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Úvod
Evropská regionální politika stojí na partnerství v území a Evropská komise podporuje vyvážený rozvoj
území se zapojením partnerů v území. Navázání partnerství je požadováno návrhem nařízení
Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o evropských fondech. Právě Regionální
akční plán (RAP) a platforma Regionální stálé konference (RSK) deklarují reálné partnerství a zapojení
územních partnerů do realizace regionální politiky Evropské unie (EU).
Programové období 2021-2027 klade v návaznosti na uplynulé období také důraz na tzv. územní
dimenzi. Územní dimenzi si lze představit jako zacílení podpory do konkrétního typu území či na
specifický problém. Regionální akční plán je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení
územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. Nepatří mezi integrované územní nástroje.
RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. RAP řeší
vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu klíčových územních partnerů a
řídicích orgánů. V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území kraje,
které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče.
RAP řeší pouze vybrané tematické oblasti, a to:
•

Střední školství

•

Silnice II. třídy

•

Deinstitucionalizace sociálních služeb – investiční část

•

Zdravotnická záchranná služba

Další oblasti jsou sledovány pouze v synergických vazbách na témata výše uvedená, nejsou součástí
schvalované povinné struktury RAP definované MMR ČR, jedná se zejména o vazby na:
•

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace,

•

strategie CLLD v Královéhradeckém kraji,

•

místní akční plány rozvoje vzdělávání,

•

koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+)

•

Regionální inovační strategie KHK (RIS 3)

RAP by měl také přispět ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území kraje – témata se
nebudou překrývat s tématy v ITI/CLLD. Jeho realizací by mělo dojít k zefektivnění čerpání fondů EU na
území kraje, a to především díky lepší připravenosti území a reálnému monitoringu absorpční kapacity.
Financování RAP z fondů EU bude zajištěno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního
programu II.
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Proces tvorby RAP včetně povinné struktury je stanoven Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)
dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních pánů
v programovém období 2021-2027.

Každá aktivita RAP obsahuje níže uvedené kapitoly:
A) Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP
B) Věcná náplň aktivity RAP
▪
▪
▪
▪
▪

Analýza potřeb a absorpční kapacita
Cílový stav
Finanční alokace
Závazek RAP
Bariéry/rizika

C. Příloha – Infrastrukturní rámec projektů

RAP Královéhradeckého kraje vychází z platných krajských strategických dokumentů pro dané oblasti,
včetně Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027, konkrétní výčet koncepcí je uveden v
úvodu každé z kapitol, a zároveň je v souladu s národními strategiemi, zejména pak Strategií
regionálního rozvoje ČR 2021+.

Regionální akční plán Královéhradeckého kraje byl zpracován sekretariátem Regionální stálé
konference Královéhradeckého kraje (dále jen sekretariát RSK KHK) ve spolupráci s dotčenými odbory
Krajského úřadu KHK a se zapojením relevantních partnerů v území.

Zajištění činnosti Regionální stálé konference KHK je realizováno prostřednictvím projektu č.
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000223 Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje III.
RSK KHK zpracovává v polovině programového období (tj. k 30. 6. 2024) Zprávu o naplňování RAP.
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Střední školství
Královéhradecký kraj patří v porovnání s ostatními kraji Česka k regionům s průměrnou úrovní
vzdělanosti obyvatel. Přestože se počet osob s vyšším vzděláním v regionu zvyšuje, tak stále polovinu
populace starší 15 let tvoří lidé s maximálním dosaženým vzděláním základním nebo středním bez
maturity. V porovnání s průměrem Česka se Královéhradecký kraj také výrazněji odlišuje v podílu osob
s vysokoškolským vzděláním (ČR = 18,5 %, KHK = 15,4 %).
V Královéhradeckém kraji působilo v polovině roku 2020 celkem 74 středních škol, z toho většinu (54
SŠ, necelých 73 %) zřizoval Královéhradecký kraj. Druhým významnějším zřizovatelem je v regionu
privátní sektor (13 SŠ), 4 střední školy jsou zřizovány církví, dvě státem a jedna obcí.
Dlouhodobě je v regionu nejvyšší zájem o studium maturitních oborů, kde studuje necelá polovina
žáků. Druhou nejpočetnější skupinou jsou mladí lidé studující obory bez maturity (většinou s výučním
listem) a třetí skupinou jsou žáci víceletých gymnázii. Ze strany žáků je nejvyšší zájem o studium oborů
ze skupiny oborů 79 Obecná příprava, 23 Strojírenství a strojírenská výroba a 65 Gastronomie,
hotelnictví a turismus.
Strukturálním problémem regionu je pokračující nesoulad mezi požadavky trhu práce a nabídkou
kvalifikovaných pracovních sil. Dle zaměstnavatelů absolventi poptávaní na trhu práce nejsou
dostatečně připraveni na výkon určitých profesí. V oblasti středního vzdělávání je dalším specifickým
problémem nedostatečný zájem o polytechnické a odborné vzdělávání, zejména o učební obory.
Rozvoj a zkvalitnění sekundárního školství v regionu je řešeno ve Strategii rozvoje Královéhradeckého
kraje 2021-2027 v rámci priority „1. Konkurenceschopný region“ prostřednictvím intervencí v cíli „1.2
Kvalifikované lidské zdroje a kvalitní vzdělávání“. Tato oblast je také ukotvena v platném Dlouhodobém
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje a v aktuálním Krajském
akčním plánu rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje (dále jen „KAP KHK“).

Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP
Zpracovatel RAP (sekretariát RSK) spolupracoval při tvorbě aktivity RAP Střední školství s Odborem
školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který je realizátorem Krajského akčního plánu KHK.
V průběhu roku 2020 byly všechny střední školy se sídlem v Královéhradeckém kraji všech zřizovatelů
vyzvány k předložení svých záměrů pro projekty vhodné k realizaci s podporou z IROP. Mapování
zahrnovalo věcné zaměření, předpokládané výdaje, termín realizace i reálnou připravenost projektů.
Seznam projektových záměrů středních škol a navrhovaná kritéria pro prioritizaci byly projednány v
minitýmu KAP KHK zaměřeném na polytechnické vzdělávání, jehož členy jsou např. zástupci středních
škol všech zřizovatelů, hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Národního pedagogického
institutu nebo Odboru životního prostředí KÚ KHK a dalších.
Podobným způsobem probíhá projednávání seznamu projektových záměru speciálních škol.
Aktivita RAP včetně seznamu projektů a kritérií výběru, než bude předložena RSK ke schválení, bude
projednána Pracovní skupinou Vzdělávání při RSK (KAP KHK).
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Věcná náplň aktivity RAP
Analýza potřeb a absorpční kapacita
Jaké jsou potřeby území v rámci infrastrukturních projektů SŠ, potenciálně financovatelných z IROP,
zdůvodnění,
Dle analýzy vyplývající z dokumentů KAP I a II je prioritní podpora výuky zaměřené na polytechnická
témata, odborné vzdělávání, ale i na dovednosti, jako jsou podnikavost, gramotnosti, klíčové
kompetence. Zároveň je napříč tématy kladen důraz na dodržování principu inkluzivního vzdělávání.
Pro zvýšení kvality vzdělávání byly definovány měkké potřeby škol, které se zaměřují na rozvoj žáků i
pedagogů a s nimi související infrastrukturní záměry. Ovšem základní podmínkou dosažení cílů KAP je
kvalitní infrastruktura především v podobě staveb sloužících svému účelu. Jedním ze základních
prostředků vedoucích k naplnění cílů KAP je investiční vybavení budov škol a školských zařízení.
Pro realizaci těchto aktivit je třeba školám pro formální i neformální vzdělávání zajistit kvalitní moderní
prostředky pro výuku, která bude v souladu se současnými požadavky institucí a firem. Mezi
nejvýznamnější potřeby patří vybudování dílen, odborných učeben, laboratoří, úpravy dalších prostor
potřebných pro přípravu výuky apod.
Nezbytný je nákup moderního vybavení, které mohou žáci i pedagogové využívat ve vzdělávacím
procesu. Pro inkluzivní vzdělávání je nutné zajištění kompenzačních pomůcek, zajištění bezbariérových
tras a odstranění překážek nejen ve škole, ale i v neučebních prostorách.
Z analýz plyne, že na trhu práce je největší poptávka po technicky zaměřených pracovnících. Rychlý
vývoj technologií vede k zastarávání stávajícího vybavení škol a neumožňuje pružně reagovat na
požadavky zaměstnavatelů. Odpovídající vybavení škol zvýší zájem žáků o studium polytechnických
oborů a skladba absolventů bude zároveň více odpovídat požadavkům trhu práce.
Všechny střední školy se sídlem v Královéhradeckém kraji všech zřizovatelů byly vyzvány k předložení
svých záměrů pro projekty vhodné k realizaci s podporou z IROP. Mapování zahrnovalo věcné
zaměření, předpokládané výdaje, termín realizace i reálnou připravenost projektů.
Mapování absorpční kapacity území kraje pro projekty IROP
Absorpční kapacita Královéhradeckého kraje v aktivitě střední školství je orientačně v hodnotě 612,6
mil. Kč (viz příloha 1a RAP KHK).
Absorpční kapacita Královéhradeckého kraje za speciální školy je orientačně v hodnotě 163,9 mil. Kč
(viz příloha 1b RAP KHK).

Způsob prioritizace potřeb, tj. na základě čeho budou projekty zařazovány na seznam.
V rámci mapování absorpční kapacity byli osloveni všichni zřizovatelé škol v Královéhradeckém kraji,
aby zaslali své projektové záměry, které mohou být financovány z IROP II v období 2021–2027.
Odborný tým složený z pracovníků odboru školství, realizačního týmu KAP, zástupců kraje se sešel a na
základě priorit kraje sestavil návrh následujících kritérií:
•

Soulad projektového záměru se strategiemi a prioritami kraje: inovativnost, polytechnické
vzdělávání

•

Počet zapojených subjektů
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•

Podíl stavebních úprav

•

Výše nákladů na jednoho žáka

•

Připravenost projektu

Tato kritéria byla předložena k projednání a diskuzi minitýmu KAP pro polytechnické vzdělávání. A bude
následovat projednání v PS Vzdělávání při RSK.
Zdroj:
•

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje

•

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje

•

Mapování absorpční kapacity území kraje (projekty do IROP)

•

Expertní přístupy členů PS Vzdělávání při RSK

Cílový stav
Bude doplněno

Finanční alokace
Bude doplněno

Závazek RAP
Bude doplněno

Bariéry/rizika
Bude doplněno

Infrastrukturní rámec projektů
Viz příloha 1a + 1B Seznam projektů – střední školství a speciální školství
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Silnice II. třídy
Dopravní silniční systém na území Královéhradeckého kraje je do značné míry diferencovaný, což
souvisí s charakterem území. V oblasti Polabské nížiny je hustota dopravní sítě nejvyšší a klesá směrem
k příhraničním pohořím. Centrum představuje krajské město Hradec Králové, odkud se dopravní síť
paprskovitě rozbíhá. V podhůří Krkonoš a Orlických hor jsou vedeny okružní tahy.
Královéhradecký kraj patří mezi regiony s hustou silniční sítí, ale s nízkým podílem dálnic a rychlostních
silnic. Kraji chybí přímé kapacitní napojení na sousední regiony, resp. na evropskou dopravní síť (D11,
D35). Existující síť silnic v regionu je tak přetížena v některých trasách tranzitní dopravou, což má
výrazný negativní vliv na životní prostředí obyvatel.
Regionální silniční síť, která je tvořena silnicemi II. a III. tříd a je spravována Královéhradeckým krajem,
vykazuje 2. nejvyšší hustotu v rámci ČR. Délka krajských silnic na celkové délce silniční sítě v regionu je
téměř 88 % (3 283 km) a z toho 27 % (894 km) tvoří silnice II. třídy. Hustota i délka této sítě znamená
značné náklady na její údržbu, jež jsou dále ovlivňovány členitostí (hornatostí) území a klimatickými
podmínkami.
Problémem regionální sítě silnic navzdory značným vynaloženým prostředkům z rozpočtu kraje i dotací
je stále špatný stav a technická zanedbanost regionální silniční sítě odrážející se v nedostatečných
parametrech, dopravních závadách včetně nedostatečné kapacity nebo kvality. Tyto faktory omezují
kvalitu dopravní dostupnosti regionálních center v kraji a napojení regionu na nadřazenou silniční síť.
Zlepšení dopravní dostupnosti rekonstrukcí a modernizací krajských silnic je řešeno ve Strategii rozvoje
Královéhradeckého kraje 2021-2027 v rámci priority „3. Efektivní infrastruktura a dostupnost“
prostřednictvím intervencím v cíli „3.1 Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné regiony“.

Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP
Zpracovatel RAP (sekretariát RSK) spolupracoval při tvorbě aktivity RAP Silnice II. třídy s Odborem
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Ten ve spolupráci s Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a. s. a majetkovým správcem, tj.
příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje dlouhodobě kontinuálně monitoruje
stav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
Zjištěný stav silnic, případně další skutečnosti (např. související investice, nehodová místa, potřeba
napojení regionu na nadřazenou silniční síť, řešení obchvatů sídel, aj.) v čase postupně iniciuje potřebu
zahájení investiční přípravy za účelem odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu, nebo za
účelem řešení jiného problému, který byl na silniční síti identifikován.
Investiční příprava jednotlivých akcí je průběžně monitorována ve formě seznamu, který je v čase
aktualizován dle vývoje přípravy jednotlivých stavebních akcí. Celkový zásobník staveb je pak s
přihlédnutím k dostupným prostředkům, specifickým požadavkům na čerpání (získání) finančních
prostředků a aktuálnímu stavu připravenosti prioritizován za účelem výběru vhodných akcí k realizaci.
Prioritizace probíhá dle transparentního přednastaveného systému vícekriteriálního hodnocení
daného úseku silnice, který reprezentuje význam a potřebnost úseku silnice v rámci krajské silniční sítě.
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V případě seznamu záměrů pro IROP2 byla v rámci specifických podmínek čerpání prostředků
zohledněna při sestavování seznamu podmínka umístění řešeného úseku na vymezené prioritní síti
IROP (aktuálně v pracovní neschválené verzi). Další specifickou podmínkou, kterou bude nutné
zohlednit, je přijatelnost akce ve vztahu ke specifickým podmínkám konkrétní výzvy IROP2, jakmile
budou tyto podmínky zveřejněny.
Aktivita RAP včetně seznamu projektů, než bude předložena RSK ke schválení, bude projednána
Pracovní skupinou Doprava při RSK.

Věcná náplň aktivity RAP
Analýza potřeb a absorpční kapacita
Jaké jsou potřeby území v rámci infrastrukturních projektů silnic, potenciálně financovatelných z
IROP, zdůvodnění:
Kvalitní dopravní infrastruktura je nejen základním předpokladem dopravy, ale i limitujícím faktorem
rozvoje národního hospodářství a tím i regionálního rozvoje, neboť umožňuje mobilitu výrobních
faktorů. S postupující globalizací význam silniční dopravní infrastruktury roste.
V současnosti má dopad na požadovanou dopravní dostupnost regionu několik faktorů, hlavními
trendy vývoje v dopravě jsou:
•

rostoucí mobilita společnosti,

•

rostoucí význam individuální automobilové dopravy na úkor autobusové a železniční osobní
dopravy,

•

rostoucí flexibilita a mobilita pracovní síly a nutnost zajištění dodávek zboží v režimu JIT (just
in time).
Jedním ze základních vztahů dopravy k regionální politice je vzájemná a propojená podpora všech
relevantních druhů dopravy přispívajících k regionálnímu a lokálnímu rozvoji.
Vzhledem k rostoucím nárokům na silniční dopravní infrastrukturu je nutné zajistit dostatečné a
kvalitní silniční napojení významných center (uzlů) na nadregionální síť.
Krajská regionální silniční síť (silnice II. a III. třídy) dle Strategie rozvoje kraje vykazuje 2. nejvyšší hustotu
v rámci ČR, z toho necelá polovina (bezmála 1 500 km) silnic II. a III. třídy je ve stavu havarijním. Dochází
také k postupnému zhoršování technického stavu mostních konstrukcí, více než desetina z celkového
počtu mostů na silnicích II. a III. třídy je v nevyhovujícím stavu. Mezi nejvíce zatížené úseky patří
intravilány obcí na hlavních tazích. Z toho vyplývá, že Královéhradecký kraj má sice dostatečnou
hustotu silniční sítě, která je ale v nevyhovujícím technickém stavu. Proto Královéhradecký kraj
potřebuje modernizovat a rekonstruovat stávající silnice, které nesplňují stavebně technické a
bezpečnostní parametry, příp. potřebuje dobudovat nové úseky (např. přeložky, obchvaty sídel), které
převedou nadměrnou dopravu z intravilánů obcí.
Důležité je také reagovat na případné změny dopravní situace v regionu, kdy dojde ke změně
(převedení) intenzit dopravy v důsledku vzniku a rozvoji nových významných center (např.
průmyslových zón), nebo na základě změn v nadřazené silniční síti (např. realizace nových úseků dálnic
D11 a D35).
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Mapování absorpční kapacity mapování absorpční kapacity území kraje pro projekty IROP (využití
zdrojů dat odborů dopravy KÚ, RSK a případně mapování v rámci AP SRR) a reálné připravenosti
projektů:
Absorpční kapacita Královéhradeckého kraje v této aktivitě je orientačně v hodnotě 2 517,3 mil. Kč (viz
příloha 2 RAP KHK).
Způsob prioritizace potřeb, tj. na základě čeho budou projekty zařazovány na seznam. Dle jakých
kritérií budou projekty vybírány na finální seznam (do 130% alokace na kraj):
Prioritizace potřeb ve vztahu k zásobníku IROP2 bude probíhat na základě hodnocení tří základních
okruhů kritérií:
•

vztah k prioritní síti IROP

•

připravenost projektového záměru

•

vícekriteriální analýza založená na SHV (systém hospodaření s vozovkou) a hodnocení dalších
aspektů významu silničního úseků pro kraj
Na základě těchto kritérií budou projekty vybírány ze zásobníku k realizaci (resp. podání žádosti)
z IROP2.
Zdroj:
•

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027

•

Mapování absorpční kapacity území kraje (projekty do IROP)

•

Expertní přístupy členů PS Doprava při RSK

Cílový stav
Bude doplněno

Finanční alokace
Bude doplněno

Závazek RAP
Bude doplněno

Bariéry/rizika
Bude doplněno

Infrastrukturní rámec projektů
Viz příloha 2 Seznam projektů – silnice II. třídy
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Deinstitucionalizace sociálních služeb
Královéhradecký kraj disponuje rozvinutou sítí sociálních služeb, průběžně dochází k nárůstu úvazků
přímé práce, a to jak na úrovni služeb sociální péče, tak služeb sociální prevence. Jde především o reakci
na demografický vývoj, socioekonomickou situaci ve společnosti a zohlednění požadavků na kvalitu
poskytované péče a podpory a procesu deinstitucionalizace podpory a pomoci lidem s postižením a
reformy péče o duševní zdraví. Pokrytí některými druhy sociálních služeb je však na území kraje
nerovnoměrné či nedostatečné. V případě pobytových sociálních služeb pro osoby s postižením
(mentálním či kombinovaným) i přes postupnou transformaci a rozvoj služeb komunitního charakteru
nadále převažují služby ústavního charakteru, ve vybraných územích kraje nadále nejsou služby pro
osoby s postižením dostupné (v dostatečné kapacitě, případně vůbec).
Síť sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním se výrazně rozvíjí v posledních deseti letech,
převážně na úrovni služeb terénních. Kapacity pobytových sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu
jsou v Královéhradeckém kraji velmi skromné, chráněné bydlení patří mezi nejnovější služby tohoto
segmentu a jeho dostupnost je v Královéhradeckém kraji minimální. Nadále chybí či nejsou dostatečně
kapacitně zastoupeny pobytové sociální služby pro specifické cílové skupiny (osoby s vážným duševním
onemocněním, osoby s vysokou mírou podpory, osoby s chováním náročným na péči).
Deinstitucionalizace sociálních služeb je pro Královéhradecký kraj prioritou. Nadále je nezbytné
pokračovat v transformaci sociálních služeb v bydlení a podporu poskytovanou v přirozeném prostředí
a rozvoji služeb komunitního charakteru s cílem umožnit lidem s postižením a duševním onemocněním
žít běžný život srovnatelný s životem vrstevníků.
V tuto chvíli Královéhradecký kraj nastavil trend tzv. částečné transformace, avšak model tzv. úplné
transformace se jeví jako vhodnější (a to zejména s ohledem na prevenci institucionalizace osob
s vysokou mírou podpory). V předcházejících letech částečnou transformací procházela zařízení
Barevné domky Hajnice a Domov bez bariér (dříve Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích
v Podkrkonoší), aktuálně Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny. Změny podporující přechod od
ústavních služeb ke službám komunitního charakteru či jejich rozvoj, zefektivnění a zkvalitnění
stávajících služeb realizují i další zařízení sociálních služeb pro osoby s postižením a duševním
onemocněním v Královéhradeckém kraji.
Podpora sociální integrace a deinstitucionalizace je řešena ve Strategii rozvoje Královéhradeckého
kraje 2021–2027 v rámci priority „2. Zdravá, stabilní a soudržná společnost“ prostřednictvím intervencí
v cíli „2.2 Sociální stabilita a soudržnost společnosti“. Rozvoj dostupnosti včetně transformace
sociálních služeb vychází ze Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018–2026 a
Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2021–2023.
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Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP
Při přípravě aktivity RAP Deinstitucionalizace sociálních služeb (dále jen DEI) zpracovatel RAP
(sekretariát RSK) spolupracoval s Královéhradeckým krajem v roli zadavatele sociálních služeb a
Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Nastavení RAP v tématu DEI a výběr projektů zařazených do RAP vychází ze schválené Strategie
Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 a Střednědobého plánu
sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023.
Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 formuluje
dlouhodobou politiku Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb. Je základním dlouhodobým
koncepčním materiálem Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb. Stanovuje priority v
oblasti rozvoje sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje a vymezuje priority v oblasti
investic do sociálních služeb. Strategie slouží ke koordinaci činnosti v oblasti zajišťování dostupnosti
sociálních služeb. Priority a cíle formulované tímto dokumentem jsou upřesňovány střednědobými
plány sociálních služeb vytvářenými dle § 95, písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v
platném znění.
Pro zajištění koordinace naplňování cílů Strategie zřizuje Rada kraje Komisi po plánování a financování
sociálních služeb – v komisi jsou zástupci Zastupitelstva kraje a obcí s rozšířenou působností. Komise je
poradním orgánem Rady kraje v oblasti tvorby pravidel sítě sociálních služeb kraje, vyjadřuje stanoviska
ke zvýšení/snížení kapacit poskytovaných sociálních služeb zařazených do Sítě veřejně podporovaných
sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Záměr tvorby Střednědobého plánu sociálních služeb
Královéhradeckého kraje 2021 až 2023 byl projednán s obcemi a poskytovateli sociálních služeb na
regionálních setkáních, které se uskutečnily v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě,
Trutnově, a Jičíně.
Poskytovatelé relevantních služeb pro osoby s postižením, potenciální nositelé projektů DEI, jejichž
zřizovatelem není Královéhradecký kraj (Diakonie ČCE – středisko BETANIE – evangelický domov v
Náchodě a Oblastní charita Červený Kostelec), byli Odborem sociálních věcí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje osloveni s žádostí o vyjádření k přehledu projektů navrhovaných k zařazení
do RAP v tématu DEI v Královéhradeckém kraji a o sdělení případných připomínek k předloženému
návrhu. Tento přehled byl rovněž dne 7. ledna 2021 představen Komisi Rady Královéhradeckého kraje
pro plánování a financování sociálních služeb, jejímiž členy jsou zástupci obcí s rozšířenou působností
Královéhradeckého kraje.
Aktivita RAP včetně seznamu projektů, než bude předložena RSK ke schválení, bude projednána
Pracovní skupinou Sociální oblast při RSK.
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Věcná náplň aktivity RAP
Analýza potřeb a absorpční kapacita
Jaké jsou potřeby území v rámci infrastrukturních projektů DEI, potenciálně financovatelných
z IROP2 zdůvodnění:
Projekty DEI vychází ze Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018–2026 a
Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2021–2023. Předcházelo ji posouzení materiálně
technických podmínek zařízení v KHK a jejich lokalizace v území. Královéhradecký kraj má k 1. 1. 2021
k dispozici 511 lůžek pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením ve velkokapacitních pobytových
sociálních službách, druh služby §48 (dále jen DOZP) zákona č 108/2006 Sb. o sociálních službách,
v platném znění (dále jen ZSS). Velká část kapacit je lokalizována do 2 oblastí. Rychnovsko: Domečky
Rychnov nad Kněžnou a Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny (dále jen ÚSP Kvasiny) – vzdálenost 7
km, kapacita zařízení 160 lůžek (aktuální stav, před zahájením transformace byla kapacita obou zařízení
194 lůžek) a Novobydžovsko: venkovské území, Domov sociálních služeb Chotělice a Domov sociálních
služeb Skřivany – vzdálenost 5 km, kapacita zařízení 142 lůžek (aktuální stav, před zahájením
transformace byla kapacita obou zařízení 152 lůžek).
Z územního hlediska pak chybí pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením v okrese Jičín (cca
79 tis. obyvatel, ORP Jičín, Nová Paka, Hořice), nedostatečné kapacity jsou také v okrese Náchod (ORP
Náchod, Jaroměř, Nové Město nad Metují), kde Královéhradecký kraj utlumuje provoz DOZP o kapacitě
47 lůžek ústavního typu provozovaného v areálu domova pro seniory. V těchto regionech zcela chybí
pokrytí vhodnými pobytovými sociálními službami komunitního charakteru pro osoby se zdravotním,
resp. mentálním a kombinovaným postižením.
Struktura pobytových služeb se v Královéhradeckém kraji postupně mění v souvislosti s probíhající
deinstitucionalizací a podporou rozvoje služeb komunitního charakteru.
Struktura lůžek co do územního rozložení, tak i do druhové sklady však stále neodpovídá potřebám
obyvatel Královéhradeckého kraje. KHK připravuje projekty zaměřené na změnu druhové skladby a
regionálního rozložení. Aktuálně jsou schváleny transformační plány ÚSP Kvasiny i Domova sociálních
služeb Chotělice, které vycházejí z vyhodnocení potřeb uživatelů obou zařízení.
ÚSP Kvasiny realizuje transformaci od roku 2013. V roce 2020 byly dokončeny projekty 3 objektů
chráněného bydlení (dále jen CHB) v Kostelci nad Orlicí a Týništi nad Orlicí s celkovou kapacitou 18
lůžek. V realizaci s plánovaným dokončením v roce 2021 je projekt komunitního DOZP v Třebechovicích
pod Orebem s kapacitou 12 lůžek a chráněného bydlení v Kostelci nad Orlicí (6 lůžek).
Domov sociálních služeb Chotělice realizuje transformaci od roku 2016 (zahájení prací na přípravě
Plánu realizace změny DSS Chotělice (transformační plán). V tuto chvíli jsou projekty na přesuny části
kapacity připraveny pro realizaci. Projekty jsou ve fázi přípravy (majetkové vztahy, příprava projektové
dokumentace), plán realizace vychází z aktuálních možností kraje, stav přípravy umožní realizaci těchto
projektů v rámci programu.
Co se týče služeb pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním, platí i v tomto případě, že
kapacita služeb neodpovídá potřebám. V tomto případě však i z hlediska celkové kapacity služeb,
nikoliv „pouze“ z hlediska územního rozložení či druhové skladby. Proto jsou mezi projekty,
potenciálně financovatelnými z IROP, zahrnuty i ty, které mohou přispět k naplňování změn služeb
Domova Na Stříbrném vrchu a podpořit směřování služeb komunitního charakteru do lokalit
Náchodska, Rychnovska a případně Dobrušska. V souladu se samostatnou Přílohou č. 2 „Rozvojová síť
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sociálních služeb“ – v návaznosti na potřebu investic do infrastruktury sociálních služeb Strategie
Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb na období 2018 až 2026 a Střednědobým plánem
sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023 je také založení služby chráněné bydlení pro
tuto cílovou skupinu na území Trutnovska.
Mapování absorpční kapacity mapování absorpční kapacity území kraje pro projekty IROP (využití
zdrojů dat sociálních odborů a případně mapování v rámci AP SRR) a reálné připravenosti projektů:
Absorpční kapacita Královéhradeckého kraje v této aktivitě je orientačně v hodnotě 653,5 mil. Kč (viz
příloha 3 RAP KHK).
Způsob prioritizace potřeb, tj. na základě čeho budou projekty zařazovány na seznam. Dle jakých
kritérií budou projekty vybírány na finální seznam (do 130% alokace na kraj):
V souladu doporučením MPSV ČR se projekty prioritizovaly v následujícím pořadí: na prvním místě
projekty, které přispějí k dokončení rozběhlých transformací, dále transformace nově zahájené s
úplným dokončením v období 2021 – 2027 a nakonec nové transformace s částečným dokončením v
období 2021 – 2027 a především v souladu se schválenou Strategií Královéhradeckého kraje v oblasti
sociálních služeb na období 2018 až 2026 a Střednědobým plánem sociálních služeb
Královéhradeckého kraje 2021 až 2023 navrhuje zařazení projektů, které: povedou k dokončení
zahájené transformace Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny, a dále projektů, které povedou k
naplňování schváleného Plánu realizace změny (transformačního plánu) Domova sociálních služeb
Chotělice. Pro případ dostatečných disponibilních zdrojů jsou na seznam projektů potenciálně
financovatelných z IROP zařazeny projekty podporující změny služeb pro osoby s duševním
onemocněním (zejm. přispívající k naplňování změn služeb DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU, aktuálně
jediného poskytovatele služby domov se zvláštním režimem pro osoby s vážným duševním
onemocněním na území Královéhradeckého kraje). Doporučení MPSV (stav procesu transformace) je
určujícím kritériem při stanovení priorit, dále pak pořadí/prioritu jednotlivých projektů ovlivní stupeň
jejich připravenosti.
Zdroj:
•

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027

•

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018 až 2026

•

Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje 2021 až 2023

•

Mapování absorpční kapacity území kraje (projekty do IROP)

•

Expertní přístupy členů PS Sociální oblast při RSK

Cílový stav
Bude doplněno
Finanční alokace
Bude doplněno
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Závazek RAP
Bude doplněno

Bariéry/rizika
Bude doplněno

Infrastrukturní rámec projektů
Viz příloha 3 Seznam projektů – deinstitucionalizace sociálních služeb
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Zdravotnická záchranná služba
V rámci výkonu samosprávy a státní správy Královéhradecký kraj přímo odpovídá za zajištění
dostupnosti přednemocniční neodkladné péče a některých dalších zdravotních služeb. Tyto služby
zajišťuje prostřednictvím mj. i zdravotnické záchranné služby.
Královéhradecký kraj, na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zřídil na
svém území Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje (dále jen ZZS KHK), která na
základě tísňové výzvy poskytuje zejména přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným
postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. ZZS KHK na území kraje působí od roku 2004 a je
jednou ze tří základních složek integrovaného záchranného systému.
Přednemocniční neodkladnou péči zajišťují výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby: rychlá
zdravotnická pomoc (RZP), rychlá lékařská pomoc (RLP), rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous
(RV) a letecká záchranná služba (LZS). V současnosti je v kraji 15 výjezdových základen a 32 výjezdových
skupin (22x rychlá zdravotnická pomoc, 6x rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous, 3x rychlá
lékařská pomoc a 1x letecká záchranná služba).
Zdravotnická záchranná služba kraje poskytuje péči tak, aby byla zajištěna dostupnost dle plánu
plošného pokrytí (tzn. do 20 minut). Některé lokality, zejména horské oblasti, které se ne zcela daří
vykrýt vlastními silami ZZS KHK do 20 minut, jsou řešeny ve spolupráci s horskou službou. Letecká
záchranná služba je umístěna na heliportu v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové a pokrývá území
Královéhradeckého a sousedního Pardubického kraje.
Zajištění dostupných a kvalitních zdravotních služeb vč. ZZS v kraji je řešeno ve Strategii rozvoje
Královéhradeckého kraje 2021–2027 v rámci priority „2. Zdravá, stabilní a soudržná společnost“
prostřednictvím intervencí v cíli „2.1 Odpovídající podmínky pro zdravý život populace.“ Další rozvoj
ZZS KHK je ukotven i v rámci Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2021-2025.

Popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP
Zpracovatel RAP (sekretariát RSK) spolupracoval při tvorbě aktivity RAP ZZS s Odborem zdravotnictví
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a zástupci Zdravotnické záchranné služby KHK. Na základě
vstupních analytických údajů byl během roku 2020 vytvořen seznam projektových záměrů. Jednalo se
zejména o záměry z oblasti rekonstrukcí či výstavby výjezdových základen, zlepšení technického a
přístrojového vybavení, obnovy sanitních vozidel, modernizace operačního střediska, rozvoje eHealth
apod. Následně probíhala fáze připomínkování, stanovení pořadí důležitosti jednotlivých záměrů a
finální úpravy. Těchto úprav se účastnili jednak zástupci ZZS KHK (ředitel organizace, ekonomickoprovozní náměstek), odboru zdravotnictví, tak i představitelé krajské samosprávy (radní pro
zdravotnictví, radní pro regionální rozvoj, radní pro investice ad.).
Aktivita RAP včetně seznamu projektů, než bude předložena RSK ke schválení, bude projednána
Pracovní skupinou Zdravotnictví při RSK.
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Věcná náplň aktivity RAP
Analýza potřeb a absorpční kapacita
Jaké jsou potřeby území v rámci projektů ZZS, potenciálně financovatelných z IROP2 zdůvodnění:
V rámci projektů ZZS pro území Královéhradeckého kraje je potřeba zajistit dostatečné kapacity a
zodolnění staveb/objektů a zařízení ZZS. Jedná se zejména a o výstavbu výjezdových základen v okrese
Jičín (Jičín, Hořice, Nová Paka), v okrese Rychnov nad Kněžnou, výstavbu nebo rekonstrukci výjezdové
základny v okrese Náchod (Jaroměř), a rekonstrukci výjezdové základny v okrese Hradec Králové. Je
potřeba posílit akceschopnost ZZS nákupem sanitních vozidel a nákupem přístrojového vybavení. Je
potřeba posílit připravenost na zvládání biologických rizik (pandemie) pořízením speciálních sanitních
vozidel pro tyto účely. Je potřeba zvýšit úroveň operativního řízení ZZS formou modernizace
operačního střediska, modernizací radiokomunikační sítě a technologií. Je potřeba posílit
kyberbezpečnost technologií ZZS tím, že v rámci projektů na modernizaci operačního střediska a
radiokomunikačních sítí a technologií bude realizován také nákup prostředků a technologií zvyšující
odolnost proti kybernetickým hrozbám. Je potřeba pokračovat v rozvoji eHealth, a to v oblasti
telemedicíny, a tak pokračovat s přechodem na plně elektronickou výměnu zdravotnických a jiných
dat. Tyto aktivity budou navazovat na modernizaci operačního střediska a radiokomunikačních sítí a
technologií. Vzhledem k rostoucí náročnosti práce je nadále potřeba zajistit vysokou připravenost
pracovníků ZZS prostřednictvím posílení vzdělávacích kapacit ZZS formou nákupu simulátorů a
trenažerů do stávajících výcvikových středisek.
Mapování absorpční kapacity mapování absorpční kapacity území kraje pro projekty IROP (využití
zdrojů dat odborů zdravotního, ZZS a případně mapování v rámci AP SRR) a reálné připravenosti
projektů:
Absorpční kapacita Královéhradeckého kraje v této aktivitě je orientačně v hodnotě 368,1 mil. Kč (viz
příloha 4 RAP KHK).

Způsob prioritizace potřeb, tj. na základě čeho budou projekty zařazovány na seznam. Dle jakých
kritérií budou projekty vybírány na finální seznam (do 130 % alokace na kraj):
Zodolnění/výstavba staveb a objektů se bude odvíjet od stavu stávajících budov. Přednostně se budou
realizovat projekty v místech s nejméně vyhovujícím stavem budov. Stejné kritérium bude uplatněno
také u pořízení sanitních vozidel a přístrojů.

Zdroj:
•

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027

•

Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2021-2025

•

Mapování absorpční kapacity území kraje (projekty do IROP)

•

Expertní přístupy členů PS Zdravotnictví při RSK

Cílový stav
Bude doplněno
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Finanční alokace
Bude doplněno

Závazek RAP
Bude doplněno

Bariéry/rizika
Bude doplněno

Infrastrukturní rámec projektů
Viz příloha 4 Seznam projektů – zdravotnická záchranná služba
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Seznam zkratek
CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj

ČR

Česká republika

DEI

deinstitucionalizace

EU

Evropská unie

IROP

Integrovaný regionální operační program

ITI

Integrované územní investice

KAP

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

KHK

Královéhradecký kraj

KPSV

koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

RAP

Regionální akční plán

RIS3

Regionální inovační strategie

RSK

Regionální stálá konference

SRR

Strategie regionálního rozvoje

ZZS

Zdravotnická záchranná služba
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Přílohy: Infrastrukturní rámce projektů RAP KHK
1.
2.
3.
4.

Střední školství + speciální školství
Silnice II. třídy
Deinstitucionalizace sociálních služeb
Zdravotnická záchranná služba
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