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Úvod 
Trestná, přestupková a jiná protiprávní činnost postihuje téměř všechny oblasti lidského života. 
Proto stát, který je ze zákona hlavním garantem bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, 
by měl v rámci zajištění vnitřní bezpečnosti plnit funkci ochrannou a funkci spojenou 
s výkonem spravedlnosti. Výkon těchto základních funkcí již ale není pouhou a výlučnou 
záležitostí státu, neboť stále větší podíl na společenském řízení a rozhodování získávají obce 
a města.   
Přenecháním části veřejné moci tak stát obcím a městům svěřil důležitou pravomoc. V mezích 
zákona mohou rozhodovat o právech a povinnostech podřízených subjektů (fyzických a 
právnických osob) a přitom zásadním způsobem spolupůsobit při výkonu veřejné moci.  Mezi 
významná oprávnění patří zejména oprávnění ke zřizování obecních či městských policií a 
přijímání obecně závazných vyhlášek a nařízení, kterými obce a města mohou vyslovovat 
zákazy a ukládat povinnosti v zájmu zajištění  ochrany veřejného pořádku, udržování čistoty 
veřejných prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně.  Mezi další nástroje, které 
přispívají k zajištění většího klidu a pořádku se řadí soubory tzv. preventivních nerepresivních 
opatření, jejichž hlavním cílem je předcházení páchání trestných činů, přestupků a dalších 
negativních jevů, a tím snižovat výši nepříznivých škodlivých následků. Proto Město Jindřichův 
Hradec za spolupráce dotčených odborů MěÚ, Policie ČR, Městské policie Jindřichův Hradec, 
Probační a mediační služby a celé řady místních organizací a institucí zpracovalo plán prevence 
kriminality, který je rozdělen do dvou základních částí. 
 
Část analytická: 

- v bezpečnostní analýze identifikuje problémy a rizika, které je třeba řešit 
- v sociálně-demografické analýze je uvedena stručná charakteristika města a údaje 

o nezaměstnanosti, vyplacených sociálních dávkách a problémových lokalitách 
- v institucionální analýze je popsána činnost státních i nestátních subjektů, které působí 

zejména v oblasti sociální prevence 
- obsahuje SWOT analýzu 

 
Část koncepční: 

- na základě provedené  SWOT analýzy si stanoví cíle 
- hledá a navrhuje způsob řešení zjištěných problémů a rizik 
- přijímá opatření s cílem řešit, resp. odstranit nežádoucí negativní jevy, problémy 

a rizika, nebo je alespoň v maximální míře eliminovat 
- navrhuje vyčlenit finanční prostředky na realizaci opatření a konkrétních projektů 
- stanoví gestora, který bude realizovat schválené priority  

 
 
Zpracoval: Mgr. Luboš Müller, vrchní strážník MěPo 
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Část analytická 
Bezpečnostní analýza identifikuje problémy a rizika, které je třeba řešit. Skládá se z ukazatelů, 
které statisticky evidují protiprávní delikty (trestné činy: zločiny a přečiny, vybrané přestupky 
a správní delikty), které se váží k veřejnému pořádku. Fakticky tak sleduje zejména typy trestné 
činnosti, vývojové trendy přestupkové a trestné činnosti. V textové části jsou popsány problémy 
a rizika a možné příčiny, o kterých se domníváme, že mohou být hlavním spouštěčem páchání 
protiprávních deliktů. 
 
 

Bezpečnostní analýza Městské policie Jindřichův Hradec a Policie ČR      

1. Souhrn statistických ukazatelů   
 

a) Kriminalita (přečiny a zločiny spáchané na území města Jindřichův Hradec) 
 

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková 

2010 333 35 2 296 

2011 299 35 4 260 

2012 245 21 3 221 

2013 322 48 3 271 

2014 259 43 4 212 

2015 254 47 8 199 

2016 239 44 5 190 

2017 203 43 3 157 

2018 212 50 15 147 
 
 

b) Pachatelé 
 

Rok Věk 0-14 15-17 18 a více let Recidivisté 

2010 5 8 241 Požadované údaje 

2011 2 18 228 nejsou pro Policii ČR 

2012 6 12 181 dostupné – nelze je 

2013 1 14 213 získat z informačních  

2014 0 4 142 systémů PČR. 

2015 0 6 145  

2016 4 14 249  

2017 1 20 216  

2018 2 22 217  
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c) Trestné činy (meziroční srovnání s indexem TČ na 10 tisíc obyvatel) 

Počet obyvatel 
 

Trestné činy – abs. počet index na 10 tis. obyvatel  

k 31.12. 
2018 

změna 
proti 
roku 
2017 

rok 2017 k 31. 12. 
2018 

změna 
17-18 

rok 2017 rok 2018 změna 
17-18 

(index) 

změna  
17-18 
(%) 

21 291 
% 

(-0,0093)  
21 293 

203 212 +4,4334% 95,336 99,572 +4,236 +4,44323
% 

 
 

d) Přestupky spáchané na území města Jindřichův Hradec  (MěPo a PČR) 
 

Rok 
Celkem Veřejný 

pořádek 
Občanské 

soužití Majetkové 
Návykové 
látky 

Obecně závaz. 
vyhl. 

2010 1692 564 218 546 51 313 

2011 1928 657 281 585 41 364 

2012 1886 575 303 633 44 331 

2013 1777 559 300 604 42 272 

2014 1676 609 286 457 70 254 

2015 1269 259 308 379 83 240 

2016 1049 182 271 347 97 152 

2017 1139 128 171 335 68 437 

2018 1056 177 261 334 54 230 

 
 

e) Přestupky  (meziroční srovnání s indexem přestupků na 10 tisíc obyvatel 

 počet obyvatel   přestupky – abs. počet index na 10 tis. obyvatel  
 

druh 
 

k 31.12. 
2018 

změna 
proti 
roku 
2017 

rok 
2017 

k 31.12. 
2018 

změna 
17-18 

rok 
2017 

rok 
2018 

změna 
17-18 

(index) 

změna  
17-18 
(%) 

Veřejný 
pořádek 

21 291 
(+2) 

21 293 
 

128 
 

   177 
 

+49 
 

60.11 
 

83.13 
 

+23.02 
 

+38.296 
 

Občanské 
soužití 

171 
  

   261 +90 
 

   80.30 
 

122.58 +42.28   +52.652 

Majetkové 
 

335    334 -1 157.32 156.87   -0.45   -0.286 

Návykové 
látky 

68     54 -14  31.93  25.36   -6.57   -20.57 

Obecně 
závazné 
vyhlášky 

437 
 

  230   -207  205.23 108.02  -97.21   -47.36 
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f) Delikty dopravní 

Rok TČ PŘ DN Ostatní dopravní PŘ 

2017 25 50 40          7 150 

2018 23 41 38          7 946 
 
Vysvětlivky:  
TČ – trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky s řízení motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové  látky   
PŘ – přestupek  řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové  látky 
DN – dopravní nehody šetřené Policií ČR 
Ostatní dopravní přestupky porušením zákona č. 361/2000 Sb. 
 
Zdroj: Městská policie Jindřichův Hradec a Policie ČŘ Územní odbor Jindřichův Hradec  
 
 
 
2. Textová část 
                   
Na zajištění veřejného pořádku v Jindřichově Hradci se v současné době v rámci nepřetržitého 
výkonu služby podílí 40 policistů obvodního oddělení policie ČR,  16 městských strážníků a 
dvě osoby zajišťují obsluhu městského kamerového dohlížecího systému. 
 
 
a) Statistické porovnání deliktů – rok 2018 s rokem 2017 
 
Ze statistických ukazatelů vyplývá nárůst nápadu trestné činnosti ve srovnání s předchozím 
kalendářním rokem. Zatímco počet majetkových deliktů se o několik případů snížil, došlo 
k nárůstu násilné a mravnostní kriminality, což nemusí samo o sobě znamenat pouze narůstající 
počet těchto činů, ale nemalou měrou se na tom podílí snížení míry jejich latence v souvislosti 
s různou preventivní činností a vlivem sociálních sítí, kde je lidmi sdíleno velké množství 
informací, které jsou využívány i policií. 
 
V mnoha případech jsou násilné, ale i majetkové delikty páchány na veřejných místech, kde je 
větší koncentrace osob a vozidel, přičemž k nim dochází zejména v nočních hodinách, kdy je 
minimum svědků takových událostí, proto zásadní roli při ochraně majetku a zdraví tvoří 
hlídková činnost policistů nebo strážníků a zejména kamerové systémy, neboť s ohledem na 
personální stavy a rozlehlost spravovaného území, není hlídkovou činnost možno zajistit v 
takovém rozsahu. Bez kvalitního kamerového záznamu je prakticky nemožné zjistit pachatele 
či případné svědky (chodce nebo projíždějící vozidla, jejichž řidiči či osádky by mohli mít 
relevantní informace k protiprávnímu jednání). 
 
U přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku došlo k výraznému nárůstu. 
Statistika  tak potvrzuje poznatky policistů a strážníků, že zejména v mezilidských konfliktech 
narůstá agresivita, přičemž i banální záležitosti a pouhé nedorozumění se mnohdy řeší 
fyzickými ataky a násilím.  Problémem je také nízká míra asertivity jednotlivých účastníků 
sociálních kontaktů.  Výrazně nižší počty přestupků jsou evidovány  u  místní normotvorby 
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(porušení obecně závazných vyhlášek a nařízení). Naopak  u majetkových  přestupků lze 
konstatovat setrvalý stav.  
 
Nedílnou součástí působení obou policií  jsou různá preventivní opatření na úseku veřejného 
pořádku či bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V oblasti veřejného pořádku  se 
realizují opatření k zajištění bezpečného a hladkého průběhu kulturních nebo společenských 
akcí  celoměstského významu  a sportovních utkání.1 Naopak dohled v dopravní oblasti je  
v ranních hodinách zaměřen na  bezpečné přecházení dětí přes frekventované přechody pro 
chodce na nábřeží či v blízkosti škol, s ohledem k narůstající automobilové dopravě. Ostatní 
dopravně bezpečnostní akce ve městě jsou zejména zaměřené na jízdy řidičů pod vlivem  
alkoholu a návykových látek.  
 
Statistické výstupy ale neodráží skutečnost, že je naprosto nezbytné provádět preventivní 
opatření v zájmu eliminace nebezpečných jednání osob psychicky narušených nebo 
teroristických útoků, tedy realizace opatření k ochraně tzv. měkkých cílů, kde mohou kamerové 
záznamy rovněž sehrát zásadní roli. Přestože k takovému jednání zatím nedošlo, je nutné 
s ohledem na generální prevenci i této významné oblasti věnovat náležitou pozornost. 
 
Na území města Jindřichův Hradec se objevují některá obecná bezpečnostní rizika a některá 
rizika specifická, významná pro konkrétní oblast.  Určujícím  faktorem  může být např. větší 
koncentrace osob a s tím spojená jistota určité anonymity, místo (prostor) nebo prostředí a v 
některých případech též nevědomost, lehkomyslnost či neopatrnost, usnadňující spáchání 
trestných činů nebo přestupků.  
 
Bezpečnostní rizika lze pro přehlednost rozdělit na rizika teritoriální, rizika soustředění 
kriminálně závadových osob, resp. potenciálních pachatelů trestné a přestupkové činnosti 
v konkrétní oblasti. Jednotlivá bezpečnostní rizika nelze v mnoha případech jednoznačně 
oddělit, neboť mnohdy spolu prakticky splývají. Za základní rizikové faktory lze označit 
následující. 
 
 
b) Teritoriální rizika  
 
Zábavní centra.  Vyšší koncentrace osob, opět určitá míra anonymity a množství 
zkonzumovaných návykových látek svádí k páchání přestupkové a trestné činnosti. Z hlediska 
četnosti jsou nejvíce zastoupeny vzájemné fyzické potyčky, ublížení na zdraví a tzv. kapesní a 
prosté krádeže na odložených věcech. Nejvíce rizikovou oblastí je spodní část centra města  
resp.  okolí zábavního podniku Paradise Club - Bowling, v ulici Komenského čp. 10, ve kterém 
je kromě baru provozován bowling a diskotéky, s otevírací dobou v sobotu a v neděli do 03.00 
hodin. Vlivem koncentrace velkého množství návštěvníků a s tím související konzumace 
alkoholu, zde opakovaně dochází k narušování veřejného pořádku. Působení policie v této 
lokalitě by významně pomohlo umístění dalšího bodu kamerového bodu, který by snímal 
prostor před vstupem do provozovny a jeho okolí.  
Další problémovou provozovnou je tzv. PIVNICE NA NÁBŘEŽÍ s provozní dobou, která se 
operativně přizpůsobuje zájmu a  „kupní síle“ návštěvníků, kdy zejména o víkendech bývá 

                                                 
1 SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK, VYNÁŠENÍ SMRTKY,  
STUDENTSKÝ MAJÁLES, LAMPIONOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM, PORCINKULE, SLAVNOSTNÍ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, VÁNOČNÍ TRHY, RŮZNÉ HUDEBNÍ FESTIVALY, ČETNÉ 
SPORTOVNÍ AKCE -  ME V LETECKÉ AKROBACII,  TANEČNÍ MARATON, TANEČNÍ SOUTĚŽ, 
JINDŘICHOHRADECKÝ PŮLMARATON A DALŠÍ,  
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otevřeno nepřetržitě od pátku až do neděle. Turisté a návštěvníci našeho města si tak nemohou 
nevšimnout  na lavičkách nebo v přilehlém parčíku sedící nebo polehávající jedince či skupinky 
silně podnapilých osob.  
 
Ubytovny a jiná zařízení. V ubytovacích zařízeních se vyskytují osoby s trestní minulostí, osoby 
bez finančního příjmu, osoby vyhýbající se trestnímu stíhání, potenciální pachatelé trestné 
činnosti, jejichž materiální situace a nemožnost, resp. nechuť opatřovat si prostředky legálním 
způsobem je motivuje zejména k páchání majetkových deliktů ve svém okolí, tedy na teritoriu 
města. 
 
Obchodní centra.  Ve městě Jindřichův Hradec se jedná o lokality u obchodních domů 
Kaufland, Albert, Lidl, Penny Market a obchodní centrum na ulici Rezkova čp. 953 (Okay 
elektro, Kik, Takko, Sportisimo, DM drogerie, Wiky hračky-papír, ZOO shop, Koberce Trend).  
Obchodní řetězce vlastní parkoviště pro motorová vozidla a další okrajové plochy, které 
přechází do travnatých porostů městské zeleně.  Pachatelé využívají anonymity davu při 
páchání tzv. kapesních krádeží, krádeží věcí v jednotlivých prodejnách, případně věcí z 
odstavených motorových vozidel. Značný pohyb osob vyhovuje i místním bezdomovcům, kteří 
zejména v zimních měsících využívají příznivého klimatu v obchodních domech, s čímž pak 
souvisí drobná majetková trestná činnost a  přestupková jednání různého charakteru.  Z toho 
důvodu byl v rámci přijatých opatření ve IV. čtvrtletí roku 2014 v prostoru křižovatky u OD 
Kauflandu a plaveckého bazénu uveden do provozu nový bod městského dohlížecího 
kamerového systému.  
 
Panelová sídliště. V těchto hustě obydlených oblastech dochází k majetkovým deliktům, jako 
jsou vloupání do motorových vozidel, bytů a sklepů, k poškozování domů (zejména fasád), 
případně zaparkovaných motorových vozidel.  Lze predikovat zvýšení rizikovosti těchto oblastí 
zejména s ohledem na snižující se dostupnost vlastního bydlení, přičemž bydlení v nájemních 
bytech v panelových domech bude výhledově dostupnou alternativou stále většího počtu 
sociálně slabších občanů. Vliv na rizika v této oblasti má jednak anonymita prostředí a rovněž 
větší výskyt mládeže, která nemá zájem o volnočasové aktivity. Ke zlepšení situace by mohli 
přispět větší měrou sami občané, pokud by si více všímali okolí, ve kterém žijí, případně pracují 
a denně se pohybují.   
 
Okrajová část centra města s křižovatkou ul. Miřiovského, Pražská, Stará cesta, Nádražní a 
bezprostředně navazující prostor v okolí ubytovny Beruška, středního odborného učiliště (SOŠ 
a SOU Jindřichův Hradec),  vysoké školy (VŠE Praha, fakulta managementu Jindřichův 
Hradec), 3. základní školy, včetně parku u kostela Nejsvětější Trojice je značně zatíženou 
lokalitou stran pohybu pěších a jízdy motorových vozidel. Součástí lokality je i ulice Pravdova, 
kde jsou zřízeny zastávky autobusů MHD a veřejné linkové dopravy (VLD).   
 
Do kategorie rizikových lokalit patří dále bytové domy, ve kterých bydlí sociálně nejslabší 
rodiny, a to domy čp. 122/IV a 115/IV v ulici Nežárecká (objekty známé veřejnosti pod názvem 
Šindelna).    
Někteří majitelé domů nabízí bydlení lidem chudým a existenčně závislým na vyplácených 
sociálních dávkách díky štědrému doplatku na bydlení.   Obyvatelé ul. Nežárecké již 
v minulosti vyjádřili obavy, že po rekonstrukci domu vznikne v blízkosti křižovatky ulici 
Bratrská a Nežárecká bydlení pro sociálně slabé  z celé ČR,  s kapacitou téměř 30 bytů.  
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Park pod gymnáziem se vyznačuje poměrně vysokou koncentrací pohybu osob.  Dětské  hřiště 
v blízkosti Naxerovy lávky  hojně využívají matky s dětmi.  Díky  ideální docházkové 
vzdálenosti z parku do místního gymnázia, obchodní akademie, kolejí a menzy VŠE, 2. ZŠ a  
Základní umělecké školy Vítězslava Nováka  je park oblíbeným místem  nejen dětí či 
dospívající mládeže,  ale  také klientek nedalekého výchovného ústavu. V  této části města jsou 
též pořádány různé hudební festivaly a další sportovní a společenské akce celoměstského 
významu. Vzhledem k tomu, že se v parku zdržují závadové osoby a jsou zde patrné projevy 
vandalismu, které spočívají v poškozování městského majetku (altánu, laviček, veřejných 
odpadkových košů, lamp či veřejného osvětlení) a sprejerství, jehož stopy lze spatřit na 
obvodové zdi ohraničující komplex nedalekých vysokoškolských kolejí a zejména však na  
altánu, který byl v roce 2015 opraven nákladem 104 847 Kč.  Jak vypadá objekt po  třech letech 
je patrné z pořízené  fotodokumentace.    
 

 
 
 
 
c) Druhy negativních jevů a soustředění závadových osob 
 
Delikty páchané pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. 
Zkonzumovaný alkohol, nepřetržitý či prodloužený provoz podniků je mnohdy spouštěčem pro 
páchání některých protiprávních jednání, při kterých dochází zejména k výtržnostem, rvačkám,  
ublížení na zdraví,  vzbuzování veřejného pohoršení, znečisťování veřejného prostranství, 
rušení nočního klidu a  poškozování cizího majetku.   
 
Rušení nočního klidu.  Stížnosti obyvatel směřují proti zařízením tzv. hostinské činnosti a 
dalším kulturním podnikům, kde se konají např. diskotéky či  zábavy.  Příčinou hluku jsou 
zejména hlasové projevy hostů a hudební produkce, které se šíří i mimo tyto objekty z důvodu 
otevřených dveří a oken, výkonné aparatury nebo nedostatečného odhlučnění objektů.  Dalším 
významným zdrojem hluku jsou také skupinky a jednotlivci, kteří migrují od jedné provozovny 
k druhé, nebo postávají či se shromažďují v okolí těchto provozoven, kde hlasitými projevy 
ruší obyvatele bydlící v sousední zástavbě. Na nárůstu počtu stížností na hluk a znečisťování 
veřejného prostranství před restauracemi, bary a hostinskými podniky má také vliv nový 
tabákový zákon, který vyhnal kuřáky z restaurací na veřejná prostranství. Samostatnou 
kategorií stížností na rušení nočního klidu jsou veřejné hudební produkce, jenž se konají pod 
širým nebem (akce na letišti, nebo na Tyršově stadionu).  Novela zákona o ochraně veřejného 
zdraví sice ukládá  pořadateli veřejné hudební produkce povinnost učinit opatření, aby hluk 
nepřekročil stanovené limity. Zároveň ale  následující odstavec říká, že hluk z hudební 
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produkce pořádané ve venkovním prostoru (např. z konaných koncertů, městských slavností či 
festivalů) se nepovažuje za hluk.  Od 1.12. 2015 tak pracovníci  krajských hygienických stanic 
nemají  možnost dozorovat ani  sankcionovat porušení zákona za překročení hlukových limitů. 
Tento právní názor potvrdil i veřejný ochránce práv 22.4. 2016 a doporučuje tuto problematiku 
řešit prostřednictví OZV (to regulací provozní doby). Na druhou stranu také ale zákon připouští 
v odůvodněných případech stav hluku legalizovat zkrácením doby nočního klidu. 2  
 
Vandalismus.  Při vandalismu dochází k poškozování majetku. U veřejného majetku   nejčastěji 
převrací a poškozují odpadkové koše, ničí zeleň, vyvrací dopravní značky, poškozují jiné 
orientační značení a lavičky. K nejrizikovějším oblastem, kde dochází k poškozování veřejného 
majetku, patří střed města, dále pak hlavní trasy, které propojují hustě obydlené plochy nebo 
sídliště s centrem města, případně s dalšími místy, kde jsou provozovány noční kulturní podniky 
(např. diskotéky, zábavy) a provozovny (herny, bary), v nichž jsou podávány alkoholické 
nápoje. Mezi jiné formy vandalismu patří sprejerství, jehož stopy lze spatřit v již zmíněném 
parku, v okrajových částech města (na okružní komunikaci od OD Lidl k OD Albert, dále na 
garážových  komplexech a dalších méně frekventovaných místech).  
 
Za nežádoucí je považováno též nezodpovědné chování některých majitelů psů, kteří se 
dostávají do rozporu s vyhláškou města tím, že své psy nechávají pobíhat na volno, nebo po 
svých psech neuklízejí exkrementy. K významnému zlepšení ve vodění zvířat na vodítku došlo 
až po důraznějším řešení zjištěných přestupků. Přetrvává ale neochota majitelů zvířat  uklízet 
tuhé exkrementy.  
 
Podomní a pochůzkový prodej. O ekonomické výhodnosti a jedinečnosti své nabídky se snaží 
potencionální zákazníky přesvědčit někteří podomní nebo pochůzkoví prodejci, kteří využívají 
momentu překvapení a mnohdy i klamavých praktik. Zejména starší lidé se pak rozhodují pod 
tlakem a v mnohých případech podepíší nevýhodnou smlouvu, kterou by nikdy neuzavřeli, 
pokud by měli více času na rozmyšlenou.  Ve snaze eliminovat tyto a další nekalé praktiky byl 
přijat tržní řád. Nařízení obce tak zakazuje pochůzkový a podomní prodej bez předchozí 
objednávky. To, že veřejnost jeho existenci kvituje dokládá množství telefonických oznámení, 
na základě kterých  strážníci prošetřují nahlášené podomní a pochůzkové prodejce.  
Neočekávaná komplikace ale přišla v podobě přestupkového zákona (s účinností od 1.7. 2017).  
Nový přestupkový zákon odebral strážníkům oprávnění řešit zjištěné přestupky příkazem na 
místě (dříve blokovou pokutou). Veškeré porušení nařízení obce tak musí strážníci postupovat 
ke správnímu řízení.  
 
Odkládání odpadu mimo určená místa. Čistotu a pořádek ve městě narušuje odložený odpad v 
prostoru kontejnerových stání. Jedna z příčin přeplněných kontejnerů je skutečnost, že občan 
Jindřichova Hradce může domovní odpad složit do jakékoliv popelnice nebo kontejneru na 
směsný odpad ve městě, aniž by tím vyhlášku města porušil.  Kontejnery na sídlištích tak 
bydlícím neoprávněně plní i další osoby (např. drobní podnikatelé, nebo jejich zaměstnanci s 
trvalým pobytem v Jindřichově Hradci) podnikatelským odpadem. Prokázat, že se jedná o 
podnikatelský odpad a nikoli o odpad z jejich domácnosti je prakticky nemožné. Další příčinou 
je pohodlnost a neochota některých osob odvézt objemný odpad (rozebraný nábytek, 
elektroodpad, zbytky bytového jádra, matrace, koberce, papírové kartony, atd.) do sběrného 
dvora. Osvětou a pravidelnými kontrolami započatými již před mnoha lety se podařilo 

                                                 
2 § 5 odst. (6) z .č. 251/2016 Sb.  Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec 
může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo 
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního 
klidu dodržována. 
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výrazným způsobem snížit míru znečištění a tím i finanční náklady, které byly vynakládány na 
mimořádné svozy a úklidy. Mnozí původci odpadu na zvýšenou aktivitu strážníků zareagovali 
tak, že začali z věcí odstraňovat veškeré identifikační údaje (adresy, čárové kódy), které 
strážníci využívají k jejich zjištění nebo objemný odpad snáší ke kontejnerovému stání za 
setmění. Odhalování přestupků je nyní příliš časově náročné, těžko prokazatelné a vykazuje 
nízkou míru objasněnosti. 
 
 
d) Subjekty  trestné a přestupkové činnosti (oběti a pachatelé) 
 
Přestupková a trestná činnost je převážně páchaná na seniorech v soukromí jejich bytů, za 
využití anonymity města při tipování a pohybu před domy a byty seniorů.  Pachatelé využívají 
důvěřivosti osob vysokého věku, nebo osob osamělých a pod různými záminkami a legendami 
vnikají do jejich domů či bytů, kde krádežemi způsobují mnohdy vysoké škody.  Nelze však 
říci, že by tato trestná činnost byla nějak zásadně charakteristická pouze pro Jindřichův Hradec.   
 
Mezi osoby narušující veřejný pořádek patří někteří lidé bez domova, kteří rezignovali na svou 
životní situaci.  Přebývají např. v parku pod gymnáziem, v bezprostřední blízkosti stezky pro 
pěší a cyklisty, kde jim majitel pozemku  umožnil bydlet  v dřevěné boudě, ve vozidle 
v Jarošovské ulici u sběrných surovin či na nedostavěném železničním překladišti.  Zatímco 
muži mají možnost se  ubytovat v noclehárně SV. ANTONÍNA, u žen je situace zcela odlišná. 
Přes nízký počet žen - bezdomovkyň se strážníci setkávají s případy, kdy je potřeba zajistit 
neočekávaný nocleh i pro ženu.  Bylo by tedy vhodné  s nějakou vhodnou organizací uzavřít 
smlouvu, na základě které by bylo možno  zajistit dočasné  ubytování.  
Společníkem bezdomovce je zejména alkohol, který jim dopřeje „dočasné štěstí.“ Během dne 
se proto zdržují na nejfrekventovanějších veřejně přístupných místech, aby si žebráním 
obstarali finanční prostředky na pořízení další dávky piva, levného vína nebo destilátu.  Pod 
vlivem alkoholu se pak dopouští méně závažných přestupků (vzbuzují veřejné pohoršení, 
znečisťují veřejné prostranství, dopouští se krádeží v obchodech, …). Nelze však konstatovat, 
že všichni bezdomovci páchají  přestupkovou  nebo trestnou činnost.  Nedodržování základních 
hygienických návyků je příčinou, že již pouhá přítomnost těchto osob v uzavřených prostorách 
nebo i na jiných místech veřejnosti přístupných (např. v parčíku před městskou knihovnou, na 
Dobrovského náměstí před zámkem,…) je veřejností vnímána negativně.  Provozovatelé  
restauračních zařízení nebo správci veřejných budov se tak na strážníky MěPo obrací se žádostí 
o jejich vyvedení nebo vykázání. I když  pouhá přítomnost  osob bez domova zcela pochopitelně 
vadí široké veřejnosti, přesto se za stávající legislativy musí veřejnost smířit s faktem, že pokud 
se tyto osoby nedopouští žádného přestupku, samotná přítomnost bezdomovců  na VP  není 
nelegální a policisté i strážníci nemají zákonný důvod bezdomovce z daného prostoru vykázat.  
Do kategorie osob v půli cesty k bezdomovectví řadíme též osoby, které necítí žádnou 
odpovědnost a potřebu si hledat zaměstnání jako zdroj obživy, začlenit se do většinové 
společnosti a respektovat společenská pravidla. Pro jejich životní styl je příznačné stereotypní 
vegetování, které spočívá v celodenní konzumaci návykových látek.  Zpravidla se jedná  o 
uzavřené komunity osob.  
Mladiství a alkohol. Z výsledků provedených kontrol jednoznačně vyplývá, že největším 
problémem při potírání tohoto přetrvávajícího fenoménu je důkazní nouze.  Strážníkům, ale i 
policistům se nedaří odhalit osoby, které mladistvému alkohol prodaly či podaly. Děti s 
alkoholem v krvi náhle „ztrácí paměť“ a nedokážou si vybavit, jak k alkoholu přišly. Je jim 
totiž známo, že samotnou konzumací alkoholického nápoje se žádného protiprávního jednání 
nedopouští, a tak činnost policií mnohdy spočívá ve vyrozumění rodičů a orgánu sociálně 
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právní ochrany dětí o zjištěném alkoholu.  K jistému pozitivnímu posunu by mohlo dojít, pokud 
by děti nebo rodiče byli nositeli správně-právní odpovědnosti při zjištěné konzumaci alkoholu. 
 
Zpracoval: Mgr. Luboš Müller, vrchní strážník a mjr. Ing. Bc. David Piler, vrchní komisař 
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Institucionální analýza 

 
1. PMS České republiky 

 
Středisko PMS se v Jindřichově Hradci i nadále při své činnosti setkává především s drogově 
závislými klienty. Je registrován enormní nárůst klientely odsouzených v oblasti drogové 
trestné činnosti či drogově závislých. Na území města není dostatečně zajištěna primární 
prevence, ani poradenství drogově závislým včetně jejich rodinných příslušníků. Užívání 
omamných a psychotropních látek a trestná činnost s drogami spojená začíná být v Jindřichově 
Hradci dominantní. 
  
Sledovanou problematikou je i nadále předluženost klientů PMS. Díky dostatku volných 
pracovních míst mají klienti šanci získat legální zdroj příjmu, nicméně vyplácená částka po 
srážkách exekucí je často pro jejich existenci příliš nízká.  Jsou tedy časté dotazy na 
kvalifikovanou a bezplatnou pomoc právního poradce v oblasti dluhů, exekucí a náhrady škody, 
které mnohdy zaznívají od odsouzených i poškozených. Základní právní rady v oblasti dluhů 
jsou klientům i veřejnosti poskytovány ze strany PMS, přesto jsou klienti často klienti 
odkazováni do bezplatných insolvenčních poraden (jedna zřízena přímo v JH, kde se jim 
bezplatně dostane dluhové a právní poradenství). 
 
Klienti, propuštěni z výkonu trestu, nyní díky současné ekonomické situaci mnohem snáze 
naleznou zaměstnání, čímž se jim zajistí legální zdroj příjmů. U dětí a mládeže se zaměřujeme 
především na oblast efektivního trávení volného času a nápravu jejich protiprávního jednání, 
snahu zamezení opakování trestné činnosti, rozšíření poradenských a terapeutických aktivit při 
výchovných problémech. 
 
Situace týkající se trestné činnosti mládeže se v poslední době zklidnila. Středisko PMS již 
neeviduje zvýšený nápad oproti průměru ČR. Mezi hlavní rizikové faktory z našeho hlediska 
se řadí nevhodná náplň volného času, zneužívání alkoholu, omamných a psychotropních látek 
a sdružování se do part. Rizikem je i vysoká koncentrace takovýchto osob na jednom místě, 
např. Šindelna, ulice Václavská, Nežárecká, Jemčinská, sídliště Hvězdárna, apod. Dalším 
místem shluku této skupiny se staly altány v městském parku. Zde často dochází ke zneužívání 
alkoholu, cigaret i omamných a psychotropních látek. 
 
Stálým jevem, vyskytujícím se zejména v letním období, je pohyb nepracujících a osob bez 
stálého domova v prostorách parku na Sadech a přilehlém okolí. Velmi často jsou tyto osoby 
pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Tyto osoby pak veřejně páchají výtržnosti a 
narušují veřejný pořádek. K večeru se pak tyto osoby přemisťují do provizorního příbytku 
(kůlny) u řeky Nežárky. 
 
V neposlední řadě je nutné zmínit i lokalitu nově zbudované fontánky, vedle cukrárny 
Kaštánek. PMS disponuje poznatky, že osoby v minulosti odsouzené, či aktuálně trestně stíhané 
pro sexuální trestné činy páchané na dětech a mládeži, se zde rády vyskytují. Toto platí pouze 
pro letní období, a to z důvodu výskytu obnažených dětí, které se ve fontánce brouzdají. 
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Navrhovaná opatření 
Dostupné a účinné opatření může být začlenění častých, preventivních obchůzek příslušníků 
MěPo (příp. PČR) po městském parku v letním období, zejména pak lokalita Sady, altány a 
fontánka. Cílem těchto preventivních pochůzek je eliminovat výskyt podnapilých osob a 
zneužívání alkoholu + omamných a psychotropních látek mládeží. Důsledek častější 
viditelnosti příslušníků je pak i vyšší míra pocitu bezpečí občanů a naopak nižší sklon osob ke 
kriminalitě. 
PMS ČR se rovněž přimlouvá k zintenzivnění primární a sekundární prevence např. častějšími 
přednáškami pro jednotlivé třídy základních škol, kdy budou zejména sdílený případy z praxe 
jednotlivých složek (PMS ČR, PČR, MěPo).  
Určitým opatřením může být i vstup nových subjektů, kterým je však potřeba vyjádřit podporu 
nejen formální, ale i finanční. Město má příležitost do svého plánu prevence kriminality 
zahrnout i specifické projekty a zájmové aktivity, které by byly vhodné pro specifické cílové 
skupiny – např. s cílem omezit zneužívání omamných a psychotropních látek. 
 
Problémové lokality 
 
Zvýšený výskyt klientů PMS je registrován především ve vyloučené lokalitě Šindelna, 
ubytovna Beruška, dále určité domy v ulici Václavská, Jemčinská a Nežárecká. 
 
Umístění domů:  Šindelna - dům čp. 122/IV a 115/IV okrajové části města  
                            Ubytovna Otín - dům 69 – v okrajové části města (Otín) 
                            Ubytovna Beruška - dům 1303/II – v okrajové části centra města 
       Václavská čp. 73 

     Jemčinská čp. 83 
       Nežárecká čp. 104 
 
Lokality jsou kumulací problémových rodin. Na jednom místě jsou vytvořeny podmínky pro 
vytváření skupin mládeže, kde není smysluplně tráven volný čas a dochází tak k páchání trestné 
činnosti. Dalším výrazným společným rizikovým faktorem je vysoká zadluženost rodin a 
užívání návykových látek.  
 
Zpracoval: Mgr. et Mgr. Karel Šubrt,  PMS  
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2. Odbor sociálních věcí MěÚ 

Rámcově lze konstatovat, že se ve městě Jindřichův Hradec potýkáme s řadou sociálních 
problémů, které mají následnou souvislost s pácháním protiprávní činnosti. Mezi největší a 
nejrozsáhlejší sociální problémy patří vysoká zadluženost domácnostní, které  jsou zavázány 
půjčkami a v konečné fázi jsou pod velkým tlakem výkonu rozhodnutí a exekutorů.  Aktuálně 
jsou dluhovou pastí ohroženy nejen rodiny s dětmi, ale také senioři a osoby zdravotně 
znevýhodněné. V důsledku těchto sociálních problémů narůstá problematika neplacení 
nájemného a z toho plynoucí vystěhování rodin i jednotlivců, páchání trestné činnosti 
dospělých i dětí. U dětí jsou pak další základní příčinou páchání trestné činnosti neuspořádané 
rodinné poměry - rozvod rodičů, děti žijící trvale pouze s jedním z rodičů, nezájem rodičů o 
potřeby a prospívání dětí.  
 
Nezletilí páchají trestnou činnost ve větším procentu v partě, společně s mladistvými, přičemž 
jsou motivováni vidinou finančního zisku, dobrodružstvím, či  protizákonným jednáním. 
Recidiva kriminálního jednání se objevuje u nezletilých pachatelů minoritních skupin, rovněž 
u dětí vyrůstajících v kritických sociálních podmínkách, ale není ojedinělé také u materiálně 
dobře situovaných rodin. U mladistvých pachatelů jsou rovněž nejpočetnější skupinou 
kriminální činy majetkového charakteru a vandalismus. Rizikovou skupinou jsou děti ve věku 
15-18 let, které se nejvíce dopouští protiprávního jednání, mají problém s využitím volného 
času. V poslední době se potýkáme s problémem dodržování školní docházky. Dětí, které 
navštěvují střední školu, často zneužívají nastaveného systému, kdy docházka na střední školy 
není povinná. Do školy tak nedochází vůbec a nebo velmi nepravidelně, nedodržují začátky 
výuky. V důsledku těchto absencí středoškolské vzdělání nedokončí a navyšuje se tak počet 
dětí se základním vzděláním, které jsou hůře uplatnitelné na trhu práce.  . Zároveň se u dětí 
starších 15 let objevuje ve větší míře užívání návykových látek.  
Dále se   potýkáme a řešíme řadu výchovných problémů týkajících se agresivity dětí – a to jak 
fyzické, tak slovní, šikany, mnohdy prostřednictvím sociálních sítí,  nerespektování základních 
pravidel chování, nerespektování dodržování povinností daných společností, zejména školou. 
Řada rodičů přistupuje k řešení těchto problémů nezodpovědně, s laxností, často s nezdravým 
náhledem na situaci a neustálým omlouváním závadového chování svého dítěte.  
Nelze opomenout problematiku kriminality páchané na mládeži. Ačkoliv představuje 
kvantitativně poměrně nízký podíl na odhalené celkové trestné činnosti, vyznačuje se však 
vysokou společenskou nebezpečností. Kriminalita páchaná na mládeži způsobuje následky, 
které mají dlouhodobý negativní vliv na zdravý vývoj dětí. Děti bývají oběťmi fyzického a 
psychického týrání, sexuálního zneužívání, v neposlední řadě mezi výrazné negativní jevy patří 
dlouhodobé vystavování dětí nouzi, ohrožení, strachu. Trestná činnost páchaná na dětech, se 
odehrává převážně v rodinách a je velmi latentní. Nadále přetrvává neochota k oznamování 
trestných činů páchaných na dětech.  
 
Ve městě řešíme taktéž problematiku osob ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o osoby, 
které se ocitly v tíživé sociální situaci a nejsou schopny ji samy vyřešit – osoby vracející se 
z výkonu trestu, osoby bez přístřeší, osoby dlouhodobě nezaměstnané. U této skupiny jedinců 
do budoucna očekáváme ještě větší nárůst sociálních problémů spojených se zajištěním jejich 
základních existenčních potřeb.  Lze předpokládat, že těmto osobám nevznikne nárok na 
výplatu starobního důchodu, tudíž budou i nadále odkázány na výplatu nejnižších sociálních 
dávek. Jakmile se ocitnou v  situaci, kdy nebudou schopny se samy o sebe postarat v základních 
životních úkonech a budou odkázány na pomoc jiné osoby, či na pomoc ústavní péče – domovy 
seniorů, nebude možné s ohledem na jejich nízký příjem, zadluženost, přijetí do těchto zařízení. 
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Tyto situace jsou již dnes předmětem řešení odboru sociálních věcí a z praxe lze usuzovat, že 
případů tohoto typu bude přibývat.  
 
Nelze opomenout další systémový problém, který se již také dotkl našeho města a to poměrně 
časté migrace obyvatel z různých míst republiky za účelem získání bydlení na ubytovnách či 
v objektech s bytovými jednotkami. Jedná se o objekty v soukromém vlastnictví.  V těchto 
objektech získávají trvalé bydlení skupiny obyvatel, ve většině případů, dlouhodobě 
nezaměstnaných, kteří nejsou schopni zajistit pro sebe a svoji rodinu stabilní rodinné zázemí. 
Migrují z města do města , přičemž využívají systémové podpory státu na podporu bydlení   
sociálně slabším jedincům či rodinám. Rodiny, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a mají 
nízký příjem pouze ze sociálních dávek, získávají od státu sociální dávky na podporu bydlení 
– doplatek a příspěvek na bydlení a to téměř ve výši, která jim pokryje náklady na bydlení, které 
vykazují dle smlouvy. Díky tomu však dochází k negativnímu trendu – neúměrnému 
navyšování nájmu na ubytovnách a v objektech s bytovými jednotkami.  Zároveň se v těchto 
rodinách objevují nedostatky v péči rodičů o nezletilé děti, porušování zákonných  předpisů a 
norem a musí být těmto rodinách či jednotlivcům věnována zvýšená pozornost sociálních 
pracovníků.  
 
Cílové skupiny 

o Děti a mládež  
o Rodiny   

- žijící dlouhodobě v ekonomické a sociální tíživé situaci 
- s rizikem výskytu kriminálního chování u jejích členů, či s výskytem    
  výchovných problémů u nezletilých dětí 

o Senioři, osoby se zdravotním znevýhodněním  
o Sociálně vyloučení jedinci 
o Příslušníci národnostních a etnických menšin 

 
 
Problémové lokality 
 
Odbor sociálních věcí z dosavadní činnosti považuje za problémové lokality dům s bytovými 
jednotkami na adrese Otín 69, který je v soukromém vlastnictví a  dům s bytovými jednotkami 
na adrese Miřiovského 1303/II, Jindřichův Hradec, který je taktéž v soukromém vlastnictví. 
 
V rámci realizace projektu Pilotní ověřování sociálního bydlení v Jindřichově Hradci byla 
zpracována Analýza prostorové segregace, ze které vyplynulo, že v našem městě se nenachází 
žádná segregovaná lokalita. Nicméně segregací ohroženou lokalitu bylo označeno sídliště 
Vajgar, protože zde dochází ve zvýšené míře ke kumulaci rizikových faktorů, které mohou 
výrazně ovlivnit nerovné sociální postavení tam žijících obyvatel.  
 
Naopak došlo ke zlepšení v lokalitě „Šindelna“. Byty v domě  čp. 122/IV byly  nově 
zrekonstruovány, některé byly zvětšeny, tudíž celkový  počet bytů  byl snížen. S obyvateli 
domu je intenzivně za součinností oddělení správy bytů  pracováno. Je zde realizována sociální 
práce a jedním z nástrojů, který byl v daném případě využit je institut zvláštního příjemce. 
Došlo tak k eliminaci dluhů, které  se v minulosti v této lokalitě vyskytovaly.  
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Lokalita Otín 69 
 
Jedná se o bývalou ubytovnu podniku Jitka, která je majetkem soukromé osoby. Je to panelový 
dům, v jehož bytových jednotkách  nachází bydlení občané, kteří se dostávají do složité bytové 
situace, nemají dostatek finančních prostředků na koupi vlastního bytu nebo tímto řeší náhradní 
bydlení po jejich vystěhování z důvodu neplacení nájemného. Řada nájemců nepracuje, pobírá 
sociální dávky z Úřadu práce a náklady bydlení jsou hrazeny formou doplatku na bydlení. 
Problémem je, že řada těchto občanů si  neplní řádně i své rodičovské povinnosti, jsou 
v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a je jim věnována zvýšená pozornost. Dalším 
problémem  je kumulace lidí užívající návykové látky.  
 
 
Lokalita Miřiovského 1303/II (tzv. Beruška ) 
 
Opět se jedná o objekt, který dříve byl ubytovnou a v současné době je to dům s bytovými 
jednotkami, který je ve vlastnictví soukromé osoby.  V tomto objektu bylo poskytnuto 
soukromým majitelem  v roce 2014 bydlení řadě rodin, které  se do J. Hradce přistěhovaly 
z různých míst republiky. Zároveň došlo k přihlášení těchto rodin k trvalému pobytu v J. 
Hradci. Převažují rodiny vícepočetné..  Všechny rodiny jsou v evidenci orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí, neboť se v péči rodičů vyskytují závažné nedostatky.  
 
 
Sociálně patologické jevy 
 
Město Jindřichův Hradec věnuje  všem těmto lokalitám  pozornost.  
V domech v soukromém vlastnictví – lokalita Otín a Mi řiovského - jsou  prováděna častá 
sociální šetření odboru sociálních věcí  se zaměřením na zajištění péče rodičů o nezletilé děti.  
 
Lokality  jsou  kumulací problémových rodin. Na jednom místě jsou vytvořeny podmínky pro 
vytváření skupin mládeže, kde se jejich členové navzájem podporují v páchání trestné činnosti. 
Dalším výrazným společným rizikovým faktorem je vysoká zadluženost rodin a užívání 
návykových látek.  
 
 
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Šindelářová, vedoucí odboru sociálních věcí  
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3. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 
Problémy dětí a dorostu: 

- neukázněnost žáků 
- agresivní chování mezi sebou 
- neochota komunikace rodičů (převážně problémových žáků) a „krytí“ žákovských 

přestupků 
- nezájem rodičů o děti a způsob trávení jejich volného času 
- zájmy dětí vs. atraktivita nabízených kroužků/sportů (např. oproti počítačovým hrám) 

Základním výchovným prvkem je rodina. Učitelé a ředitelé škol se shodují, že zájem rodičů 
o děti a jejich volnočasové a studijní aktivity je v sestupné tendenci. Škola a zájmové kroužky, 
přes svůj velký osobnostně - výchovný potenciál, mohou stavět pouze na základech 
vytvořených rodiči. Je proto nutné směřovat větší pozornost k rodičům a pokusit se je motivovat 
k většímu zájmu jak o dítě, tak ke spolupráci se zájmovými organizacemi. 
V rámci zájmových kroužků je potřeba brát v potaz moderní dětské trendy (aktuální knižní 
bestsellery, oblíbení sportovci, PC hry, filmy) a maximálně je zahrnout do činnosti a motivovat 
tak děti. 
 
Otázku prevence kriminality ve školství je potřeba řešit i z opačného pohledu, a sice zajistit 
dětem, žákům a zaměstnancům bezpečný pobyt ve školách v době vyučování i při 
mimoškolních aktivitách. Nástup mezinárodního terorizmu a psychologicko-informační válka 
s využitím moderních technologií přinesly nezbytnost věnovat se prevenci, přípravě i zvládání 
následků mimořádných událostí systematicky a na nových základech. Spolu s tím přišla i 
nezbytnost vzdělávání a profesionální mezirezortní spolupráce v rámci složek IZS. Jednou 
z hrozeb, kterou jsou ohroženy školy, je i napadení ozbrojeným útočníkem. Škola je místo, kde 
je pohromadě mnoho bezbranných lidí s omezenými možnostmi útěku a kdy dopady 
případného útoku mohou být v případě nepřipravenosti fatální. Fakta o incidentech ve školách 
nejen ve světě, ale i v České republice, ukazují znepokojivý trend a musí vést zřizovatele škol 
k zavádění zvýšených bezpečnostních opatření a ke snižování možných rizik. Zcela zabránit 
možnému útoku nelze, ale je nutné přijmout vhodná opatření spočívající v kombinaci 
technického zabezpečení a personálního zajištění ke zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců.   
 
Navrhovaná opatření  
1. Zachovat nabídku nepovinné a zájmové tělesné výchovy pro žáky základních škol 
v Jindřichově Hradci. 
V rámci této aktivity podporovat finančně i materiálně ze strany města J. Hradec činnost 
sportovních kroužků při všech základních školách v Jindřichově Hradci. Příspěvky na provoz 
základních škol od zřizovatele jsou navýšeny o částku, určenou na platy vedoucích sportovních 
kroužků a o částku potřebnou k zajištění provozu jednotlivých kroužků. Tím je podporována 
pohybová aktivita dětí již od raného věku. 
 
2. Pořádat turnaje v různých sportovních disciplínách pro žáky základních škol v Jindřichově 
Hradci. 
 V rámci této aktivity město Jindřichův Hradec jako zřizovatel základních škol pořádá pro žáky 
různých věkových kategorií turnaje s účastí všech škol, které zajišťují plnění povinné školní 
docházky. Konkrétně se jedná např. o vybíjenou, futsall, bum - bác ball, tj. kolektivní míčové 
sporty a lehkoatletický turnaj. Těchto turnajů se účastní co nejširší počet žáků, tj. i těch, kteří 
se sportu ve svém volném čase nevěnují. 
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3. Předcházet sociálně patologickým jevům u žáků základních škol formou interaktivní 
primární prevence. 
V rámci této aktivity je nutné stanovit témata vztahující se k prevenci sociálně patologických 
jevů a v součinnosti se základními školami připravit interaktivní programy pro žáky zaměřující 
se na možné důsledky nežádoucího chování a jednání. Snažit se propojit všechny subjekty 
zabývající se ve městě primární prevencí a sjednotit působení ve školách v této oblasti. Zaměřit 
se především na utváření právního vědomí již od raného věku. Vhodným preventivním 
programem je např. Revolution train – protidrogový vlak s programem primární prevence. 
 
4. Podporovat činnost spolků organizujících tělovýchovnou, sportovní a zájmovou činnost dětí 
a mládeže a podporovat je při získávání nových členů, především z řad dětí a mládeže. 
Podporovat stávající a nově vzniklé spolky zaměřené na práci s dětmi a mládeží v oblasti 
sportovní i zájmové. Poskytovat spolkům po splnění podmínek stanovených městem Jindřichův 
Hradec dotace a příspěvky na jejich pravidelnou a celoroční činnost. Kromě toho podporovat 
finančně pořádání jednorázových akcí pro děti a mládež zaměřených na účelné využití volného 
času. 
 
5. Zvýšit bezpečnost dětí, žáků a zaměstnanců škol v době provozu škol, zejména v době před 
vyučováním a v době provozu školních družin. Stejnou pozornost věnovat i provozu 
mateřských škol. Všechny základní školy ve městě jsou zapojeny do projektu „Ozbrojený 
útočník ve škole“. V součinnosti s KÚ Jihočeského kraje a Krajským ředitelstvím PČR 
absolvovali všichni pracovníci v základních školách celodenní teoretický a praktický seminář 
„nácvik chování při útoku“ a školení první pomoci při mimořádné události – útoku. Ve všech 
objektech základních škol byly zpracované bezpečnostní audity škol a zákrokové dokumentace 
škol pro potřeby IZS. V letech 2019 – 2022 je potřeba se zaměřit na realizaci bezpečnostních 
opatření doporučených v bezpečnostních auditech základních škol. V mateřských školách 
zpracovat bezpečnostní audity a rovněž realizovat navržená bezpečnostní opatření k ochraně 
zdraví a životů dětí, žáků a zaměstnanců škol. Cílem je kvalitně nastavit bezpečnostní pravidla 
chodu škol, znát, předvídat a případně včas zachytit rizikové signály, dobře nastavit pravidla 
vnitřní a vnější komunikace. Zároveň být v rámci možností školy připraven na možnou 
krizovou situaci, kdy agresor překoná bezpečnostní opatření školy, zaútočí a všichni 
zaměstnanci budou nuceni na vzniklou situaci zareagovat a řešit ji. 
 
Zpracovala: Čechová Jitka PhDr., vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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4. Přehled institucí působící v oblasti sociální prevence 
 
Městský úřad Jindřichův Hradec  
odbor sociálních věcí - oddělení sociálně - právní ochrany dětí 
                                       oddělení sociálních služeb  
                                        zařízení výchovné – sociální činnosti 
                                        rekreačně výchovné tábory a víkendové pobyty nezletilých dětí 
kontakt: tel. 384 351 300, 321, 310 
sídlo: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
odbor školství          
kontakt: 384 351380 
sídlo: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
odbor správy majetku 
kontakt: 384 351160 
sídlo: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
odbor kanceláře starosty – oddělení právní 
kontakt: 384 351210 
sídlo: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Městská policie Jindřichův Hradec  
kontakt:  mp@jh.cz   tel: 384 351 150 
sídlo: Masarykovo nám. 168/I, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Policie ČR Jindřichův Hradec 
kontakt: e-mail jhoopjhrad@mvcr.cz, tel. 974 233 111, 974 233 700  
sídlo: Miřiovského 567/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec  
kontakt: e-mail posta@osz.jhr.justice.cz, tel. 384 370 330 
sídlo: Stará cesta 253/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Okresní soud Jindřichův Hradec  
kontakt: e-mail podatelna@osoud.jhr.justice.cz, tel. 384 340 011   
sídlo: Klášterská 123/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Probační a mediační služba J.Hradec 
kontakt: e-mail epaulikova@pms.justice.cz, tel. 384 350 201,734 362 904 
sídlo: Na hradbách 43/I, 377 01  Jindřichův Hradec  
 
Pedagogicko psychologická poradna J.Hradec 
kontakt: tel. 384 388 133, 721 077 255 
sídlo: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
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Psycholog 
Mgr. et  Mgr. Michal Hanzlovský  
(ambulance klinické psychologie) 
Kontakt : +420 606237063 
Komenského 12 
Jindřichův Hradec 
 
Mgr. Kamil Ryška 
(klinický psycholog) 
Kontakt: : +420 604 419 183 
sídlo: U Nemocnice 380/III, 3777 01 Jindřichův Hradec 
 
Psychiatr 
MUDr.  Petr Láznička  
kontakt: tel. 384 326 160, 790 366 101 
sídlo: Klášterská 72/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
 
MUDr.  Renata  Jonáková  
kontakt: tel. 384 411414 
sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 01  Jindřichův Hradec 
 
Výchovný ústav pro mládež Jindřichův Hradec  
kontakt: e-mail vum.jh@tiscali.cz, tel. 384 370 731 
sídlo: Gymnazijní 118/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Středisko výchovné péče J.Hradec 
Kontakt: +420 777 356 748, 384 351 366 
Sídlo Janderova 147/II, Jindřchův Hradec  
 
Odbor sociálních věcí MěÚ – činnost v oblasti sociální prevence 
Odbor  sociálních věcí  má v rámci své činnosti dvě oddělení  a to oddělení sociálně – právní 
ochraně dětí a oddělení sociálních služeb  
 
Oddělení sociálně – právní ochrany dětí  
Provádí výkon sociálně-právní ochrany na území obce s rozšířenou působností. Poskytováním 
sociálně-právní ochrany pracovníky příslušného OSPOD se rozumí zejména: 

- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 
- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 
- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a další. 

Jednou z dílčích činností sociálně – právní ochrany dětí je činnost kurátora pro děti a mládež, 
který pracuje s dětmi s výchovnými problémy (záškoláctví, šikana toulky a útěky z domu, 
nerespektování výchovných autorit, agresivní projevy, experimentování s návykovými látkami, 
prostituci, zahálčivý způsob života), ale i trestnou činnost a páchání přestupků.  
 
Oddělení sociálních služeb  
Předmětem činnosti tohoto oddělení je sociální ochrana dospělých osob. Tato agenda vznikla 
nově od 1.1.2012 v souvislosti se sociální reformou a představuje zejména pomoc při 
řešení  sociálně obtížných situacích, poradenství, terénní sociální práci. Nejčastějšími klienty 
jsou senioři, osoby zdravotně znevýhodněné, rodiny s dětmi, osoby omezené ve svéprávnosti  
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Město Jindřichův Hradec aktivně přistupuje k problematice sociální prevence i v rámci 
samosprávných činností a podporuje všechny činnosti týkající se sociální prevence. Město 
Jindřichův Hradec je buď přímo zřizovatelem těchto činností anebo finančně podporuje 
organizace působící v oblasti sociální prevence v J. Hradci.  
 
Město J. Hradec je zřizovatelem: 
 
1) Azylového domu pro matky s dětmi Políkno a Rodinné poradny  
Jedná se o dvě sociální služby:  
a)  azylové domy:  zde je poskytována pobytová služba matkám a jejich dětem nebo těhotným 
ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je 
poskytována na přechodnou dobu, zpravidla nepřevyšující jeden rok a zajišťuje činnosti 
v souladu s ustanovením § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a 
vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  
 
Domov pro matky s dětmi poskytuje tyto dle zákona sociální služby: 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- poskytnutí ubytování 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí  
- podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.  
 
V  azylovém domě je  kladen důraz na individuální přístup pracovníků zařízení ke každé 
klientce. Každé uživatelce se věnuje náležitá pozornost v oblastech, ve kterých má problémy, 
neumí je sama řešit (např. finanční hospodaření, výchova dětí, školní příprava dětí do školy). 
V azylovém domě funguje řada kurzů, které klientky navštěvují a osvojují si znalosti a 
dovednosti, které potřebují v běžném životě. – např. rukodělné práce, práce na PC, využití 
volného času dětí, kurz vaření atd.  
 
b) odborné sociální poradenství: pro osoby v těžké osobní krizi, dále krizi předmanželské, 
manželské, rodinné, rozvodové i porozvodové. Jednou ze základních činností Rodinné poradny 
je psychologická, terapeutická a poradenská diagnostika podle povahy problémů a na základě 
domluvy s klientem; terapie je zaměřena na specifické potřeby každého klienta; terapie je 
individuální, párová, rodinná, krátkodobá i dlouhodobá. 
 
2) Zařízení výchovné sociální činnosti  
Zařízení výchovné sociální činnosti Město Jindřichův Hradec provozuje  od roku 2003 a 
naplňuje tak ustanovení § 10 zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tato zařízení je velmi potřebné a je určeno pro děti z rodin na nízké 
sociální úrovni, pro děti s výchovnými problémy, s trestnou činností.  Nabízí různé aktivity 
k užitečnému využívání volného času. Jedná se o klubové aktivity, činnosti jsou velmi pestré.  
Výběr činností se vždy přizpůsobuje věku, počtu dětí, jejich zájmům. Zařízení organizují 
a vedou přímo pracovnice odboru sociálních věcí. Vzniká  tak poměrně dobrá komunikace 
s rodinou, která se pak odráží pozitivně v samotné sociální práci s rodinou.  
 
3) Rekreačně výchovného tábora pro děti a výchovných  víkendových pobytů  
Město Jindřichův Hradec pořádá výchovně rekreační tábory od roku 2003 a naplňuje tak opět 
ustanovení § 10 zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  
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Každoročně se jedná o 10-ti denní tábor, který je zcela organizován a personálně převážně 
zajišťován pracovníky odboru sociálních věcí. Kapacita tábora je 30 dětí z rodin vedených 
v evidenci OSPOD  - tzn. ze sociálně slabých rodin, které se potýkají s finančními problémy, 
z rodin, kde rodiče nevytvářejí příznivé výchovné podmínky a v důsledku toho mají děti samy 
výchovné problémy, případně se dopouštějí protiprávního jednání.  
Program tábora je vždy přizpůsoben věku dětí, problémům dětí.  Program je doplňován 
různými preventivními činnostmi, přednáškami, ukázkami. Je navázána velmi dobrá 
spolupráce s Policií ČR, Českým červeným křížem a Vězeňskou službou ČR. Zmíněné 
organizace se na programu podílejí právě svými příspěvky. 
 
Obdobná situace je u výchovných víkendových pobytů 
Kromě rekreačně výchovného tábora město J. Hradec v daném roce organizuje ještě dva 
výchovné víkendové pobyty – na jaře a na podzim daného roku. Vždy se jedná o 3 denní pobyt 
pro 20 dětí z rodin vedených v evidenci OSPOD. Jedná se o děti ze shodného rodinného 
prostředí jako u výchovně rekreačního tábora. Náplň činnosti víkendových pobytů je stejná 
jako u tábora. Opětovně je celá organizace programu a personálního zajištění zcela 
v kompetenci odboru sociálních věcí. 
K pořádání výchovných víkendových pobytů město J. Hradec přistoupilo z důvodu velkého 
zájmu o tyto akce ze strany samotných nezletilých. 
Město J. Hradec podporuje finančně organizace působící v sociální oblasti týkající se 
i prevence kriminality.  
 
 
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 
 
Sociální služby Česká jsou jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, kdy 
posláním je poskytnout sociální služby pro ženy a muže se zdravotním postižením, kteří 
potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči. Mezi registrované služby patří: 

� denní stacionář 
Denní stacionář poskytuje osobám s různým typem postižení, prostřednictvím odborného 
a individuálního přístupu, možnost získávat, rozvíjet a udržovat dovednosti potřebné pro 
jejich soběstačnost, běžný život a všeobecný rozvoj. Od 1. 1. 2019 bude kapacita denního 
stacionáře navýšena z důvodu sloučení odloučeného pracoviště Stacionář Bobelovka      a 
denního stacionáře Sociálních služeb Česká do areálu Sociálních služeb Česká. 
� domov pro osoby se zdravotním postižením 
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje sociální služby pro osoby se 
zdravotním postižením, které potřebují pro svůj život pravidelnou podporu nebo péči;  
snahou je umožnit těmto lidem žít v co nejvyšší míře běžným životem, a to dle jejich přání 
a schopností. 
� týdenní stacionář 
Týdenní stacionář poskytuje sociální služby, které vycházejí z individuálních potřeb 
klienta. 
Cílem je pomoci uživatelům zachovat jejich přirozené vztahy, zvyky, zájmy a kontakt 
s rodinou a vytvořit prostor pro odpočinek a regeneraci sil pečující rodině, aby nedošlo 
k její sociální izolaci. 
Od 1. 1. 2019 bude kapacita týdenního stacionáře také navýšena z důvodu sloučení 
odloučeného pracoviště Stacionář Bobelovka a týdenního stacionáře Sociálních služeb 
Česká do areálu Sociálních služeb Česká. 
� chráněné bydlení 
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Služba je určena pro dospělé občany od 18 let se zdravotním postižením, zejména 
mentálním a kombinovaným. Cílem je umožnit lidem žít v co nejvyšší míře běžným 
životem, a to dle jejich přání a schopností. 
� kontakt: e-mail: info@sscjh.cz, 384 397 709 
� sídlo: ul. Česká 1175/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Chráněné bydlení Naplno je dalším ze zařízení Centra sociálních služeb Jindřichův 
Hradec. Tato služba je poskytována klientům se zdravotním postižením s cílem maximálně 
možného sociálního začlenění. Tzn. být součástí komunity, žít v běžných místech, kde žijí 
i ostatní lidé, mít možnost volby a kontroly nad vlastním životem, zastávat hodnotné a 
důstojné sociální role, mít možnost navazovat a rozvíjet smysluplné vztahy, učit se a růst, 
získávat více vlastních kompetencí. 
� kontakt: e-mail: info@chbnaplno.cz, 384 389 004 
� sídlo: ul. Česká 1175/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
 
Domov pro seniory Jindřichův Hradec je také jedním ze zařízení Centra sociálních 
služeb Jindřichův Hradec. 
� domov pro seniory  
Domov pro seniory usiluje o zajištění důstojného a kvalitního života uživatelů služeb 
poskytnutím ubytování, stravování a nezbytně nutné podpory a pomoci zejména v oblasti 
péče o vlastní osobu a uspokojováním jejich dalších životních potřeb. 
� domov se zvláštním režimem 
Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové sociální služby osobám, 
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a jejich zdravotní stav vyžaduje pomoc a péči 
druhé osoby. 
Cílovou skupinou jsou dospělé osoby s různým typem demence, kdy v důsledku svého 
onemocnění mají tyto osoby sníženou soběstačnost a jejich zdravotní stav vyžaduje 
nepřetržitou 24 hodinovou starostlivost a péči po celý rok. 
� kontakt: e-mail: vedouci@dsjh.cz, 384 322 067 
� sídlo: Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec 

 
Farní charita Jindřichův Hradec 

�  odborné sociální poradenství 
Hlavním cílem odborného sociálního poradenství je pomoci klientům služby tak, aby se 
dokázali orientovat ve svých právech a právem chráněných zájmech. Farní charita poskytuje 
tyto služby: informace, rady, asistence, doprovázení, aktivní pomoc, vyjednávání, 
potravinová pomoc pro lidi v obtížné sociální situaci. 
� sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Jedná se o terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je 
jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokážou sami, bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. 
� Noclehárna sv. Antonína 
Vzhledem k narůstající problematice osob ohrožených sociálním vyloučením, zejména 
ohrožených ztrátou bydlení, město J. Hradec vybudovalo prostory pro poskytování sociální 
služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších přepisů, a to 
noclehárny pro muže, která poskytuje služby pro osoby bez přístřeší, které mají zájem 
o využití hygienického zařízení a přenocování. Kapacita noclehárny je 8 lůžek 
a poskytovatelem této služby ve městě je Farní charita Jindřichův Hradec. Město má zájem 
na fungování této služby, což potvrzuje i plánovanou finanční podporou ze svého rozpočtu. 
� Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
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Toto zařízení poskytuje ambulantní a terénní služby pro děti a mládež (6–26 let) ohrožené 
společensky nežádoucími jevy. Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je 
minimalizování sociálních rizik, prevence vyloučení ze společnosti, předcházení a mírnění 
rizikového chování, nabídnutí možnosti trávení volného času, pomoc při zvládání životních 
událostí vlastními silami, prevence sociálně patologických jevů. Tato služba bude 
v Jindřichově Hradci nově poskytována od 1.1.2019. 
� kontakt: e-mail: info.jhradec@charita.cz, tel. 731 604 554 
� sídlo: Archiváře Teplého 1306/II, 377 01 Jindřichův Hradec  

 
FOKUS Tábor, z.s. 

Posláním zapsaného spolku FOKUS Tábor je podporovat lidi s duševním onemocněním 
v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace tak, aby mohli 
žít spokojený život v běžné společnosti. 
FOKUS Tábor, z.s. usiluje o vybudování uceleného regionálního systému psychosociální 
péče pro dospělé lidi s vážným duševním onemocněním, zejména pak pro ty, co trpí 
schizofrenními nebo jinými psychotickými poruchami. 
� sociální rehabilitace  
Sociální rehabilitace – Komunitní tým je služba založená zejména na individuální a obvykle 
i dlouhodobé podpoře a provázení jejích uživatelů. Svojí činností se snaží klienty udržet 
v jejich přirozeném prostředí, podporuje samostatnost a upevňování kontaktu s rodinou i 
širším okolí. 
� kontakt: email: fokustabor@fokustabor.cz, 777 721 703 
� sídlo: Václavská 130, 377 01 Jindřichův Hradec 
 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., pracoviště Jindřichův 
Hradec 

� odborné sociální poradenství 
Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory poskytuje odborné i základní sociální 
poradenství, které je službou bezplatnou, profesionální a s individuálním přístupem 
k uživateli, jeho osobnosti, požadavkům a potřebám.  
Cílem je podporovat a motivovat uživatele, aby se lépe orientoval ve své nepříznivé životní 
situaci a v možnostech jejího řešení. Posiluje samostatnost osoby, pomáhá při sociálním 
začlenění a chrání před sociálním vyloučením, přispívá tak ke zlepšení kvality života 
každého uživatele. 
� kontakt: email: jindrichuvhradec@jczps.cz, 384 361 723, 702 281 484 
� sídlo: Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

 
Mesada, z.s. 

� osobní asistence 
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. 
Tato služba umožňuje žít lidem v jejich vlastním prostředí, tak aby nebyli závislí na 
institucionálních formách sociální péče a mohli v rámci svých individuálních možností 
využívat dostupné formy nezávislého způsobu života. 
� sociální rehabilitace 
 Cílem této služby je začlenění dospělých osob se zdravotním postižením a chronickým 
onemocněním do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným 
způsobem života jako jejich vrstevníci bez znevýhodnění. Služba je poskytována od roku 
2003 a je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním ve věku    16 
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- 64 let, kteří nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, 
protože jim k tomu chybějí potřebné dovednosti. 
� kontakt: e-mail: jhradec@mesada.eu, tel.: 608 860 010, 608 860 030 
� sídlo: Růžová 30/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

 
Metha, z.ú. – Adiktologická poradna 

� odborné sociální poradenství 
Odborné poradenství je poskytováno osobám závislým nebo závislostmi ohroženým, jejich 
rodinným příslušníkům a blízkým osobám, jedná se zejm. o poskytování: 
- individuální terapie 
- rodičovská skupina 
- poradenství pro klienty motivovaných k léčbě, pomoc při výběru léčebného zařízení 
- poradenství pro klienty vracejících se z léčebných zařízení 
- poskytování informací odborné i laické veřejnosti (internet, média, akce pro veřejnost) 
� kontakt: e-mail: havlova@osmeta.cz, tel.: 775 567 704/705 
� sídlo: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

 
THEIA – krizové centrum o.p.s. 

� odborné sociální poradenství 
V rámci odborného sociálního poradenství jsou klientům poskytovány zejména informace 
z oblastí: 
- dluhová problematika (finanční a rozpočtová problematika domácností, dluhové 
poradenství, pomoc s přípravou návrhu na povolení oddlužení) 
- rodina a mezilidské vztahy 
- sociální pomoc 
- diskriminace a porušování lidských práv 
- majetkoprávní vztahy 
- pracovně právní vztahy 
� krizová pomoc 
Odborná pomoc, která je poskytována osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci, 
kterou nemohou samy vyřešit. 
Pomoc je určena pro osoby v krizi, osoby, které jsou obětí domácího násilí, nebo by se jí 
potenciálně mohly stát. Nebo je  domácím násilím ohrožen někdo v jejich okolí, komu by 
chtěli pomoci, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími 
jevy, osoby které jsou, nebo se mohou stát obětí trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi 
a osoby komerčně zneužívané. 
� kontakt: e-mail: cechova@theia.cz, tel.: 724 243 726 
� sídlo: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

 
Otevřená OKNA, z.ú.  

� chráněné bydlení 
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního, tělesného a kombinovaného postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 
� sociálně terapeutické dílny 
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které není možné z tohoto důvodu umístit 
na otevřeném ani chráněném trhu práce, jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, 
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dovedností a schopností, služba nabízí občanům se zdravotním, tělesným a kombinovaným 
handicapem možnost spoluvytvářet přijímací, rodinné prostředí, kde mohou rozvíjet své 
dovednosti a schopnosti při společném tvoření.  
� kontakt: blazkova@okenko.eu, tel.: 774 473 882 
� sídlo: Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
 

Pečovatelska služba Ledax o.p.s. 
Posláním Pečovatelské služby Ledax o.p.s. je kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči 

osobám se sníženou soběstačností, zejména seniorům, při každodenních činnostech. 
Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství. 
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení a rodinám v případě narození trojčat, 
jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. 

� kontakt: zuzana.voborilova@ledax.cz, tel.: 720 254 972 
� sídlo: Kosmonautů 47/V, 377 01 Jindřichův Hradec 

 
Poradenské centrum LORM v Jindřichově Hradci 

Služby LORM z.s. jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu 
různého stupně v rámci celé ČR, cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou. Sdružení je 
jediným poskytovatelem čtyř registrovaných sociálních služeb na území ČR: 

� sociální rehabilitace  
Jedná se o nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní 
znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu 
s červenobílou holí, průvodcovské a předčitatelské služby na úřady, k lékaři, předčitatelská 
služba, vydání časopisu Doteky atd. 
� tlumočení 
Tlumočení na úřadech a při návštěvě lékaře ve znakovém a taktilním znakovém jazyce, 
Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy do dlaně či orálně při kompenzaci sluchadly 
� odborné sociální poradenství 
� sociálně aktivizační služby 
Jedná se o pořádání týdenních edukačně rehabilitačních pobytů a klubových setkání 
hluchoslepých. 
� kontakt: email: jiznicechy@lorm.cz, tel.: 777 764 200 
� sídlo: Na Točně 1, 377 01 Jindřichův Hradec 
 

Prevent 99 z.ú. 
Jihočeský streetwork Prevent působí na území Jihočeského kraje, kde prostřednictvím 

terénní sociální práce (tj. probíhá v přirozeném prostřední – ulice, veřejná prostranství, bary, 
squaty, byty) vyhledává a kontaktuje osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem snižovat 
rizika jejich způsobu života a chránit veřejné zdraví 

Terénní program Jihočeský streetwork Prevent bude od 1.1.2019 pravidelně poskytovat 
své služby, vždy dvojicí terénních pracovníků v ORP Jindřichův Hradec. Konkrétně bude 
služba poskytována v Jindřichově Hradci a v Kardašově Řečici. Další lokality budou v průběhu 
roku mapovány, např. Nová Bystřice a další obce dle potřeby.  

Pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují osoby z cílové skupiny, představují službu, 
předávají informace o rizicích užívání drog a možnostech, jak tato rizika snížit.  
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� kontakt: podzimek@prevent99.cz, tel.: 602 570 366 
� sídlo: Heydukova 349, 386 01 Strakonice 

   
 
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Šindelářová, vedoucí odboru sociálních věcí  
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5. Školy a školská zařízení 
 
Základním principem strategie prevence nežádoucích sociálně patologických jevů ve školství 
je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a k osvojení si pozitivního sociálního 
chování. Základním prvkem v preventivní činnosti jsou volnočasové programy pro děti 
a mládež, jejichž nedílnou součástí je sport, který v mnoha oblastech naplňuje zdravý životní 
styl. Zvýšením nabídky zájmové činnosti v době mimo vyučování se minimalizuje nebezpečí 
nudy a je možné snadněji podchytit žáky, kteří se dosud nezapojili do mimoškolních aktivit. 
Nabídka aktivit volného času je v rámci škol (MŠ, ZŠ, SŠ) v Jindřichově Hradci široká. 
Další oblastí v prevenci kriminality je samotná ochrana dětí, žáků a zaměstnanců škol před 
vniknutím nežádoucí osoby (agresora, ozbrojeného útočníka) do objektů škol v době provozu 
a ochrana dětí, žáků a zaměstnanců škol před možným útokem agresivní osoby. 
 
 
Mateřské školy 
 
1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39 
Adresa: Růžová 39, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitelka: Bc. Dagmar Valchová 
Telefon: 384-361-488 
E-mail: skolkaruzova@seznam.cz 
Web:  www.1msruzova.cz 
 
Objekt v Růžové ulici je z roku 1876, jako mateřská škola slouží od roku 1945. Stavba je 
cihlového typu, nachází se v řadové zástavbě v centru města. Budova je dvoupatrová se 6 
třídami, z toho jsou dvě třídy speciální pro děti s mentálním postižením a kombinovanými 
vadami a pro děti se zrakovým postižením. Pro provoz speciální třídy byl kompletně stavebně 
upraven bývalý služební byt a tím zajištěn bezbariérový přístup. Na školní zahradě byly 
instalovány nové herní prvky pro děti a zastínění pískoviště. 
 
Školní vzdělávací program mateřské školy je zaměřen na aktivity podporující zdraví dětí, 
rozvíjející zdravé a samostatné sebevědomí dětí. Mateřská škola pořádá výtvarné soutěže a 
výstavy, kulturní vystoupení pro starší občany, předplavecký výcvik, angličtinu pro 
předškoláky, dopravní výchovu v DDM J. Hradec, účastní se v projektu mezinárodní 
spolupráce e-TWINNING a v projektu Zdravá abeceda (o životním stylu a o výživě). Mateřská 
škola spolupracuje se Střední zdravotnickou školou v Jindřichově Hradci (praxe studentek 
střední školy, projekt Zdravý zoubek), se ZUŠ v J. Hradci (návštěva výchovných koncertů), 
s organizací OKNA z.ú. (tvořivé dílničky) a s Městskou knihovnou (seznamování se s dětskou 
literaturou). 
Dětský klub Duha – podpora aktivního života dětí (besídky aj.), účast na kulturních akcích 
 
Odloučené pracoviště Pod Kasárny 
Adresa: Pod Kasárny 1019, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 384-323-548 
E-mail: mspodkasarny@tiscali.cz 
 
Objekt je z roku 1975 a je umístěný na okraji města v zástavbě rodinných domů v klidném a 
zdravém prostředí. Jedná se o dva pavilony se čtyřmi třídami, školní kuchyní a zázemím. 
Budovy školy jsou obklopeny prostornou zahradou se vzrostlou zelení. Budova byla kompletně 
zateplená včetně výměny oken, v areálu bylo vybudované nové dětské hřiště a doplněny herní 



31 
 

prvky na zahradu, dále byl stavebně upraven bývalý služební byt na novou třídu a kompletně 
zrekonstruovaná školní kuchyně a hygienická zařízení pro děti. Byl vybudován nový plot. 
 
V mateřské škole se děti seznamují s anglickým jazykem, mohou navštěvovat kroužek 
flétniček, plavecký výcvik, škola se účastní výtvarných soutěží, děti vystupují na vítání 
občánků, navštěvují solnou jeskyni, učí se dopravní výchově v DDM J. Hradec. Mateřská škola 
spolupracuje se ZUŠ v J. Hradci (návštěva výchovných koncertů) a s Městskou knihovnou 
(seznamování se s dětskou literaturou). 
 
 
2. MŠ Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 
Adresa: Jáchymova 209/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitelka: Dana Novotná 
E-mail: msjachymova@seznam.cz 
Telefon: 384-323-478  
 
Objekt v Jáchymově ulici je z roku 1983, jedná se o dva panelové pavilóny propojené spojovací 
chodbou. V mateřské škole jsou umístěny čtyři třídy. Mateřská škola je umístěna na rozhraní 
staré a nové zástavby, proto je dosažitelná jak z centra, tak i ze sídliště Vajgar. Školní zahrada 
je rozdělena na tři oddělené části. Bývalý služební byt v mateřské škole je využíván jako zázemí 
pro výuku v mateřské škole. V objektu byla provedena regulace kotelny a kompletní 
rekonstrukce střech. Objekt byl zateplen včetně výměny oken a dveří, byla provedená 
kompletní rekonstrukce školní zahrady včetně vybudování mlhoviště a instalace nových 
herních prvků, nákupem vedlejšího pozemku došlo k rozšíření zahrady, byly opraveny 
chodníky v celém areálu, uskutečnila se celková rekonstrukce školní kuchyně. Pro rodiče dětí 
navštěvujících mateřskou školu bylo vybudováno nové parkoviště. 
 
Školní vzdělávací program s názvem „Jsme tu jeden pro druhého“ klade důraz na hezké vztahy, 
slušné chování a vzájemné porozumění mezi dětmi a dospělými. 
 
Mateřská škola nabízí pěvecký sbor, základy anglického jazyka a předplavecký výcvik. Děti 
navštěvují kulturní akce, účastní se soutěží a exkurzí (ZOO), dopravní výchovy v DDM J. 
Hradec, škola spolupracuje se ZUŠ J. Hradec, s Muzeem Jindřichohradecka a s JHMD. Aktivní 
spolupráce probíhá se 6. ZŠ na sídl. Hvězdárna, kdy žáci 9. tříd připravují pro děti z MŠ různé 
akce (např. Den dětí). 
 
Odloučené pracoviště Havlíčkova 175 
Adresa: Havlíčkova 175, 377 05 Jindřichův Hradec 
E-mail: ms.hvezdarna@seznam.cz 
Telefon: 384-396-688 
 
Jedná se o novou mateřskou školu ve městě, provoz byl zahájen 1. ledna 2010. Objekt je plně 
bezbariérový. V jednoposchoďovém objektu jsou umístěny 4 třídy. Mateřská škola se 
specializuje na péči o děti s vadami řeči. Součástí areálu je rozsáhlá zahrada, ve které jsou 
umístěny moderní herní prvky, prostory pro sportování dětí a mlhoviště. 
 
Ve všech třídách pracují podle školního vzdělávacího programu Šťastné dítě. 
Děti se učí anglický jazyk, navštěvují předplavecký výcvik, učí se dopravní výchově v DDM J. 
Hradec, mateřská škola připravuje dílny s rodiči i vystoupení pro starší spoluobčany. Škola 
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spolupracuje se Střední zdravotnickou školou J. Hradec a se 6. ZŠ na sídl. Hvězdárna (např. 
Den dětí). Děti z mateřské školy navštěvují divadelní i filmová představení. 
 
 
3. MŠ Jindřichův Hradec  III, Vajgar 594 
Adresa: Vajgar 594, 377 04 Jindřichův Hradec 
Ředitelka: Bc. Jaroslava Krejčová 
E-mail: 3ms.jh@tiscali.cz 
Telefon: 384-321-615 
 
Objekty v čp. 594/III jsou z roku 1975. Jde o typizovanou pavilónovou stavbu, postavenou pro 
potřeby předškolních dětí se šesti třídami. Komplex se sestává ze tří pavilonů propojených 
spojovací chodbou, přičemž jeden z pavilonů slouží jako hospodářská budova. Areál je 
obklopen rozsáhlou zahradou. V objektu mateřské školy je provedena oprava chodníků a po 
stavebních úpravách byla zprovozněná nevyužívaná třída, rovněž byl kompletně 
zrekonstruován bývalý školnický byt na zázemí pro zaměstnance mateřské školy. Pavilony byly 
kompletně zatepleny včetně výměny všech oken. Na zahradě byly pořízeny nové herní prvky 
včetně opravy pískovišť. 
 
Základním cílem školního vzdělávacího programu je rozvoj sociálních vztahů a prosociálního 
chování a vnímání člověka, společnosti, přírody jako součásti jednoho neoddělitelného celku. 
Děti mají možnost navštěvovat pěvecký kroužek, předplavecký výcvik, dopravní výchovu v 
DDM J. Hradec, seznamují se s anglickým jazykem, připravují vystoupení pro dárce krve, 
vystoupení ve stacionáři pro postiženou mládež, reprezentují mateřskou školu v soutěži 
Jihočeský zvonek, ve škole působí dětský soubor Koťata, který vystupuje např. v domovech 
seniorů, v Klubu aktivního stáří. Mateřská škola připravuje semináře pro zaměstnance ostatních 
mateřských škol s využitím interaktivních učebních pomůcek. 
 
Odloučené pracoviště Vajgar 690 
Adresa: Vajgar 690, 377 04 Jindřichův Hradec 
Telefon: 384-324-426 
E-mail: 3ms2.jh@tiscali.cz 
 
Objekt je z roku 1984. Jedná se o typizovanou pavilónovou stavbu postavenou pro potřeby 
mateřské školy s pěti třídami a s prostornou zahradou. Komplex zahrnuje čtyři pavilóny 
v klidné okrajové části sídliště Vajgar. Součástí areálu je byt zaměstnance a prostorná zahrada, 
na kterou byly instalovány nové herní prvky. Rovněž v tomto objektu byla provedena kompletní 
rekonstrukce nevyužívané třídy (bývalé jesle) a tím rozšířená kapacita, kromě toho došlo k 
výměně varných technologií ve školní kuchyni. Pavilony kompletně zatepleny včetně výměny 
oken a byla provedená rekonstrukce hygienickcých zařízení pro děti. 
 
Děti mají možnost navštěvovat kroužek pěvecký a hudebně pohybový, angličtinu hrou, pěvecký 
kroužek „Skřivánek“, který vystupuje pro dárce krve, pro postižené děti, v domově důchodců, 
při vítání občánků. Dále děti absolvují předplavecký výcvik a učí se dopravní výchově v DDM 
J. Hradec. 
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4. MŠ Jindřichův Hradec II, Röschova 1120 
Adresa: Röschova 1120, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitelka: Mgr. Dita Pohrázská 
E-mail: 4ms-jh@seznam.cz 
Telefon: 384-361-475 
 
Objekt v Röschově ulici čp. 1120 je z roku 1984 a jde o pavilonovou stavbu s 5 třídami. Areál 
tvoří pět pavilonů, z nichž jeden je hospodářský. Bývalý služební byt byl stavebně upraven a v 
současné době slouží jako třída pro děti. Budovy obklopuje rozsáhlá zahrada. Budovy školy 
byly kompletně zatepleny včetně výměny oken, byla zde provedena rekonstrukce odpadů a 
vodovodního potrubí, kompletní rekonstrukce školní kuchyně a ve školní zahradě byly 
nainstalované nové herní prvky pro děti. V celém areálu mateřské školy jsou opraveny 
chodníky. 
Školní vzdělávací program je zaměřený na rozvoj osobnosti dítěte a vybudování partnerského 
vztahu mezi pedagogy a dětmi. Většinu aktivit mateřská škola realizuje prostřednictvím hry, 
která má pro dítě v tomto věku mimořádný význam. V mateřské škole využívají metod 
prožitkového a situačního učení, většinu činností se snaží přesouvat do venkovního prostředí 
tak, aby u dětí vzbudili zájem o přírodu.  
Děti se učí dopravní výchově v DDM J. Hradec. 
 
Odloučené pracoviště Sládkova ul. 
Adresa: Sládkova 742, 377 01 Jindřichův Hradec 
Telefon: 384-361-476 
E-mail:           4ms-sladkova@seznam.cz 
 
Výstavba mateřské školy byla dokončena roku 1961. Jedná se o cihlovou budovu se dvěma 
třídami. Škola je umístěna v klidné části města poblíž centra a sídliště U Nádraží. V areálu byly 
opraveny chodníky a venkovní sociální zařízení pro děti. Budova je kompletně zateplená včetně 
výměny oken a postupně byla upravená školní zahrada s vybudováním herních prvků pro 
enviromentální výchovu.  
 
Děti se učí dopravní výchově v DDM J. Hradec, mateřská škola připravuje dílny s rodiči. 
 
 
Základní školy 
 
ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 (1. ZŠ) 
Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Ing. Luděk Možíš 
E-mail: info@1zs.jhnet.cz 
Telefon: 384-361-282 
Web:  www.1zs.jhnet.cz 
 
Objekt základní školy je z roku 1885. Jedná se o dvoupatrovou cihlovou stavbu v centru města. 
V přízemí školy byla nově vybudována školní jídelna – výdejna a nové prostory pro školní 
družinu. Ve škole proběhla celková rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie rekonstrukce 
cvičných kuchyněk pro žáky, bylo vybudováno nové oddělení školní družiny a v části budovy 
byla vyměněna okna včetně opravy fasády. 
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Školní vzdělávací program základní školy nese název „Prameny zdraví“ a jeho cílem je podpora 
zdravého životního stylu, vytváření dostatku aktivit ve výuce a ve volnočasových aktivitách 
dětí pro správný pohybový vývoj žáků, podpora různých druhů sportu. Dále je škola zaměřená 
na informatiku. Ve škole působí školní pěvecký sbor Nova Domus a malý pěvecký sbor 
Novadomáček (mladší děti).  Žáci mohou navštěvovat  sportovní kroužek, čtenářský klub, 
kroužek robotiky a při školní družině kroužek výtvarný, dovedné ruce a literární. Základní škola 
úzce spolupracuje s mateřskými školami.  Žáci se účastní sportovních, jazykových, výtvarných 
a dopravních soutěží a olympiád. Škola je zapojená do charitativní akce Stonožka. Účast na 
kulturních akcích. 
 
 
ZŠ Jindřichův Hradec II, Janderova 160 (2. ZŠ) 
Adresa: Janderova 160, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Mgr. Jan Javorský 
E-mail: info@2zsjh.cz 
Telefon: 384-361-911 
Web:  www.2zsjh.cz 
 
Objekt základní školy je z roku 1897. Jedná se o dvoupatrovou cihlovou stavbu v klidné 
parkové části města. Ke škole byla přistavěna nová školní jídelna. Zároveň byly nově 
vybudovány prostory pro školní družinu. Ve škole proběhla celková rekonstrukce 
elektroinstalace, byla vyměněna část oken, ve všech patrech školy byly vyměněny dveře a ve 
dvou podlažích podlahy na chodbách. Dále byla provedena celková rekonstrukce topení, 
opravena fasáda a upraven školní dvůr ke kvalitnějšímu využití pro volnočasové aktivity žáků.  
 
Škola je zaměřena na rozvoj talentu dětí ve třídách s rozšířenou výukou hudební a výtvarné 
výchovy. V oblasti environmentální výchovy vede škola žáky k čistotě, pořádku, separování 
odpadu a úctě k majetku. Dále se zaměřuje na rozvoj pohybových aktivit žáků nejen v hodinách 
tělesné výchovy, ale i v pohybových outdoorových projektech s různým zaměřením. 
Z volitelných předmětů škola nabízí hudební dílnu, výtvarnou dílnu, z nepovinných předmětů 
nabízí sborový zpěv, ateliér výtvarné výchovy a římskokatolické náboženství. Dále si mohou 
žáci vybírat ze široké nabídky kroužků, jakými jsou např. zábavná matematika, čtenářský klub, 
dramaticko pohybový kroužek, atletická příprava, kroužek ruského jazyka a zdravotnický 
kroužek. 
Žáci se účastní sportovních, jazykových, výtvarných a dopravních soutěží a olympiád. Škola 
navštěvuje kulturní a výchovné programy (divadlo, koncerty, expozice), účastní se 
charitativních a kulturních akcí. 
 
 
ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 (3. ZŠ) 
Adresa: Jarošovská 746, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Mgr. Ladislav Chocholouš 
E-mail: info@3zsjhradec.cz 
Telefon: 384-361-002 
Web:  www.3zsjhradec.cz 
 
Objekt základní školy je z roku 1962. Jedná se o cihlovou stavbu s rovnou střechou v centru 
města.  Ve škole se uskutečnila rekonstrukce všech střech, byla vyměněna okna, zatepleny 
všechny pavilony včetně nové fasády a postaven nový plot kolem celého areálu. V areálu školy 
byla vybudována nová herní plocha, v objektech školy byla provedená kompletní oprava vnitřní 
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vodoinstalace a kanalizace včetně výměny dlažby v halách obou výukových pavilonů, byla 
provedena rekonstrukce elektroinstalace ve všech pavilonech a kompletně byla 
zrekonstruovaná školní kuchyně. 
 
Školní vzdělávací program základní školy nese název „Pestrá škola“ a je zaměřen na podporu 
schopností žáků, motivaci k cílevědomému vzdělávání, uvědomění si jeho smyslu, hodnoty a 
uplatnitelnosti v životě.  Dalším úkolem je podpora rozvoje environmentální oblasti vzdělávání 
pomocí různých projektů a vedení žáků k lásce a úctě k přírodě. Škola vede přírodovědný 
kroužek, sborový zpěv, výuku angličtiny, multimediální kroužek, psaní všemi deseti a sportovní 
kroužek. Dále mohou děti navštěvovat kroužky v rámci družiny: výtvarný, sportovní, vaření, 
taneční, dramatický. Škola pořádá pravidelně s MO ČSZ výstavu ovoce a zeleniny, dále projekt 
Můj velký kamarád, Drakyádu, Jarní potkávání, Cesta za pokladem Bílé paní. Žáci se účastní 
sportovních, jazykových, výtvarných a dopravních soutěží a olympiád. Účast na kulturních 
akcích. 
 
 
ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 (4. ZŠ) 
Adresa: sídliště Vajgar 592/III, 377 04 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Mgr. Jana Šperlová 
E-mail: info@4zsjh.cz 
Telefon: 384-323-331 
Web:  www.4zsjh.cz 
 
Objekt základní školy je z roku 1974. Jedná se o klasickou stavbu panelového typu s rovnou 
střechou na sídlišti Vajgar. Byla provedena rekonstrukce školní tělocvičny -  byla vyměněna 
okna, zhotoven nový umělý povrch podlahy a došlo k výměně osvětlení. Postupně byly 
opravovány chodníky v areálu školy a hygienická zařízení pro žáky a zaměstnance školy. Ve 
škole byl vybudovaný bezbariérový přístup do pavilónu 1. stupně, vyměněna okna v jednom 
pavilonu včetně opravy fasády, kompletně byla zrekonstruovaná školní kuchyně a vybudovány 
nové odborné učebny fyziky, chemie a přírodopisu včetně laboratoře. Na školní hřiště byl 
položen nový víceúčelový povrch. 
 
Škola je zaměřena na ekologii, zdravý životní styl a dbá na vysokou úroveň vzdělávání. Škola 
má rozšířenou výuku cizích jazyků a z volnočasových aktivit nabízí tyto kroužky: 
přírodovědný, country tance, míčové hry, výtvarná dílna, český jazyk hravě, sportovní hry, 
pěvecký kroužek, florbal, čtení hravě. 
Účast na přírodovědných, jazykových, výtvarných, sportovních a dopravních soutěžích 
a olympiádách. Účast na kulturních akcích. 
 
 
ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 (5. ZŠ) 
Adresa: sídliště Vajgar 692, 377 04 Jindřichův Hradec 
Ředitel: PaedDr. Pavel Štefl 
E-mail: info@5zs.jhnet.cz 
Telefon: 384-324-412 
Web:  www.5zs.jhnet.cz 
 
Objekt školy je z roku 1982, skládá se ze šesti vzájemně propojených pavilonů s rovnou 
střechou umístěných na okraji sídliště Vajgar.  Pavilony školy jsou nově zatepleny včetně 
výměny všech oken.  V tělocvičně školy byl zhotoven nový umělý povrch podlahy. Ve škole je 
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rekonstruovaná odborná učebna fyziky a chemie a cvičné kuchyňky pro žáky. Postupně byla 
opravovaná hygienická zařízení pro žáky a zaměstnance školy. Na všech pavilonech školy je 
zhotovená nová střecha, v objektu je provedená celková regulace topení. Na školním hřišti je 
položený nový víceúčelový povrch. 
 
Škola poskytuje základní výchovně vzdělávací činnost podle školního vzdělávacího programu. 
Velký důraz je kladen na sportovní aktivity žáků. Kromě tělesné výchovy a dalších obecných 
sportovních aktivit žáků se škola zaměřuje na další sportovní možnosti a vytváří tak vhodné 
podmínky pro jejich realizaci. Jedná se především o sportovní plavání a basketbal. Žáci mají 
možnost navštěvovat výtvarný kroužek, pracovní kroužek, softball, stolní tenis a kroužek 
ručních prací.  
Účast na sportovních, jazykových, výtvarných a dopravních soutěžích a olympiádách. Účast na 
kulturních akcích. 
 
 
ZŠ Jindřichův Hradec V, Větrná 54 (6. ZŠ) 
Adresa: Větrná 54, 377 05 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Mgr. Jaroslava Rážová 
E-mail: info@6zs.jhnet.cz 
Telefon: 384-322-480 
Web:  www.6zs.jhnet.cz 
 
Objekt školy je z roku 1996. Jedná se o dvoupatrovou panelovou budovu, která je složená ze 
čtyř na sebe navazujících skeletových modulů s bezbariérovým přístupem a krytem CO. 
Součástí objektu školy jsou dvě tělocvičny a školní jídelna. Škola je umístěná na sídlišti 
Hvězdárna. Při otevírání školy byla škola nadstandardně vybavena moderním nábytkem. 
V nedávné době byly provedené výměny podlah v tělocvičnách, dále kompletní regulace topení 
a byl opravený skleněný strop v zimní zahradě.  
Všechny pavilony školy byly zatepleny včetně výměny oken, vstupních dveří a bylo zasklení 
vstupního atria administrativního pavilonu. Školní kuchyně byla kompletně zrekonstruovaná. 
Hokejbalové hřiště v areálu školy bylo rovněž zrekonstruované – výměna mantinelů, časomíry 
a  položení nového povrchu herní plochy. 
 
Škola je v současné době zaměřena na rozšířenou výuku cizího jazyka, výuku a práci 
s handicapovanými dětmi (škola je na tento způsob výuky připravena jak technicky – výtah, 
bezbariérové vstupy, tak personálně – asistenti pedagoga). Při škole pracují kroužky: sportovní 
hry, taneční, výtvarný, zdravotnický, vaření, keramický, volejbal a nohejbal. 
Ve škole je vytvořený školní parlament. V rámci nepovinných předmětů mohou žáci využít i 
sborový zpěv. Účast na sportovních, jazykových, výtvarných a dopravních soutěžích 
a olympiádách. Účast na kulturních akcích. 
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Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec 
Adresa: Jarošovská 1125, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Mgr. Petr Kubeš 
E-mail: spec@skolajh.cz 
Telefon: 384-364-356 
Web:  www.skolajh.cz 
 
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Jindřichův Hradec je umístěna v areálu 
Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 a jejím zřizovatelem je Krajský úřad 
České Budějovice. Poskytuje speciálně pedagogickou péči v základním vzdělávání. V praktické 
škole poskytuje střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále vykonává 
činnost mateřské školy při zdravotnickém zařízení, základní školy při zdravotnickém zařízení, 
základní školy praktické, školní družiny a školního klubu. 
 
Všechny základní školy v Jindřichově Hradci vedle vzdělávací a výchovné funkce pečují i o 
odborně zájmový rozvoj svých žáků, jak ukazuje stručný přehled výše. Žáci mají možnost 
prohlubovat své znalosti a schopnosti v oblastech, které je baví. V rámci častých, nejen 
sportovních, soutěží získávají sociální vazby - schopnost spolupráce a týmového ducha. 
Zároveň je při soutěži vytvářeno zázemí pro „zdravou“ soutěživost. Děti tak získávají základ 
pro duševní i fyzický rozvoj, socializaci a sociální integraci jedince, čímž vzniká prevence 
v primární úrovni (např. povalečství, nerespektování stanovených pravidel aj.). Pro veřejnost 
školy nabízejí pronájem tělocvičen a hřišť. 
 
Ve školách probíhá preventivní program pro minimalizaci sociálních patologických jevů 
(rizikového chování). Školy vedle svých metodiků prevence, výchovných poradců 
a vychovatelů využívají pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, 
střediska výchovné péče a účastní se vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti 
prevence rizikového chování. Ve všech základních školách v Jindřichově Hradci je realizován 
projekt „Ozbrojený útočník“. 
 
Děti se účastní přednášek, diskuzí a interaktivních pořadů v různých oblastech prevence 
nežádoucích patologických jevů (drogy, šikana, kyberšikana apod.). 
Z hlediska sociálně patologických jevů se na školách objevuje kouření, záškoláctví, alkohol, 
agresivní formy chování a neomluvené hodiny (které však rodiče často mnohdy i zpětně 
„kryjí“). Každé nežádoucí chování je vždy řešeno ve spolupráci s příslušnými orgány (odbor 
sociálních věcí – oddělení sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR). 
 
Školy navazují bližší spolupráci s rodiči formou jejich zapojení do programu škol, charitativní 
činnosti či „spolurozhodování“ o správě školy (školské rady). 
 
Aktivity školních družin i školních klubů v oblasti zkvalitňování nabídky náplně volného času 
jsou neustále rozvíjeny a to zejména tam, kam nezasahují nabídky domů dětí a mládeže. Názor, 
že děti a mládež nechtějí setrvávat ve škole po skončení vyučování, neplatí všeobecně. Zájem 
se vždy odvíjí od pestrosti, aktuálnosti a kvality nabídky. Proto je potřeba motivovat aktivitu 
pedagogů ochotných pracovat s dětmi i v jejich volném čase a najít způsob, jak je ohodnotit a 
motivovat. 
Výhodou mimoškolních aktivit přímo ve školních budovách je jednak kvalifikace pedagogů 
a jednak možnost využívání prostor přímo ve škole s vynaložením minimálních nákladů na 
provoz.  
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V současné době věnuje město Jindřichův Hradec zvýšenou pozornost rovněž zabezpečení 
objektů škol v souvislosti se zamezením vstupu nežádoucích osob do škol a ochrany zdraví a 
životů dětí, žáků a zaměstnanců škol. Stejnou pozornost je potřeba věnovat i provozu 
mateřských škol. Z těchto důvodů se město Jindřichův Hradec ve zvýšené míře věnuje 
preventivním opatřením v oblasti školství (bezpečnostní audity škol, zpracování zákrokových 
karet pro potřeby složek IZS, nácvik chování zaměstnanců škol při ozbrojeném útoku, výuka 
první pomoci při mimořádných událostech, semináře pro zaměstnance škol v oblasti 
bezpečnosti). 
 
 
 
Střední školy 
 
 
Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec 
Adresa: Klášterská 77/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitel: PhDr. Běla Picková 
E-mail: info@szsjh.cz 
Telefon: 384-361-787 
Web:  www.szsjh.cz 
 
Pěvecký kroužek, kroužek první pomoci, spolupráce při cvičení postižených dětí v bazénu,  
dobrovolnická činnost v Domově seniorů Otín a v Nemocnici a.s. Jindřichův Hradec a 
organizace humanitárních sbírek.  
 
Škola realizuje projekt Zdravý zoubek, projekt zaměřený na výchovu ke zdraví, přednášky pro 
seniory v rámci spolupráce s Jindřichohradeckým sdružením sociálních aktivit a úzce 
spolupracuje se zdravotnickou skupinou Promedic z.s., převážně v oblasti výuky poskytování 
první pomoci. 
 
Účast na školních, sportovních, jazykových, výtvarných a zdravotnických soutěžích. Exkurze 
a kulturní akce. 
 
 
Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec 
Adresa: Husova 333/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Ing. David Hembera 
E-mail: info@gvn.cz 
Telefon: 384-361-253 
Web:  www.gvn.cz 
 
V rámci nepovinných předmětů – dramatická výchova, pěvecký sbor, latina pro studenty 
vyššího gymnázia. 
Účast v odborných i sportovních soutěžích. 
 
Účast na dlouhodobých a krátkodobých projektech – ASP UNESCO. 
Mezinárodní projekty – Rakousko 
partnerské gymnázium Krems 
partnerské gymnázium Neckargemünd 
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Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Jindřichův Hradec 
Adresa: Husova 156/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Ing. Josef Janda 
E-mail: škola@oa-jhradec.cz 
Telefon: 384-361-538 
Web:  www.oa-jhradec.cz 
 
Internet, posilovna, kulečník. 
Sportovní hry – ve velké hale chlapci i dívky. 
Sportovní soutěže – lehká atletika, hokejbal, odbíjená, futsal, hokejbal proti drogám, sportovní 
soutěž Corny Cum. 
Jazykové soutěže, besedy, kulturní akce. 
Spolupráce s ČČK, Policií ČR, besedy s protidrogovým koordinátorem, přednášky na téma 
kyberšikana, akce pořádané ve spolupráci s organizací Dropin a Medea kultur. 
 
Škola připravuje řadu soutěží pro žáky základních škol v oblasti výuky cizích jazyků a psaní na 
klávesnici. 
 
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 
Adresa: SOŠ – Jáchymova478/III, 377 01 Jindřichův Hradec 

SOU - Miřiovského 678, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Mgr. Karel Chalupa 
E-mail: sos-jh@sos-jh.cz 
Telefon: 384-323-184 
Web:  www.sos-jh.cz 

www.uciliste.sos-jh.cz 
 

Zájmové kroužky řízené vychovateli: sportovní (florbal, malá kopaná), výtvarné (zaměření 
podle zájmu) 
SOU: návštěva posilovny – dle zájmu studentů. 
Exkurze, odborné kurzy, sportovní a dovednostní soutěže. 
Ubytovaní studenti a učni dále využívají služeb školní knihovny a navštěvují kroužky 
a sportovní oddíly v rámci města J. Hradec: např. aerobic, házená, florbal. Zároveň se účastní 
akcí organizovaných ve městě, např. filmová a divadelní představení, výstavy a přednášky (vše 
na základě dobrovolnosti). Exkurze a letní výcvikové kurzy. 
 
 
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec 
Adresa: Janderova 165/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitel: Mga. Vojtěch Maděryč 
E-mail: maderyc@zus-jhradec.cz 
Telefon: 384-361-909 
Web:  www.zus-jhradec.cz 
 
Pro základní uměleckou školu je prioritou spojení výuky s aktivní uměleckou činností ve všech 
oborech, příprava na soutěže, na veřejné akce a také zvýšená péče o žáky připravující se na 
profesionální dráhu.  
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V Jindřichově Hradci je základní umělecká škola na vysoké úrovni. Navštěvují ji děti od 5 do 
18 let od přípravky po ukončení přípravy na studium na DAMU nebo konzervatoři. Obory: 
hudební, taneční, výtvarný, literárně-dramatický.  
 
 
Dům dětí a mládeže 
Adresa: Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec 
Ředitelka: Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 
E-mail: info@ddmjh.cz 
Telefon: 384-361-196 
Web:  www.ddmjh.cz 
 
Významné místo mezi subjekty zabezpečujícími a rozvíjejícími zájmové aktivity dětí a mládeže 
včetně sportovních aktivit zaujímají domy dětí a mládeže. Rovněž u domů dětí a mládeže 
přetrvává vysoký zájem o pravidelné zájmové činnosti. Dům dětí a mládeže v Jindřichově 
Hradci nabízí zejména aktivity pro děti školního věku, případně předškoláky a mládež.  Svým 
zaměřením DDM v J. Hradci přímo podporuje prevenci sociálně patologických jevů, především 
tím, že nabízí maximální smysluplné využití volného času. 
Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci nabízí zejména aktivity pro děti školního věku, 
případně předškoláky a mládež v oblastech přírodovědy, astronomie (hvězdárna), sportu 
a turistiky, rukodělných činností, hudby, tance, divadla, výtvarná výchova, kuchařství, techniky 
a výpočetní techniky. 
 
Činnost DDM v J. Hradci se realizuje v těchto složkách: 
 
Pravidelná zájmová činnost – jedná se o menší kolektivy dětí a mládeže (většinou věkově 
smíšené), které se pravidelně věnují vybrané zájmové činnosti.  
 
Příležitostná zájmová činnost – zahrnuje akce jednotlivých kroužků (včetně pobytových), 
soutěže a přehlídky (včetně vyhlašovaných MŠMT) a dále akce spontánní, což znamená akce 
určené široké neorganizované veřejnosti. Tato oblast má největší přínos k podchycování aktivit 
dětí a mládeže. Ke spontánní činnosti dětí i mládeže slouží také herny DDM v Hradební i v 
Růžové ulici. Herny navštěvují i děti, které nejsou členy kroužků. 
 
Prázdninová činnost – kromě krátkodobých akcí, které jsou zahrnuty v příležitostné zájmové 
činnosti, pořádá DDM také dlouhodobé pobyty pro děti v turistických základnách v době 
jarních a letních prázdnin. 
 
 
Zpracovala: PhDr. Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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6.  Sport a volný čas 
 
Vzhledem k tomu, že současný způsob života klade na každého jedince stále nižší požadavky 
na fyzickou zátěž a že tato tendence povede i do budoucna k omezování pohybové aktivity lidí 
všech věkových kategorií, úloha tělovýchovy a sportu stále roste a je nenahraditelná. Přiměřená 
pohybová aktivita patří k základním a určujícím faktorům ovlivňujícím zdraví a délku lidského 
života, kterou není možno jiným způsobem kompenzovat. 
 
Jako nejrozšířenější ze všech sociálních aktivit přispívá tělovýchova a sport ke vzniku 
demokratických sdružení občanů, vede je k aktivitě, toleranci, respektu a spolupráci. 
Ukazuje se, že dobře organizovaný sport a tělovýchova je jednou z osvědčených cest při 
předcházení drogové závislosti, kriminality, alkoholismu a neúčelného utrácení volného času 
zvláště u mládeže. Mnohým občanům se zdravotním postižením napomáhá v jejich snaze 
úspěšně se vyrovnat s jejich handicapem a v integraci do společnosti. 
 
Sport a tělovýchova, zejména vrcholový sport, jsou ve světě v posledních letech výrazně 
ovlivňovány komercializací, která souvisí s odměňováním účasti a výkonů špičkových 
sportovců. Jejich mediální prezentace a následná popularita je slučovaná s propagací 
a reklamou nejrůznějšího zboží. Příklady vrcholových světově populárních sportovců se stávají 
vzorem pro mládež a ostatní obyvatele k aktivnímu tělesnému pohybu. 
 
I v Jindřichově Hradci věnujeme mimořádnou pozornost rozvoji tělesné výchovy a sportu. 
Městu a jeho orgánům přísluší vytvářet vhodné podmínky pro všechny sportovní aktivity. Jedná 
se o školní a mimoškolní tělovýchovu dětí a mládeže, zájmovou tělovýchovu, činnost spolků 
v oblasti sportu a tělovýchovy i o podnikatelskou činnost. 
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7. Přehled sportovišť v majetku města Jindřichův Hradec 
 
 
 Sportoviště v majetku města 
 
Město Jindřichův Hradec vlastní tato sportovní zařízení, která mají ve správě Služby města J. 
Hradec s.r.o. 

- Fotbalové hřiště s umělým povrchem Piketa 
- Fotbalový a atletický stadion na sídl. Vajgar 
- Městská sportovní hala 
- Plavecký bazén a aquapark 
- Skatepark 
- Zimní stadion Jana Marka 
- Sportoviště u rybníka Vajgar 

 
 

Další sportoviště v majetku města: 
 

� víceúčelové hřiště v Röschově ulici 
� fotbalové hřiště a tenisový kurt v místní části Buk 
� víceúčelové hřiště na sídlišti Hvězdárna - prosívka 
� víceúčelové hřiště na sídlišti Hvězdárna - umělý povrch 
� víceúčelové hřiště na sídlišti Pod Kasárny - prosívka 
� víceúčelové hřiště v místní části Políkno - prosívka 
� víceúčelové hřiště v místní části Dolní Radouň - prosívka 
� víceúčelové hřiště v místní části Radouňka 
� discgolfové hřiště - Mertovy sady + sídl. Vajgar (pod knihovnou) 
� travnaté fotbalové hřiště Horní Žďár 

 
Významným sportovním centrem jsou sportoviště v areálu Tyršova stadionu, která byla v 
majetku TJ Slovan J. Hradec z.s. a TJ Sokol J. Hradec.  V květnu 2018 došlo k dohodě s městem 
J. Hradec a město tato sportoviště odkoupilo. V současné době se zpracovává komplexní projekt 
na rekonstrukci a využití tohoto sportovního areálu. Jedná se o sportoviště, která jsou umístěna 
v centru města a přiléhají k Zimnímu stadionu Jana Marka a k Městské sportovní hale. Tyršův 
stadion je využíván nejen sportovními organizacemi a kluby, ale rovněž se jedná o jediné 
dostupné sportoviště pro školy v centru města, zejména v oblasti lehké atletiky. 

 
 

Sportoviště v areálu Tyršova stadionu:   
   

� travnaté fotbalové hřiště s přilehlou plochou 
� hřiště na volejbal 
� atletická dráha 
� kuželna 
� tělocvična s ubytovnou 
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Školní sportoviště  
 

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 
� tělocvična 
� sportoviště ve školním dvoře 

Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 
� tělocvična 

Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 
� víceúčelové hřiště v areálu školy 

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 
� dvě tělocvičny 
� víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
� tenisové hřiště 

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 
� dvě tělocvičny 
� víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
� softballové hřiště 

Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 
� dvě tělocvičny 
� hokejbalové hřiště 
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8. Sportovní organizace 

 
V oblasti tělovýchovy a sportu jsou v současné době mládeží nejvíce vyhledávanými 
volnočasovými institucemi sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a další subjekty působící 
v oblasti tělovýchovy a sportu. Ne vždy však poskytují dostatek finančně dostupné a žádané 
nabídky činností bez důrazu na výkonnost. To je jedním z důvodů, proč město finančně 
podporuje veškeré sportovní kluby, sportovní organizace, jednoty a další subjekty a klade důraz 
na zpřístupnění sportovišť pro veřejnost, zejména pro děti a mládež 
 
V Jindřichově Hradci působí řada sportovních organizací, tělovýchovných jednot a klubů, které 
vyvíjejí svoji činnost s výrazným finančním přispěním města. 
 
 
TJ HBC Olymp Jind řichův Hradec z. s. 
Hokejbalový klub TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec z. s. má v současné době 4 týmy 
zapojené do hokejbalových soutěží řízených Českým hokejbalovým svazem. Družstvo mužů je 
stálým účastníkem 1. Národní hokejbalové ligy (druhá nejvyšší soutěž v ČR), družstvo 
mladšího dorostu bylo v sezoně 2017-18 účastníkem Extraligy mladšího dorostu sk. B, družstvo 
mladších žáků hrálo v sezoně 2017-18 Přebor mladších žáků – skupina Čechy jih+západ a 
hokejbalová přípravka TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec z. s. 
 
TJ HBC OLYMP Jindřichův Hradec je rovněž pořadatelem stále populární Městské 
hokejbalové ligy atd. 
 
SKOK J. Hradec z. s. 
Klub se skládá z 2 oddílů, z atletického oddílu a oddílu zaměřeného na aktivní vyžití dětí a 
mládeže v jejich volném čase, kde se v tzv Miniškole sportu a SKÁKÁNÍ seznamují se základy 
gymnastiky, atletiky, vybíjené, basketbalu, florbalu a softbalu. Členové atletického oddílu se 
účastní dlouhodobých krajských soutěží družstev i jednotlivců tj.:  
Kategorie – přípravka - chlapci 
3 kola Krajského přeboru družstev Krajského přeboru jednotlivců, Krajského přeboru ve 
vícebojích, Okresního přeboru ve vícebojích v kategorii přípravka chlapci 
Kategorie dívky 
3 kola Krajského přeboru družstev, Krajského přeboru jednotlivkyň, Krajského přeboru 
jednotlivkyň ve vícebojích, Okresního přeboru ve vícebojích 
Kategorie mladších žáků 
3 kola Krajského přeboru družstev, Halového krajského přeboru jednotlivců, Halového 
krajského přeboru ve vícebojích, Krajského přeboru jednotlivců, Krajského přeboru jednotlivců 
ve vícebojích, MČR 
Kategorie starších žákyň  
3 kola Krajského přeboru družstev, Halového krajského přeboru jednotlivkyň, Halového 
krajského přeboru ve vícebojích, Krajského přeboru jednotlivkyň Krajského přeboru 
jednotlivkyň ve vícebojích, MČR 
Kategorie starší žáci 
3 kola Krajského přeboru družstev, Halového krajského přeboru jednotlivců, Halového 
krajského přeboru ve vícebojích, Krajského přeboru jednotlivců, Krajského přeboru jednotlivců 
ve vícebojích, MČR 
Kategorie dorostenky/dorostenci 
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3 kola Krajského přeboru družstev, Halového Krajského přeboru jednotlivců, Halového 
krajského přeboru ve vícebojích, Krajského přeboru jednotlivců, Krajského přeboru jednotlivců 
ve vícebojích, MČR 
Kategorie ženy 
3 kola Krajského přeboru družstev, Halového krajského přeboru, Venkovního krajského 
přeboru 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jindřichův Hradec – oddíl sportovního 
rybolovu 
Oddíl sdružuje členy z MO ČRS J. Hradec. Družstvo „A“ je účastníkem I. celostátní ligy v LRU 
(lov ryb udicí), další družstva startující ve II. celostátní lize v LRU. V roce 2014 získal Jan 
Kostka ml. titul juniorského mistra světa v LRU. Členové oddílu se dále účastní pohárových 
závodů "GRAND PRIX", Mezinárodního mistrovství ČR, krajských přeborů a krajských divizí. 
Sami jsou pořadateli závodů "NOVA DOMUS", které se každoročně konají v měsíci dubnu na 
řece Nežárce. Členové oddílu se rovněž zapojují do činnosti rybářského kroužku a tím 
napomáhají s přípravou žákovských družstev pro krajskou divizi i pro závody "Zlatá udice". 
 
Tělocvičná jednota Sokol Jindřichův Hradec  
Tělocvičná jednota má 4 oddíly – oddíl fotbalových přípravek celkem 5 družstev, která se 
v sezóně 2017-18 účastnila Okresních a Krajských fotbalových přeborů přípravek. Fotbalové 
přípravky přecházejí od sezóny 2018 - 19 pod fotbalový klub FK Jindřichův Hradec 1910 z. s. 
Oddíl ženské kopané má pravidelné zastoupení ve fotbalové Divizi žen sk. D (třetí nejvyšší 
fotbalové soutěži žen v ČR). Oddíl sportovní všestrannosti představuje cvičení rodičů s dětmi 
a mládeží. Cílem je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je, zejména mládež, 
k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské 
snášenlivosti, k demokracii, k osobní skromnosti a ukázněnosti. Oddíl všestrannosti se účastní 
Župních soutěží Sokola jako např. turnajů v lehké atletice, závody všestrannosti, soutěže "Ukaž, 
co umíš", soutěže v plavání. V oddílu všestrannosti se rodiče a děti předškolního věku 
seznamují se základy míčových her a základní pohybovou průpravou. Oddíl sportovní 
všestrannosti dospělých se v současné době věnuje nácviku skladeb pro XVI. Všesokolský slet 
v Praze. 
 
Cyklistický klub Jind řichův Hradec, z. s. 
Závodníci z cyklistického klubu se pravidelně účastní seriálu Jihočeské cyklistické ligy, 
celostátních závodů. Klub je pořadatelem závodu v silniční cyklistice s názvem „Memoriál 
Jiřího Hudínka“, který má své pevné místo v kalendáři sportovních akcí pořádaných 
v Jindřichově Hradci. Cyklistický klub Jindřichův Hradec je pravidelně hlavním pořadatelem 
etapového závodu Světového poháru UCI (Mezinárodní cyklistické federace) s názvem „Okolo 
Jižních Čech“. 
JH Cycling z. s. 
Závodníci JH Cycling z. s. se pravidelně účastní závodů v silniční cyklistice a cyklokrosu a 
závodů na horských kolech MTB. Klub je pořadatelem každoročně pořádané Velké ceny 
Jindřichova Hradce v cyklokrosu. 
 
Aeroklub Jind řichův Hradec z. s. 
V souladu s platnými právními předpisy provádí výcvik a sportovní činnost v letectví 
a parasportech pro své členy. Pro veřejnost pouze za podmínek stanovených platnými 
hospodářskými předpisy. Tento klub je provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště. 
Provádí opravárenskou, výrobní a podnikatelskou činnost pro potřeby sportovního létání. 
Aeroklub J. Hradec se pravidelně podílí na pořádání akcí pro veřejnost v Jindřichově Hradci 
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jako např. na pořádání dětského dne, na organizování leteckých dnů pro veřejnost a je rovněž 
pořadatelem soutěže ve sportovním parašutismu s názvem "Jindřichohradecký pohár", který je 
pravidelně zařazen do kalendáře seriálu Českého poháru ve sportovním parašutismu. Členové 
klubu se účastní sportovních akcí republikové i mezinárodní úrovně, např. Mistrovství ČR, 
seriálu Českého poháru v parašutismu, Evropského poháru, Mistrovství světa. 
 
TCV Jind řichův Hradec z.s. 
Náplní tohoto klubu je vytvářet tréninkové podmínky v rámci zapojení do sportovních aktivit - 
plavání, cyklistika a běh. Jsou pořadateli triatlonových závodů a duatlonových závodů v 
Jindřichově Hradci, resp. v lokalitě rybníka Malý Ratmírov. Součástí těchto závodů jsou i 
dětské kategorie. Tyto závody jsou součástí Jihočeského triatlonového poháru. Závodníci 
z TCV J. Hradec z.s. se účastní seriálu závodů Jihočeského triatlonového poháru ve všech 
vypsaných kategoriích (mladší žáci – veteránské kategorie), seriálu závodů Českého 
triatlonového poháru, seriálu závodů Českého poháru v aquatlonu. Závodníci TCV J. Hradec 
z.s. jsou rovněž pravidelnými účastníky MČR v triatlonu a aquatlonu v dětských, 
mládežnických a seniorských kategoriích. Na všech uvedených závodech dosahují tito 
závodníci vynikajících výsledků, takže TCV J. Hradec z.s. patří mezi přední české triatlonové 
a duatlonové kluby. Závodníci TCV J. Hradec z. s. Iveta Fairaislová a František Linduška jsou 
členy reprezentačních triatlonových výběrů ČR a účastníky triatlonových závodů Evropského 
a Světového poháru, ME a MS. 
 
Univerzitní sportovní klub Fakulta managementu VŠE, z. s.  
Činnost klubu je orientována na sportovní vyžití studentů a zaměstnanců fakulty v Jindřichově 
Hradci. Některé sportovní akce jsou přístupny i studentům středních škol a veřejnosti. Vedle 
dlouhodobých soutěží (např. sálová kopaná, florbal) tento klub organizuje turnaje v odbíjené, 
plavecké závody, turnaj v badmintonu, orientační závody, závody běžeckých štafet ke Dni 
studentstva a turnaj ve stolním tenisu. Členové USK pravidelně se věnují volejbalu, basketbalu, 
florbalu, badmintonu a cvičení aerobiku. Nejznámější akcí, kterou USK fakulty managementu 
J. Hradec v Jindřichově Hradci pořádá, je Jindřichohradecká běžecká hodinovka.  
 
Spolek ledního hokeje J. Hradec 
Mládežnická družstva se účastní soutěží řízených Českým svazem ledního hokeje, celé řady 
turnajů (domácích i zahraničních). Spolek pořádá celou řadu hokejových turnajů pro 
mládežnické ročníky, organizuje kurz bruslení pro širokou veřejnost se zaměřením především 
na děti předškolního věku a žáky základních škol nejnižších ročníků s názvem „Děti do 
pohybu“, organizuje výukové kurzy angličtiny pro hráče ve svých hokejových družstvech atd. 
V sezóně 2017-2018 pod hlavičkou Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec vyvíjelo svou 
činnost celkem 8 mládežnických hokejových týmů v těchto kategoriích: minihokej kat. 2011 a 
ml., minihokej kat. 2010 a ml., minihokej kat. 2009 a ml., přípravka kat. 2008, mladší žáci kat. 
2007 a kat. 2006, starší žáci kat. 2005 a kat. 2004 – všechna uvedená družstva s výjimkou 
nejmladší kategorie byla zapojena do pravidelných hokejových soutěží vypsaných pro 
příslušnou kategorii. 
 
HC Vajgar Jind řichův Hradec z. s. 
HC Vajgar Jindřichův Hradec z. s. se skládá ze dvou oddílů, oddílu ledního hokeje a oddílu 
krasobruslení. V hokejovém oddílu v sezóně 2017-2018 vyvíjela svou činnost tři družstva: 
přípravka, družstvo minihokeje (smíšené ročníky) a družstvo mužů, které bylo účastníkem 
Jihočeského krajského hokejového přeboru. Novinkou bylo založení oddílu krasobruslení pro 
dětské adepty tohoto sportu. Jejich celoroční úsilí vyvrcholilo účastí na krasobruslařských 
závodech „Jezerní růže“ v Soběslavi. 
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BASKET Jind řichův Hradec z. s. 
BASKET Jindřichův Hradec z. s. obdržel v rámci Dotačního programu města Jindřichův 
Hradec na podporu sportu v roce 2018  z opatření č. 1 Preferovaný sport finanční dotaci ve výši 
2,6 mil. Kč. Družstvo mužů bylo v sezóně 2017-18 účastníkem nejvyšší basketbalové soutěže 
Kooperativa národní baskebalové ligy, ze které bohužel po nevydařeném barážovém dvojutkání 
s Hradcem Králové sestoupilo, a bude tak v sezóně 2018 - 2019 účastníkem druhé nejvyšší 
soutěže s názvem I. Národní basketbalová liga. 
 
BK Jind řichův Hradec z. s.  
Mládežnická basketbalová družstva BK Jindřichův Hradec z. s. byla v sezóně 2017-18 
účastníky regionálních a celorepublikových basketbalových soutěží řízených basketbalovým 
svazem v tomto složení: přípravka – bez soutěže, U11 – Oblastní přebor, U12 – oblastní přebor, 
U13 – Oblastní přebor, U14 – žákovská extraliga, U15 – Žákovská liga, U19 – Liga. Družstvo 
mužů bylo v sezóně 2017-18 účastníkem II. Národní basketbalové ligy.  
 
TJ Slovan Jindřichův Hradec z. s. 
TJ Slovan J. Hradec z. s. se skládá z 11 oddílů,  tj. oddílu badmintonu, kanoistiky, kulturistiky, 
kuželek a bowlingu, sportovní gymnastiky, šachu, SPV sportu pro všechny, volejbalu, Okinawa 
karate DO, Shindókan karate. Největší členskou základnu ze všech oddílů sdružených v TJ 
Slovan J. Hradec z. s. má florbalový oddíl, jehož družstva (přípravka, elévové bílí, elévové 
modří, ml. žáci, st. žáci, dorostenci, junioři, ženy, muži „A“, muži „B“)  jsou účastníky 
regionálních i celorepublikových soutěží v daných věkových kategoriích (např. ženy II. liga – 
sk. 5). Mládežnická i seniorská družstva z oddílů badmintonu, šachu, volejbalu, kuželek a 
bowlingu a sportovní gymnastiky jsou účastníky pravidelných oblastních a regionálních soutěží 
v příslušných sportovních odvětvích. 
 
Aerobic Team Lena J. Hradec 
Závodnice Aerobic Teamu Lena J. Hradec se pravidelně účastní závodů jednotlivců i družstev 
(v případě družstev se jedná o závody v tzv. pódiových skladbách) ve sportovním aerobiku 
v rámci celé ČR. Členové oddílu se svými skladbami vystupují na nejrůznějších sportovních i 
společenských akcích (maturitní plesy, „Přes kopec na Hradec“, školní sportovní soutěže a 
turnaje) ve městě. Klub pravidelně organizuje soutěž v pódiových skladbách v Městské 
sportovní hale a jarní a podzimní závody ve sportovním aerobiku s názvem „O pohár 
jindřichohradecka“. 
 
AE MTK Jind řichův Hradec z. s. 
Žákovské závodnice klubu sportovního aerobiku AE MTK Jindřichův Hradec z. s. se pravidelně 
účastní závodů ve sportovním aerobiku a fitness aerobiku jednotlivců i družstev vypisovaných 
Českým svazem aerobiku a také se pravidelně účastní seriálu týmových závodů s názvem 
„ČESKO SE HÝBE“. 
 
Otevřená OKNA z. ú – plavecký oddíl SK Kapři 
Oddíl se zabývá plaváním dospělých i mládeže s handicapem, závodníci oddílu se účastní 
závodů handicapovaných plavců po celé České republice. Oddíl každoročně pořádá plavecké 
závody pro handicapované s názvem „Vajgarský kapr“. 
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Plavecký klub Jindřichův Hradec, z. s. 
Plavecký klub Jindřichův Hradec z. s. v současné době patří z hlediska velikosti členské 
základny mezi největší sportovní organizace v Jindřichově Hradci. Závodníci Plaveckého klubu 
Jindřichův Hradec pravidelně dosahují vynikajících výsledků a celé řady medailových umístění 
na Letních i Zimních pohárech a MČR. Klub je rovněž pořadatel plaveckých závodů, které se 
každoročně pořádají v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci. Nově byl v rámci klubu 
vytvořen triatlonový oddíl (sekce). 
 
Veslařský klub Vajgar, z. s. 
Veslařský klub Vajgar, z. s. patří k nejznámějším a nejúspěšnějším sportovním organizacím 
v Jindřichově Hradci. Mladí veslaři z VK Vajgar dosahují pravidelně vynikajících výsledků na 
vrcholných domácích i zahraničních závodech jako např. skifařky Michala Pospíšilová a 
Kristýna Neuhortová. Mezi odchovance klubu patří např. Václav Chalupa – mnohonásobný 
medailista z MS i OH ve skifu a David Jirka - držitel stříbrné medaile z OH 2006 v Aténách na 
párové čtyřce. Veslařský klub Vajgar, z. s. každoročně pořádá veslařské závody „Chalupa cup“. 
 
Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s. 
Závodníci Spolku orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s. se účastní seriálu závodů ligy 
Vysočina, závodů žebříčku Čechy „A“ i „B“, závodů štafet ČR v orientačním běhu a mnoha 
dalších. Na těchto závodech dosahují žákovští,dorostenští, seniorští i veteránští závodníci 
Spolku orientačních sportů Jindřichův Hradec, z. s.  opakovaně výborných výsledků, o čemž 
svědčí jejich výborné umístění v celorepublikových žebříčcích příslušných věkových 
kategoriích.  
 
Házená Jindřichův Hradec z. s. 
7 mládežnických týmů (přípravka, minižákyně, mladší žákyně, starší žákyně, mladší 
dorostenky, starší dorostenky) bylo v sezóně 2017-18 účastníky krajských (přípravka, 
minižákyně, ml. žákyně) i celorepublikových  (st. žákyně, ml. dorostenky, st. dorostenky) 
soutěží. Družstvo žen bylo v sezóně 2017 – 18 účastníkem II. ligy v házené žen, ze které 
dokázalo pro sezónu 2018 - 19 postoupit do I. ligy v házené žen (druhá nejvyšší soutěž). Klub 
je pravidelným pořadatelem mezinárodního turnaje v házené žen, který se každoročně v letním 
období koná v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci. 
 
FK Jind řichův  Hradec 1910 z. s. 
Tým mužů byl v sezóně 2017-18 účastníkem Jihočeského krajského fotbalového přeboru, ve 
kterém obsadil celkově 2. místo. Na základě nabídky FAČR, bude družstvo mužů FK 
Jindřichův Hradec 1910 z. s. v sezóně 2018 - 19 účastníkem fotbalové divize, neboť vítěz 
Jihočeského krajského fotbalového přeboru TJ Sokol Želeč možnosti postupu nevyužil. 
Družstva staršího dorostu, starších i mladších žáků jsou účastníky krajských přeborů daných 
věkových kategorií. Od sezóny 2018-19 přechází pod FK Jindřichův Hradec 1910 z. s. 5 
družstev fotbalových přípravek z Tělocvičné jednoty Sokol Jindřichův Hradec. 
 
SK Horní Žďár  
Družstvo mužů je účastníkem okresního fotbalového přeborů. Klub ke své činnosti využívá 
hřiště s přírodní trávou i hřiště s umělým povrchem (tzv. umělou trávou) v místní části Horní 
Žďár. 
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AC Buk z. s. 
Fotbalové družstvo mužů je účastníkem okresního fotbalového přeboru, členové klubu se 
účastní mnoha turnajů ve volejbalu, nohejbalu a tenisu pro neregistrované.  AC Buk z. s. je 
rovněž pořadatelem akcí pro děti a mládež v místní části Buk, jako oslavy dne dětí, mikulášská 
besídka, sportovně-zábavná dětská odpoledne atd. 
 
Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo z.s. 
Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo z. s. propaguje a organizuje výuku 
sportovního i tradičního karate a sebeobrany vedením tréninků v tělocvičnách i přírodě. 
Členové klubu se účastní národních i mezinárodních soutěží a akcí karate. Klub organizuje 
vlastní výukové akce a semináře. Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo z. s. 
dosahuje zejména v žákovských a mládežnických kategoriích vynikajících výsledků v rámci 
vrcholných domácích i mezinárodních podniků, např. Vít Masař se stal v roce 2017 
vicemistrem světa na MS karate WGKF v Rumunsku. 
 
zKopceDolu z. s. 
Sportovní klub zabývající se alpským lyžováním a snowboardingem svou pravidelnou činnost 
vykonává především na sjezdovce v Hradišti u Nové Bystřice. Žákovští a mládežničtí závodníci 
klubu se účastní regionálních i celorepublikových závodů v alpském lyžování. Klub v roce 
2018 na sjezdovce v Hradišti u Nové Bystřice uspořádal lyžařský závod  Jindřichohradecka 
v obřím slalomu s názvem „Hradiště 2018“. 
 
Vajgarská saň z. s. 
Juniorské i seniorské posádky klubu se účastní závodů dračích lodí v rámci celé ČR, juniorská 
posádka se v letošním roce zúčastní MČR v Račicich. Klub bude na rybníku Vajgar 
v Jindřichově Hradci pořádat závody dračích lodí s názvem Vajgarská saň 2018. 
 
Tenis klub Jindřichův Hradec z. s. 
Tenisová družstva jsou zapojena do krajských týmových soutěží od kategorie tzv. baby tenis až 
po kategorii seniorů. Žákovští a juniorští tenisté dosahují výborných výsledků na regionálních 
přeborech, ze kterých si pravidelně vybojují právo účasti na MČR daných věkových kategorií. 
Celá řada hráčů klubu navíc střídavě nastupuje za tenisové kluby v regionu hrající ve vyšších 
týmových soutěžích vypisovaných ČTS (Tábor, Milevsko, Hluboká nad Vltavou atd.). 
 
Horolezecký klub Jindřichův Hradec z. s. 
Klub zabývající se horolezectvím, skalním a sportovním lezením tzv. boulderingem je 
pořadatelem závodů ve skalním lezení s názvem „Žulový štramák“, jehož druhý ročník se 
uskutečnil v květnu 2018 na skalních útvarech v Hradišti u Nové Bystřice. 
 
Klub voják ů v záloze při ÚVS Jindřichův Hradec 
Klub je pravidelným pořadatelem střeleckých soutěží „Jindřichohradecká mířenka – Memoriál 
Jiřího Mrkvičky a Jaroslava Štíchy“ (soutěž ve střelbě z pistolí a revolverů) a „Skrýchovská 
puška – Memoriál Jana Šorše“ (soutěž ve střelbě ze samonabíjecí a opakovací pušky). Tyto 
soutěže jsou zařazeny do kalendáře sportovních soutěží Svazu vojáků v záloze ČR. 
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SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec 
Sportovní tým SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů se pravidelně účastní závodů v požárním 
útoku v rámci regionu, je též pravidelným pořadatelem soutěže v požárním útoku s názvem „O 
pohár starosty města Jindřichův Hradec“ v místní části Dolní Skrýchov. 
 
PINEC JH 1930 
Oddíl stolního tenisu - PINEC JH 1930 je druhým sportovním oborem spolku Golf club Nová 
Bystřice, z. s. a je pokračovatelem tradice stolního tenisu v Jindřichově Hradci, založené v roce 
1930. Patří tak mezi několik málo sportů s nepřerušenou sportovní činností v J. Hradci, po 
veslování, fotbalu, hokeji a v roce 2020 tak oslaví 90 let existence st. tenisu ve městě. Hráči 
klubu jsou zapojeni do pravidelných týmových soutěží krajské a okresní úrovně. 
 
Discgolf Jindřichův Hradec z. s. 
Členové klubu vyvíjejí svou činnost na 18-ti jamkovém hřišti v Mertových sadech, rovněž na 
3 - jamkovém tréninkovém hřišti na sídl. Vajgar. 
 
V oblasti tělovýchovy a sportu jsou v současné době mládeží nejvíce vyhledávanými 
volnočasovými institucemi sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a další subjekty působící 
v oblasti tělovýchovy a sportu. Ne vždy však poskytují dostatek finančně dostupné a žádané 
nabídky činností bez důrazu na výkonnost. To je jedním z důvodů, proč město finančně 
podporuje veškeré sportovní kluby, sportovní organizace, jednoty a další subjekty a klade důraz 
na zpřístupnění sportovišť pro veřejnost, zejména pro děti a mládež. 

 
 
 
Zpracovala:  PhDr. Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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9. Spolky pracující s dětmi a mládeží 
 
Tyto nestátní neziskové organizace nabízejí pravidelnou činnost v oddílech i zájmově 
zaměřených kroužcích. Jejich vedoucí zatím pracují většinou bez finanční odměny, dobrovolně 
ve svém volném čase. Proto je třeba tyto pracovníky v jejich činnosti s dětmi a mládeží 
podporovat. Město Jindřichův Hradec podporuje činnost těchto organizací především formou 
finančních dotací a příspěvků. 
 
JUNÁK – český skaut, středisko Zlatá růže Jindřichův Hradec z. s.  
Tato organizace v současnosti patří k největším dětským zájmovým organizacím v republice. 
Středisko "Zlatá růže" registruje 192 členů, z toho 118 členů do 18 let, kteří jsou organizováni 
v 6 oddílech – 3 chlapeckých a 3 dívčích. Všechny oddíly vyvíjejí pravidelnou organizovanou 
činnost. Podílí se na sociální prevenci tím, že podporuje rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich 
duchovních, mravních, intelektuálních a tělesných schopností. Pořádají týmové práce pro své 
členy, např. pobyty a činnosti v přírodě s cílem jejího poznávání a ochrany. Pořádají akce pro 
vlastní členy, např. vzpomínkové akce k různým výročím, okresní i krajské soutěže, letní 
tábory. Pro ostatní mládež a širokou veřejnost organizují "Den dětí" a podílí se na organizaci 
akce "Město dětem". Těmito akcemi se snaží získávat nové členy a vyplňovat volný čas 
neorganizované mládeže. V Jindřichově Hradci má organizace více než stoletou tradici 
 
YMCA Jind řichův Hradec  
Toto sdružení je křesťansky orientované dobrovolné sdružení, které usiluje o plnohodnotný 
život mladých lidí. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce 
přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti, a to 
prostřednictvím mravní výchovy, tělesné výchovy a sportu, výchovy k demokracii, toleranci 
a občanské odpovědnosti, vzdělávacích programů ve vědě, umění, kultuře, ekologii apod. Toto 
sdružení registruje 161 členů, z toho 57 členů do 18 let (jedná se o členy s trvalým bydlištěm 
Jindřichově Hradci). V tomto sdružení pracuje 6 pravidelně celoročně pracujících skupin - 
pěvecký sbor Jakoubek, Mateřské centrum Klíček, Kalanetika, Volejbal, Futsal, Angličtina pro 
nejmenší. Sdružení pořádá brigády, letní tábory, koncerty a podílí se na organizaci akce "Město 
dětem". 
 
Skaut - Český skauting ABS, středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec  
Jde o dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení. Jejich posláním je podílet se na 
harmonickém rozvoji dětí, mládeže a dospělých cílevědomým působením podle skautských 
zásad, a to tak, aby byli schopni a připraveni plnit po celý svůj život své povinnosti v duchu 
skautských principů, demokracie a humanismu. O splnění svého poslání usiluje skaut 
důsledným uplatňováním družinového systému, učením se prostřednictvím praktických 
činností a rozvíjením dovedností, pobytem a činností v přírodě, činností v klubovnách, 
rozvojem tvořivosti, přizpůsobivosti, týmové spolupráce, plněním podmínek stupňů zdatnosti, 
výpravami, srazy, závody a soutěžemi, veřejnými akcemi, letními a zimními tábory atd. Další 
náplní tohoto sdružení jsou brigády, okresní i krajské soutěže. Podílí se na organizaci akce 
"Město dětem". Sdružení má registrováno celkem 79 členů, z toho 48 členů do 18 let.  
 
Pionýr z. s. - Pionýrská skupina 8.března Jindřichův Hradec  
Jedná se o dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se 
osvětovou, výchovnou a vzdělávací i charitativní činností. Nabízí aktivní využití volného času 
dětí a mládeže v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně 
patologickým jevům působícím na děti a mládež. Pro vedení kolektivů dětí a mládeže zajišťuje 
svým pracovníkům různá školení a druhy vzdělávání. Umožňuje svým členům uspokojovat 



52 
 

zájmy prostřednictvím všestranné celoroční činnosti jako např. brigády, soutěže, letní tábory. I 
toto sdružení se aktivně podílí na organizaci akce "Město dětem". 
Sdružení má registrováno 103 členů, z toho 49 členů do 18 let. 
 
Pionýr z. s. - Pionýrská skupina Jindřichův Hradec 
Organizace je dobrovolným sdružením dětí, mládeže a dospělých, které nabízí aktivní činnost 
svým členům. V PS J. Hradec je registrováno 44 členů, z toho 33 členů do 18 let. Organizace 
pořádá řadu akcí otevřených i pro širokou veřejnost. Členové organizace se rovněž podílí na 
pořádání akce „Město dětem“. V organizaci rovněž působí velmi úspěšný kroužek modelářů, 
který se zabývá výrobou RC modelů aut, pro něž pořádá velmi populární závody na dětském 
dopravním hřišti Jindřichově Hradci. 
 
Otevřená OKNA, z.ú 
Podporuje děti i dospělé s handicapem v aktivním způsobu života, pomáhá jim plnohodnotně a 
smysluplně prožívat čas a napomáhá jejich zapojení do všech oblastí občanské společnosti, 
zejména ve školství, kultuře, sportu, zaměstnání a v sociálních službách. V rámci organizace 
vyvíjí svou činnost plavecký oddíl handicapovaných SK Kapři. Otevřená OKNA, z.ú. 
provozuje chráněné bydlení s chráněnou dílnou a komunitní centrum „Okénko“.  Každoročně 
pořádá charitativní ples a řadu akcí pro své členy i širokou veřejnost. V současnosti je 
v organizaci registrováno 29 členů, z toho 10 členů do 18 let (jedná se o členy s trvalým 
bydlištěm v Jindřichově Hradci). 
 
Spolek Radouňáček 
Hlavní náplní činnosti sdružení je pořádání akcí pro děti a mládež v místní části Dolní Radouň, 
sdružení pořádá pravidelné schůzky rodičů a dětí v prostorách staré hasičské zbrojnice, kterou 
má ve výpůjčce od města Jindřichův Hradec. Na schůzkách se rodiče a především jejich děti 
učí nejrůznějším výtvarným a rukodělným technikám, schůzky rovněž slouží k přípravě akcí 
pořádaných místní částí, jako např. oslavy dětského dne, sportovně – zábavná odpoledne atd. 
Ve sdružení je registrováno 35 členů, z toho 20 členů do 18 let. 
 
Spolek Děbolínský medvídek, z. s. 
Sdružení se zaměřuje na pořádání nejrůznějších kulturních společenských a sportovních akcí 
v místní části Děbolín, jako např. oslavy dětského dne, mikulášská nadílka pro nejmenší, dětský 
karneval, masopustní průvod, sportovně zábavná odpoledne pro děti, ukončení prázdnin, letní 
kino atd. V současné době sdružení registruje 67 členů, z toho 29 členů do 18 let. 
 
 
Automotoklub ČR J. Hradec 
Podílí se na výcviku a výchově mladých cyklistů (především z řad žáků jindřichohradeckých 
základních škol) s cílem zajistit jejich bezpečnost v silničním provozu. Automotoklub ČR J. 
Hradec je provozovatelem dětského dopravního hřiště, na kterém se každoročně konají místní 
a oblastní kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.  
 
Občanské sdružení Bobeláček 
Je pořadatelem celé řady akcí pro děti a mládež v místní části Otín, jako např. vítání léta, pálení 
čarodějnic, den myslivosti, dětský den, sportovní odpoledne, mikulášská besídka aj.  
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Radouňka žije, z. s. 
Je pořadatelem celé řady akcí pro děti a mládež v místní části Radouňka, jako např. Radouňská 
pouť, dětský den, sportovní odpoledne, mikulášská besídka aj. 
 
Promedic z.s. 
Zaměřuje se na poskytování zdravotnických služeb a organizaci výuky v oblasti první pomoci. 
Členové spolku vedou zdravotnické kroužky pro žáky základních škol včetně víkendových 
pobytů zaměřených na výuku první pomoci, pořádají semináře první pomoci pro veřejnost, 
zájmové a sportovní organizace, pro děti a žáky v mateřských a základních školách, pro 
pedagogické pracovníky ve školách (kurzy akreditované MŠMT), instruktory letních dětských 
táborů atd. Zajišťují profesionální zdravotnickou asistenci při pořádání veřejných kulturních, 
sportovních a společenských akcích, turnajích pro žáky základních škol (vybíjená, futsal, 
bumbác ball, atletika) a ukázky zdravotnické techniky a vlastního sanitního vozu pro žáky ve 
školách i veřejnost. Promedic z.s. je spolupracujícím subjektem při realizaci projektu 
„Ozbrojený útočník“ v základních školách v J. Hradci a podílí se na přípravě a realizaci 
dopravní soutěže pro děti z mateřských škol a dalších akcí pořádaných městem Jindřichův 
Hradec. 
 
Oblastní spolek ČČK Jind řichův Hradec  
Organizace poskytuje zdravotnické, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje 
sociální a zdravotní výchovu mládeže. Jako dobrovolnická organizace pořádá akce pro staré, 
nemocné a tělesně postižené občany. Spolupracuje s komisí BESIP při MěÚ J. Hradec při 
přípravě dopravní soutěže pro žáky základních škol a s městem Jindřichův Hradec při pořádání 
akcí pro veřejnost. 
 
 
Zdroj:  
MěÚ Jindřichův Hradec 
 
Zpracovala:  PhDr. Jitka Čechová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
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10. Společenské a kulturní akce pořádané městem Jindřichův Hradec 
 
Pro všechny věkové kategorie pořádá Město Jindřichův Hradec každým rokem mnoho 
společenských a kulturních akcí – především prostřednictvím Kulturního domu střelnice, který 
je provozován jako organizační složka města. 
 
Z akcí lze jmenovat např. Masopustní průvod masek a dětský karneval, Lampiónový průvod 
s ohňostrojem, Čarodějnice, Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál (2 x ročně), 
Den města (městské slavnosti), koncert Jihočeského festivalu Concertino Praga, letní koncerty, 
Město dětem, Jindřichohradecká činohra, opera na zámku, adventní a vánoční koncerty v kapli 
sv. M. Magdaleny, akce v rámci turistického Top týdne, rozsvícení vánočního stromu a další. 
 
Kulturní dům Střelnice pořádá kulturní a společenské akce po celý rok, např: divadelní 
představení v rámci předplatného i mimo předplatné, koncerty klasické a folkové hudby, 
divadelní pohádky, Senior kluby, představení pro školy, maškarní karneval, plesy a taneční 
večery, zábavné pořady a další. 
 
Kino Střelnice uvádí filmová představení v hracím profilu čtvrtek-neděle a mimořádná 
představení (art kino, záznam oper atd.). Kino Střelnice  po digitalizaci může promítat 3D 
projekce. Dále kino Střelnice pořádá filmová představení pro mateřské, základní a střední školy. 

 
Výstavní dům Stará radnice nabízí výstavy se zaměřením pro děti i dospělé, největší expozici 
tvoří rozsáhlé modelové kolejiště. 

 
Zpracoval Ing. Jiří Kubát, Kulturní dům Střelnice  
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Sociálně – demografická analýza 

 

1. Všeobecná charakteristika města Jindřichův Hradec 

Jindřichův Hradec patří k nejkrásnějším městům v České republice. Rozkládá se na 
soutoku řeky Nežárky a Hamerského potoka. Důležitou úlohu v životě téměř 22 000 obyvatel 
hraje historický a kulturní potenciál.3 Město patřilo vždy k důležitým správním 
a vzdělanostním centrům. 
 
Výměra:  7 427 ha se rozkládá na katastrálním území Jindřichův Hradec, Buk, Děbolín, 
Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka. 

 
Poloha: 15° východní délky, 49° severní šířky. 
 
Nadmořská výška: 478 m nad mořem. 
 
Vodní toky: řeka Nežárka a Hamerský potok. 
 
Vodní plocha ve středu města: rekreační rybník Vajgar o výměře 49 ha. 
 
Kulturní a historické památky m ěsta: Státní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka, 
proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem, 
kaple sv. Maří Magdaleny, kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Jakuba s 
Černínskou hrobkou, kostel sv. Václava, městská památková rezervace, měšťanské domy a 
morový sloup na hlavním náměstí. 
 
Další významné budovy a zařízení města: letiště, vlakové a autobusové nádraží, 
úzkorozchodný železniční systém: trať J. Hradec - N. Bystřice v délce 33 km, trať J. Hradec - 
Obrataň v délce 46 km, Tyršův stadion, zimní stadion, sportovní hala, krytý plavecký bazén, 
Z oblasti školství: soustava mateřských a základních škol, speciální školy, střední školy, 
odborné učiliště, Fakulta managementu VŠE v Praze a další. Z oblasti zdravotnictví: 
nemocnice s poliklinikou. 
 

 
Z dostupných pramenů zpracoval: Mgr. Luboš Müller, vrchní strážník  
 

                                                 
3 Počet obyvatel k 31.12. 
Rok 2006  22 620 obyvatel,  rok 2007  22 464 obyvatel,  rok 2008  22 350 obyvatel,  rok 2009  22 009 obyvatel,  
rok  2010  21 962 obyvatel,  rok 2011  21 754 obyvatel,  rok 2012  21 750 obyvatel,  rok 2013  21 601 obyvatel, 
rok  2014  21 553 obyvatel , rok 2015 21 441  obyvatel,  rok 2016  21 419 obyvatel,  rok 2017  21 293 obyvatel, 
rok  2018  21 291 obyvatel 
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2. Nezaměstnanost   

 
  počet obyvatel počet nezam./míra nezam. index na 10 tis. obyv.   

Druh k 31.12. 
2018 

změna proti 
roku 2017 

rok 2017 k 31. 
12. 2018 

změna 17-
18 

rok 2017 rok 2018 změna  
 17-18 
(index) 

změna    
 17-18 (%) 

Počet nezaměstnaných 21291 21293 297 245 -17,51% 139,482 115,072 -24,41 -17,50% 

-52 

Míra nezaměstnanosti 2,1 1,8 -0,3         

 
 

 
3. Sociální dávky  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Druh k 31. 12. 2018 změna proti roku 2017 rok 2017k 31. 12. 2018 změna 17-18 rok 2017 rok 2018 změna 17-18 (index) změna 17-18 (%)

Souhrn dávek 
pomoci v hmotné 
nouzi

3851 4154 7,87% 180,86 195,11 14,25 7,88%

Souhrn dávek státní 
sociální podpory

44355 39609 -10,70% 2083,08 1860,36 -222,72 -10,69%

Souhrn soc. dávek 
(pomoc v HN a 
SSP)

21293 48206 43763 -9,22% 2263,94 2264,15 0,21 0,01%

Souhrn sociálních dávek (dávky pomoci v HN a SSP)
počet obyvatel počet dávek index na 1 tis. obyv.

21291

-0,01%

Druh k 31. 12. 2018 rok 2018

Příspěvek na živobytí 
(opakující se dávka)

161,95

Doplatek na bydlení 
(opakující se dávka)

28,32

Mimořádná okamžitá 
pomoc (jedn. dávka)

4,84

Dávky pomoci v hmotné nouzi - počet dávek HN
počet obyvatel počet dávek index na 1 tis. obyv.

-9,77 -25,64%

změna 17-18 (index) změna 17-18 (%)

21291
-0,01%

2894 3448 19,14% 135,91 26,03 19,15%

-29,45%

změna proti roku 2017 rok 2017 k 31. 12. 2018 změna 17-18 rok 2017

811 603 -25,65% 38,09

21293 146 103 -29,45% 6,86 -2,02

Druh k 31. 12. 2018 změna proti roku 2017

Příspěvek na živobytí 
(opakující se dávka)

Doplatek na bydlení 
(opakující se dávka)
Mimořádná okamžitá 
pomoc (jedn. dávka)

21293

Dávky pomoci v hmotné nouzi - objem vyplacených finančních prostředků 
počet obyvatel objem finančních prostředků index na 1 tis. obyv.

změna 17-18 (%)

21291
-0,01%

10 377 481,00 Kč 7 428 107,00 Kč -28,42% 487 365,85 Kč 348 884,83 Kč -138 481,01 Kč -28,41%

rok 2017 k 31. 12. 2018 změna 17-18 rok 2017 rok 2018 změna 17-18 (index)

-34,07%

124 061,00 Kč 116 773,00 Kč -5,87% 5 826,37 Kč 5 484,62 Kč -341,76 Kč -5,87%

3 216 118,00 Kč 2 120 241,00 Kč -34,07% 151 041,09 Kč 99 583,91 Kč -51 457,18 Kč



57 
 

 
 
 

 
 
 
Zpracoval Úřad práce Jindřichův Hradec,  Ing. Jan Záruba, ředitel odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh k 31. 12. 2018 změna proti roku 2017

Přídavek na dítě 
(opakující se dávka)

Sociální příplatek 
(opakující se dávka)

Porodné (jednorázová 
dávka)

Rodičovský příspěvek 
(opakující se dávka)

Odměna pěstouna 
(opakující se dávka)

Příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte 
(jednorázová dávka)

Pohřebné (jednorázová 
dávka)

Příspěvek na bydlení 
(opakující se dávka)

Dávky státní sociální podpory - počet dávek SSP         Souhrn dávek SSP (sociální příplatek a příspěvek na bydlení)

počet obyvatel počet dávek index na 1 tis. obyv.

změna 17-18 (%)

21291

-0,01%

20409 16740 -17,98% 958,48 786,25 -172,24 -17,97%

rok 2017 k 31. 12. 2018 změna 17-18 rok 2017 rok 2018 změna 17-18 (index)

X

142 139 -2,11% 6,67 6,53 -0,14 -2,10%

nevyplácí se nevyplácí se X X X X

0,16%

484 493 1,86% 22,73 23,16 0,42 1,87%

14062 14083 0,15% 660,40 661,45 1,05

0,01%

21293
13 13 0,00% 0,61 0,61 0,00 0,01%

8523

722 722 0,00% 33,91 33,91 0,00

7419 -12,95% 400,27 348,46 -51,82 -12,95%

Druh k 31. 12. 2018 změna 17-18 (%)

Přídavek na dítě 
(opakující se dávka)

-0,48%

Sociální příplatek 
(opakující se dávka)

Porodné (jednorázová 
dávka)

5,69%

Rodičovský příspěvek 
(opakující se dávka)

8,41%

Odměna pěstouna 
(opakující se dávka)

44,59%

Příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte 
(jednorázová dávka)

10,61%

Pohřebné (jednorázová 
dávka)

11,12%

Příspěvek na bydlení 
(opakující se dávka)

-12,67%

Dávky státní sociální podpory - objem vyplacených finančních prostředků 
počet obyvatel objem finančních prostředků index na 1 tis. obyv.

změna proti roku 2017 rok 2017 k 31. 12. 2018 změna 17-18 rok 2017 rok 2018 změna 17-18 (index)

21291

-0,01%

11 888 620,00 Kč 11 830 730,00 Kč -0,49% 558 334,66 Kč 555 668,12 Kč 2 666,54 Kč

nevyplácí se

2 728,66 Kč

93 347 275,00 Kč 101 184 621,00 Kč 8,40% 4 383 941,91 Kč 4 752 459,77 Kč 368 517,87 Kč

nevyplácí se

1 021 000,00 Kč 1 079 000,00 Kč 5,68% 47 950,03 Kč 50 678,69 Kč

3 868 320,00 Kč 4 278 304,00 Kč 10,60% 181 670,97 Kč 200 944,25 Kč 19 273,28 Kč

5 532 000,00 Kč 7 998 000,00 Kč 44,58% 259 803,69 Kč 375 651,68 Kč 115 847,99 Kč

235,04 Kč

22 560 778,00 Kč 19 700 874,00 Kč -12,68% 1 059 539,66 Kč 925 314,64 Kč 134 225,02 Kč

21293
45 000,00 Kč 50 000,00 Kč 11,11% 2 113,37 Kč 2 348,41 Kč
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Společná SWOT ANALÝZA 

 
 

Silné stránky Slabé stránky  
 

- rozšíření sociálních služeb ve městě 
Jindřichův Hradec (nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, středisko výchovné péče) 

- zapojení Města J. Hradec do projektů MPSV  
(Potravinová a materiální pomoc II a Pilotní 
ověření sociálního bydlení v J. Hradci) 

- dluhová poradna 
- realizace projektu „Ozbrojený útočník“ ve 

všech základních školách ve městě 
(bezpečnostní audit, nácvik chování, seminář 
první pomoci) 

- poskytování příspěvků základním školám na 
platy trenérů a vedoucích sportovních 
kroužků pro žáky 1. stupně a zaměření 
základních škol na sportovní činnost a na 
celkovou pohybovou průpravu dětí v rámci 
nepovinných předmětů a mimoškolních 
aktivit 

- existence pestré sítě sportovišť pro různá 
sportovní odvětví a neustálá modernizace 
školních tělocvičen, školních sportovišť v 
areálech škol a ostatních sportovišť v majetku 
města, budování nových sportovišť ve městě 
(např. discgolfové hřiště) a zejména v 
místních částech (Buk, Políkno, Dolní 
Radouň, Radouňka) 

- podpora volnočasových a sportovních aktivit 
od města formou dotací a příspěvků 

- vybudování nových dětských hřišť ve městě a 
v místních částech 

- pořádání sportovních turnajů pro žáky 
místních škol 

- kamerový systém  
- aktivní přístup samosprávy (města J. Hradec) 

v rámci prevence kriminality  
- vzájemná spolupráce institucí, které se 

podílejí na řešení problematiky prevence 
kriminality (policie, odbory MěÚ, školy a 
školská zařízení, neziskové společnosti, 
probační mediační služba,…) 

- spolupráce mezi současnými organizacemi 
poskytující sociální služby 

- realizace komunitního plánování sociálních 
služeb ve městě  

- existence služeb nestátních neziskových 
organizací v Jindřichově Hradci, jejichž 
činnost je zaměřena na prevenci kriminality 

 
 

 
- nárůst počtu osob ohrožených sociálním 

vyloučeným v Jindřichově Hradci  
- chybějící kvalitní sportoviště pro provozování 

některých sportovních odvětví (např. sálu pro 
sportovní gymnastiku, sálu pro stolní tenis, 
badminton, kuželkářské čtyřdráhy, tréninkové 
plochy pro fotbalovou mládež, sálu pro 
úpolové sporty), chybějící podmínky pro 
některé venkovní sporty (např. stezka pro in-
line brusle, venkovní posilovna), chybějící 
sportoviště pro hod diskem a hod kladivem na 
lehkoatletickém stadionu na sídl. Vajgar, 
chybějící sportoviště pro méně fyzicky 
náročné sporty (petanque, minigolf, metaná, 
kroket) 

- nevyhovující stav sportovišť v areálu Tyršova 
stadionu (sportoviště v centru města a 
nevyhovující technický stav některých 
ostatních sportovišť, nutné opravy některých 
stávajících sportovišť)              

- vysoké finanční zatížení rodinných rozpočtů 
týkající se placení vysokých oddílových 
příspěvků zejména u mládeže a v jeho 
důsledku klesající počty členských základen 
jednotlivých sportovních organizací 

- nedostatek finančních prostředků pro 
působení školních psychologů a speciálních 
pedagogů 

- nedostatek odborných lékařů a odborných 
specialistů (psychiatrů a psychologů) 

- neexistence databáze subjektů realizující 
prevenci kriminality na celostátní úrovni  

- trestná a přestupková činnost páchaná pod 
silným vlivem alkoholu, omamných a 
psychotropních látek, projevy vandalismu, 
výtržnosti 

- existence rizikových (problémových) lokalit 
ve městě 

- nesystémové rozdělování sociálních dávek  
- nízké právní vědomí, vysoká tolerance 

společnosti k sociálně nežádoucím jevům 
a neochota k dodržování právních předpisů 

- dlouhodobá nezaměstnanost v rodinách 
sociálně slabších 

- nízký zájem dětí o smysluplné volnočasové 
aktivity 

- bezdomovectví 
- anonymita osob mající trvalé bydliště na 

ohlašovně MěÚ Jindřichův Hradec  
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                   Příležitosti Ohrožení 
 

- rozšíření nabídky nepovinné a zájmové 
tělesné výchovy v základních a mateřských 
školách  

- motivace rodičů k větší zapojenosti do 
volnočasové činnosti dětí prostřednictvím 
škol 

- pravidelné přednášky pro školy, zaměřené 
především na prevenci zneužívání cigaret, 
alkoholu a OPL 

- získávání finančních prostředků z grantových 
programů (Jihočeského kraje, MŠMT, MV 
ČR, EU) na rekonstrukci stávajících a 
budování nových sportovišť včetně 
rozšiřování sítě cyklostezek a na prevenci 
kriminality 

- zapojení rodičů do školních preventivních 
programů pro minimalizaci sociálně 
patologických jevů  

- rozšíření městského kamerového systému  
- regulace dalších negativních jevů 

prostřednictvím místní normotvorby (např. 
omezení provozní doby, zákaz bivakování na 
veřejném prostranství,  

- maximální využití stávajících sociálních 
služeb a poradenství v Jindřichově Hradci, 
které jsou zaměřené na prevenci kriminality 

- podpora projektů věnujících se efektivní 
náplni volného času delikventní mládeže 

- podpora terciární prevence v oblasti drogově 
závislých 

- důsledné potírání projevů konzumace, 
distribuce omamných a psychotropních látek 
(u mládeže též alkoholu) 
 
 

 
 
 
 
 

 
- vznik nových problémových nebo rizikových  

lokalit v důsledku zřizování dalších bytových 
domů s cílem nabídnout bydlení v Jindřichově 
Hradci sociálně slabým a vyloučeným osobám 
z celé ČR 

- agenturní zaměstnávání s negativním 
dopadem na nárůst trestné a přestupkové 
činnosti 

- riziko ztráty pocitu osobního bezpečí, 
ohrožení majetku, klidu a veřejného pořádku 
z pohledu občana města 

- užívání návykových látek rodiči nezletilých 
dětí  a i samotnými nezletilými dětmi  

- nárůst počtu osob, které jsou ohroženy ztrátou 
bydlení  

- stále zvyšující se počet zadlužených rodin či 
jedinců 

- narůstající přestupková činnost sociálně 
slabších a vyloučených osob (mnohdy bez 
obav z důsledků) 

- zvyšující se tendence u dětské populace 
k trávení volného času pasivním a navíc často 
i závadným způsobem, malý zájem rodičů o 
způsob trávení volného času svých dětí 

- klesající zájem ze strany dětí a mládeže o sport 
a pohybové aktivity  

- nedostatek finančních prostředků ve všech 
resortech zabývajících se prevencí kriminality, 
nabídka dotačních programů ne vždy 
odpovídá poptávce 

- nestabilní a nesystémový způsob financování 
v oblasti sportu ze státního rozpočtu a jeho 
časté změny a s tím související existenční 
problémy řady sportovních klubů a organizací 

- nárůst počtu dětí ohrožených kyberšikanou 
- nedostatečná možnost ohodnocení a tím 

i nízká motivace pro zapojení kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků do práce 
v mimoškolní zájmové činnosti i do 
funkcionářské a trenérské práce 

- znepokojivý trend o narůstajícím počtu 
incidentů (útoků) ve školách nejen ve světě, 
ale i v ČR 
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Část koncepční 
 
S přihlédnutím k popsaným problémům a nebezpečím předkládáme návrh na schválení 
a realizaci níže předestřených opatření 
 
 
Priorita č. 1   Rozšíření a zvýšení kvality nepovinné tělesné výchovy žáků ZŠ a pořádání 
sportovních turnajů 
 
Opatření 1.1.   Finanční a materiálová podpora  
Návrh  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  
Výstupy Poskytování příspěvků od zřizovatele na provoz základních škol  o částku 

určenou na platy vedoucích sportovních kroužků a k zajištění provozu těchto 
kroužků pro žáky 1. a 2. stupně. 
Město Jindřichův Hradec jako zřizovatel bude nadále pořádat turnaje s účastí 
všech škol, které zajišťují plnění povinné školní docházky  (ve futsalu,  bum 
– bác ballu, vybíjené a v lehké atletice). 

Termín  Období leden-červen a září-prosinec 
Výsledky (cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Podpora pohybové aktivity dětí již od raného věku a finanční ohodnocení 
pedagogů, kteří se těmto dětem ve volném čase věnují.  

Gestor MěÚ Jindřichův Hradec – OŠMT 
Financování Z rozpočtu Města Jindřichův Hradec 
 
 
Priorita č. 2    Zkvalitnění primární prevence pro žáky ZŠ a dětí MŠ 
 
Opatření 2.1.   Předcházení sociálně patologických jevů žáků ZŠ a dětí MŠ 
Návrh  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Městská policie a Policie ČR, MPS 
Výstupy Interaktivní pořady pro žáky ZŠ z oblasti prevence sociálně patologických 

jevů, zacílená na objasnění možných důsledků nežádoucího chování a 
jednání. Upozornění na nebezpečné situace, nebezpečné chování v silničním 
provozu a na rizika spojená s užíváním alkoholu, tabáku a drog. Vhodnou 
aktivitou je Revolution train – protidrogový vlak a příprava doprovodného 
programu k tomuto projektu ve spolupráci s místními organizacemi 
zaměřenými na volnočasové aktivity dětí. 

Termín  Školní roky 2018/19 – 2021/22 
Výsledky (cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Utváření právního vědomí dětí již od raného věku Zvýšení informovanosti o 
škodlivosti návykových látek, uvědomění si možných rizik vyplývající 
z nebezpečných situací a zvýšení obezřetnosti v těchto situacích. 

Gestor MěÚ Jindřichův Hradec – OŠMT, Městská policie a Policie ČR 
Financování Z rozpočtu Města Jindřichův Hradec 
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Opatření 2.2. Předcházení nežádoucímu chování a jednání v silniční dopravě 
Návrh  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Výstupy Dopravní výchova od nejútlejšího dětství, zaměřená na prevenci nežádoucího 

chování a jednání v silniční dopravě. 
Termín  Školní roky 2018/19 – 2021/22 
Výsledky (cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Pravidelné každoroční pořádání dopravních soutěží mladých cyklistů pro 
žáky ZŠ (oblastní, příp. okresní a krajská kola) a dopravních soutěží pro děti 
z MŠ zaměřených na znalosti v oblasti dopravní výchovy. Dopravní výchova 
od nejútlejšího dětství. 

Gestor MěÚ Jindřichův Hradec – OŠMT, Odbor dopravy ve spolupráci s komisí 
BESIP, DDM J. Hradec a KÚ Jihočeského kraje. 

Financování Z rozpočtu Města Jindřichův Hradec, z rozpočtu Jihočeského kraje. 
Přednáškové činnosti budou realizovány v rámci výkonu služby MěP.  

 
 
Priorita č. 3  Podpora (udržení) organizací, pracujících s dětmi a mládeží v oblasti sportu 
a volnočasových aktivit 
 
Opatření  3.1. Finanční podpora organizací pracujících s dětmi a mládeží  
Návrh  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Výstupy Podpora stávajících a nově vzniklých spolků organizujících tělovýchovnou, 

sportovní a zájmovou činnost dětí a mládeže. 
Termín  Celoročně 
Výsledky (cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Podpora při získávání nových členů, především z řad dětí a mládeže. 
Finanční podpora pořádání jednorázových akcí pro děti a mládež 
zaměřených na účelné využití volného času. 

Gestor MěÚ Jindřichův Hradec – OŠMT 
Financování Z rozpočtu Města Jindřichův Hradec 
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Priorita č. 4  Zabezpečení objektů mateřských a základních škol v době jejich provozu v 
souvislosti se zvýšením bezpečnosti dětí, žáků a zaměstnanců škol a se snížením rizika 
vstupu nežádoucích osob (agresorů) do objektů škol a zvýšení schopnosti zaměstnanců 
škol účinně a správně řešit krizovou situaci – útok agresora, ozbrojeného útočníka 
 
Opatření 4.1. Zpracování bezpečnostních auditů mateřských a základních škol, 
zpracování projektových dokumentací na základě těchto auditů a realizace 
bezpečnostních opatření, která povedou ke snížení hrozby útoku ozbrojeného útočníka 
ve školním prostředí (instalace zabezpečovacích systémů) 
Návrh  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Výstupy Zvýšení bezpečnosti dětí, žáků a zaměstnanců škol v době jejich provozu 
Termín  Školní roky 2018/2019 – 2021/22 
Výsledky 
(cíle 
navrhovaného 
opatření) 

V současné době je třeba věnovat zvýšenou pozornost zabezpečení objektů 
škol v souvislosti se zamezením vstupu nežádoucích osob do škol v době 
provozu. V posledním období dochází ke zvýšení agresivního chování cizích 
osob k žákům a zaměstnancům škol, zvyšuje se hrozba útoku ozbrojeného 
útočníka ve školním prostředí. Cílem opatření je prověřit bezpečnostní a 
organizační opatření škol a vhodnými opatřeními snížit pravděpodobnost 
výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka. 

Gestor MěÚ Jindřichův Hradec - OŠMT 
Financování Z rozpočtu města Jindřichův Hradec, dotace  poskytované na ochranu 

měkkých cílů (MV ČR, KÚ Jihočeského kraje) 
 
 
Opatření  4.2.  Zvýšení schopnosti zaměstnanců škol účinně a správně řešit krizovou 
situaci – útok agresora, ozbrojeného útočníka 
Návrh  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
Výstupy Zvýšení bezpečnosti dětí, žáků a zaměstnanců škol v době jejich provozu 

a zmírnění dopadů možného útoku agresora (ozbrojeného útočníka) 
Termín  Školní roky 2018/2019 – 2021/22 
Výsledky 
(cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Cílem je zvýšení schopnosti zaměstnanců škol účinně a správně reagovat na 
případnou krizovou situaci – útok agresora, ozbrojeného útočníka a podle 
svých možností zmírnit dopady možného útoku. Zaměstnanci všech 
základních škol absolvovali celodenní seminář zaměřený na nácvik správného 
chování při útoku ozbrojeného útočníka a seminář první pomoci při 
mimořádné události – útoku. Cílem je podle možností složek IZS uskutečnit 
nácvik správného chování i se žáky základních škol. V případě zaměstnanců 
mateřských škol se zaměřit na stejné aktivity – nácviky správného chování 
zaměstnanců mateřských škol při útoku agresora a semináře první pomoci při 
mimořádné události. 

Gestor MěÚ Jindřichův Hradec - OŠMT 
Financování Z rozpočtu Města Jindřichův Hradec, dotace na ochranu měkkých cílů (MV 

ČR, KÚ Jihočeského kraje) 
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Priorita č. 5 Snížení trestné a přestupkové činnosti (zvýšení osobního bezpečí, zajištění 
nočního klidu, omezení projevů vandalismu a znečisťování veřejného prostranství,  
 
Opatření 5.1.  Návrh na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (např. v 
městském parku pod gymnáziem,  pořízení mobilního kamerového bodu, ……) 
Návrh  Městská policie  
Výstupy Pevný kamerový bod: monitoring prostoru parku pod gymnáziem.  

Mobilní kamerový bod: umožní operativní nasazení v místech, kde bude 
položeno optické vedení. 

Termín  Pevný k.b. do 31. 12. 2019, další k.b. dle potřeby 2020 až 2023 
Výsledky (cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Snížení trestné a přestupkové činnosti, eliminace dalších nežádoucích jevů, 
zvýšení pocitu bezpečí v očích spoluobčanů.  

Gestor MěÚ Jindřichův Hradec a MěPo 
Financování Na základě žádosti o dotaci z programu prevence kriminality. Předpokládané 

náklady:  800 000,-Kč 
 
 
Opatření 5.2. Přijetí obecně závazné vyhlášky k regulaci provozní doby zábavních a 
kulturních podnik ů (heren, barů, diskoték, zábav, ….) 
Návrh  Městská policie a Policie ČR  
Výstupy Stanovení  provozní doby 
Termín  Do 31. 12. 2019 
Výsledky(cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Snížení trestné a přestupkové činnosti (dojde ke snížení počtu případů 
projevů vandalismu, výtržností, rvaček a fyzického napadání, rušení nočního 
klidu), zvýšení pocitu klidu a pořádku v očích spoluobčanů a snížení 
škodlivých následků na soukromém a veřejném majetku. 

Gestor Odbor kanceláře starosty MěÚ, městská policie v rámci dohledu 
Financování Plnění úkolu si nevyžádá žádné zvýšené náklady 
 
 
Opatření  5.3. Osvěta a přednášková činnost zaměřená na seniory 
Návrh  Městská policie, Policie ČR 
Výstupy Prostřednictvím divadelního představení, přednášek a letáků poskytnout 

seniorům informace: o možných rizicích a nebezpečích, které jim hrozí,  o 
způsobech a metodách páchání protiprávní činnosti, o platnosti tržního řádu, 
který zakazuje podomní a pouliční prodej bez předchozí objednávky.  

Termín  Průběžně 2019-2023 
Výsledky 
(cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Snížení počtu případů, kdy se senior stane obětí trestné a přestupkové 
činnosti 

Gestor MěPo a Policie ČR 
Financování Předpokládané náklady na divadelní představení a letáky: do 18 000,-Kč za 

kalendářní rok. Přednáškové činnosti budou realizovány v rámci výkonu 
služby.  
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Priorita č. 6  Podpora ( udržení) vlastních preventivních projektů  pro děti a mládež ze 
sociálně slabého rodinného prostředí (dětí vedených v evidenci SPOD) 
 
Opatření 6.1. Podpora (udržení) vlastních preventivních projektů pro děti a mládež ze 
sociálně slabého rodinného prostředí (dětí vedených v evidenci SPOD) 
Návrh  Odbor sociálních věcí  
Výstupy - Podpora (udržení) fungování  stávajícího zařízení výchovné sociální 

činnosti pro děti z rodin na nízké sociální úrovni, pro děti s výchovnými 
problémy, s trestnou činnosti. Zařízení působí celoročně vyjma letních 
prázdnin.   

- Podpora navazujících aktivita to každoroční pořádání rekreačně  
výchovného tábora a výchovných víkendových pobytů pro shodnou 
cílovou skupinu dětí jako u zařízení výchovné  sociální činnosti   

Termín  Zařízení výchovné sociální  činnosti - 10 měsíců v roce (vyjma letních 
prázdnin) rekreačně výchovný tábor pro děti - 10 dnů o letních prázdninách, 
výchovné víkendové pobyty - jeden víkend v jarním období, jeden víkend 
v podzimním období  

Výsledky 
(cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Přímé preventivní působení na děti z již ohroženého rodinného prostředí. 
Cílem není jen smysluplné využití volného času, ale i pomoc při osvojování 
si základních společenských norem, hygienických norem, pravidel slušného 
chování, pravidel vzájemných mezilidských vztahů. Program všech aktivit je 
vždy uzpůsoben přímo konkrétním problémům dětí, jejich věku a je 
doplňován různými preventivními činnostmi ve spolupráci s Policií ČR, 
Českým červeným křížem, Vězeňskou službou ČR, dobrovolnými hasiči 
Jindřichova Hradce., Vojenským útvarem   

Gestor MěÚ – odbor sociálních věcí  
 
 
 
Priorita č. 7   Snížení kriminality a prevence 
 
Opatření 7.1.  Návrh na zintenzivnění pochůzkové činnosti příslušníků v letním období 
Návrh  PMS ČR 
Výstupy Začlenění častých, preventivních obchůzek příslušníků MěPo a PČR po 

městském parku v letním období. Zejména pak lokalita Sady a altány, za 
účelem eliminovat výskyt podnapilých osob a zneužívání alkoholu + 
omamných a psychotropních látek mládeží. Dále občany upozorňovat např. 
na nepřípustnost ležení na lavičkách (viz přístup MěPo Praha). To vše za 
využití městského kamerového systému. 

 Termín  Od 1. 5. 2019 
Výsledky (cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Snížení trestné a přestupkové činnosti, eliminace dalších nežádoucích jevů, 
zvýšení pocitu bezpečí v očích spoluobčanů a turistů 

Gestor MěPo, PČR 
Financování -- 
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Priorita č. 8  Rozvoj služeb pro osoby ohrožené závislostmi  
 
Opatření 8.1  Zřízení Kontaktního  centra  
Návrh  Odbor sociálních věcí, PMS  
Výstupy Zřízení kontaktního centra   
Termín  31.12.2021 
Výsledky 
(cíle 
navrhovaného 
opatření) 

Kontaktní centrum je adiktologické zařízení, jedná se o registrovanou  službu 
dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.  
Základním cílem je zkvalitnění života osobám ohroženým problematikou 
závislostí prostřednictvím kontaktních a poradenských služeb zaměřených na 
ochranu veřejného zdraví, na snižování finančních, sociálních a zdravotních 
rizik spojených se zneužíváním návykových látek a jiných závislostí.  
Cílem je minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog 
na straně uživatelů těchto látek (tzv. princip Harm Reduction) = jedná se o 
přístupy snižování či minimalizace poškození drogami u osob, které v 
současnosti drogy užívají a nejsou motivovány nebo aktuálně schopny k 
tomu, aby užívání zanechaly. Dalším cílem je ochrana většinové společnosti 
("neuživatelů drog") před negativními dopady souvisejícími s užívání 
návykových látek (tzv. princip Public Health) = jedná se zejména o aktivity 
vedoucí k tomu, aby z řad uživatelů drog nedocházelo mezi drogami 
nezasaženou populaci k šíření nebezpečných infekcí typu žloutenek 
(hepatitid) typu B, C, viru HIV způsobujícího onemocnění AIDS a řady 
dalších infekčních onemocnění.  

Gestor Nestátní nezisková organizace  
Financování Prostřednictvím dotací na sociální služby  

 
 
 
 


