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Hlavní myšlenkou řešení bylo navázat na městskou a sociální síť Klimkovic a současně
prolnout několik funkcí tak, aby došlo k harmonickému a správnému využití území pro
bydlení, sociální styky, školství, sport a rekreaci s volou krajinou. Území je řešeno jako
ucelený soubor staveb, ve kterém převládá funkce bydlení, to ve formě rodinných domů
(22 RD o 2.NP), a účelová zařízení  sociálně společenské funkce. Tyto účelová zažízení se
nachází v bezprostřední blízkosti bydlení s vazbou na stávající základní školu. Mezi
účelová zařízení se řadí Denní centrum pro děti předškolního věku (kapacita cca 3 třídy dle
věku po 18 dětech každá), klubovna pro mládež s částí skautskou, která je oddělena a
účelně situována k blízkému rybníku (Tisův rybník) a nově navrženému parku. V
urbanistickém celku se nachází také už zmiňovaný park (rozónován do 6 užitných ploch),
vícegenerační hřiště (pro sociální styky) a další veřejná či poloveřejná (u rodinných domů)
prostranství. V území se dále počítá i s rozvojovými směry pro případnou další etapu
zástavby a začlenění do urbánní struktury města jako i jeho sítě. Při řešení fasád se
přihlíželo na styl okolní zástavby, sklony střech a využití přírodních materiálů. Doprava v
klidu je řešena malými parkovišti na terénu, dle učelu a kapacity řešeného objektu.

The main idea was to find solutions to urban and social network Klimkovice and blend
several functions at the same time so that the harmonious and proper land use for housing,
social relations, education, sport and recreation with Vola landscape. The area is designed
as a comprehensive set of buildings in which the predominant function of housing, in the
form of houses (22 of 2.NP RD), a purpose-built facilities for social and societal functions.
These special purpose of installations located in the immediate vicinity of the housing
connected to the existing primary school. Among the specialized facilities include the Daily
center for preschool children (capacity 3 classes according to age for 18 children each), a
club for young people with part scout, which is separate and suitably located to a nearby
pond (pond Tisův) and newly designed park. In urban complexes is also already mentioned
park (rozónován to 6 utility areas), multi-generational playground (for social relations) and
other public or semi-public (family home) space. The area also counts with developing
guidelines for a possible next phase of development and integration into the urban fabric of
the city as well as its network. When the facades to take into account the style of the
surrounding buildings, roof pitches and use of natural materials. Stationary traffic is
handled by small parking lot on the ground, depending on the purpose and capacity of
solved object.
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Klimkovice

Klimkovice se nacházejí v Moravskoslezském kraji, jehož správním centrem je Ostrava

dojezdové vzdálenosti
cca 2,5 km cca 6 km cca 15 km

Klimkovice se nacházejí v
těsné blízkosti Ostravy (7
km). Dějiny města sahají
do 2. poloviny 14. století.
Na první pohled zaujmou
typickou siluetou bizarní
věže kostela a starobylého
zámku.

Součástí Klimkovic jsou
části Josefovice,
Václavovice a Hýlov. Na
území katastru Klimkovic
se nacházejí Sanatoria
Klimkovice - lázeňský
areál se rozkládá v
lesnaté krajině na úpatí
Nízkého Jeseníku, v
krásné přírodní scenérii s
výhledem na panorama
Beskyd.

Dnešní Klimkovice jsou se
svými více než 4 000
obyvateli rozvíjejícím se
městem s cílem
přizpůsobit se
požadavkům a úrovni
lázeňských měst.

UMÍSTĚNÍ KLIMKOVIC V ČR, MSK A ČÁSTI KLIMKOVIC
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Dějiny města do roku 1600

Již jen zběžná procházka středem města dává tušit jeho starobylost.
Avšak dva velké požáry, při nichž shořely také všechny archivní
materiály, nám asi již navždy utajily pohled do dávnější minulosti
města. Přesto mnozí přední historikové umisťují jeho vznik nejpozději
do první poloviny 14. století.

Podle dochované pověsti se rozkládala původní osada na blízkém
návrší západně od dnešních Klimkovic zvaném "Láně". Když později
obyvatelé, patrně po nějakém vpádu nepřátel, toto místo opustili,
zasadili zde lípu, která po celá staletí až do roku 1947, kdy v bouři
vzala zasvé, byla svědkem dávné minulosti města a obyvateli
Klimkovic byla vždy chována ve velké úctě.

Klimkovice byly původně osadou s tvrzí, jež dostala své jméno patrně
po svém zakladateli Klementu, lidově zvaném Klimek. Nejstarší
historie Klimkovic je spojena s rodem pánů z Kravař, kteří v druhé
polovině 14. století vlastnili také panství fulnecké a bílovecké. Z nich
Beneš I. z Kravař, pravděpodobný zakladatel Klimkovic (1380 - 1398)
a zároveň královský komorník a oblíbenec krále Václava IV., povýšil
po roce 1383 Klimkovice na město a vymohl pro něj i městský znak.

Zakladatel snad měl dát novému městu na počest krále i nový název
Koenigsberg, který se však neujal a používali ho jen Němci.
Klimkovice tak dostaly městská práva, řadu výsad a založením
náměstí byly dány podmínky pro rozvoj města.

Dalším a to již dosvědčeným pánem Klimkovic byl Beneš II. z Kravař,
stoupenec krále Zikmunda a účastník 2. křížové výpravy ke Kutné
Hoře. Ten totiž 28.srpna 1416 na zámku ve Fulneku vydal listinu,
kterou udělil městu Klimkovic právo odúmrtí. Podle ní, zemřel-li
některý majitel usedlosti bez dědice, připadl celý jeho majetek městu a
mohla ho opět nabytí jen osoba, která v Klimkovicích bydlela. Beneš II.
zřídil v Klimkovicích také fojtství a dosadil na ně prvního fojta. kterým
se stal Ješek z Klimkovic.

Po smrti Beneše II. z Kravař roku 1423 se stal majitelem panství
fulneckého a bíloveckého včetně Klimkovic Jan z Kravař, jediný syn
Voka z Kravař na Jičíně a Štramberku. Roku 1424 se podruhé oženil s
opavskou kněžnou Anežkou, které mimo jiné upsal věnem i v městě
Klimkovicích a v Lagnově 23 kop čes. gr. a z fojtství další 3 kopy čes.
gr. ročně. Když i on záhy roku 1434 zemřel nezanechav žádného
dědice a Anežka opavská se podruhé vdala za Jiřího ze Šternberka,
rozpoutal se o panství fulnecké a bílovecké a tím i o Klimkovice
dlouholetý spor, ve kterém knížata opavská uplatňovala důsledně proti
pánům ze Šternberka svá práva lenní. Po jejich prosazení přešla
jmenovaná panství do správy knížat opavských. Ta však brzy panství
Fulnek a Bílovec odprodala. Klimkovice, odtržené od bíloveckého
panství, obdržel roku 1451 od opavského knížete Viléma rytíř Tas z
Bítova a Klimkovice se tak staly poprvé sídlem samostatného panství,
Po Tasově smrti roku 1464 zdědil majetek jeho syn Jiří z Bítova.
Zemřel však roku 1483 a zanechal po sobě jen nezletilou dceru
Johanku. Dědická práva sirotka musel prosazovat proti tehdejšímu
novému majiteli knížectví opavského Viktorinovi (syn krále Jiřího z
Poděbrad) její strýc Jan, bratr Jiřího z Bítova. Plného obnovení svých
dědických práv však dosáhla Johanka z Bítova až jako plnoletá v roce
1496., kdy se také provdala za Jana ze Šťavna. Jemu dala zapsat do
zemských desek celé klimkovické panství, které tehdy představovalo
Klimkovice s tvrzí, dvorem a fojtstvím, vodní stav ve Vřesině a vesnice
Hýlov, Svinov, Martinov a Polanku. Po smrti svého manžela roku 1512
se Johanka z Bítova vdala podruhé za Hynka I. z Vrbna a jemu
podstoupila i celé panství klimkovické.

Nový majitel však městu mnoho neprospěl, protože většinu svého
života prožil v neustálých soudních sporech se svými sousedy a s
pňbuznými. Podle nedoložených zpráv dal postavit v letech 1525 -
1529 pro klimkovické katolíky kostelík sv. Trojice na dnes již bývalém
starém hřbitově. Po roce 1529 se stal načas i zemským hejtmanem
knížectví opavského. Z té doby pochází také nejstarší zmínka o
klimkovické škole.

Po Hynkově smrti v roce 1543 se stává majitelkou panství opět paní
Johanka z Bítova. Zemřela v roce 1553 a po její smrti přešel veškerý
majetek na pány z Vrbna. Z nich stojí za zmínku jen držitel panství z
let 1560-1573, pan Hynek II. z Vrbna. Na podporu královské politiky
se roku 1566 osobně zúčastnil válečného tažení proti Turkům a jako
horlivý katolík se stal blízkým přítelem olomouckého arcibiskupa
Viléma Prusinovského z Víckova, stoupence důsledného
protireformačního jezuitského programu. To vše ho roku 1572
vyneslo až na místo zemského hejtmana opavského.

Hynek II. z Vrbna udělil Klimkovicím řadu výsad. Listem vydaným v
neděli 19.července 1564 na zámku klimkovském osvobodil měšťany
od všech robot mimo šesti dnů v roce na vláčení, žetí a sečení. Za
odpuštěné roboty stanovil stálý plat a to u majitelů domů s právem
šenkovým po 1 zl. a u řemeslníků po 1/2 zlatém ročně. Ve stejném
roce 24.prosince udělil městu právo vařiti pivo ve svém pivovaru,
stojícím uprostřed náměstí v budově, které se říkalo "buduněk". K
rozmachu řemesel přispěl v roce 1566 udělením práva mílového,
podle kterého se nesměl ve vzdálenosti jedné míle od města usadit
žádný řemeslník kromě těch, kterých bylo ve městě nevyhnutelně
třeba. Město chráněné těmito výsadami zaznamenalo značný
hospodářský rozvoj. Kvetla řemesla i obchod. Ve městě byly krámy
řeznické, pekařské, obchody s krejčovskými látkami, s vlnou, solí,
hrnčiřským zbožím aj.

Když se stal Hynek II. z Vrbna hejtmanem opavským, odprodal roku
1572 celé panství Janu Bravantskému z Chobřan a ten je o rok
později prodal dále vladykovi Ondřeji Bzencovi z Markvartovic, pánu
na Porubě.

Ten v letech 1578 až 1579 zahájil přestavbu zámku, který přeměnil v
čtyřkřídlou zděnou budovu stavěnou v renesančním hradním slohu.
Zámek měl tenkrát tři patra a v každém rohu se honosil věžemi
(současná podoba zámku). Ve stejnou dobu dal také postavit nynější
farní kostel zasvěcený sv. Kateřině, patronce jeho manželky
Kateřiny z Děhylova. V kostele zbudoval i svou rodinnou hrobku, kde
pohřbil svého bratra Fabiána, dceru Annu a další dva syny. Do
nového kostela se snažil dosadit katolického kněze, ale jeho úmysl
se nesplnil a i nadále zde působil protestantský farář Jakub Turek.
Roku 1592 se stal Ondřej Bzenec zemským hejtmanem knížectví
opavského. Tato funkce se mu stala osudnou. Do Opavy dojížděl ze
svého sídla v Kiimkovicích. Při zpáteční cestě do Klimkovic 5. dubna
1595 byl v lese u Podvihova v blízkosti Pusté Polomi zákeřně
přepaden a zastřelen Perchtoldem Tvorkovským na Raduni. Ondřej
Bzenec zemřel bez potomků, a tak po jeho smrti přešlo celé panství
na synovce Kryštofa Bzence z Makvartovic. Za něho došlo k
velkému dělení panství. Protože ani on se svou třetí manželkou
Konstancií Porembskou z knížectví osvětimského neměl žádné děti,
učinil v roce 1599 několik závětí, podle nichž rozdělil klimkovické
panství.

Kryštof Bzenec zemřel 30. března 1600 na zámku v Klimkovicích a
je pochován v rodinné hrobce ve farním kostele. Tím vymřel slavný
rytiřský rod Bzenců.

Jan starší Vlček se hned přestěhoval na zámek v Klimkovicích, ale
dědictví ještě dlouho nemohl převzít, protože závěť Kryštofa Bzence
byla uznána za zmatečnou a o dědictví se rozpoutal dlouholetý spor.
Zasáhli do něj nejbližší příbuzní Kryštofa Bzence uplatňující svá
dědická práva. Spor se vlekl až do roku 1612, kdy se nápadníci
klimkovického panství vzdali svých nároků poté, co jim Jan starší
Vlček vyplatil 22 400 zlatých. Tak se stali Vlčkové jedinými pány a
držiteli klimkovického panství na plných 323 let až do první
pozemkové reformy po roce 1920 a psali tak nejdelší historii
Klimkovic.

Dějiny města do roku 1848

Původem polský rod Vlčků z Dobré Zemice pocházel z Těšínska. Jan
starší z rodu Vlčků se usadil v Opavě, kde se počeštil. Hned po svém
příchodu do Klimkovic si počínal dosti bezohledně a svým jednáním
vyvolal ostré spory s poddanými, které často trestal i vězením. Zemřel
v roce 1613 a po něm nastoupil jeho syn Mikuláš mladší, narozený v
roce 1592, jinak také zemský soudce knížectví opavského. Mikuláš
Vlček roku 1615 znovu potvrdil měšťanům všechna dříve nabytá práva
a privilegia. V roce 1618 však propukla třicetiletá válka a krajem
několikrát přešla žoldnéřská vojska.

Mikuláš Vlček však musel čeliti mnoha obviněním. Jako evangelík stál
na straně stavovského povstání, které ale příliš nepodpořil. O to více
se angažoval při vpádu dánského vojevůdce Mansfelda, jehož vojska
vtrhla roku 1626 na Opavsko a na několik dnů obsadila i Klimkovice.
Mikuláš Vlček, tak jako mnoho jiných šlechticů víry evangelické, se
nijak netajil svými sympatiemi k němu. Za to ho stihla po vypuzení
dánských vojsk trestající ruka císařova. Mikuláš Vlček se pak musel
tvrdě hájit před konfiskační komisí. Ve své obhajobě tvrdil, že se
nepřítele stranil, že tajně před ním utekl do Polska, že obsazení
Klimkovic se událo v jeho nepřítomnosti a že naopak jeho statek byl
zcela zpustošen. Byl proto odsouzen k pokutě 4 000 tolarů.

Z doby Mikuláše Vlčka si můžeme vytvořit představu o velikosti
Klimkovic. V roce 1643 se přiznává v Klimkovicích 13 domů
šenkovních, 14 řemeslníků, 9 chalupníků, 3 zahradníci a 2 hofeři. Z
dochovaných údajů je patrné, že hospodaření na zdejším panství bylo
na svou dobu značně rozvinuté. V živočišné výrobě se chovalo 2 200
ovcí, 484 krav, 120 vepřů, 170 koní a 22 klisen. Poddaní na území
panství chovali 4 508 ovcí, 724 krav a 400 koní.

Mikuláš Vlček měl za manželku Annu Bludovskou, s níž měl jediného
syna Kašpara, který se roku 1655 oženil v Těšíně se šlechtičnou
Zuzanou Borkovnou. Ten se stal také novým majitelem panství, ale
veškeré záležitosti za něho vykonával nadále jeho otec. Mikuláš Vlček
zemřel 21. července 1664 ve věku 72 let a je pochován v rodinné
hrobce. Jeho syn ho dlouho nepřežil. Zemřel o rok později 3. prosince
1665. Po něm zůstala mladá vdova, jeho druhá manželka Anna
Kateřina Pačinská a dva synové, Kašpar a Jindřich Vilém. Starší syn
Kašpar zemřel mlád ve věku 14 let. Za nezletilého Jindřicha Viléma
(narodil se 17. září 1665) spravoval celé panství jeho strýc Bedřich Jiří
Vlček. Vlčkové převzali novou víru a změnili i řeč svých předků,
poněmčili se a přepsali své příjmení na Wilczek.

Přijetím víry se mladému Jindřichu Vilému Wilczkovi otevřela cesta k
vysokým hodnostem a úřadům. Ve svých 20 letech, kdy převzal
panství klimkovické, vstoupil do císařských vojenských služeb, kde
posléze dosáhl hodnosti polního maršálka, stal se c.k. komořím a
tajným radou. V letech 1709 - 1712 byl jmenován rakouským
velvyslancem v Rusku u cara Petra Velikého, roku 1714 byl povýšen
do stavu říšských hrabat a po roce 1716 byl jmenován postupně
velvyslancem v Polsku, Prusku a Dánsku.

Oženil se s bohatou hraběnkou Marií Charlottou Saint Hilierovou, s níž
vyženil velký statek Kreuzenstein v Dolním Rakousku. Po svých
příbuzných zdědil nebo od nich přikoupil na Těšínsku Ráj, Koňskou,
Zámrsk, na Ostravsku Heřmanice, Vrbici, Muglinov, Hrušov a
Slezskou Ostravu, na Opavsku Velkou Polom s vesnicemi Vřesina,
Čavisov, Horní Lhota, Malá Lhota, Budišovice a Krásné Pole a dále
Porubu, Dolní Polanku a Hlučín. Za svého života založil v blízkosti
Klimkovic v roce 1709 novou osadu Janovice a v roce 1715 osadu
Josefovice, kterou pojmenoval po svém starším synu Josefovi.

Jindřich Vilém Wilczek zemřel ve Vratislavi 19. března 1739 a na
vlastní přání byl pochován v Klimkovicích v rodinné hrobce, kterou
nechal postavit před svou smrtí v letech 1730 - 1738 jako boční kapli u
farního kostela. Je to stavba v byzantském slohu s kopulí a dává
kostelu zvláštní architektonický ráz. Jeho náhrobek s poprsím v životní
velikosti je umístěn na západní straně kaple.

Jindřich Vilém Wilczek po sobě zanechal dva syny. Mladšímu Josefu
Maria Baltazarovi odkázal statky Ráj a Zámrsk na Těšínsku, ostatní
panství včetně Klimkovic zdědil starší syn Josef (Maria Leopold
Adam) Wilczek. I on dosáhl vysokých úřadů, byl c.k. tajným radou a
říšským dvorním radou. Narodil se do neutěšené doby, kdy v Evropě
zuřila sedmiletá válka. I náš kraj byl sužován vpády a drancováním
pruských vojsk. Navíc pruská armáda zavlekla do Slezska zákeřnou
nemoc. Morová epidemie zasáhla v roce 1758 i samotné Klimkovice.
Do poloviny roku 1759 zemřelo na mor 381 lidí z celkového počtu
asi 1 000 obyvatel Klimkovic. Z bezmocnosti proti této nemoci se
konaly ve městě zvláštní pobožnosti k sv. Šebestiánovi za odvrácení
moru a ve víře, že byli vyslyšeni, postavili mu věřící v roce 1760
uprostřed náměstí >sochu (dnes je umístěna poblíž farního kostela).

Za Josefa hraběte Wilczka propukly na Opavsku a Těšínsku selské
bouře. Válkou zničené statky, úbytek obyvatelstva za morové
epidemie, ale také nákladný a okázalý život šlechty nutil vrchnost k
neúměrnému vykořisťování poddaných, kteří byli k plnění svých
poddanských povinností nuceni i tělesnými tresty a vězením. Není
divu, že za takových poměrů propukaly nepokoje a selské bouře.
Tyto spory s vrchností vyřešilo teprve zrušení nevolnictví ve Slezsku
v roce 1784.

I při neobyčejném politickém a hospodářském vzestupu
klimkovického panství za nejmocnějších z Wilczků zůstaly
Klimkovice přece jen malým, převážně zemědělským městečkem.
Jindřich Vilém Wilczek sice vymohl pro Klimkovice další, již druhý
výroční trh a dva trhy pro dobytek a vlnu a vymohl pro město i jeden
trh týdenní (pondělí). Wilczkové však, hledíce si jiných zájmů a
svého osobního prospěchu, rozvoj výroby a řemesel příliš
nepodporovali. Počet řemeslníků ve městě se nijak nezvyšoval.
Josef Maria Wilczek nevyužil ani vynikající lákavé nabídky své doby.
Šlo o první nálezy uhlí na Ostravsku, které bylo prvně objeveno v
Klimkovicích Pod vinohrady a u Slezské Ostravy. Wilczkové však
tehdy odmítli výhodnou státní nabídku k dolování, pochopitelně i ke
škodě města, které se tak mohlo stát střediskem průmyslového
rozvoje kraje.

Josef Maria Wilczek zemřel v roce 1777. Po něm následoval jeho
syn František Josef Wilczek, který zemřel roku 1834 a je posledním
z hrabat Wilczků pochovaným v rodinné hrobce v Klimkovicích.

Od roku 1792 do roku 1848 bylo klimkovické panství administrativně
včleněno do kraje Těšínského. V té době také dosáhlo největšího
územního rozsahu a zahrnovalo 19 vesnic, se kterými měly
Klimkovice 328 domů a 2482 obyvatel většinou českého původu. O
Klimkovicích se říkalo, že je to jediné ryze české město ve Slezsku a
je hodné obdivu, že si tento ráz v germanizovaném okolí udrželo.

Je proto až neuvěřitelné, že v památném revolučním roku 1848 se z
Klimkovic nedostalo pochopení a podpory obrozeneckému
národnímu hnutí. Naopak, jako černý stín v historii Klimkovic leží
petice města zaslaná do Prahy 22. června 1848, kde se město staví
proti požadavkům Svatováclavského sjezdu a odmítá spojení
Slezska se zeměmi koruny české. Jediným vysvětlením by mohla
být skutečnost, že petice byla zaslána bez vědomí občanstva.

Nebyl to však jediný černý stín onoho roku 1848. 30.srpna 1848
město vyhořelo. Požár vznikl o jedenácté hodině před půlnocí v
obecní hospodě na náměstí a plameny brzy změnily v popel 98
domů, 37 stodol s obilím a pivovar, ale také si vyžádaly 3 životy.
Neuplynulo ani šest let a přišla další pohroma. 21.dubna 1854 ve 3
hodiny odpoledne vypukl požár na místní faře a záhy se přenesl na
kostel s věží, na zámek, vyhořelo dalších 28 domů a 17 stodol a
zahynuly 2 osoby.

Žalostný stav vyhořelého zámku donutil roku 1854 hraběte Jana
Nepomuka Josefa Ambrože Wilczka k přenesení rodinného sídla do
Dolních Rakous. Konečně v roce 1848 stejně padly všechny výsady
šlechty, zaniká feudální řád a s ním i panství klimkovické.

Klimkovice v letech 1848 - 1918

Nastupující 19. století přineslo s sebou převratné změny do všech
oblastí společnosti. Rozhodující událostí té doby však bylo svržení
feudálního řádu v revolučním roce 1848. Pro šlechtu znamenalo
definitivní konec feudálních výsad, ztrátu neomezené moci nad
poddanými. Pro obyčejný lid naopak konec útisku a osvobození od
poddanských povinností.

Politické mocenské změny si vynutily již v roce 1850 utvoření nových
správních orgánů. Území Slezska se rozdělilo do politických okresů,
které tvořily nové základní administrativní celky státní správy.
Klimkovice po více jak padesátiletém začlenění do kraje těšínského
byly opět připojeny k politickému okresu Opava. V čele každého
politického okresu stál okresní hejtman. Okresní soudy se staly pro
všechny obyvatele soudního okresu bez rozdílu stavu a povolání
nejnižší soudní instancí.

Další a pro Klimkovice rovněž rozhodující byly změny hospodářské.
Rozvíjející se těžba uhlí na Ostravsku dala již na počátku 19. století
vznik prvním průmyslovým podnikům. Roku 1828 z popudu
olomouckého arcibiskupa vznikají Vítkovické železárny s vysokými
pecemi a železářskými závody. Hornictví a ocelářství potřebovalo
stále více pracovních sil, které po zrušení nevolnictví přicházely z
širokého okolí Ostravy.

Této příležitosti se chopili i mnozí lidé z Klimkovic, kteří se hlásili do
ostravských podniků, kde očekávali větší příjmy pro zajištění svých
rodin. Nedbali ani na dosti těžké podmínky, protože pokud neměly
Klimkovice železniční spojení, denně docházeli do Ostravy pěšky,
nebo tam žili ve společných ubytovnách a ke svým rodinám se vraceli
jen na neděli. Pracovní doba 12 až 14 hodin i více nebyla zvláštností a
ani mzdy po odkoupení železáren baronem Rothschildem nebyly nijak
vysoké. Pod vlivem ostravských dělníků se vytváří i mezi zdejším
dělnictvem silné sociální cítění, které našlo svůj výraz v založení
prvních dělnických spolků v Klimkovicích. Tak v roce 1873 vznikl
Spolek katolických tovaryšů a později v roce 1906 dělnický vzdělávací
spolek Pokrok.

Léta následující po roce 1848 byla pro Klimkovice také obdobím
vyvrcholení boje za národní charakter města a za jeho záchranu před
šířící se germanizací. Klimkovice si však navzdory neustálým snahám
o jejich poněmčení uhájily ryze český ráz.

Stavba místní železnice

Josef Hradil a MVDr. Rudolf Resner se angažovali pro stavbu místní
železniční dráhy Svinov - Klimkovice. Za tehdejší situace, kdy město
bylo finančně zcela vyčerpáno nákladnými stavbami škol a při
odmítnutí jakékoliv subvence ze strany státu, to bylo dílo neobyčejně
odvážně a riskantní. Oba se v roce 1910 rozhodli pro vytvoření
akciové společnosti. Obrátili se na obce Klimkovice, Polanku, Svinov
a na jejich obyvatele s prosbou o zakoupení úpisů po 200 K. Bylo tak
rozprodáno 4 850 akcií, což stačilo k tomu, aby stavba byla
zahájena. Práce rychle pokračovaly, a tak se Klimkovice dočkaly již
8. prosince 1911 železničního spojení s okolním světem.

První světová válka

Podle sčítání v roce 1880 z 2 361 obyvatel bylo v Klimkovicích jen
397 obyvatel německé národnosti. Z uvedeného sčítání se také
dovídáme o velikosti jednotlivých částí. Z celkového počtu žilo v
Klimkovicích 1366, v Lagnově 600, v Josefovicích 251, na Hýlově
(součást obce Čavisova) 106 a v Janovicích (součást obce
Olbramice) 38 obyvatel. Podle vyznání bylo v Klimkovicích 2 305
katolíků, 3 evangelíci a 53 Židů.

Ze všech uvedených skutečností se dá říci, že Klimkovice vstoupily
do nového století s pocity určitého sebevědomí a s rozletem, který
však záhy zmařila první světová válka. Přišla náhle a nečekaně. Již
měsíc po srbském atentátu na následníka rakouského trůnu 28.
července 1914. To již probíhala všeobecná mobilizace. Stovky mužů
muselo opustit své rodiny a odcházeli do války, o které se soudilo,
že nepotrvá déle než několik týdnů, Protáhla se však na 4 roky.
Opuštěná hospodářství upadala, odvodem koní nebylo potahů, a tak
se brzy projevil nedostatek potravin. Od dubna 1915 již bylo
zavedeno lístkové přidělování potravin, 3. a 4. října 1917 byly z
farního kostela odebrány poslední dva zvony, sv. Kateřina o váze
874 kg a sv. Jan o hmotnosti 440 kg. Brzy nato byly z kostela
odvezeny i všechny cínové píšťaly z varhan. Neustále přicházely
zprávy o padlých ve válce. Bylo jich nakonec jen z klimkovického
soudního okresu 376. Přímo z Klimkovic položilo své životy na
bojištích 63 občanů. Jejich jména jsou vtesána do pískovcového
pomníku obětem I. světové války, který dnes stojí v městském sadu
Petra Bezruče.

Průběh války nasvědčoval porážce Rakousko-Uherska a vzbuzoval
naději, že si naše národy vymohou samostatnost. Z českých zajatců
se vytvářely v zahraničí dobrovolné oddíly legionářů, které bojovaly
po boku spojenců za naši svobodu. Byli mezi nimi i legionáři z
Klimkovic.

V Československé republice

28.října 1918 - po třech stech letech nesvobody - vznikla jako
samostatný stát československá republika. Zpráva o tom byla
doručena městskému úřadu ten den večer telegramem, ve kterém se
oznamovalo, že Čechy, Morava a Slovensko utvořily samostatný stát,
který je zcela nezávislý na rakouském mocnářství. Jako blesk se
rozšířila tato zpráva po celém městě, přijímána jásotem a nadšením
všech obyvatel. Tu noc málokdo spal a již za rozbřesku následujícího
dne vlály na domech prapory v národních barvách. Od rána
procházely ulicemi průvody lidí s hudbou. Všichni se radovali z nabyté
svobody.

29. října odpoledne byl vyslán ředitel zdejší měšťanské školy Adolf
Sýkora k Národnímu výboru ve Slezské Ostravě, aby s jeho
předsedou Dr. Ferdinandem Pelcem a s poslancem za ostravský kraj
Janem Prokešem dojednali přípravy k vytvoření Národního výboru pro
politický okres bílovecký se sídlem v Klimkovicích. Vznikla totiž
situace, že němečtí poslanci za severní Moravu odmítli uznat
svrchovanost nové republiky a z území severní Moravy a Slezska
osídlených Němci vytvořili tzv. Sudetenland a požadovali jeho odtržení
od československé republiky. Protože podobný postoj zastával i
německý okresní hejtman v Bílovci Josef Benda, staly se sídlem
okresního výboru Klimkovice.

Po svém návratu ze Slezské Ostravy navštívil Adolf Sýkora schůzi
obecního zastupitelstva, která připravovala večerní oslavu naší
samostatnosti a seznámil jeho členy se jmény navrhovaných osob do
okresního národního výboru. Zastoupení bylo stanoveno podle
výsledků posledních říšských voleb, v nichž sociálně demokratická
strana a strana agrární získaly po 4 mandátech a strana lidová 2
mandáty.

Večer po slavnostní schůzi obecního zastupitelstva, z které byl také
zaslán holdovací projev Národnímu výboru do Prahy, se sešly zástupy
lidí s lampióny a po 19.hodině se k nim přidaly rovněž průvody ze
Svinova a z Polanky. Dvoutisícový průvod v čele s městským výborem
a s okresním výborem a dále členové Sokola a hasičů v uniformách,
zástupy občanů s hudbou. Tento velkolepý průvod se pak odebral k
památné slovanské lípě na Láni a zpět na náměstí, kde z tribuny
postavené před radnicí byl přečten telegram o vzniku Československé
republiky a zazpívána píseň "Kde domov můj". Jásot a provolávání
slávy nové republice nebraly konce.

30. října se ujal své funkce okresní národní výbor v Klimkovicích. Jeho
představitelé odjeli do Bílovce, kde se představili správci okresu
hejtmanu Bendovi a požádali ho, aby složil slib věrnosti
Československé republice. Byli však odmítnuti s ohrazením, že
německé obce bíloveckého okresu budou nadále spravovány jeho
úřadem. Po delším dojednávání bylo rozhodnuto, že Bílovec bude
donucen k poslušnosti vojensky. Stalo se tak z Klimkovic vyslaným
vojskem dne 3.prosince 1918.

Po tomto zásahu bylo sídlo okresního národního výboru přeneseno do
Bílovce, což vyvolalo vlnu rozhořčení zdejšího obecního
zastupitelstva. Všeobecně se totiž očekávalo, že se v nové republice
najde více porozumění pro politické zvýraznění a hospodářské
povznesení tohoto dříve opomíjeného českého města ve Slezsku. S
touto skutečností, že nezůstaly Klimkovice okresním městem, se
představitelé města ještě dlouho nesmířili. Dne 2.listopadu 1925
zaslala městská rada na příslušná ministerstva do Prahy obsáhlé
memorandum, ve kterém se zdůvodňovalo a požadovalo vytvoření
politického okresu Klimkovice. Podobné memorandum podaly
Klimkovice do Prahy ještě v roce 1934. I když požadavek Klimkovic
podpořily všechny okolní obce, nebyl vyslyšen a Klimkovice zůstaly i
nadále jen sídlem okresního soudu a okresního notářství.

V roce 1919 byly národní výbory zrušeny a nahrazeny obecními
zastupitelstvy. Byly to orgány volené na čtyři roky. Ve volbách se
ucházely politické strany o získání mandátů, tj. o počet míst v
obecním zastupitelstvu. V Klimkovicích to bylo po celou dobu první
republiky vždy 30 mandátů, o které se rozdělilo 6 - 8 politických
stran. Ve všech volbách vyšla v Klimkovicích vítězně sociálně
demokratická strana, která získala obyčejně 12 až 15 mandátů. Na
dalším místě byla strana lidová s 6 až 8 mandáty. Ostatní strany,
strana živnostníků, strana republikánská, národní demokraté, Němci
a později také národní socialisté a komunisté mívali po 2 až 4
mandátech.

Město mělo mnoho problémů, které potřebovalo řešit. Mezi prvními
však byla starost o zajištění bytů pro stále narůstající počet obyvatel,
kterých za deset let přibylo 400. Situaci tehdy řešilo město
vytvářením stavebních družstev. Pro ně zakoupilo pozemky
velkostatku, které pak levně prodalo zájemcům o stavební místa s
podmínkou, že na nich do tří let postaví rodinný domek. Mezi
nejvýstavnější domy v té době patřily na ulici Jarmily Glazarové vily
Václava Štěpánka a MUDr. Josefa Podivínského, obě dílem
architekta Gajovského z Moravské Ostravy.

Pokrokový přístup zaujala městská rada při elektrifikaci Klimkovic,
která, jak se uvádí v kronice, musela být občanům skoro nátlakem
vnucena, přestože město samo zaplatilo z celkového nákladu 700
000 Kč částku 520 000 Kč na rozvody elektrického proudu. Nakonec
přece jen 21.října 1921 v Klimkovicích poprvé zazářily elektrické
žárovky. Josefovice byly elektrifikovány o deset let později.

Pozemková reforma, prováděná v letech 1920 - 25, poskytla sice
možnost nabytí zemědělské půdy z bývalého Wilczkova panství, ale
nakonec připadlo na 1 žadatele v průměru po 1 ha půdy. Ze zbytku
byly vytvořeny velkostatky. Ostatně velká část obyvatel byla
zaměstnána v ostravských podnicích a zemědělství se věnovala při
zaměstnání, takže zde vzniká skupina tzv. kovozemědělců.

Kulturní život ve městě byl tehdy záležitostí místních spolků, jejichž
činnost byla velmi bohatá. Neopomenutelnou událostí je provedení
prvního filmového představení v roce 1924 v kinosále sokolovny.

Zatímco v prvních letech republiky probíhal život města klidně, pak
ve třicátých letech spěl k dramatickému konci. Zásluhou
nastupujícího fašismu a nacismu v Německu se zneklidnila hladina
politického života i u nás. Že se v Klimkovicích události nevyvíjely
tak bouřlivě jako v okolí bylo tím, že zde německé obyvatelstvo žilo
ve výrazné menšině. Ale i tato hrstka německé menšiny připravovala
městu jeho trpký osud.

Okupace a II. světová válka

Okupace města v letech 1938 - 1945 byla jistě nejtemnějším údobím
jeho historie. V té době se staly Klimkovice náhle a zcela nečekaně,
ač ryze české město ve Slezsku, součástí německé říše. Bylo to
odpoledne 6.října 1938, kdy čs. rozhlas ohlašoval tuto neuvěřitelnou
zprávu, že Klimkovice jsou začleněny do tzv. pátého okupačního
pásma.

V roce 1938 žilo v Klimkovicích 973 rodin s 3 564 obyvateli, z nichž se
jen 289 osob hlásilo k německé národnosti. Až do poloviny třicátých let
žila tato německá menšina se svými českými spoluobčany v poměrně
dobré shodě. Němci měli ve městě svou německou školu, měli svůj
tisk, provozovali své živnosti a měli i své zastoupení v městské radě.
Nástup nacismu v Německu zasel i u nás sémě nesnášenlivosti, která
byla záměrně šířena a živena německou nacistickou propagandou a u
nás především sudetoněmeckou stranou vedenou Konradem
Henleinem. Mnichovskými dohodami, následným obsazením českého
pohraničí a jeho připojením k německé říši se naplnily tužby
sudetských Němců.

9. října 1938 za krásné sluneční podzimní neděle vstoupila do
Klimkovic německá vojska. Přesně ve 12 hodin v poledne přijela na
náměstí kolona vojenských aut nadšeně vítána shromážděným
německým obyvatelstvem v čele s jejich ortsleiterem Josefem
Rotterem. Po oslavných projevech pokračovalo vojsko v postupu na
Polanku, aby zabralo území až po řeku Odru. Obsazené území tak
bylo včleněno do německé říše, do tzv. sudetské župy se sídlem v
Liberci.

Bezprostředně po obsazení Klimkovic začali Němci prosazovat nový
pořádek. Klimkovice dostaly nový název „Königsberg“, úřední řečí se
stala němčina, byly odstraněny všechny české nápisy, z průčelí
radnice zmizel městský znak a byl nahrazen nápisem "Stadtgemeinde
Königsberg". 13.října byl zbaven funkce český starosta František
Vavrečka a úřad převzal ortsleiter Josef Rotter, někdejší úředník
Wilczkova panství. Vedení škol přešlo do rukou německých učitelů,
byla rozpuštěna tělovýchovná organizace Sokol, sokolovna byla
přejmenována na „Deutsches Haus“ a Dělnický dům na „Turnhalle“.
Stovky českých občanů byly donuceny opustit své domovy a
vystěhovat se do vnitrozemí.

V dalších měsících se jen utvrzovala germanizace města, 1.září 1939
byla zrušena zdejší česká měšťanská škola a žáci byli převedeni do
Polanky nad Odrou. Byla zrušena česká veřejná knihovna a 3 209
knih v hodnotě přes 20 000 Kč bylo zabaveno a odvezeno. V roce
1939 byly donuceny k vysídlení sestry dominikánky a jejich budova
kláštera byla přeměněna na „domov německé mládeže“ (Hitlerjugend).
Vystřídalo se tu několik skupin po 200 chlapců a dívek. Jejich chování
bylo povýšenecké a provokující, za což se styděli i místní němečtí
obyvatelé.

Od počátku se provádělo plánovité osídlování Klimkovic německým
obyvatelstvem, jehož počet se za dobu tří let rozrostl z 289 na 990.
Mezi přistěhovalci byli Němci z oblasti Sudet, ale i noví osídlenci z
jižního Tyrolska. Obsadili zemědělské usedlosti po vyhoštěných
českých sedlácích z Klimkovic Lagnova, jejichž majetek včetně živého
inventáře jim byl zabaven a předán německým osídlencům.

Ve snaze naklonit si na svou stranu české obyvatelstvo, přistoupilo
nové vedení města se starostou Josefem Rotterem k některým
stavebním úpravám města. Naprosto necitlivě byla zbourána ještě v
roce 1939 budova radnice stojící vprostřed náměstí, které se říkalo
"buduněk". Celé náměstí pak bylo vydlážděno žulovými kostkami.

V jiných oblastech rozvoj města téměř ustrnul. Snad nejvíce utrpěl
dřívější bohatý kulturní život Klimkovic. Za celé období okupace
nenajdeme v kronice města kromě narozenin vůdce nebo oslav
vítězství jedinou kulturní akci většího významu.

Napadením Polska 1. září 1939 Německo rozpoutalo druhou
světovou válku. První válečné úspěchy ještě více pozvedly
sebevědomí zdejšího německého obyvatelstva. K rozčarování však
došlo velmi brzy již po vyhlášení prvních válečných opatření, po
zavedení přídělového systému, po odvodech prvních mužů na
frontu, ale hlavně po zprávách o prvních padlých, kterých bylo již k
1.11. 1942 dvanáct z našeho města. Výrazně se změnilo chování
Němců po těžké porážce německých armád u Stalingradu, kdy se
začaly rozplývat všechny sny o tisícileté říši.

Pod vlivem stále častějších náletů a leteckých útoků na německá
města byla v červnu 1943 zřízena v Klimkovicích civilní protiletecká
obrana. Nebezpečí leteckých náletů se zvýšilo v létě 1944. To již
městem projížděly také kolony německých uprchlíků z východu a
brzy na to i kolony aut německého vojska. 20.ledna 1945 bylo již
zřetelně slyšet dunění děl blížící se fronty a bezradnost německého
obyvatelstva dosahovala vrcholu. V únoru 1945 došlo k první
evakuaci žen a dětí z německých rodin do Mohelnice na Moravě.
Muži byli zařazeni do tzv. "volksturmu" a připravovali se na obranu
města.

V březnu 1945 se objevila nad Klimkovicemi první sovětská letadla,
která svrhla několik bomb na osadu Janovice. Události spěly k
zahájení Ostravské operace.

Ve čtvrtek 26.dubna 1945 zahájila sovětská armáda útok na město.
Okolo třetí hodiny odpoledne zaútočilo 9 sovětských letadel a svrhlo
bomby na vojenské pozice ve městě. Na náměstí byly zbořeny tři
domy a 7 osob bylo usmrceno. Nálety pak pokračovaly ve dne v noci
i v další dny. Nejhorší byla noc z 30.dubna na 1.května 1945. Po
celou noc se střílelo, hořely nové a nové domy a město se pomalu
měnilo v rozvaliny. Po půlnoci opouštělo město poslední německé
vojsko. V úterý 1.května o páté hodině ráno pronikly do města první
oddíly sovětské armády a hustým kouřem hořících domů se probíjely
do středu města. Osvobozené obyvatelstvo vybíhalo z úkrytů a ze
sklepů a vítalo osvoboditele. Přišla hudba, tančilo se, když náměstí
znenadání opět naplnil kouř. Ze zámecké budovy vyšlehly ohnivé
plameny. Požár zámku, založený místními Němci, tak dovršil dílo
válečné zkázy města.

Je poměrně málo známo, že na osvobození Klimkovic vedle
sovětské armády se podílela také 1.čs. tanková brigáda, která
vznikla v Buzuluku a zúčastnila se bojů o Sokolovo, Bílou Cerekev,
Kyjev a Duklu a také Ostravské operace. O bojích brigády na území
našeho města se dovídáme přímo z válečného deníku 1.čs. tankové
brigády, kde se uvádí, že v neděli 29.dubna 1945 postoupily tanky
3.tankového praporu po silnici z Čavisova a pak po lesní cestě k
vrchu Mezihoří a za svítání dosáhly vesnice Hýlov (v prostoru
dnešních lázní). Po celý den potom pokračovaly tuhé boje, až po
21.hodině vnikly 2 tanky do osady a osvobodily ji. V pondělí
30.dubna 1945 v ranních hodinách vstoupily tanky 3.praporu do
útoku na město Klimkovice a dosáhly západního okraje města. Zde v
10,30 hod. obdržely rozkaz k dalšímu postupu na Vřesinu, Janovou
a ještě téhož dne překročily řeku Odru a osvobodily Zábřeh a
Vítkovice.

Klimkovice byly válkou velmi těžce poškozeny. Z celkového počtu
578 obytných domů zůstalo jen 43 nepoškozených, 39 domů bylo
bombardováním a v osvobozovacích bojích úplně zničeno a dalších
38 domů utrpělo tak velké škody, že nakonec musely být zbourány.
457 domů bylo jen lehce poškozeno. 78 rodin pozbylo přístřeší a
dalších 23 rodin v nájmu přišlo o celý svůj majetek. Všechny válečné
škody byly odhadnuty na 50 miliónů Kčs. Zahynulo 13 místních
občanů.

V bojích o osvobození Klimkovic padlo 30 rudoarmějců, z toho 26
vojínů, kapitán zdravotní služby, 1 poručík letec a 2 seržanti. Nejsou
to jediné oběti. Za okupace prožilo muka koncentračních táborů a
věznic 19 občanů, z nichž 8 tam nalezlo i svou smrt. 13 občanů
židovského původu se stalo obětmi rasové perzekuce.
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Slezské pohádky a pověsti
František Sláma

Staré Klimkovice stály prý asi čtvrť hodiny od
nynějších Klimkovic na kopečku „Laň“.
Město to staré bylo prý mnohem větší a
lidnatější než nynější Klimkovice a mělo
podzemní chodby, ze kterých byl východ na
místě, kde nyní zámek stojí. Toto staré
město bylo nepřátelským vojskem dobyto a
se zemí srovnáno. Nepřátel bylo prý tehdy
tolik, že koně jejich všechny rybníky i
potůček vypili, a přece jich ještě mnoho
hladem a žízní pošlo. Obyvatelé, kteří
zachránili se útěkem do lesů, nevystavili
město znovu, nýbrž tam, kde nyní
Klimkovice stojí. Na věčnou památku zasadili
však na dřívějším místě lípu. Tato košatá lípa
jest nyní pomníkem dřívějšího města.

V Pr. Pod. Lidu J. Vůjtek.

PAMÁTNÁ LÍPA
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Moderní Klimkovice po r. 1989

Zcela nová historie se začala psát i pro Klimkovice po listopadu roku
1989. Vyznačuje se návratem k demokratickým principům v politice, k
soukromému vlastnictví v podnikání a k tržním vztahům v ekonomice.
Po čtyřiceti letech se konaly v červnu 1990 opět svobodné a
demokratické volby, ve kterých přes polovinu hlasů získaly
demokratické síly společnosti, především Občanské fórum. Vítězně
vyšlo Občanské fórum i z listopadových voleb do obcí. V Klimkovicích
získalo 33,15%, Čs. strana lidová 23,34%, Demokratická koalice
23,21% a Komunistická strana Čech a Moravy 20,39% hlasů. Z těchto
voleb vzešlo první městské zastupitelstvo v čele s novým starostou
města JUDr. Ing. Lumírem Bilíkem.

V poměrně krátké době vyrostly v Klimkovicích desítky nových
soukromých podnikatelů, v privatizačním procesu přešla většina
obchodů do soukromých rukou, do soukromého vlastnictví se dostal i
dřívější podnik Dřevovýroba včetně kartonážnictví. Počátkem roku
1991 došlo také k delimitaci zemědělského družstva.

V této nelehké politické situaci, plné politických a ekonomických změn,
se nastiňují pro Klimkovice daleko lepší perspektivy pro rozvoj města.
Jednou z nich je uskutečnění snad největšího projektu v jeho dějinách
- výstavba lázní Nový Darkov na území Klimkovic v okolí Hýlova. K
zahájení stavby došlo 5.prosince 1991, kdy za osobní účasti náměstka
ministerstva zdravotnictví Ing. Bohumila Kotyka, ředitele České státní
pojišťovny JUDr. Vladimíra Uzla, zástupců stavebních firem Švarc
Praha a Pozemní stavby Zlín a dalších hostí byl položen základní
kámen tohoto velikého díla.

Tento okamžik byl pro Klimkovice velikým závazkem, který zavazoval
město, aby se v krátkém čase přizpůsobilo požadavkům a úrovni
lázeňských měst. A městský úřad se snaží v této zkoušce obstát. V
roce 1991 skončila rozsáhlá rekonstrukce městského sadu Petra
Bezruče, na podzim roku 1992 bylo dokončeno nové zdravotní
středisko a ve stejnou dobu byla zahájena nákladná stavba
kanalizačních sběračů.

Ty největší úkoly však Klimkovice teprve čekají. Co z nich zbude na
samotné občany? Mnoho, protože každý svým přičiněním může
přispět k tomu, aby se Klimkovice staly vskutku městem lázeňským.

Znak a prapor města Klimkovice

Znak města

KLIMKOVICE, na město byly povýšeny po roce 1383. Městský znak
měl tehdy při založení města získat jeho zakladatel a zároveň i
královský komorník Beneš I.,z rodu Pánů z Kravař. Existence
městského znaku s českým dvouocasým lvem, je doložená
dochovaným pečetním obrazem z poloviny XV.století. Později se
podoba znaku v detailech ještě více pozměňovala. Pečetidlo z roku
1628 kupříkladu obsahovalo lva jednoocasého (markvartického),
přičemž konečnou verzi znaku,užívanou do dnešních dnů, se stal
červený štít se stříbrným dvouocasým, korunovaným lvem se zlatou
zbrojí, na zeleném návrší. Symboliku lva lze hledat snad v
souvislostí s původním německým názvem města „Königsberg
“,neboli „Králův vrch“. Jako město královské však Klimkovice nikdy v
minulosti nevystupovaly, a tak český lev ve znaku byl spíše snad
znamením pocty a oddanosti zakladatele města svému českému
králi. Přítomnost zeleného návrší, které původně nebylo součástí
znakového štítu, mohlo být vedeno snahou o vyjádření místa
dřívějšího založení původní osady, což také druhá část německého
názvu města slovně potvrzuje.

Prapor města

Svůj prapor jako symbol soudržnosti a pospolitosti má město
Klimkovice od roku 2002. Rada města na zasedání dne 5.června
2001 doporučila podobu praporu z předložených šesti variant ve
výběrovém řízení. Na podzim téhož roku schválilo s konečnou
platností podobu praporu města i Zastupitelstvo města Klimkovice.
Podoba praporu vychází z již popsaného historického znaku města:
- list praporu tvoří dva stejně veliké vodorovné pruhy – červený a
zelený a uprostřed bílý dvouocasý lev se žlutou korunou a zbrojí.
Heraldický návrh řešení praporu provedl Mgr.Jan Tejkal, z firmy
Heraldická tvorba Ostrava. Dne 14.května roku 2002 v budově
Parlamentu ČR v Praze, převzal starosta Klimkovic ing. Pavel Malík
v doprovodu místostarosty města ing. Petra Večerky, z rukou
předsedy Poslanecké sněmovny ing. Václava Klause, Rozhodnutí č.
… , jímž byl starobylému městu Klimkovice udělen městský prapor.
Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo schválení podoby praporu
Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny.
Originál praporu a jeho provozní repliky zhotovila na zakázku města
k tomu odborně způsobilá firma Alerion z Bystřice p/Pernštejnem a
za jeho výrobu město zaplatilo celkovou cenu přes 72.000,- Kč. Dne
14.září 2002 byl prapor vysvěcen při slavnostní mši v klimkovickém
kostele sv. Kateřiny. Vysvěcení praporu bylo potvrzením a
navázáním na historii a dějiny města, a bylo poctou všem našim
předkům, i těm, kteří pomáhali utvářet po dlouhá staletí bohatou a
nevšední minulost našeho slezského městečka. Poprvé byl prapor
města veřejně představen v zasedací síni radnice na slavnostním
zasedání zastupitelstva města v sobotu 14.září 2002.

Nádraží v Klimkovicích

Místní dráha Svinov - Polanka - Klimkovice byla
zprovozněna v roce 1911.
V provozu do konce roku 1977.  Nyní obytný dům.
Srovnání minulost a 2005.

Václavovice u Verdunu

Vyfoceno v roce 1977.
Srovnání 1977 a 2005.

Václavovice u Verdunu II

Vyfoceno v roce 1977.
Srovnání 1977 a 2005

Zastávka Zámecká (nyní ulice Staniční)

31.12.1977 poslední den tramvajové linky č.6
Klimkovice - Svinov.
Srovnání 1977 a 2005

Horní Polanka

V roce 1928. Srovnání 1928 a 2006.

Zastávka stála na čtyřech betonech, které se v současnoti nalézají za
obecním úřadem.

V roce 1928. Srovnání 1928 a 2006

Tramvaj opouští zastávku Horní Polanka směrem na Klimkovice.
Srovnání minulost a 2005

V pozadí kostel. Srovnání minulost a 2005

Tramvaj v Klimkovicích - srovnání minulosti a současnoti

trasa tramvaje
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Bílovec

Bílovec leží v severní části okresu Nový Jičín, v místě, kde se výběžky
Nízkého Jeseníku svažují do údolí řeky Odry. Jeho území v nadmořské
výšce 280 m se rozprostírá na obou březích říčky Bílovky, které
přecházejí v mírné okolní svahy.
http://www.bilovec.cz

Studénka

Zámek Studénka

Se nachází při okraji města Studénka ve směru na Bravantice. Je nepřehlédnutelnou dominantou a jeho park bezprostředně
sousedí s průjezdovou komunikací při níž také stojí brána do parku s dřevěnou nástavbou a šindelovou střechou. Část zámku
je tvořena třípatrovou budovou čtvercového půdorysu s hladkou fasádou v rozích zdobenou bosáží. K ní přiléhá jednopatrová
budova barokního vzhledu a později přistavená věž a vížka s točitým schodištěm. Kolem zámku je park s mnoha zajímavými
cizokrajnými dřevinami. V zámeckých interiérech se dnes nachází muzeum železniční dopravy. Je zde i funkční rozměrná
dráha se dvěma okruhy kolejiště.

Raduň

Zámek Raduň

Zámek se nachází ve stejnojmenné obci asi 7 km od Opavy a 8 km od zámku v Hradci nad Moravicí. Na místě zámku stála
původně středověká tvrz, která od roku 1481 náležela Tvorkovským z Kravař. Ti ji také v 16. stol. přestavěli na čtyřkřídlý
renesanční zámek a vlastnili jej až do roku 1671. Potom zámek postupně pustl a až v letech 1816 - 1822 za vlády Jana
Larische - Mönnicha byl zámek opraven a přestavěn podle projektu architekta Englische. Současně byl upraven park s
rybníky. Roku 1832 přišli na panství Blücherové z Wahlstattu a žili zde až do začátku roku 1949. Veřejnosti byl zámek opět
zpřístupněn v roce 1984 a je zařízen sbírkami, zapůjčenými ze zámku v Hradci nad Moravicí. Při prohlídce zámku navštívíte
knihovnu s dřevěným schodištěm obsahující 16 000 svazků, knížecí pokoje a zbrojnici. Do areálu zámku dále patří oranžérie,
empírový ovčín, úřednický dům a sýpka. Ve sklepeních farního kostela Nejsvětější trojice se nachází hrobka roku Blücherů.
http://www.travel-profi.cz/castle/radun.html

Ostrava

Ostrava, třetí největší město České republiky, je s počtem obyvatel přibližně 311 tisíc srdcem Moravskoslezského kraje. Leží
nedaleko slovenských a polských hranic na březích řeky Ostravice s výhledem na krásné pohoří Beskyd. Výjimečný charakter
oblasti je dán tradicí těžby černého uhlí a těžkého průmyslu. V myslích mnohých lidí stále přetrvává obraz „černé“ Ostravy, a
to i přesto, že těžba uhlí zde byla ukončena již v roce 1994. Přirovnání již ale neplatí, město prošlo velkou proměnou a
vykvetlo do krásy. Z bývalých dolů se staly zajímavé technické památky, které se snaží přiblížit návštěvníkům hornickou
minulost. Nachází se zde také řada jiných atraktivit či muzeí rozličného zaměření.

Ostrava je i kulturním centrem Moravskoslezského kraje. Návštěvníci mohou zavítat do některého z divadel či do mnoha
galerií a muzeí. Ostrava je také dějištěm mnoha významných kulturních akcí. Za všechny jmenujme mezinárodní hudební
festival Colours of Ostrava, festival folklorních souborů Folklor bez hranic či bienále mezinárodního loutkářského festivalu
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Bartošovice

Mnohými přestavbami prošlý zámek s pseudorenesančními a pseudogotickými prvky. Nachází se ve středu obce a
obklopuje jej dnes opět obnovený malý krajinářský park. Vznikl renesanční přestavbou starší tvrze někdy v 15. století. Je
kulturní památkou. Dnes je majetkem obce a stal se sídlem Regionu Poodří. Současně funguje jako ubytovací zařízení a
místo konání společenských akcí.

Příbor

Město Příbor je jedním z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Rozkládá se na obou březích řeky Lubiny Je lemováno ze
tří stran krásnou scenérii předhůří Beskyd s vyhlídkou na Štramberskou trúbu, Hukvaldy a staroslavný Radhošt. Město se
může pochlubit bohatou historii. V minulosti žil Příbor čilým hospodářským ruchem a rozvojem řemesel. Před první světovou
válkou zde pracovaly tři pletařské závody; kloboučnická továrna, cihelna, pila, pivovar. V současné době je na území města
závod na pletené zboží Lonka a závod na výrobu osobních automobilů Tatra. Zbytky opevnění z konce 14. století (město
založeno r.1251). Renesanční domy a radnice ze 16. stol. na náměstí. Gotický kostel, renes. piaristická kolej, barokní kostel z
l. 1740 - 50. Pomník rodáka Sigmunda Freuda (zakladatele psychoanalýzy).
http://www.pribor-mesto.cz

Hukvaldy

Hukvaldský hrad

Zříceniny kdysi jednoho z největších moravských hradů rozkládající se na dlouhém hřebenu výrazného Hradního kopce.
Hukvaldský hrad byl budován postupně v průběhu pěti staletí od konce 13. století až do poloviny 18. století, kdy jeho
nepřístupná poloha a míra pohodlí v hradních prostorech zavinila jeho opuštění a postupnou přeměnu v ruinu. Jeho hlavní
funkcí bylo chránit důležitou obchodní stezku spojující Olomouc s polským Krakovem přes Hranice, Nový Jičín, Místek
(původně Friedeberk), Frýdek a Těšín. Velkou roli hráli Hukvaldy i jako politické, správní a vojenské středisko hukvaldského
panství. V současnosti je zřícenina Hradu Hukvaldy otevřena veřejnosti. Zakonzervované a na několika místech i opravené
zdivo hradu si je možno prohlídnout buď samostatně nebo s průvodcem.
http://www.zamky-hrady.cz/2/hukvaldy.htm

Bartošovice

Příbor Příbor

Hukvaldy

Starý Jičín

Kunín

Bartošovice

Helfštýn

Hukvaldy

Raduň

Opava

Beskydy

Hradec
n. Moravicí Ostrava

KLIMKOVICE

Bílovec

Fulnek
Studénka

Příbor
Frýdek Místek

Nový Jičín

Štramberk

Kopřivnice

Frenštát
p. Radhoštěm

Rožnov
p. Radhoštěm

Valašské
Meziříčí

Karviná

Hradec nad Moravicí

Státní zámek

Zámek se nachází ve stejnojmenném městě na trase Opava - Nový Jičín, necelých 8 km od Opavy. Původně královský
přemyslovský hrad, byl opakovaně přestavěn renesančně, barokně i empírově. Zámek má dvě části, starší tzv. Bílý
zámek, ve kterém si lze prohlé- dnout nádherně zařízené pokoje a přístavbou novogotické části tzv. Červeného zámku
spolu se vstupní branou a Bílou věží z 19. stol. Červený zámek je účelově využíván pro restaurace, koncertní sál aj. V
létě je příjemná procházka v anglickém parku.
http://www.muhradec.cz

Bartošovice

Fulnek

Leží na jedné z větví tzv. Jantarové stezky a ostroh nad městem nepochybně předurčil historii tohoto místa. Dnes na tomto
ostrohu stojí tzv. Horní (Starý) zámek a Dolní (Nový) zámek. Horní zámek vznikl přestavbou bývalého rozsáhlého hradu a
Dolní zámek vznikl později, na místě původího vnějšího opevnění - předhradí. Oba zámky získaly dnešní podobu po
přestavbě a úpravách, které následovali po požáru na začátku 19. století. Zámek byl restituován, dnes je v soukromém
vlastnictví, není přístupný veřejnosti a čeká na opravu. HORNÍ ZÁMEK - tvoří mohutná čtyřpatrová budova s mansardovou
střechou (jedno z původních křídel zámku - hradu) a hranolová věž s barokní bání. DOLNÍ ZÁMEK - tvoří rozsáhlá podlouhlá
budova (soustava navazujících budov) s mansardovou střechou, s krátkým příčným křídlem a hlavním vstupem do areálu.
Vzhled strany budovy obrácené ke městu člení válcové baštové rondely s helmicemi.
http://www.romo.cz/index

Zámek Kunín

Patří mezi nejcennější barokní památky Moravy. Nachází se při severním okraji obce, uprostřed parku v těsné blízkosti kostela
Povýšení Svatého Kříže. Zámek je dvoupatrová souměrná obdélníková budova o 11okenních osách. Portály jsou kamenné,
střecha mansardová. Je to jeden z mála zámků, u kterého se dochovalo v úplnosti vnitřní uspořádání včetně kleneb přízemí a
prvního patra. Jistě zaujme i netradiční konec prohlídky spočívající v návštěvě půdy s unikátními komínovými systémy. Park
obklopující zámek o rozloze 8 ha byl založen již v době stavby zámku.

Frýdek Místek

Město Frýdek-Místek leží na okraji Moravskoslezských Beskyd a je nazýváno ?Branou Beskyd?. Patří mezi města jež vznikla
spojením dvou obcí. Jednotlivé části města odděluje řeka Ostravice. Blízkost Beskyd nabízí sportovní vyžití na četných
turistických a cykloturistických trasách. Nedaleko města je přehradní nádrž Olešná s možností koupání, rybolovu a vodních
sportů. Město Frýdek leží na pravém břehu řeky. Nejvýznamnější stavbou města je barokní zámek, který vznikl přestavbou
gotického hradu ve druhé polovině 17. století. Ve frýdeckém zámku je umístěno Muzeum Beskyd. V zámeckém parku si
můžeme prohlédnout barokní sochy. Naší pozornosti by nemělo uniknout frýdecké náměstí s řadou renesančních budov a
kašnou s litinovou sochou svatého Floriána. Mezi další dominanty Frýdku musíme zařadit kostel svatého Jana Křtitele pod
nímž jsou krypty a zbytky městského opevnění a rovněž poutní kostel Panny Marie. Město Místek se vyznačuje čtvercovým
náměstím s renesančními měšťanskými domy. K dominantě Místku patří kostely svatého Jana a Pavla z 18. století v jejichž
okolí si můžeme prohlédnout plastiky a sousoší z 18 a 19. století, kostel svatého Jakuba Většího ze 17. století a kostel Všech
svatých z 18. století. V městském parku a blízkém Národním domě se pravidelně konají různé kulturní akce.

Historie
První spojení měst se datuje k 1.1.1943 a nazývalo se Frýdek. Během příštích asi deseti let bylo město ještě třikrát
přejmenováno, než se 1.1.1955 ustálil název na dnešní Frýdek- Místek.

Historie Frýdku
Počátek vzniku města není znám, jelikož se nedochovaly písemné zprávy. První písemná zmínka pochází ze 14. století.
Město vzniklo na obchodní trase z Olomouce do Krakova. V 17. století město postihl velký požár a nevyhnula se mu ani
morová epidemie. V 19. století vyrůstaly ve městě textilní manufaktury, ze kterých byly později textilky. Pro město měl
významný vliv i rozvoj dřevovýroby, ocelářství a železářství.

Historie Místku
První zpráva pochází z druhé poloviny 13. století. Nejdříve byl vybudován hrádek a pod ním vzniklo městečko pod správou
olomouckých biskupů. V 17. století se městu rovněž nevyhnula morová epidemie a zničující požár. Zvláštností města bylo, že
nebylo opevněno a mělo pouze vstupní brány. V 19. století vzniklo ve městě České gymnázium.

Frýdek Místekzámek KunínFulnekHradec nad Moravicí

Opava

Opava je průmyslové, kulturní a zemědělské centrum českého Slezska - leží na řece Opavě v úrodném údolí,
ohraničeném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku, východně od města se rozkládá Poopavská nížina.
Samotné město i jeho okolí je též významnou archeologickou lokalitou, kde se při vykopávkách potvrdila existence
slovanského hradiště z 10.-12. století.Přes značné škody způsobené na konci 2. Světové války se v Opavě zachovaly
mnohé kulturní památky, parky a sady.
http://www.opava-city.cz

Starý Jičín

Velmi krásná a rozlehlá zřícenina hradu. Vypíná se na Starojičínském kopci, nedaleko od Nového Jičína. Starojičínský
kopec leží osamocen, oddělen od ostatního předhůří Moravskoslezských Beskyd. Na jeho vrcholu, na místě původní
dřevěné tvrze, byl na počátku 12. Století vystavěn gotický hrad. Za jeho zakladatele je považován Arnold z Huckeswagenu.
Za doby žerotínské byl hrad několikrát opravován a přistavován.
http://virtualni.novy-jicin.cz/hrad-stary-jicin/
Webkamera Hrad Starý Jičín

Nový Jičín

Okresní město. Není mnoho měst, jejichž prohlídka je tak snadná jako v Novém Jičíně. Vše, co by měl turista vidět, se
nalézá v malém dosahu od sebe. A navíc, řád a železná pravidelnost půdorysu turistům téměř neumožňuje, aby se ve
městě ztratili.
Prohlídku by měl turista začít nepochybně na náměstí. Zde bude obdivovat průčelí starých měšťanských domů a do
některých možná zavítá.

Žerotínský zámek

Původně opevněný dům z konce 14. století byl mnohokrát přestavován. Jeho jádrem je jihozápadní nároží, ukrývající v
sobě mohutnou gotickou věž o šířce 340 cm. Jako další stavby vznikl pozdně gotický palác z konce 15. století a
renesanční stavení Viktorina ze Žerotína z počátku 16. století. Z tohoto období pochází rovněž stavba renesančních
koníren na 1. zámeckém nádvoří. Nyní zde sídlí Okresní vlastivědné muzeum a jeho expozice poskytují přehled o vývoji
kloboučnické módy a historii města. V historických sálech zámku se pořádají také pravidelné muzejní výstavy.

Stará pošta

Bohatství novojičínského purkmistra Ondřeje Řepy dokládá dům na náměstí. Původně zamýšlel obrátit arkády do dvora,
italští stavitelé je však otočili za sluncem, na náměstí. Budova z roku 1563 představuje vrchol české měšťanské renesance.
http://www.novy-jicin.cz

Štramberk

Hrad byl založen koncem 13. století jako centrum zbylého zeměpanského majetku po rozdělení držav pánu z
Hückeswagen. Jádro hradu tvořilo malé nádvoří s válcovou 40 m vysokou věží, do níž se vcházelo dřevěným mostem z
druhého patra protilehlého paláce.
http://www.stramberk.cz

Jeskyně Šipka

Je nejznámějším krasovým útvarem štramberského krasu. Portál jeskyně o šířce 8 m a výšce 3,8 m je orientován k severu.
Za krátkou vstupní chodbou následuje dno. Propástky, ze které vybíhají dvě chodby - Jezevčí díra a Krápníková jeskyně.
Propástka 12 m hluboká vznikla zřícením stropu dómu vzniklého na křížení puklin vápencového masívu. Krápníková
chodba je 38 m dlouhá, 3 - 4 m široká a až 5 m vysoká. V její přední části jsou na stropě patrné trosky původní bohaté
krápníkové výzdoby zničené lidmi po jejím objevení. Jezevčí díra je 19 m dlouhá, 1-2 m široká a 1,5 m vysoká.

V letech 1879 - 1887 zde prováděl archeologický výzkum Karel Jaroslav Maška, gymnazijní profesor z Nového Jičína. Ve
čtvrtek 26. srpna 1880 nalezl u výklenku chodby Jezevčí díra v popelu ohniště asi 1,4 m hluboko zlomek spodní čelisti
neandrtálského dítěte později nazvou "Šipecká čelist". Čelist náležela dítěti ve věku 8 až 10 let a vykazuje přechodové
znaky mezi člověkem neandrtálským a člověkem dnešního typu. Na památku této významné události byla na stěně jeskyně
umístěna v r. 1922 pamětní deska K. J. Mašky od akad. sochaře Františka Juráně.

Jeskyně poskytovala útočiště lidem již před více než 32 000 lety. Za tuto dobu se zde vystřídalo mnoho lidských kultur,
které zde zanechali památku ve formě různě opracovaných kostí, parohů a kamenných nástrojů. Celkem byly v jeskyni
také nalezeny pozůstatky 130 druhů živočichů. Jeskyně Šipka se svou romantickou atmosférou a četnými nálezy kostí
zvířat (jeskynní medvědi a lvi, mamuti, srstnatí nosorožci aj.) inspirovala chlapce Zdeňka Buriana k představám pravěkého
světa, které v pozdějších letech ztvárnil v uměleckých rekonstrukcích. Jeskyně se nachází několik desítek metrů ve svahu
nad vstupem do štramberských Národních sadů. Prostor jeskyně je celoročně volně přístupný.

Kopřivnice

Technické muzeum Tatra

Expozice je seřazena do pěti etap vývoje kopřivnické automobilky. Replika prvního kopřivnického automobilu Präsident je
jedním z 52 vystavovaných osobních, sportovních a nákladních automobilů. Expozici doplňuje 8 originálních podvozků a
21 typů motorů, které umožňují prostudování tatrovácké koncepce staveb automobilů. Sedm audiovizuálních boxů
rozmístěných v jednotlivých sekcích expozice poskytuje návštěvníkům detailní seznámení s téměř 150letou historií
kopřivnického závodu.
http://www.tatramuseum.cz
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KLIMKOVICE (d�íve okres Nový Ji�ín) 
V roce 2002 podán návrh na MPZ. 

Celé katastrální území je tzv. láze	ským místem. Nachází se zde láze	ské a rehabilita�ní 

za�ízení - Lázn� Sanatoria Klimkovice (funk�ní neplodnost, gynekologická onemocn�ní, nemoci 

neurologické, nemoci pohybového ústrojí, poopera�ní a poúrazové stavy a rekondice). 

34281/8-1601 zámek s areálem parku  
parc.�ís. 1 st., 4, 5, 6, 7 o.p., k.ú. Klimkovice 

 /1 zámek �p. 1 
parc.�ís. 1 st. 

Renesan�ní architektura z 2. poloviny 16. století, p�estavovaná a upravovaná po polovin� 19. 

století.  

 /2 zámecký park (nyní sad P. Bezru�e) 

parc.�ís. 4, 5, 6, 7 o.p. 

P�írodn� krajiná�ský park sbírkového charakteru, sou�ást areálu zámku. V sou�asné dob� slouží 

jako ve�ejná m�stská zele	. 

28793/8-1602 farní kostel sv. Kate�iny s areálem 
nám�stí  parc.�ís. 2, 3, st., 561 o.p., k.ú. Klimkovice  

Areál gotického založení, tvo�ící kompozi�ní celek se sousedním renesan�ním areálem zámku. 

/1 farní kostel sv. Kate�iny 
parc.�ís. 2, 3 st. 

Trojlodní architektura gotického založení ve 14. století s dochovaným gotickým jádrem. 

Upravována v 16. a po�átkem 19. století. Na kostel navazuje centrální empírová kaple ze za�átku 

19. století. 

23000/8-1603 h�bitovní kostel Nejsv. Trojice s areálem  
H�bitov, parc.�ís. 200 st., k.ú. Klimkovice 

/1 h�bitovní kostel Nejsv. Trojice 
parc.�ís. 200 st., k.ú. Klimkovice 

Jednolodní architektura z konce 16. století, upravená v interiéru v 18. a ve 20. století. 

89514/8-1602 socha Immaculaty 

89513/8-1602 socha sv. Šebestiána 

13937/8-1604 pomník osvobození 

1

2

3

4

5

6

7

1 - kostel Nejsvětější Trojice
2 - kostel sv. Kateřiny
3 - zámek Klimkovic
4 - park Petra Bezruče
5 - pomník osvobození
6 - socha Immaculaty
7 - socha sv. Šebestiána

Legenda fotografií :1

2

3

4

5

6

7

3

VÝZNAMNÉ BODY V KLIMKOVICÍCH
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Hospodářská škola, ZŠ
Komenského č.p. 215

rybník
ulice Komenského

dřevěnice
Na Hrázi č.p.471

Sokolovna
Tyršova č.p. 276

hřiště_fotbal

domov pro seniory
Jarmily Glazarové č.p.245

SŠ podnikatelská
Jarmily Glazarové č.p.112

mateřská školka
Jarmily Glazarové č.p.203

soukromý prostor RD
ulice Nádražní

park petra Bezruče s naučnou stezkou

RD, klasická zástavba v Klimkovicích
ulice Nádražní

Špitál
28.října č.p.84

mateřská školka
28.října č.p.84

kino
28.října č.p.302

hasiči
Požárnická č.p.290

náměstí Klimkovice

ZUŠ, městská knihovna
Lidická č.p.5

kostel sv. Trojice
Lidická č.p.6

základní škola
Vřesínská č.p.601

školní hřiště

směr Mexiko

směr sanatorium klimkovice

Polanka nad Odrou

směr Ostrava Poruba

Městský úřad Klimkovice
muzeum
zámek Klimkovice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20 21

22

1

2

3

4

5

6

7

89

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

229

FOTODOKUMENTACE
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hlavní komunikační osy

dálnice

hranice zastavěných klimkovic

hranice centra klimkovic

vedení jodobromové vody

kostra centra

hlavní vodní prvek

sad Petra Bezruče

potanciální návrhované místo zeleně

potenciální zastavitelné území

kulturní ohniska

silné body

ohniska dopravní

brány klimkovic

vjezdy

vstupy

problémové území

rozšíření hranic po vyřešení problémů

HRANICE, VJEZDY, VSTUPY DO KLIMKOVIC
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MORFOLOGIE TERÉNU
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základní škola

kostel sv. Trojice

kino

mateřská školka

špitál

zámek Klimkovice, radnice

náměstí kostel sv. Kateřiny

park (sad) Petra bezruče
bazén

střední podnikatelská škola, mateřská školka

sokolovna, hřiště

základní umělecá škola, městská knihovna

Hospodářská škola

CENTRA MĚSTA
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základní škola

kino

základní umělecká škola

mateřská škola

bazén

park (sad) Petra Bezruče

střední podnikatelská škola, mateřská škola

sokolovna

Hospodářská škola, stáje

penzion

penzion

zeleň u rybníku

zeleň u rybníku

lesík mezi RD

OHNISKA SPORTU, ŠKOLSTVÍ, VOLNOČAS. AKTIVIT A REKREACE
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ulice Čs. armády
u penzionu

u obchodu

u zámku, radnice

u kostela sv. Kateřiny

na náměstí

u lékárny

u  B PLUS TV, a.s.
    LOCAL TV PLUS, spol. s r.o.
    Watershield, s.r.o.

kostel sv. Trojice

městská knihovna

kino

zámek Klimkovice, radnice
kostel sv. Kateřiny

sokolovna

pozn. většina služeb a obchodů se nachází v
centru města, Klimkovice jsou  významné svou
podnikatelskou  činností, nachází se zde 2
penziony a 2  hotely, ostatní služby jsou v
sanatoriu

vyjímečná struktura zástavby

vodní plochy

vyjímečná struktura zástavby / škola

více podlažní objekty / bytovky

více podlažní objekty / bytovky
historické jádro

vyjímečná struktura zástavby / RD podnikatelů

vodní plochy

vyjímečná struktura zástavby / průmyslová oblast

vodní plochy

pozn. ostatní zástavbu tvoří převážně dvoupodlažní RD

OHNISKA KULTURY DOPRAVA V KLIDU

OBCHODY A SLUŽBY STRUKTURA MĚSTA

8030

1515
30

5

30

12

VNITŘNÍ ROZBORY MĚSTA
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Nezam stnanostrok 2010
Míra

registrov.
nezam stna

nosti -
dosažitelní

Celkem 7,72%

Muži 8,27%

Ženy 7,06%

uchaze!i o
práci

OZP
mladistvý

ch
" ku 18-24

let
" ku 50
let a více

absolventi
základní
st.vzd lá

ní
vyu!ení s maturitou

Celkem 152 19 0 21 45 6 28 67 39

Muži 89 15 0 10 36 1 14 49 17

Ženy 63 4 0 11 9 5 14 18 22

evidence
nad 6
# síc$

evidence
nad 12
# síc$

mladiství
nad 6
# síc$

absolvent$
nad 6 m s.

Po!et
hlášených
volných

míst

6

Po!et
uchaze!$ -
dosažitelní

Celkem 70 45 0 0 Celkem 144

Muži 41 25 0 0 Muži 84

Ženy 29 20 0 0 Ženy 60

Uchaze!i o práci - po!et

Uchaze!i o práci - po!et

Hospodá%ská !innost rok 2010

Po!et podnikatelských subjekt$ celkem 851

Zem & lství, lesnictví, rybolov - po!et subjekt$ 19

Pr$mysl - po!et podnikatelských subjekt$ 114

Stavebnictví - po!et podnikatelských subjekt$ 75

Doprava a spoje - po!et podnikatelských subjekt$ 37

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spot%ebního
zboží a pohostinství - po!et podnikatelských subjekt$

307

Ostatní obchodní služby - po!et podnikatelských subjekt$ 172

Ve%ejná správa, obrana, povinné sociální pojišt ní - po!et
subjekt$

4

Školství a zdravotnictví - po!et subjekt$ 31

Ostatní ve%ejné, sociální a osobní služby - po!et subjekt$ 92

Státní organizace - po!et subjekt$ 5

Akciové spole!nosti - po!et subjekt$ 4

Obchodní spole!nosti - po!et subjekt$ 55

Družstevní organizace - po!et subjekt$ 5

Pen žní organizace - po!et subjekt$ 0

Podnikatelé - fyzické osoby - po!et subjekt$ 699

Samostatn  hospoda%ící rolníci - po!et subjekt$ 0

Svobodná povolání - po!et subjekt$ 32

Ostatní právní formy - po!et subjekt$ 47

Po!et subjekt$ bez zam stnanc$ 310

Po!et subj.s 1-9 zam st.- mikropodniky 69

Po!et subj.s 10-49 zam st.- malé podniky 16

Po!et subj.s 50-249 zam st.- st%ed.podn. 0

Po!et subj.s >249 zam st.- velké podniky 0

Obyvatelstvo rok 2010

0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let

Celkem 4 185 624 2 620 298 643 4 146

Muži 2 056 319 1 339 140 258 2 039

Ženy 2 129 305 1 281 158 385 2 107

Živ 
narození

Zem%elí
'%irozený
(%ír$stek

'%ist hovalí Vyst hovalí
Saldo

migrace

Celkem 37 27 10 125 58 67 77

Muži 23 15 8 55 26 29 37

Ženy 14 12 2 70 32 38 40

'%ír$stek/
úbytek

Po!et obyvatel
Po!et

bydlících
obyvatel

k
31.12.20

10

Po!et obyvatel ve v ku
St%ední

stav
obyvatel

k
1.7.2010

'%ír$stek obyvatelstva Saldo migrace

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
3
5

2
0
3
6

2
0
3
7

2
0
3
8

2
0
3
9

2
0
4
0

2
0
4
1

2
0
4
2

2
0
4
3

2
0
4
4

2
0
4
5

2
0
4
6

2
0
4
7

2
0
4
8

2
0
4
9

2
0
5
0

SOCIÁLNÍ
PILÍŘ

EKONOMICKÝ
PILÍŘ

ENVIROMENTÁLNÍ
PILÍŘ

únosné spravedlivé

schůdné

TUR

+ posílení již stávající podnikatelské činnosti
+ možná dostavba nových objektů (nebo jejich využití) a
nebourání stávajících
+ nahrazení neatraktivních komerčních ploch v
historickém jádru např. komfortním bydlením
+ využití stávající dopravní a technické infrastruktury
(nepřeba stavět nové)
+ možnost znovuvyužití stavebního a jiného materiálu
vzniklého při výstavbě
+ posílení Klimkovic jako lázeňského města

+ geologické stabilní území vhodné pro zakládání staveb
+ existence vedení jodobromové vody územím z vrtů v
Polance nad Odrou a jejich využití
+ existence vlastních vodních zdrojů a kanalizační sítě a
ČOV
+ možná revitalizace vodních toků (nábřeží ... Polančice)
+ citlivé využití prostorů vodních ploch pro rekreaci a jiné
( Tyršův rybník, Písečný rybník, rybník u sadu Petra
Bezruče)
+ kvůli možným záplavám realizace preventivních
protipovodňových opatření
+ Klimkovice se na kopci u sanatoria vyznačují nejčistším
vzduchem v ČR
+ jednoznačné vymezení a následná ochrana
chráněných ploch, biocenter a biokoridorů
+ nelikvidovat kvalitní plochy zeleně pro rozvoj bydlení
nebo výroby
+ existence zemědělské půdy II. třídy ochrany
+ možná obnova lužních lesů v záplavových oblastech (
u Tyršova rybníku, Písečného rybníku)
+ pomocí zeleně či terénu odclonit vnitřní automobilovou
dopravu od obydlených oblastí =>čisté životní prostředí
+ odvod odpadu novými technologiemi
+ hospodaření s dešťovou vodou
+ zlepšení životního prostředí jako příležitost pro
přilákání lidí z centra Ostravy

+ využití dotací z programů EU na výstavbu a rekonstrukci veřejné infrastruktury a
zlepšení obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou (kyvadlovka sanatorium-
centrum), nebo veřejných ploch
+ relativně rozvinutá dopravní síť nabízí dobrý standard plošné obsluhy
+ posílení cyklotras - napojení vnitřní cyklotrasy na Poodří a následně na Ostravu
a další rekreační oblasti (nárust pohybu lidí územím)
+ silné vzdělávací centrum (2x ZŠ, 2x MŠ, 2x SŠ)
+ růst počtu obyvatel způsobený zejména migrací
+ příznivá věková struktura a kladný přírůstek obyvatel - důsledek suburbanizace
(průměrný věk je 40 let)
+ posílení Klimkovic jako centrum služeb vyššího typu - zdravotnictví, školství
(netřeba), sociální služby (nutnost)
+ posílit příchod mladých lidí
+ migrační potenciál ze Slovenska a Polska (možná arabské státy) - zlepšení
migračního pohybu obyvatelstva (sanatorium, jodobromová vody a jiné)
+ silná koncentrace obyvatel v Ostravě  je příležitost pro zlapšení spolupráce a
specializace obyvatel
+ hrozí emigrace vzdělanějších a mladších skupin obyvatelstva (odliv mozků) a tím
způsobené stárnutí obyvatelstva
+ správné vymezení ploch pro novou výstavbu uvnitř městské stuktury (zbytečně
nezabírat zelené plochy)
+ potenciál vzdělané pracovní síly - lázeňská a rehabilitační zařízení
+ příležitost širokénabídky volnočasových aktivit jak v oblasti sportu, tak i kultury
+ strategický přístup k rozvoji cestovního ruchu - rostoucí zájem obyvatel ČR o
domácí turistiku (nedojde-li k rozšíření nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu a
rekreace, bude pravděpodobně klesat návštěvnost a tím může dojít ke zrušení
některých ubytovacích zařízení a ohrožení souvisejících dodavatelů)

Předpokládaný růst obyvatel

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

téma DP: BYDLENÍ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ PŘEDPRODUKTIVNÍHO VĚKU

VŠB - TUO, FAST, katedra architektury

vypracovala: Bc. Dagmar Kutá

2012/2013

U12
vedoucí práce: Ing. Arch. Josef Kiszka



charakter malého města 13 málo zeleně 8

lázeňské město 10 náměstí není centrem města 6

areál koupaliště 10 malá dopravní bezpečnost 5

park Petra Bezruče 8 chybí kulturní dům 5

spolky ve městě 7 málo peněz 4

výhodná krajinná oblast 4 propagace a marketing města 4

majetek města (pozemky, budovy) 4 málo příležitostí pro děti nad 10 let 4

kulturní akce 3 chybějící + rozbité chodníky v centru i jinde 3

dopravní dostupnost 2 dodržování zákonů 3

středisková obec (spádové obce) 2 chybějící cyklostezky, zejména do Ostravy 2

kapacita a vybavení ZŠ, MŠ 2 nezájem obyvatel o dění ve městě 2

hřiště 1 chybí městská policie 2

bezpečí 0 málo ubytovacích kapacit 2

existence přilehlých částí 0 špatné využívání městského majetku 2

struktura obyvatel 0 odpovědnost zástupců města 2

zeleň v Klimkovicích 0 rozdělení financí do osad 2

informovanost (web, Zpravodaj) 0 nedostatečná údržba soukromé zeleně 2

kanalizace (výstavba) 0 infrastruktura okrajových částí města a osad 1

aktivita občanů 0 málo přechodů pro chodce 1

zdravotnictví 0 lokální znečištění ovzduší v zimě 1

neexistence nepřizpůsobivých obyvatel 0 alternativní trasa do lázní 0

chybějící měřící stanice hluku ŘSD 0

rezidenti bez trvalého pobytu 0

informovanost občanů o dění v obci 0

lepší rozvržení spojů MHD 0

vysoké jízdné pro starší občany 0

míra zadlužení města je vysoká 0

špatná komunikace úřadu s osadami 0

málo služeb 0

špatná doprava mezi centrem a lázněmi 0

málo vyžití pro lázeňské hosty, občany 0

nehospodárnost města 0

kontrola úředníků 0

chybí konkurence Hrušce 0

Silné stránky Slabé stránky

využívání koupaliště, hřišť, parku 13 dálnice D 1 (kamiony, hluk, uzavřený tunel) 7

turizmus 6 tranzit kamionů 7 7

využití „zón“ ke zklidnění dopravy 6 dodržování-porušování pravidel BESIP 6 6

získat více finančních prostředků z rozpočtru 6 rozprodej pozemků a městských budov 5

ze „žluté školy“ domov důchodců 5 lokální znečištění ovzduší 4

žlutá škola v majetku města 5 výstavba satelitů 2

podpora činnosti místních spolků 4 neexistence nemotorového spojení s centrem 2

zastoupení města u zdrojů peněz 4 zničení krajinného rázu 2

městské památky 3 neexistence městské policie (krádeže) 1

zlepšení propagace města 1 málo příležitostí pro "teens" 1

rozvoj lázeňské infrastruktury 1 stoupající počet obyvatel 1

zpoplatnit parkování 1 nedostatek prostředků na spoluúčast dotací 1

vytvoření městské památkové zóny 1 spojení s Ostravou 1

pamětní desky různých událostí 1 zastavění Hýlova 1

dosáhnout přihlášení k trvalému pobytu 1  špatný stav veřejných budov 1

získávání dotací 1

opětovné získání střední školy 1

úprava opavské cesty 1

využívání kostelíku sv. Trojice 0

využití potenciálu Technických služeb 0

spojení s Ostravou 0

více spolupracovat s občany 0

zapojení občanů do dobrovolnických akcí 0

Příležitosti Ohrožení
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zemědělská půda
II. třídy ochrany
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1_ sanatorium Klimkovice
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3_ kostel Nejsvětější Trojice
4_ základní umělecká škola, městská knihovna
5_ městské kino
6_ mateřská školka
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8_ kostel Sv. Kateřiny
9_ střední podnikatelská škola, mateřská školka
10_ městské koupaliště
11_ domov pro seniory
12_ sokolovna
13_ Hospodářská škola, stáje
14_ průmyslová zóna
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identifikace problémů v území :

1_ sanatorium se nachází cca 3 km od centra Klimkovic a terén je příliš svažitý, z těchto důvodů
působí odtrženě => pomocí zatažení služeb sanatoria v menším měřítku do centra nastane
propojení bez větších urbanistických počinů, dalším prvkem např. alej stromů
2_ silnice (3km) obestavěna z obou stran rodinými domy => není úkolem řešení
3_ dálnice a tunel dálnice jsou hlavní bariérou, ketrá dětí trhá centrum Klimkovic od části Hýlov =>
možnost propojení regionálního biokoridoru
4_ základní škola je separována na okraj města => řešení skýtá nová zástavba v okolí školy, a
tím její začlenění do struktury města
5_ problémy centra budou řešeny na problémovém výkrese M 1:2000
6_ brána do města - bulvár, park
7_ brána do města - návrh zástavby
8_ brána do města - les
9_ zemědělská půda II. třídy ochrany = nezastavitelná oblast => návrat k historické funkci -
zemědělství
10_ zemědělská půda II. třídy ochrany = nezastavitelná oblast => návrat k historické funkci -
zemědělství
11_ brána do města - ponechán strůst Klimkovic a Polanky nad Odrou => vjezd do Klimkovic
bude ohraničen zemědělskou půdou
12_ průmyslová zóna => výhled na tuto zónu kazí dojem z města, proto navrhuji zaclonění
vysokou zelení

zemědělská půda
II. třídy ochrany
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II. třídy ochrany
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SENIOŘI 15,5 32,55

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNENÍM A PSYCHOLOGICKÝMI OBTÍŽEMI 2,6 5,20

OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 1,5 2,07

OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 2 4,00

OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 0,65 0,90

OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 8,5 11,82

OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 0,3 0,30

OSOBY S CIVILIZAČNÍM ONEMOCNĚNÍM 12 36,00

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI 25 52,50

OSOBY NEVYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 31,95 67,10

SENIOŘI

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNENÍM A

PSYCHOLOGICKÝMI OBTÍŽEMI

OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

OSOBY S CIVILIZAČNÍM ONEMOCNĚNÍM

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A

SOCIÁLNĚ VYLOUČENI

OSOBY NEVYUŽÍVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

věk

počet obyvatel M/Ž M 319 Ž 305 M 1339 Ž 1281 M 140 Ž 158 M 258 Ž 385

celkový počet obyvatel

SENIOŘI 724,5

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNENÍM A PSYCHOLOGICKÝMI OBTÍŽEMI 298,25

OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 21,36

OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 42,78

OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 11,55

OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 63,31

OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 9,72

OSOBY S CIVILIZAČNÍM ONEMOCNĚNÍM 416,31

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI 6

věk

celkový počet obyvatel

SENIOŘI 999,81

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNENÍM A PSYCHOLOGICKÝMI OBTÍŽEMI 411,58

OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 29,47

OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 59,03

OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 15,93

OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 87,36

OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 13,41

OSOBY S CIVILIZAČNÍM ONEMOCNĚNÍM 574,58

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI 8,28
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POČET OBYVATEL VYUŽÍVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE                                 

rok 2012

624 2620

0-14 let 15-59 let 60-64 let 65-více let

296 643

POČET OBYVATEL VYUŽÍVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE                                 

rok 2050

Klimkovice

5773 obyvatel

0-14 let 15-59 let 60-64 let 65-více let

861 3616 408 887

0 43 69 887

28 248 29 106
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SENIOR

Popis cilove skupiny a jejich potřeb
V důsledku vyvoje demografi ckych změn, zejmena starnuti populace, je nutne zajistit nejen dostatečnou pestrost
a potřebnou kapacitu odbornych socialnich služeb, ale take dostatečnou nabidku seniorske klubove a vzdělavaci
činnosti, a to pro možnost uplatňovani aktivniho způsobu života seniorů.
Za stejně důležite pro udrženi kontaktu se společnosti považujeme take zajištěni orientace seniorů, připadně osob
jim blizkych, v nabidce a možnostech socialnich služeb a souvisejicich aktivit pro seniorskou populaci na uzemi
města Ostravy.

Okruh osob
Obecně se za seniory považuji osoby ve věku 65 a vice let. Potřebnost socialni pomoci se ale vyskytuje i u osob
mladšiho věku, tedy dospělych („problematicka“ začina byt věkova kategorie od cca 50 let věku).
Z hlediska popisu cilove skupiny, resp. vymezeni osob v nepřiznive socialni situaci, ktere vyžaduji socialni pomoc,
lze uvest:
• osoby, žijici ve svem domacim prostředi nebo pobytove socialni službě, ktere vyžaduji pomoc v oblastech
každodenniho života, a to při zajištěni sve sebeobsluhy či chodu domacnosti, včetně pomoci udržovani
kontaktu s vnějšim společenskym prostředim
• osoby, vyžadujici pomoc z důvodu sniženych schopnosti, a to v důsledku oslabeni funkčnosti sve paměti,
nebo chronickeho duševniho onemocněni
• osoby seniorskeho věku tzv. „bez přistřeši“ (tedy většinou osoby pouze s fi ktivnim trvalym bydlištěm)
• osoby seniorskeho věku s různymi typy zavislosti, např. nejčastěji se zavislosti na alkoholu a dalšich navykovych
latkach
• osoby seniorskeho věku, vyžadujici současně take pomoc pro sve již dospěle ditě s určitym handicapem,
např. dospělou osobu se zdravotnim postiženim či chronickym duševnim onemocněnim
• osoby, ktere se ocitly v obdobi sve posledni faze života.

Z hlediska vymezeni potřeb seniorů považujeme za podstatne:
• zajistit dostupnost terennich, ambulantnich i pobytovych forem socialnich služeb
• zajistit informovanost a orientaci o socialnich službach
• zajistit nabidku a informovanost o aktivitach (klubove a vzdělavaci činnosti) pro seniory
• zajistit odborne socialni poradenstvi a služby spojene s hospicovou peči

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNENÍM A PSYCHOLOGICKÝMI OBTÍŽEMI

Popis cilove skupiny a jejich potřeb
Okruh osob tvoři lide s duševnim onemocněnim, kteři nemohou dostatečně uspokojovat sve bio-psycho-socialni
potřeby z důvodu vzniku a trvani duševni nemoci a dale lide (bez diagnozy duševni nemoci) s psychosocialnimi
obtižemi a lide v psychosocialni krizi, tzn. lide, kteři se ocitli v takove životni situaci, kdy jejich vlastni možnosti
a schopnosti na řešeni selhavaji nebo jsou nedostatečne.
Do skupiny lidi s psychosocialnimi obtižemi zahrnujeme osoby, ktere se nečekaně ocitly v krizove situaci, jež nemohou
vlastnimi silami řešit.
Jsou to zejmena lide v situačni krizi, oběti přepadeni, znasilněni či jinych individualnich neštěsti (autonehody, umrti,
ztraty), dale lide v akutni vztahove krizi, tranzitorni či socialni krizi.

Nejčastějši potřeby okruhu osob s duševnim onemocněnim
• bydleni - v ramci podpory samostatneho bydleni, treninkoveho bydleni, chraněneho bydleni či domova pro
osoby se zvlaštnim režimem
• zaměstnani - na volnem trhu prace, na chraněnem pracovišti nebo v chraněne dilně, v ramci pracovni rehabilitace
• pomoc a podpora v obdobich krize nebo ataky nemoci
• vzdělavani a aktivity k nacviku socialnich dovednosti a kompetenci
• plnohodnotne traveni volneho času
• socialni začleněni - odstraněni stigmatizace osob s duševnim onemocněnim.

Potřeby vyplyvaji:
• z každodenni prace s cilovou skupinou
• z dotazovani a planovani poskytovane služby s uživateli (individualni planovani)
• z osobniho kontaktu s uživateli
• ze zkušenosti pracovniků z řad poskytovatelů služeb a aktivit.

OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Popis cilove skupiny a jejich potřeb
V důsledku zvyšovani počtu předčasně narozenych děti a narůstu civilizačnich chorob v populaci, ktere maji vliv
na vznik a rozvoj zrakovych vad (např. rozšiřeni onemocněni diabetes mellitus) evidujeme a nadale předpokladame
zvyšovani počtu osob se zrakovym postiženim.

Cilovou skupinu tvoři:
• občane se zrakovym postiženim
• občane se zrakovym a kombinovanym zdravotnim postiženim
• rodiny a zakonni zastupci osob v ranem věku s vyše uvedenymi druhy postiženi
Nabidka poskytovatelů služeb pokryva všechny věkove skupiny.

Nejčastějši potřeby cilove skupiny osob se zrakovym postiženim:
• potřeba vyrovnat se se situaci, ktera nastala v důsledku zrakoveho postiženi a zorientovat se v ni
• potřeba podpory uživatele a cele jeho rodiny (posilovani sebevědomi, schopnosti, vlastni sily a zdrojů, kompetenci
rodiny)
• potřeba prevence před progresi zrakoveho postiženi a potřeba podpory maximalniho rozvoje zrakovych funkci
• potřeba zvladani nepřiznivych socialnich situaci (zakladni a odborne socialni poradenstvi), ziskavani informaci
a kontaktů na odborniky včetně doprovodu
• potřeba poradenstvi v oblasti kompenzačnich pomůcek, jejich obsluhy včetně zapůjčovani i jinych pomůcek,
materialů, odborne literatury apod.
• potřeba vyuky prostorove orientace a samostatneho pohybu, nacviku sebeobsluhy
• potřeba socialniho začleněni, vzajemneho setkavani uživatelů a jejich rodin, zpřistupněni a rozvoje volnočasovych
aktivit
• potřeba vzdělavacich aktivit včetně kurzů v oblasti informačnich a komunikačnich technologii a ostatnich vzdělavacich
aktivit podporujicich uplatněni na trhu prace
• potřeba pomoci při pracovnim začleňovani včetně vyhledavani vhodnych pracovnich mist a prace se zaměstnavateli
• potřeba změny postojů odborne i laicke veřejnosti k cilove skupině
• potřeba odstraňovani architektonickych barier
• potřeba podpory a pomoci při začleňovani děti, žaků a studentů se zrakovym postiženim do mateřskych, zakladnich
a střednich škol.

Potřeby vyplyvaji:
• z každodenni prace s cilovou skupinou
• z dotazovani a planovani poskytovane služby s uživateli (individualni planovani)
• z osobniho kontaktu s uživateli
• ze zkušenosti socialnich pracovniků z řad poskytovatelů služeb.

DĚTI A RODINA

Popis cilove skupiny a jejich potřeb
Jedna se o velmi rozmanitou skupinu uživatelů, do niž patři všechny rodiny s dětmi v Ostravě včetně
děti žijicich mimo rodinu. Pozornost pracovni skupiny se nezaměřuje pouze na rodiny, ktere již maji problem
a potřebuji jej řešit, ale velmi podstatnou čast činnosti směřuje do oblasti prevence, tedy k fungujicim a dosud
„bezproblemovym“ rodinam, aby byl minimalizovan narůst tzv. problemovych rodin a jedinců.
Většina poskytovatelů socialnich služeb určenych pro vydefi novanou cilovou skupinu zaroveň poskytuje i služby
určene „mladym dospělym“. Za „mlade dospěle“ považujeme osoby ve věku 18 - 26 let.

Nejčastějši potřeby uživatelů:
• finance a materialni pomoc - důraz na bezplatnost poskytovanych socialnich služeb
• zaměstnani - uplatněni na trhu prace
• bydleni - souvisi s nedostatečnym fi nančnim zabezpečenim rodin
• slušne a rovne zachazeni, bezpeči - pocit neucty a nebezpeči negativně ovlivňuje kvalitu života rodin
• vzdělavani - předevšim formou rekvalifi kačnich kurzů
• bezplatne volnočasove aktivity - zejmena pro mladši děti a rodiče s malymi dětmi
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OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Popis cilove skupiny a jejich potřeb
Sluch je pro život člověka jednim z nejdůležitějšich smyslů. Sluchove postiženi představuje nejtěžši barieru v komunikaci
a nasledně se odraži do celeho vyvoje osobnosti. Mluva a sluch jsou při lidske komunikaci nejobvyklejšimi
nastroji. Důsledky těžšich sluchovych vad jsou pro člověka nejvažnějši. Vada sluchu se negativně odraži v oblasti
poznavaci, v oblasti osobnosti a v oblasti vztahů k prostředi. Z toho vyplyva, že se špatně vytvařeji a pěstuji mezilidske
vztahy. Pro omezeni komunikačnich možnosti člověk trpi společenskou izolaci - zejmena po duševni strance.
Mluva je při nedostatečne nebo chybějici sluchove kontrole deformovana. Myšleni neslyšicich děti je proto staticke
a nepohotove. Omezena je rovněž orientace v prostoru, ktera může vyvolavat až život ohrožujici situace. Ztrata
zvukoveho pozadi způsobuje narušeni pocitu sebejistoty a pocitu vlastniho ja, je snižen pocit osobni bezpečnosti
a zvyšuje se pocit uzkosti.

Podle hloubky sluchoveho postiženi klasifi kujeme sluchove vady jako:
Nedoslychavost - postiženy slyši malo, ale dokaže rozeznat zvuky lidske řeči (převodni vada) nebo může zkresleně
vnimat lidskou řeč (percepčni vada).
Hluchota - uplna (znamena naprostou ztratu sluchu) nebo prakticka (vyskytuji se pouze tzv. zbytky sluchu).
Ohluchlost - je stav, kdy dochazi ke ztratě sluchu v průběhu života. Pokud dojde k ohluchnuti po ukončeni zakladniho
vyvoje řeči (po 7. roce života), řeč se již neztraci, zůstava zachovana, ale vyžaduje soustavnou peči.

Nejčastějši potřeby uživatelů:
• socialni peče - udržet a dle potřeb uživatelů rozvijet stavajici soc. služby a souvisejici aktivity
• informovanost - stale informovat slyšici veřejnost o problematice sluchově postiženych zvlaště o jejich komunikaci
s nimi a informovat cilovou skupinu o možnostech, ktere nabizeji jednotlivi poskytovatele služeb
• bezbarierovost v komunikaci - zabezpečit tlumočnicke služby dle zakona č. 384/2008 Sb. o komunikačnich
systemech neslyšicich a hluchoslepych osob a dostupnost moderni technologie (kompenzačni pomůcky)
• vzdělavani - pomoc v průběhu studia na vysokych školach a dale pak zajistit celoživotni vzdělavani přizpůsobene
cilove skupině (u nedoslychavych a později ohluchlych průběžna vyuka odezirani na tydennich soustředěnich)
• volny čas - schazet se s lidmi s podobnou zkušenosti, handicapem, zvyšit jejich sebevědomi, naučit se žit se
sluchovou vadou, dle potřeb uživatelů zkvalitňovat a rozšiřovat nabidku
• umistěni neslyšicich seniorů do Domovů pro seniory.

Do budoucna lze očekavat narůst nedoslychavych či později ohluchlych osob, a to nejen v seniorskem věku, ale
i u lidi mladšich z důvodu životniho stylu (např. vlivem dlouhodobeho sezeni u počitače, celodenniho poslechu
hlasite hudby přes sluchatka apod.).

OSOBY S MENTÁLNÍM, TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Popis cilove skupiny a jejich potřeb
Pracovni skupina Občane s mentalnim, tělesnym a kombinovanym postiženim vznikla sloučenim dvou velkych skupin
z předchoziho komunitniho planu. Vytvořila se tak široka cilova skupina zahrnujici lidi s různymi handicapy
ve všech obdobich jejich života - od utleho dětstvi až po seniorsky věk.

Cilovou skupinu defi nujeme v zakladnich podskupinach:
1. Osoby s mentalnim postiženim - lide se sniženou urovni rozumovych schopnosti v různem stupni a rozsahu.
Jejich psychika v sobě skryva řadu dosud zcela neodhalenych možnosti v oblasti specifi ckych vloh, kreativity,
intuice, empatie apod. Každa osoba je svebytnou bytosti s vlastnimi lidskymi potřebami i problemy a s vlastnimi
vyvojovymi možnostmi, ktere je možne a nutne podporovat a rozvijet. Lide s timto postiženim jsou schopni
nabyvat novych dovednosti po cely život.
2. Osoby s tělesnym postiženim - lide s tělesnym handicapem různeho stupně a rozsahu, včetně lidi imobilnich.
Zde jsou zastoupeni jak lide s vrozenym postiženim (napřiklad dětska mozkova obrna), tak take lide
s postiženim ziskanym po uraze či nemoci. Jde o širokou škalu osob, jejich potřeby a mira podpory jsou dany
stupněm a zavažnosti handicapu. Při vytvořeni dostatečnych podminek (např. bezbarierovost) jsou lide s tělesnym
postiženim schopni se zařadit do běžneho života.
3. Osoby s kombinovanym postiženim - lide s kombinaci dvou a vice postiženi různeho typu - např. mentalniho
a tělesneho postiženi, mentalniho a smysloveho apod. Specifi ckou skupinou jsou osoby s poruchami autistickeho
spektra, často take v kombinaci s jinym druhem postiženim, ale i bez kombinace. Rozmanite kombinace
postiženi vytvaři u každeho jedince vlastni specifi cke potřeby, ktere vyžaduji individualni přistup.

Potřeby cilove skupiny
Potřeby cilove skupiny jsou mimo jine ovlivněny společenskym vyvojem. Dorůstajici generace uživatelů, kteři nebyli
cileně směřovani do ustavni peče, vyrostla v rodinach s rostoucimi možnostmi vzdělavani, zdravotni peče a socialnich
služeb. V dospělosti, či na prahu dospělosti, naražeji na absenci navazujicich služeb, aktivit a přiležitosti.
Potřeby jsou specifi cke podle druhu a rozsahu postiženi a vždy se zřetelem k věku uživatelů. Některe z niže zminěnych
potřeb jsou pro jedna postiženi prioritni, pro jina postiženi okrajova.
Hlavni potřebou všech (nebo teměř všech) lidi z cilove skupiny je však žit normalni přirozeny život ve svem rodinnem
prostředi, byt přijiman svym okolim a celou společnosti s dostatkem životnich přiležitosti.
• potřeba navaznych služeb pro uživatele, kteři dorostli do dospělosti (denni stacionaře; bydleni v různych formach
- chraněne bydleni, domovy pro osoby ze zdravotnim postiženim, pobytova odlehčovaci služba)
• potřeba celoživotniho rozvoje a zajištěni volnočasovych aktivit osob s handicapem (možnost vzdělavani ve všech
stupnich; pracovni uplatněni ve spojeni s lepšim fi nančnim zajištěnim; socialně terapeuticke dilny, ergoterapeuticke
dilny apod.; možnosti sportovniho, kulturniho a rekreačniho vyžiti)
• potřeba meziresortni komunikace a spoluprace (oblast socialnich služeb, školska a zdravotnicka)
• potřeba dostupnějšich socialnich služeb (např. osobni asistence, zvlaště ve formě nepravidelne kratkodobe
osobni asistence apod.)
• bezbarierovost (ve městě, v bydleni, v dopravě)
• potřeba informovanosti laicke i odborne veřejnosti v kontextu odstraněni barier v přistupu k lidem s postiženim
(socialni, komunikačni apod.).
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OSOBY S CIVILIZAČNÍM ONEMOCNĚNÍM

Popis cilove skupiny a jejich potřeb
Civilizačnim onemocněnim nazyvame skupinu nemoci, ktere nemusi mit společne projevy, protože zasahuji různe
organy a organove systemy v těle. Mivaji však stejne přičiny, ke genetickym dispozicim postiženych vyznamně přispivaji
nezdravy životni styl, stres a spěch, horši kvalita ovzduši, potraviny, ktere konzumujeme, apod. Důsledkem
těchto vlivů je narůst nemoci, ktere se sice u lidi i v minulosti projevovaly, ale jejich vyskyt za posledni desetileti
vyrazně vzrůsta.
Cilova skupina zahrnuje velmi široky okruh uživatelů, osob s těžkymi chronickymi, nevylečitelnymi, chorobami.
Ačkoli se jedna o skupinu různorodou, lze řici, že jejich potřeby jsou si velmi blizke a liši se jen specifi cky v aktivitach,
určenymi odlišnostmi konkretnich onemocněni.
Potřeby cilove skupiny řeši 9 pacientskych organizaci, ktere zajišťuji širokou nabidku souvisejicich aktivit zaměřenych
podle druhu zdravotniho postiženi.

Jedna se předevšim o osoby :
• s onkologickym onemocněnim (ženy po ablaci prsu, občane se stomiemi)
• děti a mladež do věku 26 let s diabetem a dalšim autoimunitnim onemocněnim
• s kardiovaskularnimi chorobami
• s respiračnim onemocněnim
• s diabetickym onemocněnim dospělych
• s neurologickym onemocněnim dospělych i děti (zejmena epilepsie)
• s funkčnim či degenerativnim onemocněnim pateře (vertebrogenni onemocněni)
• s Bechtěrevovou chorobou a dalšimi revmatickymi onemocněnimi
• s Roztroušenou sklerozou
• s Parkinsonovou chorobou
Převažně se jedna o chronicky nemocne občany s poruchami autoimunity, způsobenymi dědičnosti s přispěnim
narušeneho životniho prostředi a životniho stylu moderni doby. Většina zdravotně postiženych (cca 80%) ma kombinovana
postiženi s věkem a s mnohočetnymi projevy zminěnych chorob. Postiženi se vzdavaji společenskych
i pracovnich aktivit a trpi osaměnim. Často žiji v přimem ohroženi života s bolestmi, unavou a jsou pod psychickym
tlakem. Dlouho se vyrovnavaji s diagnozami, niči se rodinne vazby a řada z nich v různe miře ztraci schopnost sebeobslužnosti.
Nejčastějši projevy: poruchy hybnosti, řada osob je na vozičku, poruchy viděni, trvala unava, neschopnost vykonavat
běžne ukony či pracovat, infarkty, alergie, rakoviny různych organů, postiženi traviciho traktu, stres, diabeticke
koma, špatne hojeni ran, cevni problemy, bolesti postiženych organů, kloubů, pateře, omezene dychani, pooperačni
problemy, snižena imunita, otoky, zachvaty s křečemi, poruchy vědomi, odumirani mozkovych buněk, třes končetin,
ztuhlost, zpomalene pohyby, poruchy stoje i chůze až neschopnost pohnout se z mista.
Stanoveni potřeb cilove skupiny vychazi z dlouholetych zkušenosti organizaci PS ověřenych praxi a vyjadřenych
v přiložene SWOT analyze. I přes preventivni působeni různych organizaci počet osob s civilizačnim onemocněnim
v důsledku hektickeho a nezdraveho životniho stylu stale narůsta. Indikatorem potřebnosti je zajem o učast klientů
na stavajicich aktivitach a jejich pozitivni hodnoceni samotnymi učastniky.

Nejčastějši potřeby cilove skupiny:
Zdravi: (až 65% klientů považuje sve zdravi za špatne a 74% klientů omezuje jejich fyzicky stav)
• udržet stavajici programy podpory zdravi - ozdravne a pohybove aktivity
• udržet stavajici programy prevence zdravi - vzdělavaci a kulturně společenske aktivity
• půjčovani rehabilitačnich a kompenzačnich pomůcek
• rozšiřovani aktivit s rostoucim počtem klientů a s dalšimi druhy postiženi
• dalši alternativy a pomoc pro dalši druhy postiženi, dalši aktivity zlepšujici jejich dostupnost, využivani stavajicich
služeb poskytovatelů jinych cilovych skupin - např. denni stacionaře a osobni asistence v ramci PS Senioři,
nebo krizova pomoc řešena PS Občane s duševnim onemocněnim a psychosocialnimi obtižemi

Bariery:
(až 95% postiženych preferuje požadavek na samostatne bydleni).
• neznalost veřejnosti o chorobach a jejich důsledcich na život postiženych a možnosti pomoci (55% klientů)
• nedostatečna informovanost postiženych o nemocech a lečeni, nedostatek nasledne peče - poradenstvi
• nedostatečna orientace v oblastech: socialni, pravni (měnici se legislativa), informace o dalšich službach
• nespokojenost občanů se ZTP a ID s možnostmi umistěni na trhu prace - kontakt na UP a dalši NNO...
• menši čast postiženych zejmena se zhoršujici se Roztroušenou sklerozou bude vyžadovat tydenni stacionař či
chraněne bydleni (počet cca 2011- 0, 2012 - 3, 2013 - 4, 2014 - 5 klientů)
• řada postiženych s Parkinsonovou chorobou a s Roztroušenou sklerozou vyžaduje umistěni do denniho stacionaře
(počet cca 2011- 8, 2012 - 11, 2013 - 15, 2014 - 18 klientů)

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI

Popis cílové skupiny a jejích potřeb
Cilovou skupinu představuji jednotlivci, skupiny či komunity, ktere maji znesnadněny nebo zamezeny přistup
ke zdrojům a přiležitostem, umožňujicich zapojeni do společenskych, ekonomickych a politickych aktivit většinove
společnosti. Tato skutečnost se v praxi projevuje omezenym přistupem ke společenskym institucim zajišťujicim např.
vzdělani, zdravi, ochranu a uspokojeni zakladnich životnich potřeb. Fakticky to znamena život v chudobě, bez
učasti na trhu prace (u mladych lidi bez učasti na systematickem vzdělavani), bez přiměřeneho bydleni, bez dostatečneho
přijmu, obvykle v izolaci či v male skupině podobně deprivovanych lidi pohybujicich se na okraji společnosti.
Dlouhodoby pocit, že občan nema ve společnosti sve misto, je zdrojem chronickeho stresu. Za možne přičiny lze
považovat nizke sebevědomi, nedokončene vzdělani, nizky přijem, nedostatečne socialni dovednosti a kompetence,
nevyhovujici bydleni, vysokou uroveň kriminality v mistě, nefunkčnost rodiny, zavislost na navykovych latkach,
nezaměstnanost nebo chybějici zdravotni či socialni pojištěni.
Takto defi novanou cilovou skupinu lze pro proces komunitniho planovani vymezit jako:
• občane nezaměstnani a obtižně zaměstnatelni
• jednotlivci a rodiny v nepřiznive socialni situaci
• narodnostni a etnicke menšiny
• občané s drogovou či alkoholickou zkušeností
• občane, kteři se nachazeji v hmotne nouzi dle zak. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotne nouzi
• občane, kterym byl uložen alternativni trest
• občane propuštěni z vykonu trestu odněti svobody
• migranti a uprchlici

Socialni služby a souvisejici aktivity pro tuto cilovou skupinu zajišťovane statnimi, přispěvkovymi či nestatnimi neziskovymi
organizacemi, usiluji o refl ektovani a naplňovani lidskych potřeb v jejich zakladni hierarchii. Poskytovane
služby směřuji ke zkvalitněni životnich podminek a k prevenci socialniho vyloučeni nebo propadu stavajici urovně
jejich života. Dle typologie zakona o socialnich službach se jedna o služby socialni prevence, jejichž cilem je napomahat
občanům k překonani jejich nepřiznive socialni situace a chranit společnost před vznikem a šiřenim nežadoucich
společenskych jevů. Důležite misto v nabidce služeb pro danou cilovou skupinu zaujimaji take jednotlive
uřady (např. uřady městskych obvodů, uřady prace nebo odbor socialnich věci a zdravotnictvi Magistratu města
Ostravy), ktere kromě poradenstvi poskytuji uživatelům take nezbytnou fi nančni podporu nebo jine hmotne zabezpečeni.

Pro potřebu prace na tvorbě třetiho komunitniho planu socialnich služeb a souvisejicich aktivit si pracovni skupina
vydefi novala tyto zakladni potřeby cilove skupiny uživatelů, kterym je nutne věnovat pozornost a v ramci jednotlivych
opatřeni napomahat k jejich uspokojovani:
• poradenstvi
• bydleni
• ošaceni
• nasyceni
• hygiena
• doprovod, asistence
• zdravotni peče (lekařska i ošetřovatelska peče)
• zaměstnani a pracovni aktivity
• vzdělavani a nacvik socialnich dovednosti a kompetenci
• fi nance

Takto stanoveny vyčet zakladnich potřeb cilove skupiny koresponduje s vysledky průzkumu specifi ckych potřeb
občanů Ostravy (formou strukturovanych pohovorů s uživateli služeb nad dotazniky), s vysledky projektu „Monitorovani
bezdomovců Ostrava 2008“ a zaroveň se opira o dlouhodobou a praxi prověřenou zkušenost pracovni
skupiny s cilovou skupinou jak z pobytovych nebo ambulantnich služeb, tak i terennich služeb, ktere jsou poskytovany
občanům v jejich přirozenem socialnim prostředi nebo vyloučene lokalitě. Stanoveni vyše uvedenych potřeb
vychazi take ze zavěrů mnoha dotazniků ke spokojenosti uživatelů služeb různych poskytovatelů, ktere se realizuji
v ramci standardů kvality socialnich služeb.
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ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb:
a) centra denních služeb,
b) denní stacionáře,
c) týdenní stacionáře,
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením,
e) domovy pro seniory,
f) domovy se zvláštním režimem,
g) chráněné bydlení,
h) azylové domy,
i) domy na půl cesty,
j) zařízení pro krizovou pomoc,
k) nízkoprahová denní centra,
l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
m) noclehárny,
n) terapeutické komunity,
o) sociální poradny,
p) sociálně terapeutické dílny,
q) centra sociálně rehabilitačních služeb,
r) pracoviště rané péče.
 Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a integrovaná centra.

 Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
g) sociální poradenství,
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
i) sociálně terapeutické činnosti,
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
k) telefonická krizová pomoc,
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začlenění,
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

ZÁKLADNÍ DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby zahrnují
a) sociální poradenství,
b) služby sociální péče,
c) služby sociální prevence.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Sociální poradenství zahrnuje
a) základní sociální poradenství,
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení
jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů
sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
b) odborné sociální poradenství.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro
seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího
násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SOCIÁLNÍ PREVENCE

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto
ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností,
sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické
osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální
situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Klasifikace situací, ve kterých se z hlediska zákona ocitají potenciální uživatelé
služeb sociální prevence:
- špatné rodinné prostředí
- neuspokojivé bydlení
- delikventní jednání
- zadluženost
- nezaměstnanost
- nevzdělanost
- závislost
- psychické poruchy
Prostřednictvím uvedených kategorií sociálních problémů jsou klasifikovány jednotlivé
služby sociální prevence.

Služby sociální prevence
a) telefoní krizová pomoc
b) azylové domy
c) domy na půl cesty
d) kontaktní centra
e) krizová pomoc
f) nízkoprahová denní centra
g) noclehárny
h) služby následné péče
i) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
j) terapeutické komunity
k) terénní programy
l) sociální rehabilitace
m) intervenční centra

mezi službou a problémem
není vztah

mezi službou a problémem
je vztah

ke službě není přiřazen
žádný problém
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OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při
činnostech, které osoba potřebuje.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v
domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

TÍSŇOVÁ PÉČE

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a
elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v
případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
b) sociální poradenství,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDPEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované
osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace
nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též
jako součást jiných služeb.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o
které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické
osobě nezbytný odpočinek.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e) sociálně terapeutické činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

DENNÍ STACIONÁŘE

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

TÝDENNÍ STACIONÁŘE

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje
osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich
potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání
vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o
státní sociální podpoře.
V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova
podle zvláštních právních předpisů. Pro výkon ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním
postižením platí přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních
pro výkon ústavní výchovy podle zvláštního právního předpisu.

DOMOVY PRO SENIORY

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových
látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového,
popřípadě individuálního bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŽÍZENÍCH
ÚSTAVNÍ PÉČE

Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám,
které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se
obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní
péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo
zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

RANNÁ PÉČE

Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve
věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální
situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) telefonickou krizovou pomoc,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s
poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné
komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

AZYLOVÉ DOMY

Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

DOMY NA PŮL CESTY

Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po
dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro
osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí
svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

KONTAKTNÍ CENTRA

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní
služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a
zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) sociálně terapeutické činnosti,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

KRIZOVÁ POMOC

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou
řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného
obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené
násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto rozhodnutí.
V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími
právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené útokem.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez
přístřeší.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby
dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu
jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

NOCLEHÁRNY

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí přenocování.

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE

Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s chronickým duševním
onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) sociálně terapeutické činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika
ohrožení jeho vývoje.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PROSENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám
v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních
návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začlenění,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé
na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění
do běžného života.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí stravy,
b) poskytnutí ubytování,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

TERÉNNÍ PROGRAMY

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v
sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat
a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou
terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně
rehabilitačních služeb.

Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začlenění,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálněrehabilitačních služeb obsahuje vedle
základních činností, tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
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ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb:
a) centra denních služeb,
b) denní stacionáře,
c) týdenní stacionáře,
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením,
e) domovy pro seniory,
f) domovy se zvláštním režimem,
g) chráněné bydlení,
h) azylové domy,
i) domy na půl cesty,
j) zařízení pro krizovou pomoc,
k) nízkoprahová denní centra,
l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
m) noclehárny,
n) terapeutické komunity,
o) sociální poradny,
p) sociálně terapeutické dílny,
q) centra sociálně rehabilitačních služeb,
r) pracoviště rané péče.
 Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a integrovaná centra.

 Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,
e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
g) sociální poradenství,
h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
i) sociálně terapeutické činnosti,
j) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
k) telefonická krizová pomoc,
l) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začlenění,
m) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

ZÁKLADNÍ DRUHY A FORMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služby zahrnují
a) sociální poradenství,
b) služby sociální péče,
c) služby sociální prevence.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Sociální poradenství zahrnuje
a) základní sociální poradenství,
Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení
jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů
sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.
b) odborné sociální poradenství.
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro
seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího
násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
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VZTAH MEZI SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI A CÍLOVÝMI SKUPINAMI
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OSOBNÍ ASISTENCE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

TÍSŇOVÁ PÉČE 

PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDPEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

DENNÍ STACIONÁŘE 

TÝDENNÍ STACIONÁŘE

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

DOMOVY PRO SENIORY

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŽÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE

RANNÁ PÉČE

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

AZYLOVÉ DOMY

DOMY NA PŮL CESTY

KONTAKTNÍ CENTRA

KRIZOVÁ POMOC

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

NOCLEHÁRNY

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PROSENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

TERÉNNÍ PROGRAMY

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

mezi službou a skupinou
není vztah

mezi službou a skupinou
je vztah

služba je pro všechny ve
skupinách i mimo ně

VZTAH MEZI CÍLOVÝMI SKUPINAMI A SLUŽBAMI SOCIÁLNÍ PÉČE
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VZTAH MEZI SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI A CÍLOVÝMI SKUPINAMI
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OSOBNÍ ASISTENCE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

TÍSŇOVÁ PÉČE 

PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDPEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

DENNÍ STACIONÁŘE 

TÝDENNÍ STACIONÁŘE

DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

DOMOVY PRO SENIORY

DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŽÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE

RANNÁ PÉČE

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

AZYLOVÉ DOMY

DOMY NA PŮL CESTY

KONTAKTNÍ CENTRA

KRIZOVÁ POMOC

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

NOCLEHÁRNY

SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PROSENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

TERÉNNÍ PROGRAMY

SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

senioři

osoby ohrožené
sociálním vyloučením

děti a rodina

osoby všech skupin
i mimo ně

duševní i zdravotní
onemocnění

specifické zdravotní
onemocnění

služba v rámci
existujících zařízení

VZTAH MEZI CÍLOVÝMI SKUPINAMI A SLUŽBAMI SOCIÁLNÍ PÉČE - SKUPINY
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VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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SENIOŘI 999,81 370 200 50

OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNENÍM A PSYCHOLOGICKÝMI OBTÍŽEMI 411,58 333 54 24

OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 29,47 29

OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 59,03 59

OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 15,93 15 15

OSOBY S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 87,36 70 17

OSOBY S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM 13,41 13 13

OSOBY S CIVILIZAČNÍM ONEMOCNĚNÍM 574,58 574

OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI 8,28 8 (8) (8)

1-skupina OSOBNÍ ASISTENCE 
 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
 TÍSŇOVÁ PÉČE  
 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDPEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ 
 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 
 CENTRA DENNÍCH SLUŽEB 
 DENNÍ STACIONÁŘE  
 TÝDENNÍ STACIONÁŘE 
 TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC 
 TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
2-skupina DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
3-skupina DOMOVY PRO SENIORY
 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PROSENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
4-skupina DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
 TERAPEUTICKÉ KOMUNITY
 SOCIÁLNÍ REHABILITACE  
5-skupina AZYLOVÉ DOMY 
 DOMY NA PŮL CESTY 
 KONTAKTNÍ CENTRA 
 KRIZOVÁ POMOC 
 NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA 
 TERÉNNÍ PROGRAMY 
 NOCLEHÁRNY 
 SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE 
6-skupina  SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
 NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 RANNÁ PÉČE 
 
 SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŽÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE 
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skupina
potřebná
kapacita

služba

pozn. výsledkem analýzy je sociální síť tvořena 4 stavbami, a to :

1_stavba
- přízemí : centrum denních služeb pro 50 osob
- patra : denní a týdenní stacionář - dočasné bydlení pro 93 osob
             domov pro osoby se zdravotním postižením - trvalé bydlení pro 17 osob

2_stavba - rozšíření již stávající služby
- přízemí : sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro 60 osob
- patra : domov pro seniory - trvalé bydlení pro 200 osob ( dočasné bydlení pro 30 osob)

3_stavba
- přízemí : sociálně terapeutické dílny pro 79 osob
- patra : domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení - trvalé bydlení pro 40 osob
                                                                                           - dočasné bydlení pro 15 osob
4_soubor staveb
- pro rodiny a děti - trvalé bydlení pro 20 dětí + rodiče
                             - služby pro 30-40 osob

ostatní služby sociální sítě jsou situovány do stávajících budov a kanceláří v centru, pro dobrou
dostupnost a kontakt se všemi skupinami

VÝSLEDEK ANALÝZY POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SÍŤ

téma DP: BYDLENÍ A ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ PŘEDPRODUKTIVNÍHO VĚKU

VŠB - TUO, FAST, katedra architektury
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2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

zastavěné plochy v Klimkovicích

zastavěné plochy mimo Klimkovice
(Polanka nad Odrou)

zastavitelné plochy

kostra veřejného prostoru

hranice územního celku Klimkovic

hranice obydlené zóny Klimkovic

lesy, parky

regionální biokoridor

ochranné pásmo lesa

vodní plochy

ochranné pásmo záplavové

vodní tok (Polančice)

vedení jodobromové vody

ochranné pásmo vedení
jodobromové vody

vnější vedení vysokého napětí

ochranné pásmo dálnice

dálnice D1

tunel dálnice D1

silnice II. třídy

silnice I. třídy

silné dopravní uzly

hlavní dopravní uzel

návrh lesů, parků

louky

rozvojové směry

hranice zastavitelného území

2_ základní škola
3_ kostel Nejsvětější Trojice
4_ základní umělecká škola, městská
knihovna
5_ městské kino
6_ mateřská školka
7_ zámek Klimkovice, Městská
radnice
8_ kostel Sv. Kateřiny
9_ střední podnikatelská škola,
mateřská školka
10_ městské koupaliště
11_ domov pro seniory
12_ sokolovna
13_ Hospodářská škola, stáje
14_ průmyslová zóna
15_ špitál

bydlení, sport rekreace

bydlení

občanská vybavenost

bydlení, sociální péče

15

výsledkem analýzy je sociální síť tvořena 4 stavbami, a to :

1_stavba
- přízemí : centrum denních služeb pro 50 osob
- patra : denní a týdenní stacionář - dočasné bydlení pro 93 osob
             domov pro osoby se zdravotním postižením - trvalé bydlení
pro 17 osob

2_stavba - rozšíření již stávající služby
- přízemí : sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením pro 60 osob
- patra : domov pro seniory - trvalé bydlení pro 200 osob ( dočasné
bydlení pro 30 osob) - roztroušení budovy do několika mesnších ve
městě

3_stavba
- přízemí : sociálně terapeutické dílny pro 79 osob
- patra : domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení - trvalé
bydlení pro 40 osob
                                                                                           - dočasné
bydlení pro 15 osob
4_soubor staveb
- pro rodiny a děti - trvalé bydlení pro 20 dětí + rodiče
                             - služby pro 30-40 osob

ostatní služby sociální sítě jsou situovány do stávajících budov a
kanceláří v centru, pro dobrou
dostupnost a kontakt se všemi skupinami

4

3

ostatní služby jako např. sídlo osobní asistence, tísňová
pomoc, průvodcovská a předpečovatelská služba, podpora
samostatného bydlení, odlehčovací služby, pomoc po
telefonu atd.

bydlení, sport a rekreace

77777
88

77
8

7

1

2

2

2

2
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RODINA
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1. Děti a rodina

„Člověk je na této planetě zajisté nejúspěšnějším živočišným druhem. Příroda ho stvořila nedokonalým, ale
několikrát ho pojistila. Když selže vlastní rodičovství, nenechá (společnost, stát - pozn. SNRP) lidské
potomstvo na holičkách, nýbrž pojistí je rodičovstvím novým, stejně biopsychickým jako to vlastní, stejně
přírodním a přirozeným, stejně pravým - ba pravějším, neboť pomáhajícím a vpravdě záchranným.“
Zdeněk Matějček, Osvojení a pěstounská péče, 2002

1.1. Definice rodiny

Velký sociologický slovník vymezuje rodinu jako "původní a nejdůležitější společenskou skupinu a
instituci" s hlavními funkcemi reprodukce, výchovy, socializace a přenosu kulturních vzorů.
Sociologický slovník J. Jandourka jako "formu dlouhodobého solidárního soužití osob spojených
příbuzenstvím a zahrnující přinejmenším rodiče a děti."
Jozef Výrost definuje rodinu následovně: „Rodina je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem,
který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chováním pro mužskou a
ženskou roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu praktické
ověření získaných dovedností v rámci rodiny. Uplatňuje se jako regulátor chování jedince a poskytuje mu
společensky žádoucí normy. Pod vlivem rodinného působení se vytváří postoj k personálnímu okolí, k sobě
samému i společnosti obecně“.
Jiřina Máchová rozlišuje tato pojmová vymezení rodiny.

1. Rodina „základní“ (také jádrová či nukleární) se skládá pouze z otce, matky a dětí, kteří žijí
pohromadě.

2. „Rozšířená“ (široká) rodina zahrnuje kromě již zmíněných také další příbuzné, jako prarodiče,
strýce, tety, bratrance a sestřenice atd. Vcelku se blíží pojmu příbuzenstvo.

3. Rodina „orientační“ je taková, ve které se daný jedinec narodil.
4. „Rozmnožující“ (prokreační) rodinou se rozumí nová rodina, kterou dvojice zakládá novým

manželstvím.

Dva modely rodiny

J. Hajnal (1965) rozlišil dva základní historické modely rodiny - severozápadní a jihovýchodní, které se
podle něj stabilizovaly někdy počátkem 16. století. Dělící hranici přitom vymezil mezi Terst a St.
Petersburg, což znamená, že tzv. „Hajnalova linie“ probíhala někde na pomezí dnešní Moravy a Slovenska.
Pro severozápadní model, kam tedy patřily i Čechy a větší část Moravy, byly typické tyto znaky:

• malý počet členů rodiny (v průměru 4 - 5 osob)
• nižší míra pokrevního příbuzenství v rodině
• relativně vysoký věk vstupu do manželství (25-26 let)
• 10% - 25% celoživotně neprovdaných žen a neženatých mužů. protože k uzavření sňatku

museli mít potenciální snoubenci půdu, na které by se mohli usadit a která by jim zajistila obživu.
• dědické právo: majetek dědil prvorozený syn, ale musel vyplatit matku a sourozence (kteří

museli odejít z domu) a to tak, že se stanovila odhadní cena celého majetku a buď jim nový vlastník
dal jednorázovou sumu (to ale znamenalo prodat statek), ale mnohem častěji jim musel vyplácet
závdavky, tj. na sv. Havla a sv. Jiří jim vyplácel vejrunky

Jihovýchodní model byl naopak charakteristický těmito znaky:
• mnohočlenné rodiny
• vysoká sňatečnost
• sňatkový věk 20 - 21 let
• dědické právo : přesně se neví, kdo co dědil, ale sourozenci (jen sestry se vyvdávaly jinam)

zůstávali na statku, fungovala tedy velkorodina ; matky často přešly do pozice podruhyň
• výlučnost patrilineárního principu tvoření rodiny
• neolokalismus: v severozápadním modelu pod jednou střechou nikdy dlouhodobě nežily dva

manželské páry, v jihovýchodním modelu běžné
Hajnalova teorie dvojího modelu byla mezi odbornou veřejností vesměs přijata, nově ale byl model
regionálně zjemněn a ukazuje se, že ne všechny znaky byly tak přísně dodržovány jak na jihovýchodě, tak
na severozápadě Evropy.

Vývoj rodiny

Předmoderními formami rodiny se zabýval i L. Stone (1977), jenž v období od 16. do 19. století vymezil
tyto stěžejní fáze vývoje rodiny:
1. Relativně malé, nukleární rodiny (tj. rodiče  a děti, neboť krátká střední délka života zpravidla
zabraňovala vzniku trojgenerační rodiny ), udržující četné a intenzivní kontakty s celou komunitou, přičemž
rodina svým členům neposkytovala větší citovou blízkost než síť širších příbuzenských a sousedských
svazků. Rodina plnila především ekonomickou funkci a byla spíše zárukou přežití. Sňatky byly proto
uzavírány především z majetkových důvodů (romantická láska byla dokonce považována za nemoc). Častěji
se hovoří o „domácnosti“ nebo o „celém domě“ než přímo o „rodině“ - domácnost je definována lokálně a
nikoliv na základě pokrevního příbuzenského svazku, neboť do domácnosti patřilo i služebnictvo.
2. Druhá, „přechodná“ forma existovala spíše jen ve vyšších vrstvách a vyskytovala se přibližně na přelomu
17. a 18. století. Zde se nukleární rodina vymezovala oproti celé společnosti, přičemž hlavní důraz začal být
kladen na mateřskou lásku a na přirozenou, racionálně podloženou autoritu otce.
3. Třetí fáze, která se začíná objevovat v průběhu 19. století  a která v mnoha aspektech přetrvává prakticky
dodnes, je těsně spjatá s citovým individualismem , svobodnou volbou partnera na základě lásky, pevnými
citovými vazbami a uzavřeností vůči okolí a důrazem na své soukromí.
Během 20. století se totiž zásadně zvýšil počet domácností  (ale i domů v obcích ), aniž by se příliš změnil
počet obyvatel, a tak průměrný počet osob v domácnosti klesl téměř na pouhé 2 členy, což umožnilo
postupné zmenšování rodiny.

1.2. Historie rodiny

Tradiční rodina

Pro období před průmyslovou revolucí se sice hovoří o rodině, ale do značné míry se jedná o umělý a
nepříliš vhodný pojem. V písemných pramenech je mnohem častější a důležitější výraz domácnost (dům,
hospodářství), který zahrnuje jak pokrevně příbuzné členy rodiny, tak i podruhy, čeleď a další jedince v
domě. Důležitá pro definici této jednotky není pokrevní příbuznost, ale společné hospodaření a stolování
(jídlo u jednoho stolu). Vztah hospodáře k čeledi a podruhům je do značné míry stejný, jakým je vázán ke
svým pokrevním příbuzným.
O problémech spojených s tradiční rodinou nejlépe z písemných pramenů informují urbáře, pozemkové
knihy, berní ruly, soupisy obyvatelstva podle víry, seznamy podruhů, matriky.
V historickém bádání se hovoří do období průmyslové revoluce o tzv. tradiční či předindustriální nebo také
stavovské rodině. Z hlediska historické demografie se za hlavní rozdíly mezi rodinou tradiční a moderní
považuje míra porodnosti a mortality, dále existence tzv. demografických krizí v předindustriální
společnosti a konečně a asi nejpodstatněji existence masově rozšířené regulace porodnosti v moderní
společnosti. Tento rozdíl bývá považován za kardinální, protože jako jediný dokáže vypovídat i o morálních
normách, náboženských představách (respektive jejich absenci), postoji k životu a představách o určitém
životním standardu.
Pro tradiční rodinu je také typické, že mnohem více než moderní rodina sloužila jako ekonomická jednotka.



Moderní rodina

V moderním světě se institut rodiny proměňuje, i v naší zemi dochází v průběhu několika posledních
desetiletí k řadě proměn. Česká rodina se v důsledku transformačních procesů znatelně vzdálila ustálenému
tradičnímu modelu. Žena  během dvacátého století získala značnou samostatnost osobní, ekonomickou a
společenskou, mění se role muže a ženy. Mění se také ekonomická funkce rodiny. Ekonomický tlak
vyžadující ekonomickou aktivitu obou partnerů vytlačuje v rodinných prioritách péči o děti. Sociolog Milan
Tuček uvádí, že v rodině dochází k oslabování skutečně svobodných rozhodnutí pod tlakem vnějších
faktorů (trh práce aj.), což může být příčinou k rozmachu jiných životních stylů (např. v USA 80. let 20.
století tzv. singles), neboť lidé bez rodinných závazků mohou činit více svobodných rozhodnutí. Kromě
volby alternativních životních stylů dochází také k odkládání vstupu do manželství a založení rodiny,
vzrostl i podíl dětí narozených neprovdaným matkám, stejně jako akceptace rozvodu či nesezdaného
soužití. Socioložky Jana Chaloupková a Petra Šalamounová zmiňují jako příčiny proměn jak změny
hodnotových orientací a rozrůzňování životních stylů, tak růst ekonomické nejistoty a vývoj ekonomických
podmínek mladých rodin. Technologickým aspektem ovlivňujícím vývoj rodiny je též např. zkvalitňování
antikoncepce.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
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2. Náhradní rodinná péče

2.1. Historie náhradní rodinné péče
Náhradní rodinná péče má rozsáhlou historii sahající až do starověkého Říma. Bohužel však musím
konstatovat, že byla v největším rozmachu v dobách krize a tragédií. Pro zjednodušení se dá stylizovat do
pěti fází v průběhu let, a to:
První fáze se datuje do již zmiňovaného starověkého Říma (,,adoptio naturam imitatur‘‘), kde nejprve
formálně adoptovala šlechta. V popředí byl zájem rodičů, rodu pro zajištění kontinuity. Později mohl
neformálně adoptovat i ,,lid‘‘ ,a to protože děti v té době představovali levnou pracovní sílu.
Druhá fáze - středověk-adopcí společnost vyjadřovala křesťanské milosrdenství pro děti, nebo šlechta pro
rod, nebo lid pro práci.
Ve třetí fázi se objevují v roce 1784 ve Vídni a Praze první nalezince pod patronátem císaře Josefa II.
Ve čtvrté fázi v období první republiky došlo k velkému osvícení díky pronikání vědeckých poznatků,
psychologie, pediatrie a pedagogiky.
Poslední pátá fáze je datována po druhé světové válce, ze zjevných důvodů, děti ve válce přicházeli o
jednoho i oba rodiče, v horším případě rodiče přišli o dítě a společnost se se situací uměla vyrovnat.
Porodnice byly veřejnou institucí, kde se rodily nemanželské a nemajetné děti, proto byly často spojeny s
nalezincem, kam se děti hned odkládaly. Co se týče úmrtnosti dětí, tak v roce 1884 v Pražské porodnici se
narodilo průměrně 3000 dětí a ročně jich zemře 2500-2700. Například v Benátkách v roce 1678 z 2000 dětí
se jich dožilo 10 let cca 7. Obecná úmrtnost v historii byla extrémně vysoká a to mezi 60-80%.
Dříve byl naprostý opak od současnosti, bylo spousta právě volných dětí a málo pěstounů či osvojitelů.
Osvojitelé byly bezdětní zámožní manželé, kteří si dítě vzali do své péče okamžitě po narození a v 6 letech
ho většinou vrátili zpátky do ústavu, pokud si ho bez nároku na peníze nenechají. Bohužel situace, že dítě
bylo vráceno do ústavu byla mnohem častější, než by mělo.
Právní podmínky osvojení v minulosti byly striktně dodržovány dle občanského zákoníku z roku 1811, kdy
osvojitel musel mít nejméně 50 let a žádné vlastní dítě. Změna nastala až v roce 1914, kdy se věk osvojitele
snížil na nejméně 40 let a věkový rozdíl musel být alespoň 18 let.  Ale největší práva pro nemanželské děti
nastali v roce 1949, a to nárok stejných práv a výhod jako mají děti narozené v manželství.
Na rozdíl od přímé adopce či osvojení v minulosti jako i dnes fungovala pěstounské péče. Však v minulosti
byly principy pěstounské péče odlišné, protože pěstounka rovnala se tzv. kojné. Kojení se v historii
neslučovalo s ideálem ženské krásy, takže byly často využívány vyššími vrstvami a to už v Římě (Calumna
Lactanaria).
U nás v 19. Století pěstounky dostávaly do 6 let věku dítěte příspěvek a na celou dobu 2 košilky, 2 plenky a
1 obvazek. Od 6 let dítě často pracovalo v domácnosti, nebo bylo vráceno do ústavu, jak to bylo v hlubší
minulosti, protože už nedostávali onen příspěvek na dítě.
Cílem náhradní rodinné péče dříve bylo přežít, respektive udržet naživu, kdežto dnes je těžištěm ideální
rozvoj dítěte a snaha vytvořit plnohodnotného člověka.

2.2. Teoretické pojetí náhradní rodinné péče

Dítě a dětství jsou pojmy, o kterých má každý zcela konkrétní představu, přesto je však obtížné je
jednoznačně definovat. Existovaly různé koncepce dětství, které se utvářely a měnily v závislosti na vývoji
společnosti, kulturních systémů a poznatků vědy. Dítě bylo zpravidla chápáno jako izolovaná, individuální,
bio-psycho-sociální bytost, určená především svou genetickou výbavou. V posledním staletí se vedlo
mnoho polemik o vztahu genetiky a výchovy při vývoji člověka. Vědci došli k jistému kompromisu, a to, že
jedno bez druhého nemůže existovat samo o sobě. Dokázali rovněž, že fáze raného dětství, uspokojování
základních psychických potřeb a především pocit silného pouta či vztahu k jedné milující osobě hraje
významnou roli v životě člověka a určuje další vývoj jedince. Dítě je již chápáno jako bio-psycho-sociální
bytost a součást významné skupiny populace. Dětství je tedy považováno za nejvýznamnější období života
se zvláštními potřebami a nároky. Dítě pak za specifickou bytost, která pro svoji bezmocnost a zranitelnost,
pro fyzickou a sociální nepřipravenost na život vyžaduje péči a ochranu.
Je přirozené, že po narození se o děti starají jejich rodiče. Uspokojují jeho základní bio-psycho-sociální
potřeby, milují ho, opatrují a hýčkají. Bohužel se však stále setkáváme s takovými rodiči, kteří se z
nejrůznějších důvodů nemohou, nechtějí nebo neumějí o své děti starat. Děti ztrácejí své pevné zázemí,
jistotu, bezpečí a lásku. V některých případech rodiče své děti dokonce opouštějí, důvody k tomu mohou
mít různé: nemoc, lhostejnost, pohodlí, neschopnost, neuspořádaný život, pobyt v nápravném zařízení,
psychické poruchy apod. Tyto rodiny pak nejsou schopny plnit své rodičovské role a zabezpečit příznivé
výchovné prostředí svým dětem. V odborné literatuře je tento jen označován termínem sociální osiření.
Zatímco o skutečné sirotky se většinou postará širší příbuzenstvo, je sociálně osiřelých dětí u nás stále
mnoho. V těchto případech nezbývá jiná možnost, než aby společnost tento závažný handicap
kompenzovala, aby nějakým způsobem vyplnila vzniklé „rodinné vakuum“. Úlohu rodiny pak musí převzít
náhradní výchovná péče a zabezpečit tak výchovu dítěte.

,,Chceme ukázat, že toto ,náhradní‘ rodičovství může být ve všem všudy tak dokonalým, pravým, vyspělým a
přirozeným jako každé jiné rodičovství vlastní - ba lepším, nýbrž jsou mnohá rodičovství sice vlastní podle
zápisu v matrice, avšak špatná (ba někdy přímo zhoubná) podle vztahu k dítěti.“
Zdeněk Matějček, Osvojení a pěstounská péče, 2002



2.3. Současný stav sociálně-právní ochrany dětí v České republice

Podle Úmluvy o právech dítěte (Organizace spojených národů, New York, 1989, kterou je Česká republika
vázána od l. ledna 1993 a je uveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 104/1991 Sb.), mají státy, které jsou
smluvní stranou Úmluvy, respektovat rodinu jako základní jednotku společnosti a jako přirozené prostředí,
ve kterém se mohou rozvíjet a prospívat všichni její členové, zejména pak děti. Rodina má proto nárok na
potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti. Dítě má
vyrůstat v rodinném prostředí v atmosféře štěstí, lásky a porozumění a z důvodu jeho tělesné a duševní
nezralosti je třeba mu poskytnout zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před i po narození.

Úmluva vyjadřuje práva dětí na:
• život a přežití (právo na přiměřenou životní úroveň, včetně bydlení a zajištění základních

potřeb, potravy, zdravotní péči);
• osobní rozvoj (právo na vzdělání, na svobodu myšlení, náboženství, přístup k informacím,

právo na hru, zábavu, odpočinek);
• ochranu (právo na ochranu proti všem druhům násilí, krutosti, vykořisťování);
• participaci (právo svobodně vyjadřovat své názory, mít slovo v záležitostech týkajících se jeho

osoby).

Úmluva o právech dítěte stanoví mimo jiné tato práva a pravidla:
• Dítě má právo žít s oběma rodiči a udržovat s nimi styk, není-li to v rozporu s jeho zájmy.
• Oddělení dítěte od rodičů proti jejich vůli je možné jen v případě, že je to v zájmu dítěte, a

může se uskutečnit jen soudním rozhodnutím.
• Dítě, které je dočasně nebo trvale zbaveno svého rodinného prostředí, nebo dítě, které ve

vlastním zájmu nemůže být ponecháno v rodinném prostředí, má právo na pomoc a ochranu
poskytovanou státem. Takovému dítěti se v souladu s vnitrostátním zákonodárstvím zabezpečí
náhradní péče, přičemž je třeba brát zřetel na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ.

• Pokud je dítě svěřeno příslušnými orgány do péče, ochrany nebo léčení tělesného či duševního
zdraví náhradnímu zařízení, má právo na pravidelné hodnocení toho, jak je s ním zacházeno, stejně
jako všech dalších okolností souvisejících s jeho umístěním.

Nejvyšší z právních předpisů České republiky - Ústava ČR zaručuje ochranu základních práv a svobod
soudní mocí. Článek 30 Lis�ny základních práv a svobod zakotvuje právo dě� na rodičovskou
výchovu a péči. Hlavními zákony provádějícími ochranu práv dě� jsou zákon č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dě� , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPO), a zákon č.
94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rodině“). Práva dě� v
zařízeních jsou chráněna také zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preven�vně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
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Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti :

a)    jejichž rodiče:

       1.  zemřeli,

       2.  neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,

       3.  nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;

b)    které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti

plynoucí ze svěření   dítěte do její výchovy;

c)    které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku,

nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí,

spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným

činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;

d)    které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických či právnických osob odpovědných

za výchovu dítěte;

e)    na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní

vývoj či jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f)    které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně

umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá

déle než 6 měsíců;

g)    které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte,

popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h)    které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich

výchovu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí

nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

2.4.1. Rodina zdravá, riziková, ohrožená - cesty pomoci k zachování funkčnosti rodiny

Prevence celospolečenská

Za zdravou, fungující rodinu je považována společností rodina, která plní všechny své funkce, tedy v plném

rozsahu uspokojuje potřeby každého člena. Společnost zdůrazňuje hodnoty, které jí dobře fungující rodina

přináší, a podpoře rodiny věnuje patřičnou pozornost nejen na poli zajištění legislativní opory, ale i na poli

prorodinné osvěty a výchovy.

Prevence zaměřená na rizikové skupiny a jednotlivce

Společnost se také věnuje prevenci sociálněpatologických jevů, které by mohly narušovat zdravou funkci

rodiny do té míry, že by se nemohla o své děti dobře a plnohodnotně postarat.

Sanace rodiny

Neplní-li rodina všechny své hlavní úkoly, znamená pro své členy, zvláště pak pro děti, velmi vážné

nebezpečí, jelikož je svou dysfunkcí a afunkcí zasahuje na těch nejcitlivějších místech. Dítě, které vyrůstá v

nefunkční rodině, je ohrožené dítě.

„Ohrožené dítě potenciálně ohrožuje svět - může z něho totiž vyrůst člověk, který nejenže se nebude podílet

na stavbě tohoto světa, protože se tomu nenaučil, ale který bude jeho zkázou, protože ho nenávidí za všechny

křivdy, které mu způsobil.“  Zdeněk Helus, Vyznat se v dětech, 1984

Rodině je v takovém případě poskytována pomoc formou sanace rodiny.

Základní charakteristikou tohoto stupně péče o dítě je cílevědomá sociálně-terapeutická intervence v rodině,

jejímž cílem je, aby v rodině (tj. v její socioekonomické situaci, v jejím vnitřním uspořádání, ve vzájemných

vztazích jejích členů a především ovšem ve vztahu k dítěti) došlo k takovým změnám, které by dítěti

umožnily jeho další příznivý psychosociální vývoj.

2.4. Sociálně - právní ochrana dítěte v praxi

Sociálně-právní ochranou dětí se podle zákona o SPO rozumí zejména:

a)    ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;

b)    ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;

c)    působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Současně zůstávají nedotčeny zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a oprávněných

zájmů dítěte, např. zákon o rodině, trestní zákon, zákon o výkonu ústavní výchovy.
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2.5. Náhradní výchova

Nemůže-li dítě vyrůstat v původní rodině, má právo vyrůstat v náhradní výchově.

Náhradní výchova je uskutečňována formou:

a)        náhradní rodinné péče - svěření do péče fyzické osoby (tzv. péče jiné osoby, péče osvojitele,
pěstounská péče,  péče poručníka)
Náhradní rodinná péče je forma péče o dítě, které je vychováváno jinými osobami než rodiči v prostředí,
které se  nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Náhradní rodinná péče má podle zákona o rodině i podle
mezinárodních úmluv přednost před ústavní výchovou. V České republice je však pro mnoho dětí ústavní
výchova konečným řešením nebo příliš dlouho trvajícím přechodným řešením;

b)        ústavní péče - svěření do péče zařízení (děti v péči zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
děti s nařízenou ústavní výchovou nebo ochrannou výchovou, děti umístěné do ústavů (zařízení) rodiči,
zařízení, ve kterých je uskutečňována ústavní péče - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do tří let věku, dětská centra, diagnostické ústavy, dětské
domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, domovy pro osoby se zdravotním postižením)
V ústavní péči (v péči zařízení) jsou tedy jednak děti s nařízenou ústavní výchovou, děti, které byly soudem
svěřeny do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a dále děti, které byly do péče zařízení
svěřeny rodiči resp. osobami odpovědnými za výchovu dítěte.

Ústavní výchova je výchovné opatření, které soud nařídí, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo
vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů
nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat,
zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní.

Náhradní výchova

Náhradní rodinná péče (NRP)

dítě lze do NRP svěřit pouze
rozhodnutím soudu, a to do
péče konkrétní fyzické osoby

Ústavní péče (péče v zařízeních)

dítě může být do péče zařízení
svěřeno rodičem nebo
rozhodnutím soudu

Péče jiné fyzické
osoby  než rodiče

Osvojení (adopce)

Poručnictví s péčí

Pěstounská péče

SOS vesničky

kompromis
mezi ústavní a
náhradní
rodinnou péčí

Zařízení, ve kterých je uskutečňovaná péče - do všech typů
zařízení mohou dítě umístit sami rodiče

Zařízení pro děti
vyžadující
okamžitou
pomoc

Klokánky,
Dětská centra

nespadají pod
žádný rezort,
svěření do nich
má ze zákona
přednost před
nařízením
ústavní výchovy

Děti umístěné soudem do péče zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Děti se soudem nařízenou ústavní
výchovou nebo ochrannou výchovou

Kojenecké ústavy,
dětské domovy
pro dti do tří let
věku

zařízení léčebně
preventivní péče

spadají pod
Ministerstvo
zdravotnictví

Diagnostické ústavy,
dtské domovy,
dětské domovy se
školou, výchovné
ústavy

školské zařízení

spadají pod
Ministerstvo
školství, mládeže a
tělovýchovy

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením

zařízení sociálních
služeb

spadají pod
Ministerstvo práce a
sociálních věcí

2.6. Náhradní rodinná péče

V současné době systém náhradní rodinné péče pouze ojediněle řeší případy skutečně osiřelých dětí, kterým
oba rodiče nebo jeden z nich zemřel. V naprosté většině se setkáváme s životními osudy takzvaně sociálně
osiřelých dětí, které mají matku a otce nebo alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně nemohou, nechtějí nebo
neumějí starat. Ve všech těchto situacích jsou děti přednostně svěřovány do péče širší rodiny nebo do péče
osob, které dítě zná. Teprve druhou volbou je vždy hledání osob, které dítě nezná a které jsou ochotny a
schopny dítě přijmout do své rodiny.

Typy (instituty) náhradní
rodinné péče

Péče jiné fyzické
osoby  než rodiče

Osvojení (adopce)

Poručnictví s péčí

Pěstounská péče

Nezprostředkovaná náhradní
rodinná péče (příbuzenská
péče a péče blízských osob)

Zprostředkovaná náhradní
rodinná péče

Instituty k ochraně
zájmů a zastupování

dítěte

Poručník

Opatrovník
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2.7. Ústavní péče

Dítě je svěřeno rodičem (rodiči) do péče zařízení nebo je dítěti nařízena ústavní výchova. Zvláštním
druhem zařízení je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
V ústavní péči (v péči zařízení) jsou tedy jednak děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, děti,
které byly soudem svěřeny do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a dále děti, které byly do
péče zařízení svěřeny rodiči resp. osobami odpovědnými za výchovu dítěte.
Ústavní výchova je výchovné opatření, které soud nařídí, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo
vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů
nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda
výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - dětská centra, Klokánky a další
Mimo systém zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy, stojí relativně nově vzniklá zařízení

pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tato zařízení nespadají pod žádný rezort a nevztahuje se na ně zákon
o výkonu ústavní výchovy. Financování je řešeno ze systému dávek státní sociální podpory.
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují možnost rychlého umístění dětí v případě krize.
Dítě je svěřováno soudem nebo rodičem do péče zařízení nikoliv fyzické osobě, tak jako je tomu u náhradní
rodinné péče.

Zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy
V České republice dosud jednotlivé typy zařízení, ve kterých je prováděn výkon ústavní výchovy, spadají
do kompetence tří různých rezortů. Mají odlišnou právní úpravu, různý systém financování, odlišné
metodické pokyny, různé požadavky na zaměstnance a jejich kvalifikaci. Zákon o výkonu ústavní výchovy
je postaven jako předpis pro školská zařízení a přiměřeně je díky odkazu v zákoně o sociálních službách
používán i pro zařízení v kompetenci MPSV.

a)    Kojenecký ústav a dětský domov pro děti do tří let věku - zdravotnická zařízení léčebně preventivní
péče v rezortu Ministerstva zdravotnictví pečující o děti ve věku do tří let - zákon o péči o zdraví lidu.
b)    Diagnostický ústav - školské zařízení - rezort MŠMT - zákon o výkonu ústavní výchovy, zákon o
školských zařízeních
Do diagnostických ústavů jsou po nařízení ústavní výchovy umístěny děti za účelem komplexního
vyšetření. Diagnostický ústav pak děti, na základě komplexního vyšetření zdravotního stavu a volné
kapacity jednotlivých zařízení, umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo
výchovných ústavů. Pobyt v ústavu trvá zpravidla 8 týdnů. Diagnostické ústavy nebo výchovné skupiny
diagnostických ústavů jsou členěny podle pohlaví nebo podle věku dítěte.
c)    Dětský domov - školské zařízení - rezort MŠMT - zákon o výkonu ústavní výchovy, zákon o školských
zařízeních
Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let nebo do
ukončení přípravy na povolání nejvýše do 26 let. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky
spolu s jejich dětmi. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou bez
závažných poruch chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.
d)    Dětský domov se školou - školské zařízení - rezort MŠMT - zákon o výkonu ústavní výchovy, zákon o
školských zařízeních
Do dětského domova se školou se umísťují děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky.
Účelem dětských domovů se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou se závažnými
poruchami chování, vyžadující pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu výchovně léčebnou péči
nebo mající nařízenou ochrannou výchovu. Tyto děti se většinou vzdělávají ve škole, která je součástí
zařízení.

2.8. SOS dětské vesničky

SOS dětské vesničky je forma náhradní rodinné péče o děti bez (fungujících) rodin, které není možno
adoptovat.

Idea a koncepce
Základní myšlenka spočívá v tom, poskytnout osiřelému dítěti péči v prostředí co možná nejpodobnějším
poměrům v běžných rodinách a nerozdělovat členy (sourozence) původní rodiny; péči obstarávají náhradní
rodiče (nebo jen matka) v samostatné komunitě v jednom z domků vesničky.

Čtyři základní pilíře

• Matka - každé dítě má novou matku. Náhradní matky jsou osoby, které se rozhodly zasvětit
svůj život svěřeným dětem, dávajíce jim nejen běžnou péči, ale především lásku. Matkou je žena ve
věku 24-40 let, s minimálně středoškolským vzděláním, bez vlastních dětí.

• Rodina - rodinu v SOS vesničce tvoří většinou 7-8 dětí různého věku, které žijí se svými
(náhradními) rodiči jako přirozená rodina. Sourozenci se nikdy neoddělují.

• Dům - jeden dům obývá jedna rodina. Děti se vychovávají v optimálních podmínkách co
možná nejvíc se blížících poměrům v přirozené rodině: každé dítě zde má své místo - lůžko, polici
na knihy, skříňku, ale i stanovené povinnosti - pomoc v péči o mladší sourozence, drobné nákupy,
úklid ap. Dům zůstává pro děti rodinným domem, kam se vracejí i jako dospělí lidé.

• Vesnička - organizované společenství, které sestává z 12-15 rodinných domů, z domu ředitele
(vedoucího) a místa pro pobyt pedagogů, psychologa nebo logopeda. Vesničky jsou umístěny sice
na okrajích, ale v rámci obcí, a děti, které žijí ve společné domácnosti se svou matkou-pěstounkou
jako v každé domácnosti, chodí do veřejných škol či školek a navazují vztahy mimo prostředí
vesničky, takže jsou připravovany na zapojení do společnosti. Vesničky jsou organizovány tak, aby
na jedné straně umožňovaly propojení s okolím, na druhé straně aby zde mohla být koncentrována
speciální výchovná péče pro děti, které to potřebují. Veškerou činnost koordinuje ředitel vesničky,
který zabezpečuje i odbornou pomoc rodičům.

Cílem SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo
nedokázala postarat,  nový domov plný lásky a porozumění.

e)    Výchovný ústav - školské zařízení - rezort MŠMT - zákon o výkonu ústavní výchovy, zákon o
školských zařízeních
Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní
výchova nebo uložena ochranná výchova. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-
li uloženu ochrannou výchovu a v jehož chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno
v dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do
výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou mladší 15 let. Výchovné ústavy se zřizují
odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou.
f)    Domov pro osoby se zdravotním postižením - zařízení sociálních služeb - rezort MPSV - právní
úprava - zákon o sociálních službách
Do domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou umísťovány děti, jejichž zdravotní handicap vyžaduje
zvláštní odbornou péči.
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2.9. Cesta dítěte do náhradní rodinné péče

Důvody, pro které se dítě ocitá mimo své rodinné zázemí, mohou být různé, uvádíme některé příklady,
ale často se tyto důvody vzájemně prolínají.

Těmito důvody jsou například :
Rodiče se o své dítě starat nechtějí
Jedná se o situace, kdy se rodičovský pud u některých jedinců buď vůbec neprobudil, nebo selhal, ať již k
tomu vedly jakékoliv důvody, či je zájem rodičů o dítě hostilní, kdy příčinou může být porucha jejich
osobnosti. Poměrně často se však také setkáváme s případy, kdy narození dítěte se stává pro jeho rodiče tak
složitou situací, které, pro svou nezralost a neschopnost poradit si s vlastním životem, neumějí čelit. V
těchto případech pak rodiče přistupují často k opuštění dítěte.

Rodiče se o své dítě starat nemohou
Rodiče zemřeli nebo jsou to rodiče, kteří se o své dítě starat chtějí, ale brání jim v tom překážka, jakou
může být např. jejich onemocnění, invalidita, hospitalizace, vazba, výkon trestu, ale také např. nepříznivý
zdravotní stav dítěte, který neumožňuje pečovat o dítě v domácím prostředí, apod.

Rodiče se o své děti starat neumějí
Zpravidla se jedná o děti zanedbávané, o děti týrané, zneužívané, ohrožené výchovou a péčí svých rodičů,
jež nejsou schopni si k dítěti vytvořit citový vztah a nejsou ani schopni přijmout společenské normy.
Příčinou bývá často patologie osobnosti rodičů. Tyto děti mohou být ohroženy i na životě.
Není-li v krátké době možný návrat dítěte do vlastní rodiny, je nutné hledat dlouhodobější či trvalé řešení
jeho situace. Tím se pak stává svěření dítěte do pěstounské či poručenské péče nebo osvojení.

Specifické potřeby dítěte v náhradní rodinné péči :

Potřeba stimulace, tj. náležitého přívodu podnětů co do množství, kvality a proměnlivosti. Uspokojení této
potřeby vede organismus k aktivitě.
 Potřeba smysluplného světa. Mají-li se z jednotlivých podnětů stát poznatky a zkušenosti, musí být v
těchto podnětech nějaký řád, smysl. Uspokojení této potřeby umožňuje dítěti učit se, nabývat zkušeností,
přizpůsobovat se životním podmínkám, osvojovat si účelně pracovní postupy i strategie společenského
chování aj.

Potřeba životní jistoty. Uspokojení této potřeby zbavuje člověka úzkosti, dodává mu pocit bezpečí a
umožňuje mu cílevědomou aktivitu poznávací, pracovní, společenskou. Je naplňována především v
mezilidských citových vztazích.

Potřeba pozitivní identity, vlastního „já“, znamená pozitivní přijetí sama sebe a své společenské hodnoty.
Opakem identity je anonymita. Patřičná sebeúcta i patřičné sebevědomí jsou podmínkou uspokojivého
zařazení ve společnosti.

Potřeba otevřené budoucnosti, naděje a životní perspektivy. Umožňuje uspokojivé prožívání osobního
běhu života. Ztráta životní perspektivy (uzavřená budoucnost) vede k zoufalství.

Krajské úřady a ministerstvo práce a sociálních věcí vedou evidence dětí, pro které je vhodné osvojení nebo
svěření do pěstounské péče.
 Proces zařazování do evidence dětí :
 u dětí se při zařazování do evidence posuzuje:

• úroveň tělesného a duševního vývoje dítěte, včetně jeho specifických potřeb a nároků;
• vhodnost náhradní rodinné péče a jejích forem.
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Matka – každé dítě má pečujícího rodiče

SOS matka – pěstounka vytváří úzký vztah s každým dítětem svěřeným do její péče a poskytuje mu bezpečí,
lásku a stabilitu, kterou potřebuje. Jako profesionální pečovatelka o dítě ovlivňuje směřování vývoje dítěte a řídí
chod domácnosti. Uznává a respektuje původní rodinu každého dítěte.

 
Bratři a sestry – rodinné vazby se přirozeně rozvíjejí

Děvčata a chlapci různého věku žijí společně jako bratři a sestry, biologičtí sourozenci jsou umístěni v jedné
SOS rodině. Tyto děti spolu se svou SOS matkou-pěstounkou vytvářejí citové vazby, které přetrvávají po celý
život.

 
Dům – každá rodina vytváří vlastní domov

Dům je domovem pěstounské rodiny, se svou vlastní atmosférou, rytmem a běžnou rutinou. Děti zde zažívají
pocit bezpečí a sounáležitosti, dělí se o zodpovědnost, radost i trápení každodenního života.

 
Vesnička – SOS rodina je součástí společnosti

SOS rodiny žijí společně a vytvářejí podpůrné prostředí vesničky, kde si děti bezpečně mohou hrát a navazovat
přátelství.

Rodiny se dělí o své zkušenosti a nabízejí si vzájemnou pomoc. Prostřednictvím své rodiny, vesničky a obce se
každé dítě učí aktivní účasti na životě společnosti.

BYDLET

SOCIÁLNÍ VAZBY ROZVÍJET MYSL A DUCHA

BEZPEČÍ

střecha nad hlavou
strava
hygiena

k rodičům (vlastním, náhradním)
k sourozencům
k přátelům
podobný (stejný) životní úděl

škola, (školka, jesle)
zájmové kroužky
hry
trávit čas venku (kvalitní veřejný prostor)

rodina
domov (kam se může vracet i v dospělosti)
komunita (pocit, že někam patří)

POTŘEBY DÍTĚTE

DLOUHODOBÝ MODEL ŘEŠENÍ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V SOS VESNIČKÁCH

      „Není hlas krve. Dítě přijímá za matku tu osobu, která se k němu mateřsky chová. Adoptivní rodiče, pěstouni, či jiní

vychovatelé dítěte v náhradní rodinné péči jsou psychologicky pravými rodiči, jestliže skutečně za své dítě přijímají.“

POTŘEBY DÍTĚTE
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Výstavba SOS dětské vesničky v Karlových Varech – Doubí byla zahájena v roce 1969 a již rok nato přivítala SOS dětská vesnička první
pěstounské rodiny. SOS dětská vesnička v Karlových Varech je tak nejstarší SOS dětskou vesničkou v České republice. Celkem je v SOS
dětské vesničce k dispozici 12 rodinných domů, kdy každý dům slouží jedné pěstounské rodině.

V letech 2000 - 2001 byla provedena částečná rekonstrukce domů ve vesničce. Z organizačních důvodů však v roce 2005 přešla SOS dětská
vesnička v Karlových Varech do útlumového režimu a byla přeměněna na školící centrum mezinárodní asociace SOS Kinderdorf
International, která celosvětově zastřešuje jednotlivé národní asociace SOS dětských vesniček. Svoji činnost obnovila SOS dětská vesnička
znovu v lednu 2007 a do vesničky začaly postupně přicházet nové pěstounské rodiny.

 V současné době žije ve vesničce 5 dětí ve 3 pěstounských rodinách. Jedna z těchto rodin žije mimo areál SOS dětské vesničky. Protože
všechny rodinné domy nejsou obsazeny, poskytujeme dva domy Dětskému domovu Ostrov a jeden dům Montessori MŠ Moudré hraní. Zbylé
domy čekají na nové pěstouny, až se zaplní a do vesničky tak přibudou nové děti, které zde najdou svůj domov. Kromě 12 rodinných domů
pro pěstouny se nachází v blízkém okolí další 2 domy s menšími byty pro pěstounky v důchodu a 1 dům v Dalovicích pro odrostlou mládež.
V programu polozávislého bydlení jsou v současné době dvě slečny.

Cílem SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, o které se jejich původní rodina nechtěla nebo nedokázala postarat,  nový domov plný lásky a porozumění. První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu. Potřeba péče o ohrožené děti, které
byly z různých důvodů vytrženy ze své původní rodiny, je bohužel stále aktuální, a proto v průběhu druhé poloviny 20. století vznikaly SOS dětské vesničky i v dalších částech světa. Dnes fungují celkem ve 132 zemích světa.

V někdejším Československu se myšlenka SOS dětských vesniček objevila v druhé polovině 60. let v souvislosti s celkovým uvolněním politické situace a s tím související aktivizací občanské společnosti. V roce 1968 vznikl Kruh přátel SOS dětské vesničky a byla
zahájena celonárodní sbírka, jejíž výtěžek měl být použit na výstavbu SOS dětských vesniček. V roce 1974 byly ale SOS dětské vesničky nuceně převedeny pod pravomoc státu a činnost občanského sdružení SOS dětských vesniček byla obnovena až po roce 1989.

V současné době provozuje Sdružení SOS dětských vesniček v České republice tři SOS dětské vesničky. Nejstarší z nich vznikla v roce 1969 v Karlových Varech – Doubí. V roce 1973 byla do provozu uvedena SOS vesnička ve Chvalčově, malé obci pod vrchem
Hostýn ve Zlínském kraji. V roce 2003 pak byla otevřena SOS vesnička v Brně – Medlánkách.

Historie SOS dětské vesničky v Brně – Medlánkách se datuje od přelomu 60. a 70. let. Výstavba se za „normalizace“ neuskutečnila, přestože
se díky sbírce podařilo získat dostatek peněz.

 Dětská vesnička Brno se stavebními pracemi se začalo až v létě 2002 a přibližně za rok bylo zkolaudováno 10 rodinných domů a
administrativní zázemí vesničky. Na konci srpna 2003 přišla do vesničky první SOS matka – pěstounka s tříčlennou sourozeneckou skupinou
a začal se formovat tým vesničky, který je v současné době tvořen ředitelkou SOS dětské vesničky, vedoucí komunity mládeže, dvěma
pedagogy a psychology, rodinnými asistentkami, sekretářkou a správcem.

 K dnešnímu datu je obsazeno 10 domů SOS rodinami se 49 dětmi, jedna SOS rodina se 2 dětmi již žije mimo areál SOS dětské vesničky.

 Pro děti pořádají pravidelné týdenní kroužky, lyžařský výcvik, víkendové výlety, sportovní i kulturní akce či dílny a nezapomínají ani na
jejich vzdělávání. Některé z jejich aktivit jsou určeny i pro veřejnost, například divadelní představení či sportovní akce pro děti. Lidé z
blízkého okolí rovněž mohou se svými malými dětmi využívat jejich dvě menší hřiště s prolézačkami přímo v areálu vesničky.

SOS VESNIČKA BRNO - MELDÁNKY

SOS VESNIČKA KARLOVY VARY - DOUBÍ

SOS dětská vesnička Chvalčov vznikla jako druhá SOS dětská vesnička v tehdejším Československu, když základní kámen k její výstavbě
byl položen 4. 10. 1970 za přítomnosti prof. Jiřího Dunovského a prof. Zdeňka Matějčka (zakladatelů Sdružení přátel SOS dětských vesniček
u nás) a manželky prezidenta republiky Ireny Svobodové.

 Ihned po svém zprovoznění, koncem roku 1973 byla SOS DV Chvalčov znárodněna státem a od té doby fungovala fakticky jako ubytovací
kapacita pro pěstounské rodiny.  V roce 1992 byla navrácena nově obnovenému Sdružení SOS dětských vesniček. Vyvíjet činnost dle
principů mezinárodní organizace SOS Kinderdorf international tak mohla začít až téměř 20 let po svém vzniku.

V současnosti tak SOS dětská vesnička Chvalčov poskytuje servis pro 6 pěstounských rodin, které se starají celkem o 28 dětí.  Zároveň
provozujeme i další zařízení, tzv. Komunitu mládeže v Brně – což je v podstatě internátní zařízení pro děti, které již ukončily základní školu a
dále se připravují na budoucí povolání.

Tým pracovníků vesničky je tvořen ředitelem vesničky, vedoucí komunity mládeže, pěstounkami, pedagogy a psychologem, rodinnými
asistentkami, asistentkou ředitele a správcem. Tento tým pracovníků se stará o to, aby dětem žijícím v pěstounských rodinách byl poskytován
co nejlepší servis. Pro děti jsou proto připraveny různé vzdělávací aktivity zaměřeny na komplexní rozvoj jejich osobností. Dětem nabízejí
mimo jiné výtvarné, hudební a sportovní kroužky, z nichž mnohé jsou přístupné i jejich kamarádům z okolí. Děti se také pravidelně účastní
lyžařského výcviku, letních táborů a různých víkendových a dalších akcí, zaměřených na jejich rozvoj.

Celý areál SOS DV Chvalčov je volně přístupný veřejnosti, včetně dětského hřiště. V současnosti však probíhá v areálu velká rekonstrukce
všech 9 rodinných domů – jedná se o zateplení budov spolu s výměnou oken a kotlů. Plánované ukončení rekonstrukce je 30. 6. 2013.

SOS VESNIČKA CHVALČOV



1. Kdy SOS dětské vesničky vznikly? O jaký typ zařízení se přesně jedná?
Myšlenka SOS dětských vesniček vznikla po 2. světové válce v Rakousku. V důsledku obrovských ztrát na
životech a zdraví během válečných let žilo tehdy v Evropě mnoho dětí, které ztratily své rodiče, a
osamělých žen, které ztratily své partnery. Cílem SOS dětských vesniček bylo nabídnout těmto ohroženým
sociálním skupinám pomoc a životní perspektivu. Děti získaly milující matku, která jim vytvořila nový
domov plný lásky a porozumění, ženy získaly možnost najít nový smysl svého života v péči o osamělé děti.
První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v rakouském Imstu a postupně vznikaly další. Potřeba péče
o ohrožené děti, které byly z různých důvodů vytrženy ze své původní rodiny, je bohužel stále aktuální, a
proto v průběhu druhé poloviny 20. století vznikaly SOS dětské vesničky i v dalších částech světa. Dnes
fungují celkem ve 132 zemích světa.
V někdejším Československu se myšlenka SOS dětských vesniček objevila v druhé polovině 60. let v
souvislosti s celkovým uvolněním politické situace a s tím související aktivizací občanské společnosti. V
roce 1968 vznikl Kruh přátel SOS dětské vesničky a byla zahájena celonárodní sbírka, jejíž výtěžek měl být
použit na výstavbu SOS dětských vesniček. V roce 1974 byly ale SOS dětské vesničky nuceně převedeny
pod pravomoc státu a činnost občanského sdružení SOS dětských vesniček byla obnovena až po roce 1989.
Z pohledu českých zákonů představují SOS dětské vesničky zařízení pro výkon pěstounské péče. Děti do
své péče získávají matky pěstounky a SOS dětské vesničky jim zajišťují veškerý potřebný servis - rodinný
dům (vždy jen pro jednu rodinu), odbornou psychologickou a pedagogickou pomoc, finanční podporu účasti
dětí na různých volnočasových aktivitách (zájmové kroužky, prázdninové tábory, lyžařské kurzy) apod.

2. Jak SOS dětská vesnička vypadá?
Obecně lze říci, že až na skutečné výjimky netvoří SOS dětské vesničky samostatnou jednotku, novou
„obec“, ale jsou součástí již existující zástavby. Cílem je maximální možná integrace SOS dětské vesničky a
jejích obyvatel do okolní komunity. SOS dětské vesničky mají působit jako skutečný domov, kam si děti
mohou přivést své kamarády a kde se bude odehrávat přirozený sousedský život v rámci komunity.

3. Kolik SOS dětských vesniček v tuto chvíli v ČR funguje?
Sdružení SOS dětských vesniček v tuto chvíli provozuje 3 SOS dětské vesničky. Nejstarší z nich vznikla v
roce 1969 v Karlových Varech - Doubí. V roce 1973 byla do provozu uvedena SOS vesnička ve Chvalčově,
malé obci pod vrchem Hostýn ve Zlínském kraji. V roce 2003 pak byla otevřena SOS vesnička v Brně -
Medlánkách.

4. Provozuje Sdružení SOS dětských vesniček ještě další zařízení kromě SOS vesniček?
Ano, mimo SOS vesničky Sdružení provozuje ještě tzv. Komunitu mládeže v Brně, která funguje jako
zařízení následné péče pro děti z SOS dětských vesniček. Děti mají možnost (ne povinnost) do Komunity
přejít po ukončení povinné školní docházky. Komunita je koncipována jako internát, kde je mladým lidem
poskytována tzv. pedagogy průvodci potřebná odborná péče. Mladí lidé zde získávají veškeré nezbytné
dovednosti a kompetence k pozdějšímu úspěšnému samostatnému životu. Komunita je v provozu pouze v
pracovní dny, na víkendy se mladí lidé vracejí ke své rodině do SOS dětské vesničky.
Po ukončení studia mohou mladí lidé přejít z Komunity mládeže (případně přímo z SOS dětské vesničky)
do fáze tzv. polozávislého bydlení. V této době jim Sdružení podle potřeby pomáhá se zařizováním
samostatného života (bydlení, hledání zaměstnání apod.) a s těžkostmi, které tuto nesnadnou etapu života
nutně provázejí. Tato pomoc již má ale především charakter odborné rady, nikoliv finanční podpory. Fáze
polozávislého bydlení trvá max. 3 roky.

5. Z jakých zdrojů je financován provoz SOS dětských vesniček a zařízení následné péče zřizovaných
Sdružením?
Činnost Sdružení SOS dětských vesniček je finančně zajišťována z několika zdrojů. Procentuálně
nejvýznamnější (cca 1/3) jsou finanční prostředky získané od sponzorů Sdružení v podobě individuálních
dárců i komerčních společností. Velká část těchto dárců podporuje Sdružení již dlouhou dobu, s ohledem na
neustále vzrůstající náklady je však samozřejmě třeba řady sponzorů Sdružení neustále rozšiřovat. Na
druhém místě je finanční dotace, kterou Sdružení SOS dětských vesniček poskytuje mezinárodní organizace
SOS Kinderdorf International (cca 1/3). Tato dotace bude v průběhu několika příštích let ukončena a
Sdružení bude muset tento významný výpadek ve svých příjmech nahradit jiným způsobem. V této
souvislosti zahájili představitelé Sdružení jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí i poslanci a
poslankyněmi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o změně podmínek pro vyplácení státní podpory
zařízením v rámci systému náhradní rodinné péče. Ze státního rozpočtu získává Sdružení v tuto chvíli
zhruba čtvrtinu potřebných finančních prostředků. Posledním významným zdrojem financí k zajištění
činnosti Sdružení je mezinárodní program kmotrovství (cca 5 %), v jehož rámci lidé z celého světa
přispívají na konkrétní děti žijící v SOS dětských vesničkách.

6. K jakému cíli se snaží SOS dětské vesničky, resp. zařízení následné péče svou činností dospět?
Základní cíl je jednoznačný - poskytnout dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu a nemají možnost být
umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, možnost vyrůstat v rodinném prostředí. Děti
připravujeme společně s matkami pěstounkami cíleně na samostatný život. DŮLEŽITÉ OTÁZKY KLADENÉ NA SOS VESNIČKY
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7. V čem jsou SOS dětské vesničky lepší než péče v dětských domovech a dalších zařízeních ústavní

výchovy?

Zásadní rozdíl spočívá již v samotném charakteru obou typů náhradní péče o děti. Dětské domovy, resp.
další zařízení ústavní výchovy jsou „ústavní zařízení“ a fungují podle předem daných vnitřních pravidel. Je
třeba přiznat, že po roce 1989 se v České republice v těchto zařízeních odehrálo mnoho velmi pozitivních
změn. Maximální počet dětí v jednom domově je 48, hodně dětských domovů má rodinný charakter apod.
Přesto se stále jedná o ústavní výchovu, která při nejlepší vůli nemůže nahradit skutečnou rodinu, byť
náhradní.
Naproti tomu v SOS dětských vesničkách mají děti příležitost rozvíjet přirozené rodinné vztahy, neboť často
žijí v rodině spolu se svými biologickými sourozenci, obklopeni péčí a láskou matky pěstounky, která jim
vytváří skutečné rodinné zázemí. Díky tomu získávají děti z SOS dětských vesniček lepší představu o
fungování rodiny a udržování rodinných vztahů. Do svého života si pak odnáší dobře zafixované návyky,
které budou potřebovat, aby jednou mohli sami založit svou rodinu a hrát roli odpovědných rodičů.
Dětské domovy a další zařízení ústavní výchovy budou mít samozřejmě i nadále důležitou roli v systému
náhradní péče o děti. Vždy totiž budou existovat děti, které budou potřebovat specializovanou péči, kterou
jim bude schopen poskytnout jen odborně školený personál. Jednoznačným cílem by ale mělo být, aby v
dětských domovech a dalších zařízeních ústavní výchovy žily skutečně jen děti, které nemohou být ze
zdravotních nebo jiných vážných důvodů umístěny do náhradní rodiny.

8. V čem spočívá hlavní rozdíl mezi individuální pěstounskou péčí a pěstounskou péčí v zařízeních pro

výkon pěstounské péče (např. SOS dětských vesničkách)?

Z právního hlediska se postavení matek pěstounek, resp. pěstounských párů v individuální pěstounské péči a
v zařízeních pro výkon pěstounské péče nijak neliší. Žadatelé o svěření dítěte do pěstounské péče musí vždy
projít schvalovacím řízením příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí a být zařazeni do evidence
žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.
Rozdíly mezi oběma druhy výkonu pěstounské péče přesto lze nalézt. Jedním z hlavních rozdílů je
dostupnost odborné pedagogické a psychologické péče, kterou v SOS dětských vesničkách zajišťují odborní
zaměstnanci Sdružení, v případě potřeby Sdružení zajišťuje externí odborníky. Děti v individuální
pěstounské péči nejsou pod průběžnou kontrolou odborníků, proto indikace některých především
psychických problémů dítěte může proběhnout se zpožděním. Individuální pěstouni navíc musí vyhledat
vhodného odborníka sami, což není vždy snadné.
Dalším rozdílem je, že matky pěstounky, resp. pěstounské páry získávají v SOS dětských vesničkách k
užívání plně vybavený rodinný dům a hradí pouze poměrnou část nákladů na domácnost (podíl celkové
částky nákladů na domácnost a počtu osob trvale žijících v domácnosti). Zároveň hradí náklady na potřebné
opravy vybavení domácnosti jen do výše 100 Kč, nad tuto částku hradí náklady na opravy Sdružení SOS
dětských vesniček.

9. Mají matky pěstounky / pěstounské páry v SOS dětských vesničkách nárok na dovolenou nebo

jinou formu pracovního volna?

V souladu se Zákoníkem práce mají i matky pěstounky, resp. pěstounské páry v SOS dětských vesničkách
nárok na dovolenou na zotavenou. V současnosti se jedná o 5 týdnů v kalendářním roce, přičemž je
Sdružením SOS dětských vesniček významně preferováno, aby si matky pěstounky, resp. pěstounské páry
svou dovolenou plánovali na dobu, kdy jsou děti na různých akcích mimo SOS dětskou vesničku (např. letní
dětské tábory nebo zimní lyžařské výcviky). Tento požadavek samozřejmě nelze v průběhu roku zcela
bezezbytku naplnit. Pokud si matka pěstounka, resp. pěstounský pár potřebuje vzít jeden nebo více dnů
pracovního volna, vždy existuje možnost je zastoupit tzv. rodinnou asistentkou, která v dané pěstounské
rodině funguje jako „teta“.

10. Jaké děti přicházejí do SOS dětských vesniček?

SOS dětské vesničky primárně přijímají děti z etnických menšin a větší sourozenecké skupiny, které jsou
obtížně umístitelné v rámci systému individuální pěstounské péče. Informace o těchto dětech se ke Sdružení
dostávají prostřednictvím příslušných úřadů z registrů dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do
pěstounské péče, vedených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, krajskými úřady, resp.
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
SOS dětské vesničky obecně nepřijímají do pěstounské péče děti vyžadující zvláštní specializovanou péči,
neboť by jim tuto péči nebyly schopné plně garantovat. V případě, kdy dojde k zásadnímu zhoršení
zdravotního stavu dítěte již žijícího v SOS dětské vesničce, se ale Sdružení samozřejmě vždy maximálně
snaží najít cestu, která by umožnila setrvání dítěte v pěstounské rodině v SOS dětské vesničce.
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Češi chtějí být pěstouny, po konci ústavů by zájemců mělo být dost

Plán ministerstva práce a sociálních věcí počítá s tím, že od roku 2014 půjdou děti do tří let věku přímo k náhradním
rodinám. Kojenecké ústavy postupně zaniknou. Průzkum ukázal, že zájemců o pěstounství by mělo být dost.

Až 350 tisíc dospělých Čechů by si bylo ochotno vzít dítě do pěstounské péče . Vyplývá to z průzkumu
Nadačního fondu J&T. Nadace oslovila tisíc respondentů. A pět procent z nich má "rozhodně zájem stát se
pěstouny".
"To je v přepočtu na obyvatele Česka právě tři sta padesát tisíc dospělých, kteří se chtějí bezprostředně stát
náhradními rodiči," kalkuluje za nadaci Eliška Roubíčková. Průzkum poprvé naznačil, že ministerský plán
nahradit kojenecké ústavy profesionálními pěstouny má šanci na úspěch, zájemců se najde dost.
To však neznamená, že by všichni lidé prošli sítí testů a prověrek. Například sdružení Amalthea se po velkém
náboru v Pardubickém kraji přihlásilo 40 zájemců. "Pěstouny se jich nakonec stalo šest," říká ředitel sdružení
David Svoboda.
I kdyby se z velké skupiny případných zájemců nakonec stalo pěstouny jen deset procent, stačilo by to.
Ministerstvo práce a sociálních věcí jich chce do ledna 2014 najít jen 500. Od tohoto data má úplně skončit
posílání dětí do kojeneckých ústavů a místo toho půjdou rovnou k pěstounským rodinám . Ty k práci přilákají i
peníze, protože plat pěstouna má stoupnout na 8 až 32 tisíc korun měsíčně.

Autor: Kateřina Frouzová
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz

 11. Kolik dětí tvoří jednu pěstounskou rodinu v SOS dětských vesničkách?
V souladu s platnými legislativními normami by měly v jedné pěstounské rodině v SOS dětských
vesničkách žít minimálně čtyři děti. Konkrétní počet dětí v jedné pěstounské rodině ale závisí na mnoha
různých faktorech, především na úspěšnosti navázání vztahu mezi matkou pěstounkou, resp. pěstounským
párem a dětmi přijatými do pěstounské péče. S ohledem na kvalitu péče o svěřené děti by maximální počet
dětí v jedné pěstounské rodině neměl překročit číslo sedm.

12. Zůstávají děti po příchodu do SOS dětské vesničky v kontaktu s biologickými rodiči?
Jedním ze základním pravidel SOS dětských vesniček je, že má být v maximální možné míře podporován
kontakt dítěte s jeho biologickými rodiči. Výjimku představuje pouze situace, kdy styk dítěte s biologickými
rodiči zakázal soud. Bohužel se mnohdy setkáváme se situací, kdy biologičtí rodiče nejeví o dítě žádný
zájem. V takovém případě často jediným pojítkem s biologickou rodinou zůstávají prarodiče. Takováto
situace ale zdaleka není pravidlem.

13. V případě, že bude do vesničky přijat manželský pár, budou se muset oba partneři pouze starat o
děti nebo budou moci i pracovat?
Cílem Sdružení SOS dětských vesniček je, aby děti žijící v SOS vesničkách byly schopné se v dospělosti
plnohodnotně zapojit do života společnosti. Jedním z nezbytných předpokladů pro to je, aby děti, resp.
mladí lidé z SOS dětských vesniček získali podle vzoru svých pěstounů představu, že normální je pracovat.
Na druhou stranu si je Sdružení SOS dětských vesniček plně vědomo toho, že péče o větší počet dětí v
jednotlivých pěstounských rodinách v SOS vesničkách je mimořádně náročná. Proto bude v případě
manželských párů maximálně podporována práce alespoň jednoho z partnerů mimo SOS vesničku. Druhý z
partnerů, resp. samotná matka pěstounka by měla primárně věnovat veškerou nezbytnou pozornost dětem.
Pokud bude existovat možnost, aby si oba partneři našli zaměstnání alespoň na částečný pracovní úvazek
mimo SOS vesničku, aniž by byla omezena péče o svěřené děti, bude Sdružení tuto možnost plně
podporovat.

14. Jak bude ošetřena situace, kdy by se samostatná matka pěstounka žijící v SOS vesničce rozhodla
provdat?
Pokud by se samostatná matka pěstounka již působící v SOS dětské vesničce rozhodla provdat a žít s
manželem i nadále v SOS vesničce, je to po dohodě s vedením SOS vesničky možné. V případě, že by
manželé chtěli získat děti do společné pěstounské péče, bude muset partner matky pěstounky projít stejnou
schvalovací procedurou a získat rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či
pěstouny vydané příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

15. Jak je finančně ohodnocena práce matek pěstounek, resp. manželských párů v SOS dětských
vesničkách?
Finanční ohodnocení pěstounské péče se řídí dvěma právními předpisy - zákonem č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Zákon o státní sociální podpoře stanoví několik druhů dávek pěstounské péče. Na matky pěstounky, resp.
manželské páry žijící v SOS dětských vesničkách se vztahuje příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek
při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče. Tento příspěvek
se má podílet na zajištění životních potřeb dítěte, nelze ho proto označit za finanční odměnu za výkon
pěstounské péče. Náleží po dobu trvání pěstounské péče, tedy ode dne svěření dítěte do pěstounské péče,
nejdéle do doby dosažení zletilosti dítěte (dovršení 18 let věku) a při splnění zákonem stanovených
podmínek je vyplácen měsíčně. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se vyplácí pěstounovi. Nárok na
příspěvek náležející ke dni zletilosti dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 let
věku, jde-li o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která
byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. Po dosažení zletilosti se příspěvek vyplácí tomuto dítěti.
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte je stanovena jako součin životního minima dítěte a koeficientu 1,40;
jde-li o nezaopatřené dítě, použije se koeficient 2,30.

16. Co se stane, pokud bude do vesničky přijat manželský pár a ten se po nějaké době rozhodne
rozvést?
Tato situace by samozřejmě byla velmi nepříjemná, především s ohledem na děti, které by měl manželský
pár svěřeny do péče. Do vzniklé situace by ale Sdružení zasahovalo jen po dohodě s oběma partnery, a to
výhradně formou odborné pomoci, jejímž cílem by bylo minimalizovat důsledky vzniklé situace pro děti. O
tom, kterému z partnerů budou svěřeny děti do péče po rozvodu manželství, by rozhodoval pouze soud v
rámci rozvodového řízení.

DŮLEŽITÉ OTÁZKY KLADENÉ NA SOS VESNIČKY
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Učím se milovat děti takové, jaké jsou, říká oceněná pěstounka

Když Magdaleně Lečbychové poprvé zmizela z peněženky větší částka, zůstala ta část její osobnosti,
nesmiřitelná se lží a krádežemi, v šoku. "Snažím se vidět jen to dobré, žádné z dětí jsem nikdy nedokázala
odsoudit," říká pěstounka, která se v SOS vesničce v Chvalčově starala postupně o devět opuštěných dětí.

Magdalena Lečbychová

• Narodila se před 52 lety.

• Po gymnáziu pracovala jako kreslička, dálkově studovala stavební průmyslovku, stala se recepční v hotelu v
Luhačovicích, pracovala jako asistentka majitele zlínské firmy.

• V roce 2001 se stala profesionální pěstounkou a přijala do výchovy první sourozeneckou trojici. Tři roky na to
přijala další sourozeneckou trojici, poslední pak před rokem.

• Letos získala od organizace Sos dětské vesničky ocenění Zlatý prsten
 
Sedíme samy ve velkém domě, kde veškerý provoz hradí sdružení SOS dětských vesniček. Coby pracující máma
od dvou puberťáků mě napadne, že profese pěstounky se v tom světle jeví jako docela idylická.
Pak se ale domem prožene temperamentní Zdenička. Holka právě v rozpuku, k uhlídání horší než pytel blech.
Vzápětí poznávám jejího o dva roky staršího bratra Zdendu a ještě v podobném věku další sourozeneckou
dvojici Jardu a Kristýnu.
Dalších pět dětí, které v domě vyrůstaly, jsou přes týden v Brně, kde chodí do učebních oborů, a domů jezdí jen
na víkendy. Některé se už osamostatnily úplně.
"Svoje děti obdivuju," rozpovídá se paní Lečbychová. "Neměly takové štěstí jako většina z nás, prožily si různá
dramata, bolesti a zklamání, přesto na svět nezanevřely. Navíc mi připadají daleko moudřejší, než jsem byla v
jejich věku já," zamýšlí se nad dětmi, jejichž zraněné duše se projevují i v chování, které my ostatní vnímáme
jako "poruchové". "Na mně je jim pomoct, aby byly šťastně a minulost zpracovaly tak, aby jim neubližovala.
Snažím se jim ukázat jinou cestu, než na jakou je postavili jejich biologičtí rodiče."

Ochutnávám koláč a je výborný. Pekla ho ta třináctiletá Zdeňka s krásnými vlasy. Na rozdíl od těch vlasů koláč
ani nestačím pochválit, protože už zase zmizela s kamarádkou do knihovny. Její bratr ne právě nadšeně, ale
nakonec ochotně odchází vyvenčit Goru, fenu vlčáka, kterou rodina - jak příznačné - našla ustrašenou na ulici a
bez domova. A my se s paní Magdou vracíme k rozhodujícím momentům jejího života.

"Nikdy se nevdáš"
Krásné dětství, sestra, milující rodiče.  Byl to tatínek, náročný na sebe i na své okolí, autoritativní,
nekompromisní, který nejvíc ovlivnil Magdalenin svět. Díky němu jejímu žebříčku hodnot vévodila poctivost a
zodpovědnost, díky němu byla jejím hnacím motorem touha po dokonalosti. Pak ale přišla puberta a střety s
otcem, které končívaly jeho výrokem "s tebou žádný chlap nikdy nevydrží". Je možné, že mě naprogramoval a já
uvěřila, že s touto svojí povahou těžko k sobě někoho najdu", říká Magdalena Lečbychová, která však na otce
vzpomíná s velkou láskou. "Vychovával mě, jak nejlépe to uměl."
Na prahu třicítky byla Magdalena krásná, úspěšná, ale sama. Tehdy ji napadlo poprvé, že by svou náruč mohla
nabídnout dětem bez domova, bez rodičů. Jenže pak poznala svou osudovou lásku a svět se začínal měnit.
"Vždycky jsem si přála mít dva syny," reaguje, když zmiňuji ty své dva. "Jenomže mi nebylo přáno, zůstala
jsem nakonec zase sama." Že jí milovaný partner zemřel na leukemii, říká mimo záznam, ale přemlouvám ji, že
tahle smutná událost je v jejím příběhu tak důležitá, že ji nepůjde vynechat.

Učím se milovat i s chybami
Po jeho smrti totiž znovu oprášila myšlenku, že si k sobě vezme opuštěné děti. Vzala ze šuplíku už jednou
sepsaný dopis s žádostí a poslala ho. "Jako bych nasedla do rychlovlaku, který ovládal někdo moudrý nahoře. A
ten přesně věděl, kde je moje místo."
Podstoupila nutné psychologické testy, školení a půl roku praxe, kdy pomáhala  v domácnostech jiných
pěstounek. Ve dvaačtyřiceti jí úřady spolu s ředitelstvím SOS vesniček přidělily první trojici dětí ve věku mezi
osmým a dvanáctým rokem.
"Zatímco miminko nebo kotě si zamilujete hned, já přijala vždycky děti od šesti do patnácti let, ty už nebyly
vždycky jen roztomilé," popisuje svou zkušenost.
"Celé maminkování tady je o práci  na sobě. Učím se milovat děti takové, jaké jsou, a abych to mohla dělat,
musím mít prvně ráda sama sebe i se svými chybami. Až ve vesničce jsem někde zaslechla výrok psycholožky
Jiřiny Prekopové, že rodiče nemohou být dokonalí právě proto, aby se děti naučily milovat nedokonalost,"
zkouší pěstounka rozluštit svou cestu k harmonii a štěstí.
Tahle pravda z úst známé dětské psycholožky osvobodila Magdalenu Lečbychovou od pravidel nařizujících až
nadlidskou dokonalost, které jí vštěpoval tatínek. NOVINOVÝ ČLÁNEK
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"Chci zpátky do děcáku"
A tak když našla u některého z dětí ukradené peníze , neodsoudila je, ale naučila se je brát  i s jejich
nedokonalostmi, tedy s tím, co jí samotné ubližuje, co vzbuzuje vztek, šok, zlost i smutek.
S pokorou dává už deset let lásku a šanci dětem, které by jinak vyrůstaly v dětských domovech, přitom se brání
přehnaným očekáváním. Přijímá do péče děti už od mala citově deprivované. "V každé ze tří sourozeneckých
skupin, které jsem dostala, byl vždycky aspoň jeden, který bojoval s vlastním přijetím. Holky se zase zpočátku
lepily úplně na každého, kdo jen prošel kolem. Trochu jsem žárlila, protože já tu přece byla od mazlení. Trvalo
to třeba i rok dva, než si zvykly, že jsem tu pro ně a že nefunguju jen jako jedna z "tet", které se u nich střídají,
jak byly dřív zvyklé."
Jeden z chlapců si zase po měsíci balil kufry, že se vrací do děcáku. "Měl tu holt nějaké povinnosti, na nichž
jsem trvala," vypráví pěstounka. "Proč si nás bereš, vždyť nám tam nebylo tak zle," slyšela výčitky. Dnes už se
tomu všichni smějí.

Cítím se na další děti
První krize přišla až vloni na podzim, když přišla do domu třetí sourozenecká skupina a nastaly školní
povinnosti. Byla unavená a potřebovala pomoc. Týden dovolené ve slovenských lázních  stačil, aby načerpala
novou energii.
Své svěřence miluje a svého rozhodnutí nikdy nelitovala. A jestli rezignovala na vlastní partnerský život?
"Jedním vztahem jsem už jako pěstounka prošla, ale nebylo to to pravé. Jezdí za mnou kamarádi a sestra se sem
do kraje nedávno po rozvodu nastěhovala i s dcerou. Jsem spokojená, partnera nehledám."
Loučíme se na trávníku před domem, dojde na pár rodinných fotek. Jen Jarda se odmítá do skupinky zapojit. "A
tak je to s ním vždycky, nedá si v ničem říct, musí si šlapat vlastní cestou," komentuje situaci jeho pěstounka, ale
v další větě ho jen chválí: "Je ohromě pracovitý, pravá ruka našeho údržbáře," říká, jakoby tušila, že se chci
zrovna zeptat, jestli jejím klukům nechybí chlapské vzory.
Připouští, že je možná jedna z mála, která je tu ve vesničce i po těch letech šťastná. "Cítím se na další děti, ale
smiřuji se s tím, že už žádné nedostanu. Do důchodu by to bylo jen na pár roků a musela bych dostat už jedině
děti starší," uzavírá své vyprávění usměvavá pěstounka z moravského Chvalčova u Bystřice pod Hostýnem.

Zdroj: http://ona.idnes.cz

Magdalena Lečbychová Magdalena lečbychová spolu se dvěmi dětmi a rodinným psem
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