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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,

představuji vám pátou Výroční zprávu kraje Vysočina, která vás seznámí 
s důležitými projekty, skutečnostmi a událostmi, jež ovlivnily život v kraji 
Vysočina v roce 2010. Kromě toho zde naleznete základní informace a souhrnná 
statistická data charakterizující náš region, složený z pěti okresů. Jednotlivé 
kapitoly popisují oblasti, které kraj řídí, spravuje nebo ovlivňuje, a tak můžete 
blíže poznat činnost krajské samosprávy a krajského úřadu.

V roce 2010 jsme na Vysočině zaznamenali vzestup příjmové stránky krajského rozpočtu. Na následujících stránkách se 
dozvíte, jak nárůst daňových příjmů ovlivnil například investice v dopravě, ve zdravotnictví nebo v sociální oblasti, jaký vliv 
měl na dotační politiku kraje či příspěvky na kulturu a sport. Jsem rád, že se nám podařilo sestavit rozpočet, jenž na jedné 
straně počítal s úsporami, ale na straně druhé neomezoval financování důležitých strategických a rozvojových projektů.

Jsem si jist, že Výroční zpráva kraje Vysočina za rok 2010 vám nabídne užitečné informace a umožní vám vytvořit si 
představu o fungování a činnosti orgánů kraje Vysočina.

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje Vysočina
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O VYSOČINĚ

• Vysočina je 5. největší region České republiky a její rozloha je 6 796 km2. Zabírá zhruba 9 % celkové plochy státu.

• Název kraje přímo napovídá, že se nachází na podstatné části Českomoravské vrchoviny – geomorfologické oblasti 
na pomezí Čech a Moravy s typickou zvlněnou krajinou o nadmořské výšce 530 m n. m. Nejvyšším vrcholem 
v kraji je Javořice u Telče (837 m n. m.).

• Podhorský ráz kraje s sebou nese také velmi ojedinělý styl osídlení. Průměrnou obcí Vysočiny je malá vesnice 
do 800 obyvatel, nepříliš vzdálená od místního centra – městečka do 10 000 obyvatel.

• Více než 20 000 lidí mají pouhá čtyři města kraje a jen v jednom z nich žije více než 50 000 obyvatel. Celkem má kraj 
514 569 (k 31. 12. 2010) obyvatel. Na jednom čtverečním kilometru žije 76 obyvatel, což je třetí nejnižší číslo 
mezi českými kraji. Vysočina je tak svým charakterem osídlení nejvenkovštější region Česka.

• Krajským městem Vysočiny je Jihlava (nejvýše položené krajské město), kraj se administrativně člení na 15 správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností. Celkově je v kraji 704 obcí, což je druhý nejvyšší počet mezi kraji.

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, 
Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou.
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VYSOČINA V ČÍSLECH

Rozloha: 6 796 km2, 5. místo mezi 14 českými kraji, 9 % z celkové rozlohy ČR

Počet obyvatel: 514 569 (k 31. 12. 2010)

Počet obcí: 704, druhý nejvyšší počet mezi kraji

Hustota zalidnění: 76 obyvatel na km2, třetí nejnižší mezi kraji

Průměrný věk obyvatel: 40,5 roku

Hodnota krajského majetku v roce 2010: 24 828 021 tis. Kč

Počet příspěvkových organizací kraje: 123

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

…na Vysočině je 2 900 kilometrů značených turistických tras a 2 250 kilometrů cyklotras?

…každá osmá vepřová kotleta je z Vysočiny?

…na Vysočině jsou dvě chráněné krajinné oblasti, devět přírodních parků a 172 maloplošných chráněných území?

…třetina českých brambor a 15 % skotu v České republice je z Vysočiny?

…asi třetinu území kraje tvoří lesy?

…střední délka života mužů je třetí nejvyšší, u žen je nejvyšší ze všech krajů u nás?

…české i moravské centrum – Praha i Brno – jsou zásobovány pitnou vodou z Vysočiny?

…na Vysočině jsou tři památky UNESCO, což je nejvíce z českých krajů?

…na Vysočině je nejnižší kriminalita v České republice?

…lidé na Vysočině patří podle statistik k nejzdravějším v České republice?

Několik nej… Vysočiny

Nejvýše položený bod Javořice, 837 m n. m.

Nejníže položený bod řeka Jihlava v místě, kde protíná hranice kraje, 239 m n. m.

Obec s nejvyšším počtem obyvatel Jihlava, 51 154 obyvatel

Obec s nejnižším počtem obyvatel Vysoká Lhota; 22 obyvatel, okres Pelhřimov

Obec s nejvyšším průměrným věkem Vysoká Lhota; 62,1 roku, okres Pelhřimov

Obec s nejnižším průměrným věkem Slavníč; 34 let, okres Havlíčkův Brod

Zdroj: ČSÚ Jihlava
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SAMOSPRÁVA

RADA KRAJE VYSOČINA

Rada je výkonný orgán samosprávného kraje. Na Vysočině má devět členů.
Složení rady kraje od 14. 11. 2008:

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman
oblast zdravotnictví

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana
oblast dopravy a majetku

Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana 

oblast fi nancí a grantové politiky

Ing. Bc. Martin Hyský
člen rady kraje 
oblast regionálního rozvoje

Ing. Josef Matějek
člen rady kraje
oblast lesního a vodního hospodářství

Zdeněk Ryšavý
člen rady kraje
oblast informatiky, životního prostředí 
a územního plánování

RNDr. Marie Kružíková
členka rady kraje

oblast školství

Ing. Tomáš Škaryd
člen rady kraje 

oblast kultury a cestovního ruchu

Mgr. et Bc. Petr Krčál
člen rady kraje 

oblast sociálních záležitostí

HEJTMAN VYSOČINY

Nejvyšším představitelem kraje je hejtman. Zastupuje kraj navenek, vede jednání rady i zastupitelstva. Hejtmanem Vysočiny 
je MUDr. Jiří Běhounek.
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SAMOSPRÁVA

Rada jako pomocné a poradní orgány pro svá rozhodnutí zřizuje komise.

Komise rady

Bezpečnostní Sociální a pro oblast protidrogové politiky Dopravní

Pro zemědělství a životní prostředí Zdravotní Pro sport a volný čas

Rozpočtová Kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA

Zastupitelstvo je nejvyšší samosprávný orgán kraje. Na Vysočině má 45 členů.

Zastupitelé kraje Vysočina:

• Antonín Pavel, MUDr.  ČSSD

• Báňa Miroslav, Mgr.  ČSSD

• Bečková Zdeňka   ČSSD

• Běhounek Jiří, MUDr.  ČSSD

• Brož Ladislav   KSČM

• Cejpek Stanislav   ODS

• Černý Vladimír, Ing.  ČSSD

• Dobrý Zdeněk, PhDr.  KSČM

• Doležal Jaroslav   ČSSD

• Fischerová Jana, Ing., CSc. ODS

• Hájek Pavel, Ing.   ODS

• Houška Miroslav, Ing.  KDU-ČSL

• Hromádková Dagmar, Mgr. ČSSD

• Hulák Jaroslav   KDU-ČSL

• Hyský Martin, Ing. Bc.  ČSSD

• Jež Jiří, Ing. Bc.   ODS

• Joukl Libor, Ing.   ČSSD

• Karas Jan, Ing.   KDU-ČSL

• Kodet Václav, Ing.  KDU-ČSL

• Kovanda Bohumil, Mgr.  ČSSD

• Krčál Petr, Mgr. et Bc.  ČSSD

• Kružíková Marie, RNDr.  ČSSD

• Kučera Jiří, Mgr.   ODS

• Kučerová Pavla   ČSSD

• Maděra Jiří, Mgr.  ČSSD

• Matějek Josef, Ing.  ČSSD

• Nekula Jan, Ing.   ODS

• Novotný Vladimír, Ing.  ČSSD

• Oulehla Drahoslav, JUDr.  KSČM

• Pačiska Karel, Ing.  ČSSD

• Plodík Milan   KSČM

• Popelka Miloslav  ODS

• Rohovský Ivo   ODS

• Rusová Marie, JUDr.  KSČM

• Ryšavý Zdeněk   ČSSD

• Slámečka Jan   KSČM

• Soukup Jaroslav, Ing., MBA ČSSD

• Tvrdý Karel, RSDr.  KSČM

• Uchytil Jiří, Ing.   ČSSD

• Vlach Jiří, RSDr.   KSČM

• Vondráček Jiří, Bc.  KDU-ČSL

• Vymazal Jaroslav, Ing.  ODS

• Vystrčil Miloš, RNDr.  ODS

• Šíp Stanislav   ODS

• Škaryd Tomáš, Ing.  ČSSD

ČSSD − 9 

Politické složení Rady kraje Vysočina
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SAMOSPRÁVA

Politické složení zastupitelstva kraje Vysočina

KSČM − 18 % 

ČSSD − 47 % 

KDU-ČSL − 11 % 

ODS − 24 % 

Orgány kraje

Zastupitelstvo kraje Rada kraje

Hejtman

Krajský úřad

Výbory zřizované zastupitelstvem kraje Komise zřizované radou kraje
Odbory krajského úřadu

Oddělení jednotlivých odborů

Výbory zastupitelstva kraje

Finanční Kontrolní

Pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Pro regionální rozvoj

Legislativní výbor Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Svůj komentář v loňské výroční zprávě jsem uzavřel vyjádřením naděje, že i přes 
nepříznivý vývoj ekonomiky České republiky dokážeme udržet vyrovnaný 
rozpočet a najít úspěšnou motivaci pro rozvoj našeho kraje. Ještě jsem však 
netušil, že tomu tak nakonec skutečně bude. 

Jsem velmi rád, že se rok 2010 nestal rokem poznamenaným krizí tak jako rok 
2009. Jeho vývoj byl naopak příznivý, a to především díky přípravě rozpočtu 
a četným poučením, která jsme získali z průběhu a mnoha nepříznivých dopadů 
ekonomické krize na náš kraj v roce 2009. Rozpočet roku 2010 byl připraven 
velmi střízlivě jak v oblasti příjmů, tak především nákladů. Již ke konci roku 2010 
tedy mohla krajská rada převést přebytek daňových příjmů ve výši více než 

250 milionů Kč a nespotřebovanou rezervu rozpočtu ve výši 61 milionů Kč do Fondu strategických rezerv. Navíc 
předpokládáme přebytek závěrečného účtu více než 230 milionů Kč. Celkem tedy můžeme hovořit o velmi dobrém 
výsledku hospodaření a přebytku více než půl miliardy Kč.

Nejistota v oblasti daňových příjmů, úspory státu v sociální oblasti a ve zdravotnictví, v příspěvcích na výkon státní správy, 
sbližování sazby daně z přidané hodnoty v souvislosti s penzijní reformou nebo škody na dopravní infrastruktuře po velmi 
intenzivním zimním období pro rok 2011 velmi ztěžují možnost klidného hospodaření. Získané rezervy umožní udržet 
kvalitu správy majetku kraje a částečné naplnění fondu strategických rezerv otevře další možnosti čerpat z evropských 
fondů. To je pro náš kraj a jeho rozvoj jistě dobrá zpráva.

Ing. Vladimír Novotný

náměstek hejtmana
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Hospodaření kraje Vysočina bylo v roce 2009 poznamenané důsledky ekonomické krize, která měla negativní dopad 
zejména na vývoj daňových příjmů. Proto kraj Vysočina svůj rozpočet pro rok 2010 nastavil velmi opatrně. Příjmy byly 
nastaveny ve výši 93 % rozpočtu roku 2009, což u daňových příjmů představovalo návrat na úroveň roku 2006. Úměrně 
příjmům byla nastavena i výdajová část rozpočtu.

V roce 2010 tvořily příjmy kraje Vysočina 10,8 miliardy Kč a výdaje 10 miliard Kč. Celkově bylo v hospodaření kraje Vysočina 
dosaženo převahy zdrojů nad výdaji. Tato převaha umožnila vytvoření Fondu strategických rezerv ve výši více než 
300 milionů Kč a posílení rozpočtových zdrojů kraje v roce 2011 o disponibilní prostředky ve výši cca 230 milionů Kč.

Vývoj příjmů rozpočtu kraje Vysočina (v tis. Kč)

2007 2008 2009 2010

8 157 444

10 802 759

7 900 142

8 361 662

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000 Poznámka: Nárůst příjmů mezi roky 2009 
a 2010 je způsoben zahrnutím příjmů týkajících 
se kapitoly Evropské projekty (2 miliardy Kč)

Vývoj příjmů rozpočtu kraje Vysočina  bez příjmů kapitoly Evropské projekty (v tis. Kč)

2007 2008 2009 2010

8 157 444

8 802 867

7 900 142

8 361 662

6 000 000

8 000 000

10 000 000
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Vývoj výdajů rozpočtu kraje Vysočina  bez výdajů kapitoly Evropské projekty (v tis. Kč)

2007 2008 2009 2010

6 000 000

8 000 000

10 000 000

7 680 419 7 706 387

8 507 732

8 342 585

Vývoj výdajů rozpočtu kraje Vysočina (v tis. Kč)

2007 2008 2009 2010
6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

7 680 419 7 706 387

8 507 732

10 011 194
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Daňové − 3 179 mil. Kč

Nedaňové (pronájmy, úroky, odvody) − 280 mil. Kč

Kapitálové (z prodeje nemovitostí) − 5 mil. Kč

Přijaté transfery (včetně 3,7 mld. Kč na platy učitelů) − 3 771 mil. Kč 

Struktura příjmů rozpočtu kraje Vysočina v roce 2010 (celkové příjmy 7 235 mil. Kč)

Požární ochrana a IZS − 11 mil. Kč

Zastupitelstvo kraje − 51 mil. Kč

Krajský úřad − 265 mil. Kč

Regionální rozvoj − 121 mil. Kč

Nemovitý majetek − 379 mil. Kč

Informatika − 34 mil. Kč

Ostatní finanční operace − 95 mil. Kč

Rezerva a rozvoj kraje − 145 mil. Kč

Evropské projekty − 1 025 mil. Kč

Zemědělství − 80 mil. Kč

Školství, mládeže a sportu − 4 071 mil. Kč

Kultura − 132 mil. Kč

Zdravotnictví − 387 mil. Kč

Životní prostředí − 9 mil. Kč

Územní plánování − 7 mil. Kč

Doprava − 1 391 mil. Kč

Sociální věci − 83 mil. Kč

Struktura výdajů rozpočtu kraje Vysočina v roce 2010 dle kapitol 
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MAJETEK A INVESTICE

Kraj Vysočina má v rámci své působnosti na starosti rozsáhlé spektrum úkolů 
a činností. Občan je vnímá jako součást služeb fi nancovaných z veřejných 
rozpočtů a právem očekává, že budou zajištěny kvalitně a zároveň efektivně. 
Kraj tyto služby zprostředkovává převážně pomocí celé řady zřizovaných 
příspěvkových organizací v oblasti školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury 
a dopravy. Nezbytnou podmínkou a předpokladem pro výkon těchto činností 
jsou z hlediska majetkové oblasti co možná optimální portfolio nemovitého 
majetku, jeho řádná správa a péče o něj a jeho rozvoj. Kraj Vysočina vlastní 
stovky budov, tisíce pozemků a velké soubory dalšího majetku. Přestože 

celosvětová ekonomická recese měla poměrně značný negativní dopad i na rozpočet kraje, podařilo se zajistit potřebné 
zdroje a realizovat v oblasti pozemního stavitelství práce v objemu přesahujícím jednu miliardu Kč. Podařilo se to i díky 
úspěšnému využívání vnějších fi nančních zdrojů na spolufi nancování řady významných akcí, zejména prostředků z fondů 
Evropské unie a státního rozpočtu.

Výdaje na správu a rozvoj nemovitého majetku tvoří významnou část celkových výdajů kraje. Proto musíme posuzovat 
požadavky a potřeby pečlivě a zodpovědně. Rozhodování o jejich účelnosti, efektivitě, a to nejen z pohledu jednorázového 
výdaje na stavbu, ale i z hlediska dalších provozních nákladů, je často velmi složité. Samosprávné orgány kraje se 
na každém zasedání zabývají rozhodováním o majetkoprávních úkonech, investicích, opravách, rozvojových záměrech 
a dalších záležitostech souvisejících s péčí o nemovitý majetek. V loňském roce byly realizovány desítky stavebních akcí, 
uzavřeny stovky smluvních vztahů, vykoupeny desítky tisíc m2 pozemků a uskutečněno mnoho další práce. Rok 2010 lze 
označit za období, v němž se podařilo zahájit i dokončit řadu pro občany kraje významných staveb, a vytvořit tak 
předpoklady pro další zlepšení služeb zajišťovaných krajem Vysočina.

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku
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MAJETEK A INVESTICE

Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina a příspěvkových organizací v tis. Kč

Resort 2006 2007 2008 2009 2010

Doprava  6 086 663  6 180 504  6 768 735  8 209 361  9 889 070

Kultura    348 139    361 037   352 006   363 172    419 463

Sociální péče    771 202    784 511   807 434   851 078    952 315

Zdravotnictví    219 216    277 550   199 698   233 954    305 173

Školství  2 793 107  2 850 800  2 901 237  3 123 408  3 195 160

Správa krajského úřadu  4 075 015  4 090 557  4 201 633  4 177 405  4 293 059

Celkem 14 293 342 14 544 958 15 230 743 16 958 378 19 054 240

MAJETEK A INVESTICE

2007

2008

2009
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Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina a příspěvkových organizací (v tis. Kč)

Majetek ve správě krajského úřadu včetně příspěvkových organizací celkem v tis. Kč

2008 2009 2010

Aktiva celkem 22 748 750 22 985 639 24 828 021

Dlouhodobý nehmotný majetek    191 978    215 067    227 316

z toho:
nehmotný majetek    184 780    209 896    222 525

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      7 197      5 172      4 791

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    –25 848   –103 060   –111 634

Dlouhodobý hmotný majetek 23 043 293 25 202 417 27 187 773

z toho:

nemovitý majetek 15 230 743 16 958 377 19 054 240

movitý majetek  5 822 576  5 254 168  5 483 496

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  1 976 370  2 989 491  2 649 986

poskytnuté zálohy     13 603       380         51

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku –   4 230 569 –5 195 392  –5 426 967

Dlouhodobý fi nanční majetek (akcie, podílové listy)     18 063     15 922     15 917

Zásoby    203 943    228 942    209 936

Finanční majetek (ceniny, běžné účty, účty fondů)   3 037 762  1 261 060  1 715 074

Pohledávky za odběrateli a zaměstnanci, zálohy    536 517  1 185 572    878 832

Ostatní (nesplacené půjčky, poskytnuté výpomoci, přechodné účty)     42 903    175 111    131 775
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Přehled rozsahu investiční a neinvestiční výstavby v oblasti pozemního stavitelství

Oblast Hodnota stavebních prací v mil. Kč

Školství  193

Sociální péče  170

Zdravotnictví  684

Kultura   22

Krajský úřad    4

Celkem 1 073

Kraj Vysočina udržel i v roce 2010 vysokou investiční aktivitu v oblasti pozemního stavitelství. Investiční a neinvestiční 
výdaje na projekční a stavební zakázky směřované na zajištění péče o budovy ve vlastnictví kraje a na výstavbu nových 
budov již druhým rokem v řadě přesáhly jednu miliardu Kč. Nárůst výdajů oproti stavu před rokem 2009 je více než 
trojnásobný. Tento nárůst umožnilo jednak zvýšení alokace z vlastních zdrojů – rozpočtu kraje, a zejména využití zdrojů 
z evropských fondů. V roce 2010 kraj na tyto akce získal více než 300 milionů Kč z vnějších zdrojů, především z fondů 
Evropské unie a státního rozpočtu.

Pro vytvoření podmínek ke zlepšení zdravotní péče o občany kraje probíhala v rámci velkých investic výstavba v oblasti 
nemocniční infrastruktury s využitím zdrojů z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Byly dokončeny 
stavby v nemocnicích v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, pokračovala realizace akcí v Novém Městě na Moravě a Třebíči. 
V závěru roku byla kompletně připravena k zahájení stavba Pavilonu urgentní a intenzivní péče v Nemocnici Jihlava. 
Byla zahájena řada významných staveb, které vytvoří podmínky pro zlepšení poskytovaných služeb zejména v oblasti 
sociální péče, zdravotnictví a školství.

Skončila výstavba tří nových stanovišť zdravotnické záchranné služby pro zlepšení pokrytí území kraje jednou ze složek 
Integrovaného záchranného sytému.

I v oblasti sociální péče a školství byla realizována nebo zahájena řada významných staveb, které mnohdy zásadním 
způsobem zlepší služby poskytované občanům.

Z nejvýznamnějších akcí roku 2010 lze uvést:

Významné investice do nemovitého majetku v roce 2010

• Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce hlavní lůžkové budovy, dokončení stavby. Celkové náklady 472,3 milionu Kč; 
dotace Regionálního operačního programu 142 milionů Kč (v roce 2010 investováno 276,3 milionu Kč)

• Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce budovy interny, dokončení stavby. Celkové náklady 198,6 milionu Kč; 
dotace z Regionálního operačního programu 63,8 milionu Kč (v roce 2010 investováno 80,9 milionu Kč)

• Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic, zahájení stavební části projektu. Celkové náklady 
akce 83,9 milionu Kč; projekt je spolufi nancován z Regionálního operačního programu (v roce 2010 investováno 
5,2 milionu Kč)

• Domov pro seniory Velké Meziříčí – dokončení novostavby. Celkové náklady stavby 113,5 milionu Kč; dotace ze státního 
rozpočtu 81,6 milionu Kč (v roce 2010 investováno 113,4 milionu Kč)

• Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce stávajícího objektu, zahájení stavby. Celkové náklady akce 41,9 milionu Kč; 
na stavbu bude čerpána státní dotace (v roce 2010 investováno 11 milionů Kč)

• Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – dokončení výstavby výjezdových stanovišť v Jemnici, Přibyslavi a Velké 
Bíteši. Celkové náklady akce 23,8 milionu Kč (v roce 2010 investováno 13,3 milionu Kč)

• Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – výstavba výjezdového stanoviště v Kamenici nad Lipou – zahájení stavby. 
Celkové náklady akce 9,8 milionu Kč (v roce 2010 investováno 3,2 milionu Kč)

• Gymnázium Chotěboř – přístavba tělocvičny s učebnami, dokončení stavby. Celkové náklady akce 77,9 milionu Kč
(v roce 2010 investováno 62 milionů Kč)

• Dětské centrum Jihlava – přístavba rehabilitačního pavilonu, dokončení stavby. Celkové náklady akce 26,2 milionu Kč 
(v roce 2010 investováno 19,2 milionu Kč)

• VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem – stavební úpravy hlavní budovy školy. Celkové náklady akce 
přes 9,4 milionu Kč (v roce 2010 investováno 9,2 milionu Kč)
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• VOŠ a SŠ veter., zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce domova mládeže a laboratoře biologie. Celkové náklady akce 
7,5 milionu Kč (v roce 2010 investováno 7,5 milionu Kč)

• Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – stavební úpravy víceúčelového sálu (spolufi nancování s městem Ledeč nad 
Sázavou). Celkové náklady akce 10,6 milionu Kč (v roce 2010 investováno 10,1 milionu Kč)

• Muzeum Vysočiny Jihlava – hrad Roštejn oprava věže, náklady 4,5 milionu Kč (v roce 2010 investováno 4,5 milionu Kč)
• Ústav sociální péče Nové Syrovice – rekonstrukce zdravotně-technické instalace a sociálních zařízení. Celkové náklady 

akce 7 milionů Kč (v roce 2010 investováno 6,9 milionu Kč)
• Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce sociálního zařízení. Celkové náklady akce 6,1 milionu Kč 

(v roce 2010 investováno 5,6 milionu Kč)
• Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice – rekonstrukce kuchyně a domova mládeže. Celkové náklady akce 

21,8 milionu Kč (v roce 2010 investováno 10,4 milionu Kč)
• Muzeum Vysočiny Třebíč – zpřístupnění depozitářů v ulici Kosmákova. Celkové náklady akce 45 milionů Kč

(v roce 2010 investováno 9,8 milionu Kč)
• Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – statické zajištění budovy. Celkové náklady akce 6,8 milionu Kč

(v roce 2010 investováno 6,8 milionu Kč)
• III/03811 HB – most č.03811-1 – izolace, chodník, zábradlí. Celkové náklady akce 27,4 milionu Kč

(v roce 2010 investováno 26,8 milionu Kč)
• II/344 Dolní Krupá. Celkové náklady akce 28,7 milionu Kč (v roce 2010 investováno 17,3 milionu Kč)
• II/350 Přibyslav, ul. Žižkova – rekonstrukce. Celkové náklady akce 15,6 milionu Kč

(v roce 2010 investováno 15,5 milionu Kč)
• III/3507 Havlíčkova Borová. Celkové náklady akce 28,5 milionu Kč (v roce 2010 investováno 13,7 milionu Kč)
• III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 1. etapa. Celkové náklady 9,6 milionu Kč (v roce 2010 investováno 9,6 milionu Kč)
• II/402 Třešť – Nádražní ulice. Celkové náklady 8,7 milionu Kč (v roce 2010 investováno 8,5 milionu Kč)

V roce 2010 probíhala intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb, a to jak staveb, které budou spolufinancovány 
z Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, tak staveb plně hrazených z rozpočtu kraje. V rámci přípravy 
a realizace těchto akcí kraj zajistil výkupy stovek pozemků, čímž pomohl vytvořit základní předpoklad pro rozsáhlé využití 
dostupných vnějších fi nančních zdrojů na zlepšení dopravní infrastruktury kraje.

Kraj Vysočina se dle svých možností snaží postupně řešit nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi 
ve svém vlastnictví. V roce 2010 bylo uzavřeno více než sto kupních smluv na výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi 
a vykoupeno přes 70 tisíc m2 pozemků. Kraj získal státní dotaci na výkupy pozemků ve výši 1,973 milionu Kč. Dalších téměř 
20 tisíc pozemků pod silnicemi získal kraj Vysočina bezúplatně od státu. Majetkové vztahy k rozsáhlým plochám pozemků 
byly vypořádány také s městy a obcemi.

Kraj uzavřel stovky majetkoprávních smluv s občany, městy a obcemi a s podnikatelskými subjekty. Jen smluvních vztahů 
v oblasti věcných břemen na pozemcích kraje, s celkovým předepsaným výnosem pro kraj ve výši 2,9 milionu Kč, bylo 
uzavřeno 661.

V rámci procesu optimalizace majetku kraje byla prodána řada nemovitostí, které se staly pro kraj zbytné, s celkovým 
výnosem 34,1 milionu Kč.
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Fond Vysočiny byl zřízen krajem již v roce 2002. Jedná se o nástroj, jenž podporuje širokou 
škálu aktivit na Vysočině, které jsou v souladu s Programem rozvoje kraje, základním 
strategickým dokumentem kraje Vysočina. V rámci Fondu Vysočiny kraj vyhlašuje grantové 
programy zaměřené na nejrůznější oblasti, přičemž žadatelem může být prakticky kdokoliv, 
počínaje obcemi a mikroregiony až po neziskové organizace, firmy i jednotlivce. Další 
důležitou a úspěšně naplňovanou funkcí Fondu Vysočiny je připravovat subjekty kraje Vysočina na čerpání strukturálních 
fondů Evropské unie. Přestože jednotlivé kraje realizují svoji grantovou politiku na základě určitých pravidel (často 
inspirovaných právě Fondem Vysočiny), zůstává Fond Vysočiny i nadále jediným uceleným systémem takovéto podpory.

I v roce 2010 byl Fond Vysočiny (FV) zaměřen zejména na investice. V první řadě byly vyhlašovány grantové programy cílené 
na tzv. „tvrdé projekty“ s předpokladem, že tato zvýšená investiční činnost bude mít pozitivní vliv na objem zakázek 
u drobných místních podnikatelů a stavebních fi rem. Celkem bylo v roce 2010 vyhlášeno 12 grantových programů.

V roce 2010 byli podporováni hlavně drobní podnikatelé za účelem pomoci při pořizování nových technologií, výrobních 
zařízení nebo rozšiřování podnikatelských prostor. Celkem bylo takto podpořeno 139 drobných fi rem. Další významnou 
skupinou, která mohla zažádat o podporu, byly města a obce, jež mohly s dotací z FV například obnovovat vybavení 
kuchyní v mateřských školách nebo pořizovat projektové dokumentace v oblasti zásobování vodou a čištění odpadních vod. 

Fond Vysočiny (FV) 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Objem prostředků ve FV (mil. Kč)     84,1     65,5     62,4     77,1     77,9   43,4

Počet vyhlášených grantových programů (GP)    36    31    27    29   16  12

Objem vyhlášených GP (mil. Kč)     74,9     67,5     60,2     79,2     61,8   43,4

Přidělená podpora (mil. Kč)     84,5     63,5     61,5    72     61,4   42,7

Vlastní podíl žadatelů (mil. Kč)    192,1    108,5    117,5    164,1    121,9   84,0

Počet podaných žádostí 2 260 1 661 1 824 1 621 1 173 803

www.fondvysociny.cz

V roce 2010 kraj prostřednictvím Fondu Vysočiny uspokojil 53,4 % žádostí. Podmínkou pro přidělení peněz je i vlastní podíl 
žadatele, což v roce 2010 představovalo částku 83 985 263 Kč. Díky Fondu Vysočiny tak v kraji vznikly nové projekty 
v celkové hodnotě 126 711 612 Kč. Průměrná výše vlastních prostředků žadatelů na jednu Kč vydanou z Fondu Vysočiny 
dosáhla v roce 2010 1,97 Kč (rok 2009: 1,98 Kč, rok 2008: 2,28 Kč). Znamená to, že ke každé koruně vydané z Fondu 
Vysočiny přidají žadatelé ze svého další téměř dvě koruny.

Žadateli pravděpodobně nejvyužívanější zdroje informací o FV představují webové stránky www.fondvysociny.cz, kde jsou 
k dispozici veškeré potřebné informace. Na těchto stránkách funguje také automatický servis, jehož prostřednictvím jsou 
na základě registrace platné emailové adresy rozesílány informace o nových grantových programech Fondu Vysočiny – této 
služby využívá již více než tisíc zájemců. Uvedená služba výrazně zvyšuje informovanost potenciálních žadatelů o nových 
grantových programech Fondu Vysočiny ihned po jejich vyhlášení.
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Třebíč

Jihlava

Pelhřimov

Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod
Objem projektů v okresech

Kč na 1 obyvatele

210
225
236
258
291

Celkový rozpočet projektů v Kč

    

podpora z Fondu Vysočiny

spoluúčast žadatele

20 - 30 mil.
nad 30 mil. 

do 20 mil.

Fond Vysočiny – Souhrnná analýza grantové podpory
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Rok 2010 jsem vnímal jako klíčový k nastartování nových aktivit pro rozvoj kraje 
Vysočina. V době doznívající hospodářské krize bylo nutné vybírat mezi tím, co 
bychom rádi dělali pro rozvoj našeho kraje a tím, na co jsme měli zdroje. 
Zároveň však bylo nezbytné realizovat nové záměry, které měly a v dalších letech 
mají podpořit rozvoj regionu. Z mého pohledu se v této stále ještě nelehké době 
podařilo realizovat řadu důležitých věcí.

Kraj Vysočina považuje za jedno ze zásadních témat podporu municipalit 
na svém území. Kromě tradičního fi nančního nástroje – Programu rozvoje 
venkova, ve kterém kraj Vysočina rozdělil v roce 2010 ze svých zdrojů téměř 
70 milionů Kč, byl vyhlášen i program Fondu Vysočiny Naše školka s celkovou 

alokací 5 milionů Kč. Jeho cílem bylo podpořit modernizaci budov mateřských školek v majetku obcí do dvou tisíc obyvatel. 
Zároveň začaly přípravné práce pro další rozvoj spolupráce – nastavení rámce podpory Místních akčních skupin. Za neméně 
důležitou považuji i pomoc obcím v metodické rovině. Proto jsme na konci roku 2010 začali rozpracovávat myšlenku 
vzdělávání pro představitele místních samospráv nově uvedených do funkcí po komunálních volbách na podzim roku 2010. 

Mezi další priority kraje patří i podpora malých a středních podnikatelů jako subjektů, jež se značnou měrou podílejí 
na ekonomické stabilitě regionu. V roce 2010 bylo z prostředků kraje Vysočina formou dotace, v maximální výši 150 tisíc Kč 
jednomu subjektu, rozděleno celkem 17 milionů Kč. Podporu tak získalo více jak 138 podnikatelů a v regionu byly díky ní 
vygenerovány investice v celkové výši téměř 55 milionů Kč.

Kromě vlastních nástrojů fi nancovaných z rozpočtu kraje Vysočina je kraj zprostředkujícím subjektem pro Operační 
program vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto operačního programu byly v roce 2010 uzavřeny smlouvy 
na téměř 60 projektů v celkové hodnotě více jak 170 milionů Kč. Tyto prostředky jsou čerpány pro podporu a rozvoj 
počátečního a dalšího vzdělávání obyvatel regionu.

I spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi (NNO) doznala v roce 2010 změn. Po vzoru Asociace krajů České 
republiky a Asociace nestátních neziskových organizací v České republice kraj uzavřel s organizací, která NNO na úrovni 
kraje zastupuje (Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina), Dohodu o spolupráci. Tato dohoda obsahuje 31 konkrétních 
bodů, jež se obě strany dohodly ve vzájemné spolupráci naplnit. Dohoda bude průběžně vyhodnocována a aktualizována.

Nakonec, ne však v poslední řadě, bych chtěl zmínit aktivity místní Agendy 21 a Zdraví 21. Těší mě, že se v rámci této 
agendy podařilo v roce 2010 realizovat celou řadu akcí, které měly široký dopad na občany v kraji Vysočina. Pokud bych 
měl jmenovat jen některé z nich, potom nemohu opomenout aktivitu Čistá Vysočina 2010, do níž se zapojilo více jak 
14 tisíc občanů kraje Vysočina a více jak 200 organizací, nebo 1. ročník Veletrhu regionálních produktů s více jak 2 tisíci 
návštěvníků. Dále proběhla celá řada setkání určených pro nestátní neziskové organizace a také 1. ročník soutěže Skutek 
roku, v níž byli oceněni dobrovolníci z různých oblastí v kraji Vysočina. Zájem obcí, různých sdružení i jednotlivých občanů 
o tyto aktivity nás utvrdil v přesvědčení, že se jedná o kroky správným směrem. Proto se je budeme i v následujících letech 
snažit rozvíjet a usilovat o jejich spolufi nancování ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných zdrojů.

Ing. Bc. Martin Hyský
radní pro oblast regionálního rozvoje
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Odbor regionálního rozvoje garantuje přípravu investičních i neinvestičních krajských projektů v celkové výši více než 
1,5 miliardy Kč v různých operačních programech, jako je například Regionální operační program, Operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost, EHP Norska, programy mezinárodní a nadnárodní spolupráce nebo Program Evropské 
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Odbor uspěl s řadou přihlášených projektů a v roce 2010 začal 
s jejich realizací. Šlo například o projekty MAG 21, Pavilon urgentní a intenzivní péče, Kvalita 09, Snižování energetické 
náročnosti a další. Při přípravě některých mezinárodních projektů intenzivně spolupracoval s partnerskými regiony kraje 
Vysočina, konkrétně s Dolním Rakouskem či Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. 

Vedle přípravy nových projektů je potřeba zajišťovat udržitelnost i u projektů již probíhajících. Po úspěšném uzavření všech 
pěti grantových schémat, realizovaných krajem Vysočina v rámci Společného regionálního operačního programu do roku 
2008, se v roce 2010 proces jejich administrace soustředil na zajištění udržitelnosti jednotlivých akcí. To představovalo 
monitoring a kontrolu 106 akcí konečných uživatelů v celkové hodnotě téměř 500 milionů Kč. Kromě přípravy vlastních 
projektů poskytuje odbor regionálního rozvoje subjektům v regionu také poradenskou činnost pro čerpání finančních 
prostředků z různých dotačních titulů.

Odbor také zajišťuje administraci a koordinaci nejen národních a regionálních dotačních titulů, jako jsou například Fond 
Vysočiny, Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní 
Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina, Program obnovy venkova, ale i programů ze strukturálních fondů Evropské unie. 
Zde se jedná zejména o Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operační program Cíl 3 Evropská 
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013.

V oblasti globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde odbor plní roli 
zprostředkujícího subjektu, byly v roce 2010 krajem Vysočina vyhlášeny tři výzvy, v pořadí 3. a 4. výzva k předkládání 
žádostí o grantové projekty v Prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání (v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3) a 2. výzva v oblasti 
podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 

V roce 2010 byly v rámci vyhlášených výzev podpořeny další grantové projekty, výsledky 4. výzvy budou známy v roce 2011. 
Dohromady s rokem 2009 se pak z globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dočkalo 
pomoci ve výši 459 milionů Kč celkem 130 grantových projektů, jejichž administraci odbor zajišťuje.

Název globálního grantu
(dále jen GG)

Oblast 
podpory

1. výzva 2. výzva 3. výzva Celkem za výzvy

Po
če

t

Kč

Po
če

t

Kč

Po
če

t

Kč

Po
če

t

Kč

Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.1 23  76 125 614 23 102 983 092 14 34 461 210  60 213 569 916

Rovné příležitosti dětí a žáků včetně 
dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami

1.2  4  21 535 641  9  26 459 599  6 19 456 796  19  67 452 036

Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení

1.3  3   8 402 682 13  50 046 771  7 20 368 760  23  78 818 213

Celkem – 30 106 063 938 45 179 489 462 27 74 286 765 102 359 840 165

Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.2 16  54 705 734 12  44 352 452 – –  28  99 058 186

Celkem – 46 160 769 672 57 223 841 914 27 74 286 765 130 458 898 351

Současně odbor předložil tři nové globální granty na období 2011–2015, díky nimž kraj získal dalších 210 milionů Kč 
na grantové projekty realizované v oblasti počátečního vzdělávání v období 2012–2015.

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti regionálního rozvoje pro rok 2010 byly tradičně zaměřeny na sektor malých 
a středních podnikatelů a infrastruktury obcí v kraji Vysočina.
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2010, Vesnice Vysočiny

Vesnice Vysočiny Vír (okres Žďár nad Sázavou)

Modrá stuha za společenský život Modlíkov (okres Havlíčkův Brod)

Bílá stuha za činnost mládeže Křižánky (okres Žďár nad Sázavou)

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Bory (okres Žďár nad Sázavou)

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Police (okres Třebíč)

Diplom za vzorné vedení kroniky Římov (okres Třebíč)

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Vysoké Studnice (okres Jihlava)

Diplom za podporu a rozvíjení hasičských tradic Blažkov (okres Žďár nad Sázavou)

Diplom za příkladnou péči o historické památky Častohostice (okres Třebíč)

Cenu naděje pro živý venkov Jiratice (okres Třebíč)

Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů Vilémovice (okres Havlíčkův Brod)

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti regionálního rozvoje v roce 2010

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená podpora

z FV (Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
realizovaných 
projektů (Kč)

Rozvoj malých podnikatelů 2010 (podpora pořízení technologií,
výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor)

10 000 000 22 383 456 32 383 456

Rozvoj malých podnikatelů 2010 – II. (podpora pořízení technologií, 
výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor)

 7 000 000 15 200 773 22 200 773

Naše školka 2010
(podpora projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče)

 4 976 236  6 517 429 11 493 665

Rozvoj vesnice 2010 (obnova místních částí měst a obcí)  5 400 000  9 317 674 14 717 674

Prostředky celkem 27 376 236 53 419 332 80 795 568

Další velmi důležitou činností odboru je podpora všestranného rozvoje venkova. V rámci tohoto úkolu byly v roce 2010 
kromě programů Fondu Vysočiny vyhlášeny rovněž Zásady zastupitelstva kraje Vysočina zaměřené na stavební obnovu 
majetku obcí do 1 500 obyvatel, prostřednictvím Programu obnovy venkova Vysočiny. Mezi 608 malých obcí tak bylo 
rozděleno téměř 70 milionů Kč. Odbor při přípravě pravidel výzev venkovského opatření Programu rozvoje venkova ČR 
2007–2013 dlouhodobě spolupracuje také s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem. 
Pracovníci odboru jsou rovněž zapojení do hodnocení činnosti místních akčních skupin působících na území kraje Vysočina.

Ve výčtu činností vedoucích k podpoře rozvoje venkova není možné opomenout tradiční a oblíbenou soutěž Vesnice roku, 
na jejíž organizaci se kraj jako partner podílí.



7

Doprava
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DOPRAVA

Kraj Vysočina je vlastníkem 4 579,7 kilometru silnic včetně jejich součástí 
a příslušenství (mostů, propustků, svodidel, dopravního značení) na území kraje 
Vysočina. Celková hodnota tohoto majetku činí 11,009 miliardy Kč.

Kraj se ve své činnosti zabývá základní dopravní obslužností, bezpečností 
silničního provozu, dopravně-správními agendami a investiční činností do silniční 
sítě. Proto také kapitola Doprava tvoří jednu z největších v rozpočtu kraje. 

Za poslední dva roky jsme přispěli ke zvýšení životního standardu obyvatel 
Vysočiny. Uskutečnily se investiční akce na silnicích a objektech v majetku kraje. 

V nejbližším roce by měla být dokončena oprava silnice mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Na tratích regionu se objeví první 
vlakové nízkopodlažní soupravy Stadler, na silnicích pak nízkopodlažní autobusy.

Rok 2010 představoval ukázkový rok úspěšného čerpání evropských dotací, zejména pak z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod. Na modernizaci a údržbu silniční sítě v kraji Vysočina putovala z krajského rozpočtu, evropských 
fondů a státního rozpočtu více než miliarda Kč. Opravili jsme desítky kilometrů silnic a rekonstruovali 14 krajských mostů. 

Prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, byla realizována souvislá a běžná údržba 
silniční sítě v celkovém finančním objemu 124,285 milionu Kč. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny citlivě působí 
i v oblasti životního prostředí Vysočiny. V roce 2010 došlo k revitalizaci alejí podél silnic v hodnotě 2,75 milionu Kč. V této 
činnosti budeme v maximální možné míře pokračovat.

Kraj v roce 2010 přispěl na zajištění základní dopravní obslužnost na území kraje Vysočina fi nančními prostředky ve výši 
545,287 milionu Kč.

V roce 2010 jsme pokračovali v nastaveném trendu zkvalitnění silniční sítě a ve zlepšení základní dopravní obslužnosti 
našeho kraje.

Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku
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DOPRAVA

Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. tříd v celkové délce 4 579,7 kilometru. Územím kraje Vysočina prochází dálnice D1 
(ve vlastnictví státu) o celkové délce 92,5 kilometru a silnice I. tříd (ve vlastnictví státu) v celkové délce 427,4 kilometru.

Kraj Vysočina je se svým celkovým počtem kilometrů silnic na čtvrtém místě v rámci celé České republiky. Největší počet 
kilometrů silnic je v kraji Středočeském (9 589 km), kraji Jihočeském (6 183 km) a kraji Plzeňském (5 058 km).

Okres
Dálnice D1
délka km

I. třída
délka km

II. třída
délka km

III. třída
délka km

Celkem
délka km

Havlíčkův Brod 11,6 111,6  242,3  703,1 1 068,6

Jihlava 21,8  64,2  337,1  386,5  809,5

Pelhřimov 20,1  68,9  290,9  602,7  982,6

Třebíč –  76,9  337,5  681,0 1 095,4

Žďár nad Sázavou 39,0 105,9  431,8  566,9 1 143,5

Celkem kraj Vysočina 92,5 427,4 1 639,5 2 940,2 5 099,6
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KUŘIM

PACOV
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BOŇ

DAČICE
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VLAŠIM
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SLAV

HUMPOLEC

CHOTĚBOŘ

LITOMYŠL
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ČESKÁ TŘEBOVÁ
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MORAVSKÝ KRUMLOV

JINDŘICHŮV HRADEC

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
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TŘEBÍČ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
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VRANOV NAD DYJÍ

V

ZRUČ NAD SÁZAVOU

LEDEČ NAD SÁZAVOU

CÍ

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ
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Jiřice Sklené

Nemyšl

Pohled

KarlovProseč
Ždírec

Stašov

Hořice
ChyšnáKřešín

Řečice

Dunice

Vilice

Sklené

Cikháj

Jitkov Telecí

Pohleď Lučice

Pomezí

Tomice
Květná

Olešná

Malčín

Oldřiš

Borová

Petrov
OlešnáČížkov Smrčná

Dlouhé

Ostrov
Pavlov

Keblov

Dědová
Ostrov

Hradec

Kladno

Jankov

Bačkov
Krouna

Rataje
Kynice

Hulice

Kozlov
ProsečČíhošť

Opatov

Ctiboř
Zderaz

Ctětín

Rybník

Krásné

Libkov

Adamov

Zbýšov

Os

Čestín

LozicePotěhy
Řetová

Souňov

Tisová

Bousov
Hrádek

Rosice

Bludov

Bučina
Smrček

VlčkovSkryje

Zádolí

Březiny

Svratka

Dobšice Ša

Podmolí

Břežany

Bantice

Damnice

Žerůtky
Podmyče

Hranice
Kravsko

Halámky

Přibice

Rudlice

Vevčice

Štítary Skalice

ŽabčiceKubšice

Pavlice

Lubnice Višňové

Křepice

Rapšach

Medlice

Kdousov BlučinaRybníky

SlatinaHornice Pravlov

Nimpšov

Písečné

Mělčany
RajhradLhotice

Otma

Silůvky Ořechov

Staňkov

ModřiceLitohoř
Příštpo Prštice

Lhánice

Štěpkov

Mohelno
Domamil

Lesůňky

Příbraz Tetčice

Knínice

Hříšice Popůvky
Popůvky Zakřany

Ostašov

Pístina

Březník

Zdeňkov
Kozlany PříbramPlavsko

ce

Cidlina

Kačlehy

Mastník

Hospříz

Koněšín

Střítež

Borovná Hvozdec
Hluboké

Jinošov Domašov

Ořechov

JavůrekRatiboř
Kojatín

Urbanov

Studená

Bořetín

Okříšky
Vanůvek

Lažánky

Kamenná
Budišov

Nárameč

Sentice
Číhalín

Popelín

Březina
Přeckov

Rudíkov
Stojčín RadonínKaliště

Řídelov

Újezdec Záblatí
Kněžice

VlčatínVišňová
Čechtín

Lipůvka

Březské

Železné

ŘikonínBřezejc Ořechov
Rojetín

MilešínVícemil Rodinov Uhřínov
Radošov

Vidonín

RohozecRosička
Kadolec

Brtnice

Vílanec

Chlumek
Březina

Lomnice

Lavičky

Častrov

Puklice
Bořitov

Žerůtky
Bořetín

Kozárov

Rohozná

Štěchov

Strhaře

Černvír

Synalov

Střítež
Věžnice Pikárec

Blízkov

Božejov Strážek
MoravecMirošovHubenov

Nadějov

Rynárec Milasín

Milíčov
Střítež

Vlčeves

BýšovecMirošov
Plandry

Radešín

Arnolec Blažkov

HodonínPutimov
Věchnov

Bobrová Kunštát

Moraveč
Pokojov

Kotlasy

Radenín

Střítež

Sirákov
Poděšín

Zbinohy
Ždánice

Lazinov

SkrchovKamennáKojčiceCetoraz

Rosička Bohuňov
Věžnice

Slavníč

Skorkov
MatějovDehtáře

Písečné

Bohuňov Študlov

Pohnání

Rovečné

Sedlice DalečínHerálec

Brněnec

Jedlany

Pojbuky
Počítky

LavičnéNedvězí

Hlasivo

Řemíčov

J
Světnov

RohoznáJavorek

Vepřová
Budíkov Jedlová

Lukavec

Spělkov

Kaliště
Pohledy

Radiměř

Studený
KojetínMiličín

Slapsko
Oudoleň

HerálecKamberk

Šebířov

Příseka
Sobíňov Vortová

Vendolí

Bojiště
Chmelná

Skuhrov

Turovec

Zbilidy
Šimanov

Sulíkov

Obyčtov

Křtěnov
Sazomín

Záborná

Vranová

Rudolec

Zvěstov

Chmelík
Jeníkov

Sloupno
Kunemil

Vítanov

Vlkanov

Nejepín

Kondrac

Mikuleč
Sázavka

Otradov

JarošovHoletínChrtníč
Rušinov

Soutice

Perálec

Benátky

Jeřišno

Semanín
Strakov

Tisovec

Hodonín

Hluboká

Příluka

Leština

Kněžice

Divišov

Bojanov

Hrušová

Schořov DžbánovPodveky
Zbizuby

Řestoky
Ledečko Sudějov

Kozmice

Xaverov Řetůvka

Černíny
Řepníky

Tupadly

Honbice

Újezdec

Vilémov

Němčice
Podmoky

Vlkaneč

Žumberk

Soběšín

Pustina Přívrat

Křižánky

Svídnice

Borotice

Mašovice

Dolenice
Těšetice

Citonice

Kyjovice Vítonice

Žerotice
Výrovice

Želetice
Uherčice

Němčičky
Morašice

Vratěnín

Korolupy

Uherčice

UnkoviceOdrovice

Bohutice Nosislav

Zblovice

Vysočany

Lesonice Loděnice

Dobelice
Džbánice

Prokopov Přeskače

Střelice

NěmčičkyRadotice

Kostníky

Tulešice

Jiratice

Holasice

Kojatice
Bratčice

Syrovice
Pálovice

Popovice

Báňovice Litovany
Rácovice

Jamolice

Blatnice
Želešice

Dukovany

Bohušice

Nová Ves

Vícenice Nebovidy
MoravanySenorady

Střelice
Stříbřec

Oslavany

Brno-jih
Kramolín

Dalešice
Zárubice

Troubsko
Lesonice

Lukovany

Zastávka
Lásenice

Petrůvky
Kojetice Rapotice

Heřmaneč Vápovice

Volfířov

Želetava

Slavičky

Zbraslav

Štěměchy

Studenec

OcmaniceKrahulčí
Chlístov

Krokočín

Krahulov
Pozďatín Zahrádka

Blažejov

Valdíkov Jasenice

Chudčice

Rodvínov

Strmilov

Zahrádky

Mysliboř

Nová Ves
Bednárec

Nevcehle
BrtničkaSedlejov

Klatovec

Okřešice

Zašovice

Hradčany
Třeštice Studnice

Benetice

SkaličkaJabloňovJihlávka
Milonice

Lodhéřov

Petráveč

Oslavice Borovník Lomnička

Přehořov

Heřmanov
Bukovice

Pavlínov

Radňoves
Nová Ves

Křižanov

BýkoviceBudislav
Rančířov

Bohdalín
Drahonín

Kamenice

Čelistná
Hojovice

Radenice
Drnovice

Zajíčkov

Rantířov

Skopytce

VoděradyBobrůvka
ÚstrašínChrbonín

Tasovice
Ondřejov Kněževes Svitávka

Bohdalec
Znětínek

Hybrálec

Věžnička

Litohošť

Dobronín

Mysletín

Rozsochy

Zachotín

Olešnice

Stvolová
Bácovice

Kněževes
RozhraníÚhořilka

Bořetice
Pohnánec

Vystrkov Kochánov OlešenkaŠlapanov

Bradáčov

Ubušínek
Sulkovec

ŽelívskoTěchobuz Svojanov

Květinov
Bratřice

Buřenice
Mezilesí Modlíkov

Jimramov

Senožaty
Kejžlice

Polnička

Korouhev

RadostínBřevnice

Slavětín

RadostínČechtice

ČachotínSlužátky
Pravonín

Koclířov

Miřetice

Zlátenka
Dubovice

Hodíškov

Bohdalov

Koroužné

Rozsíčka

Kuňovice

StudniceDruhanov
Javorník

Bezděkov

Sedletín

Všeradov
Javorník

Slavíkov

Opatovec
Hradiště

ProsíčkaŘimovice
Vepříkov

Budislav

PokřikovHorka II
Popovice

Rybníček

Vysočina

ChotěnovKladruby

Mrákotín
VčelákovKlokočov

Prosetín D

Řendějov

Slavošov

Leštinka

Třebětín

Bohdaneč

Morašice

Lukavice
BratčicePaběnice

Chlístov
Hraběšín Bítovany

Třebonín
Zaječice

Zájezdec

Voděrady
Bukovany

Soběhrdy

KrchlebyVodranty ÚherčiceVodslivy

Ostředek

Miřetice

Běstvina

Bystřice

SedlištěJavorníkLibecina

Slatiňany

Lechovice Čejkovice
Mackovice

Pouzdřany

Sta
Tvořihráz

Vlasatice

Vracovice

Vranovice

Oslnovice Cvrčovice

Petrovice

Vedrovice

Trstěnice

VémysliceBačkovice

Trboušany
Lovčovice

Vojkovice

Opatovice

Přešovice

Oponešice

Třebětice
Biskoupky

Majdalena

Cizkrajov

RadosticeSlavětice

Dobrohošť
Neslovice

Martínkov

Meziříčko
KetkoviceKuroslepy

Stropešín

Šebkovice

Krasonice

Loukovice

TřebeniceČáslavice

Mysletice

Nová Říše

Litostrov

Sedlatice Naloučany
Vladislav

Hostětice

PetroviceVolevčice Heraltice

Braníškov

Nové Sady HerolticeSvatoslav

SvinošiceVohančice

KřižínkovHroznatín

Oslavička
Bransouze

Bochovice

Třebějice

Horní Ves

Svatoslav
Skřinářov

Vlčetinec

Šerkovice

Jezdovice
ŽernovníkChotěmice Martinice

Zvěrotice Včelnička

ovice
Bítovčice

Krátošice Meziříčko
Jabloňan

Choustník
Nedvědice

Bedřichov

Krásněves

Skorotice

Rousměrov
Černovice Sebranice

Dobroutov

Radňovice

RoubNyklovice

Vítějevestoviny

Bartoušov
Křelovice

Daňkovice Borovnice

Oldřichov

Čáslavsko

Načeradec

Borovnice
Svratouch

Chlumětín
Neustupov

Leskovice

Kameničky

Vracovice
Sebranice

Ratměřice

Dětřichov
Trstěnice

Vojtěchov

LeškovicePavlovice
Čečkovice

Chabeřice Třebovice
Předhradí

Chotovice
Čejkovice

Chotýšany
Slověnice

Postupice

Bílkovice

clavice

BiskupicePetroupim

Sloupnice

Choratice

Drobovice Trojovice

Tichonice Heřmanice
VšechlapyTřebešice

Struhařov

Okřesaneč

Strachotín
Suchohrdly Pasohlávky

Oleksovice

Milíčovice

Plenkovice

Našiměřice

Přísnotice

Bojanovice

Mikulovice

Jevišovice

Chvalatice

CtidružiceŽupanovice

Malešovice

Kupařovice
Běhařovice

Blížkovice

Tavíkovice Sobotovice
Menhartice

Zvěrkovice

Rajhradice

RebešoviceRouchovany

Komárovice

Ostopovice

Mikulovice
Horní PěnaDolní Žďár

Svojkovice
Dolní Pěna

Brno-Komín

Střížovice

Brno-sever

Stanoviště

Jinačovice

Pokojovice

Lelekovice

Bednáreček

Všechovice

Dívčí Kopy

Malá Lhota

Černá Hora

Kundratice
Dobrá Voda

Myslkovice
Doubravník

Dobrá Voda

Zbraslavec

Bílý Kámen

Útěchovice

Svépravice Komorovice

Nové Dvory Chrastavec

Strachujov
Vlachovice

Hartmanice
Dlouhá Ves

Tři Studně

Vyklantice

Koberovice
Škrdlovice

Krátká Ves
Vojslavice

Chýstovice
Hojanovice

Okrouhlice Česká Bělá

Děkanovice

Krucemburk
Šetějovice TrpišoviceKřivsoudov

Strojetice
Široký Důl

Vilémovice Podmoklany
Mnichovice Hněvkovice

Zdislavice

Bernartice

Chřenovice

Pertoltice

Radošovice

Dobrovítov
Nové Hrady

Nová Sídla

Drahňovice
Hostovlice

Prachovice
DomoradiceJenišovice

Přestavlky

Hroubovice Střemošice
Bohuňovice

Štipoklasy Zvěstovice
LiboměřiceLicibořice

Pustá Rybná

Mladoňovice

Kuchařovice

Prosiměřice

Trnové Pole

BranišoviceHostěradice

Olbramovice

Boskovštejn

Čermákovice

ě Slavíkovice
Mladoňovice

Třebelovice
Staré Hobzí

Chotěbudice
Brno-T

Budíškovice

Myslibořice

Horní Újezd

OstrovačiceZadní Vydří Bohuslavice

Zvolenovice
Kožichovice

Markvartice

Markvartice
Čechočovice

Brno-Bystrc

Brno-Ořešín

Nová Olešná

Pluhův Žďár

Štěpánovice

Vratislávka

Brťov-Jeneč

Nová Buková
Kunčina Ves

Krasíkovice
Nové Veselí

Útěchovičky

Okrouhlička

Arneštovice

Michalovice

Krásná Hora

Veselý Žďár
Blažejovice

Dolní Město

Dolní Krupá

Horní Krupá Rozsochatec

Horní Újezd
movice

Vidlatá Seč

Dolní Újezd

Kraborovice

Suchá Lhota

Zbraslavice

Teplýšovice

Opatovice I

Litichovice KřižanoviceŠebestěnice

Petrovice I

Litobratřice

Troskotovice

Starý Petřín

Olbramkostel

Častohostice

Nové Bránice

Brno-Chrlice

Dolní Lažany

Kratochvilka
Br

Brno-JundrovBrno-Žebětín
Hartvíkovice

Rozdrojovice

Brno-Útěcho

Hvězdoňovice
Brno-JehniceZálesná Zhoř

Přibyslavice

Přibyslavice

Malhostovice

Předklášteří

Dolní Loučky
Horní Loučky

Horní Smrčné

Horní Radouň

Dlouhá Lhota

Malý Beranov

Zadní Zhořec
Libkova Voda

Dlouhá Lhota
C

Vysoká Lhota

Staré BříštěVelký Rybník

Dolní Hořice

Horní Poříčí

Velké Tresné

Velká Chyška

Smilovy Hory Žižkovo Pole

Horní Paseka

Ovesná Lhota

Vlastějovice

Dolní Pohleď
Bor u Skutče

Horní Bradlo

Petrovice II

Míčov-Sušice

Brod nad Dyjí

Horní Břečkov

Vranovská Ves

Velké Němčice

Grešlové Mýto

Horní Kounice

Nové Syrovice

Horní Dubňany

Dolní Kounice

Dolní Dubňany

Brno-Bohunice

Horní Slatina
Brno-Bosonohy

Brno-Žideni

Český Rudolec

Jindřichovice

Strachoňovice

Dolní Vilímeč

Lesní JakubovVystrčenovice

Brno-Medlánky
Újezd u Rosic

Horní Myslová
Horní Němčice

Brno-Kníničky

Lesní Hluboké

Červená Lhota

Nová Včelnice Osová Bítýška

Nový Telečkov

Hluboké Dvory

Lhota u LysicVelký Beranov

Dolní Rožínka

Horní Rožínka

Zadní Střítež

Malá Losenice
Nový Jimramov

Stříbrné Hory

Hurtova Lhota

Vojnův Městec

Kamenná Lhota
Kamenná Horka

Vápenný Podol

Brno-Čer

Babice u Rosic

Brno-VinoČervený HrádekKostelní Vydří

Brno-Ivanovice

Horní Skrýchov

Panské Dubenky

Dlouhá Brtnice
Velký Ratmírov

Ráj

Stránecká Zhoř

Velké Janovice

Velká Losenice

Salačova Lhota

Horní Rápotice

Pustá Kamenice

Uhelná Příbram

Dlouhá Třebová

Dolní Věstonice

Hluboké Mašůvky

Chlum u Třeboně

Vysoké Popovice

Brno-Žabovřesky

Horní Meziříčko

Kamenný Malíkov Šebrov-Kateřina

Kostelní Radouň
Dolní Heřmanice

Okrouhlá Radouň

Horní Heřmanice Újezd u Tišnova

Lhota-Vlasenice

Horní Libochová

Dolní Libochová Ochoz u Tišnova

Vysoké Studnice

Ratibořské Hory

Dolní Kralovice

Dolní Sokolovec

Trhový Štěpánov

Trhová Kamenice

Český Šternberk

České Heřmanice

Vračovice-Orlov

Horní Dunajovice

Hrušovany u Brna

Biskupice-Pulkov

Moravské Bránice

Brno-KohoutoviceDolní Vilémovice

Kostelní Myslová

Veverské Knínice

Veverská Bítýška

Moravské Knínice

Kardašova Řečice

Horní Vilémovice

Nelepeč-Žernůvka

Horní Radslavice

Lhota u Olešnice

Chlum-Korouhvice

Dolní Hrachovice

Anenská StudánLeština u Světlé

Vrbatův Kostelec

Červené Janovice

Rabštejnská Lhota

Podhradí nad Dyjí

Dvory nad Lužnicí

Radkovice u Budče

Brno-Královo Pole

Panenská Rozsíčka

Hadravova Rosička Kuřimské Jestřabí

Cerekvička-Rosice

Luka nad Jihlavou

d Lužnicí

Prostřední Poříčí

Hamry nad Sázavou

Bělá nad Svitavou

Havlíčkova Borová

Nová Ves u Světlé
Kamenec u Poličky

Březí nad Oslavou

Jiřice u Miroslavi

Jezeřany-Maršovice

Brno-Nový Lískovec

Stráž nad Nežárkou

Újezd u Černé Hory

Tišnovská Nová Ves

Sklené nad Oslavou

Želče
Ostrov nad Oslavou

Martinice u Onšova

Nová Ves u Chýnova
Radešínská Svratka

MladPoříčí u Litomyšle

Nová Ves u Leštiny

Žlebské Chvalovice
Rataje nad Sázavou

Poříčí nad Sázavou

Miroslavské Knínice

Brno-Starý Lískovec

Kralice nad Oslavou

Moravecké Pavlovice

Dobrá Voda u Pacova

doměřice u Tábora

Zhoř u Mladé Vožice

Lipnice nad Sázavou

Hradec nad Svitavou

Nová Ves u Jarošova

Ronov nad Doubravou

Stošíkovice na Louce

Nová Ves nad Lužnicí

Radkovice u Hrotovic

Jarošov nad Nežárkou

Sedlečko u Soběslavě

Skalice nad S

Radostín nad Oslavou

Rozseč nad Kunštátem

Březová nad Svitavou

Ždírec nad Doubravou

Nová Ves u Chotěboře

Libice nad Doubravou

Kladeruby nad Oslavou

Bílov

Pernštejnské Jestřabí

Štěpánov nad Svratkou

Cerekvice nad Loučnou

Suchohrdly u Miroslavi

Novosedly nad Nežárkou

Proseč pod Křemešníkem

Louňovice pod Blaníkem

Doubravice

Střítež pod Křemešníkem

Nová Ves u Mladé Vožice

Brno-Obřany a M

Útěchovice pod Stražištěm

Fryšava pod Žákovou horou

Staré Město pod Landštejnem

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Kostelec u Heřmanova Městce

Jakubov u Moravských Budějovic

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Otín

Batelov

Dušejov

Obrataň

Mrákotín

Stonařov

Kostelec

Vyskytná

Hořepník

Košetice

Prosetín

Dobřínsko

Žirovnice

Černovice

Stará Říše

Nový Rychnov

Mladé Bříště

Horní Smržo

Nová Cerekev

Horní Dubenky

Dolní Cerekev

Horní Cerekev

České Lhotice

Větrný Jeníkov

Červená Řečice

Kuřimská Nová Ves

Vyskytná nad Jihlavou

Rokytnice nad Rokytnou

Jiřice u Moravských Budějovic

Vícenice u Náměště nad Oslavou

Puch

Aigen

Thaya

Brand

Gmuend
Langau

Eggern

Schrems

Langegg

Hardegg

Grossau

Gastern

Eisgarn Kautzen
Rappolz

Fratres

Puerbach

Altmanns

Litschau
Reingers

Hoheneich
Dietmanns

Grametten

Hoehenberg
Pyhrabruck

Heinreichs

Breitensee Eibenstein

Dobersberg

Haugschlag

Zissersdorf

Riegersburg

Speisendorf

Langschwarza

Neu-Nagelberg

Alt-Nagelberg

Gross-Siegharts

Goepfritzschlag

Gross-Radischen

Heidenreichstein

Drosendorf-Stadt
Raabs an der Thaya

Haslau an der Donau

Heinrichs bei Weitra

Waidhofen an der Thaya

Karlstein an der Thaya

Waldkirchen an der Thaya

Weikertschlag an der Thaya

Pfaffenschlag b.Waidhofen a/d

3

24

43

34

37

19

23

38

409

52

35

35
2

387

14

150

53

13
2

152

D1     2

345

D1     1

602

360

40
6

34
4

35
1

353

13
0

128

112

405

39
9

52     
1

35
07

379

52
    

 2

408

388

D
2     1

D
2     2

39
4

35
7

41
0

34
7

42

389

350

385

38
    

 1

38
    

 2

41

D
3     1

D3     2

151

23     2

D
1

38

23

34

34

34

24

23

34

34
7

D1     1

602

37

37

13
0

19

43

379

24

3

D1     2

52
   

  1

34
4

353

53

128

D1     2

34

35

34

602

130

D1     1

37

23
23

19

19

35

112

43

408

38

39
9

19

40
6

36
0

38

399

150

360

150

23

37

387

43

D1     2

19

3

23

112

353

37

399

602

23

38

379

399

3

130

602

39
9

19

152

35

19

23

128

23

357

38

345

23 36
0

D1     1

40
6

3

19353

D
2 

   
 2

34

34

19

34

38

3

38

602

43

38

152

D1     1

23

D1     2

37

37

35

12
8

40
6

43

36
0

23

35
2

38

385

399

3

112

13
0

38

128

152

43

23

152

23

409

379

150

37

41
0

11
2

112

53

34

405

34

43

34

D1     2

23

34

D1     1

152

43

34

43

34

23

42

53

602

34

24
150

405

37

34

152

23

34

38

43

38

15
2

112

34
7

43

35

379

408

D1

132

112

34

409

39
9

3

37

35

34

34

24

37

34

38

14

39
9

150

128

602

152

D1     1

344

34

D1     2

40
6

352

23

38

130

3

128

3

19

23

37

38

360

38

53

36
0

152

150

14

D1     1

40
6

19

38

23

41
0

43

112

34

34

152

34

602

23

345

15
0

12
8

43

130

23

35

53

35
7

3

19

34

23

38

38

11
2

3834

152

38

152

43

34

34

53

3

602

35

34

34

19

602

19

112

38

23

34

38

3

23

112

53

43

152

13
0

602

34

14

345

34

D1

34

23

13
0 37

3

38

351

53

38

150

23

37

35

128

36
0

37

150

34

36
0

405

19

38

37

D1     1

19

602

40
6

40
6

19

37

23

38

38

132

19

112

152

406

34

38

37

37

34

38

34

37

34

150

38

602

130

43

37

405

152

34

23

602

34

19

34

360

34

23

36
0

52

23

23

13
0

43

12
8

38

35

34

19
D1     2

53

34

34

19

37

405

385

34

43

19

34

38

23

34

5324

34

34

35
3

39
9

38

14

23

19

39
9

38

3

38
7

406

405

53

52

408

38

3

42

19

37

39
9

3

360

53

409

345

34
4

19

345

130

409

19

34

19

34

23

23

53

23

23

3

52

34

24

35
1

14

42

24

52

152

409

13
0

38

39
9

19

19

43

38

34

38

53

40
6

19 35
7

345

23

24

35
3

602

34

387

37

34

19

34

12
8

38

24

40
6

19

34

37

38

40
6

37

360

37

BRNO

JIHLAVA

Geografický informační systém kra

Zpracoval a vydal :

Krajský úřad kraje Vysočina
odbor informatiky - oddělení sp

tel: +420 564 602 160
e-mail: gis@kr-vysocina.

060411_Dopravní páteřní síť

http://gis.kr-vy
http://www.kr-vy

S T Ř E D O Č E S K Ý  K R A J

J I H O Č E S K Ý  K R A J

J I H O M O R A V S K Ý  K R A J

D O L N Í  R A K O U S K O

P A R D U B I C K Ý  K R A J

Datové zdroje:

Zákon č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb.
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení d
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou půso
ve znění pozdějších předpisů.

Data © GIS Kraje Vysočina, 2001 - 2006
ArcČR500, © ARCDATA PRAHA, 1997 - 2001

Legenda / Legend

Kraj

Okresy

Obce

Základní územní jednotky
podle počtu obyvatel v roce 2001

Silnice

hranice

JIHLAVA
sídlo úřadu

hranice okresu

# do 1 000

# od 1 001 do 5 000

silnice 1. třídy

silnice 2. třídy

!

K R A J  V Y S O Č I N A

Doprav
Květen 200

dálnice

silnice 3. třídy

# od 5 001 do 10 000

# od 10 001 do 50 000

# více než 50 000

hranice správního obvodu

     Schváleno usnesením Zastup
     č. 0177/03/20

5 0

Páteřní silniční síť kraje Vysočina
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DOPRAVA

MOSTY NA VYSOČINĚ

V kraji Vysočina je celkem 1 126 mostních objektů. Z toho ve vlastnictví státu na dálnici D1 stojí sto mostů a na silnicích 
I. tříd 159 mostů. Ve vlastnictví kraje na silnicích II. a III. tříd se nachází 867 mostů.

Okres
Dálnice D1

počet mostů
I. třída

počet mostů
II. třída

počet mostů
III. třída

počet mostů
Celkem

počet mostů

Havlíčkův Brod   6  36  51 111   204

Jihlava  23  39  71  72   205

Pelhřimov  14  28  61  85   188

Třebíč –  24  69  93   186

Žďár nad Sázavou  57  32 119 135   343

Celkem kraj Vysočina 100 159 371 496 1 126

Přehled mostů v kraji Vysočina dle stavu nosné konstrukce*

Okres
1

počet
2

počet
3

počet
4

počet
5

počet
6

počet
7

počet
celkem

Havlíčkův Brod celkem  28  30  53  65  23  3 2  204

z toho: D1 a I. třída   6  15   7   9   3  2 –   42

z toho: II. a III. třída  22  15  46  56  20  1 2  162

Jihlava celkem  33  30  57  59  22  4 0  205

z toho: D1 a I. třída   9  18  21   7   4  3 –   62

z toho: II. a III. třída  24  12  36  52  18  1 –  143

Pelhřimov celkem  18  23  38  73  33  3 0  188

z toho: D1 a I. třída   7  16   5  13   1  0 –   42

z toho: II. a III. třída  11   7  33  60  32  3 –  146

Třebíč celkem  19  11  25  93  34  4 0  186

z toho: D1 a I. třída   8   2   3   8   3  0 –   24

z toho: II. a III. třída  11   9  22  85  31  4 –  162

Žďár nad Sázavou celkem  37  52 109  99  32 14 0  343

z toho: D1 a I. třída  12  33  17  18   5  4 –   89

z toho: II. a III. třída  25  19  92  81  27 10 –  254

Celkem kraj Vysočina 135 146 282 389 144 28 2 1126

z toho: D1 a I. třída  42  84  53  55  16  9 –  259

z toho: II. a III. třída  93  62 229 334 128 19 2   867

*Nosná konstrukce: 1 – výborný stav, 2 – velmi dobrý stav, 3 – dobrý stav, 4 – uspokojivý stav, 5 – špatný stav, 6 – velmi špatný stav, 7 – havarijní stav

Na území kraje Vysočina se na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví kraje nacházely v roce 2010 dva mosty v havarijním stavu. 
Ve velmi špatném stavu (zařazeno do stupně 6) je celkem 28 mostů, z toho na silnicích ve vlastnictví kraje 19 mostů.

Na neustále se zhoršujícím stavu mostů se v nemalé míře podílí zvýšení intenzity dopravy, v některých případech dokonce 
o více než 30 %. Na jejich zhoršující stav má dále vliv nárůst nadměrné dopravy, provádění zimní údržby chemickými 
posypovými materiály, a to zejména na dálnicích a silnicích I. tříd, působení kyselých dešťů a v neposlední řadě 
dlouhotrvající nedostatek finančních prostředků na jejich opravy.

V roce 2010 byly v kraji Vysočina z rozpočtu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny opraveny na silnicích II. a III. tříd 
dva mostní objekty o celkovém finančním objemu 11,910 milionu Kč.
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Z rozpočtu kraje Vysočina byla v roce 2010 zajištěna rekonstrukce mostů o celkovém fi nančním objemu 37,534 milionu Kč.

Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byla dofi nancována rekonstrukce mostu v Mostištích ve výši 
4,917 milionu Kč

Správou a údržbou silnic ve vlastnictví kraje Vysočina je pověřena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace (dále jen KSÚSV). KSÚSV v roce 2010 zaměstnávala 714 zaměstnanců, v roce 2009 zaměstnávala 
737 zaměstnanců. Příspěvek na provoz Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v roce 2010 činil 815,998 milionu Kč. Z toho 
bylo vynaloženo na souvislou opravu 124,285 milionu Kč a na opravy mostů 11,910 milionu Kč. Náklady na běžnou údržbu 
silniční sítě kraje Vysočina pak činily 569 510 508 Kč.

OBNOVA SILNIČNÍ SÍTĚ NA VYSOČINĚ V ROCE 2010

Prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, byla realizována souvislá a běžná údržba 
silniční sítě v celkovém finančním objemu 124,285 milionu Kč.

V roce 2010 byla na silnicích II. a III. tříd realizována z rozpočtu kraje investiční výstavba v celkové výši 89,230 milionu Kč. 
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebyly na rekonstrukci a výstavbu silnic poskytnuty žádné další prostředky. 
Celkově bylo z rozpočtu kraje rekonstruováno 14,3 kilometru silnic.

ZAJIŠTĚNÍ EXTERNÍCH ZDROJŮ PRO FINANCOVÁNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE VYSOČINA 

Kraj Vysočina získává finanční zdroje Evropských společenství na modernizaci silniční sítě od roku 2004 prostřednictvím 
specifických dotačních titulů.

V roce 2010 bylo na takto realizované projekty vynaloženo cca 785 milionů Kč. Objem přijaté pomoci činil 1,6 miliardy Kč. 
Pro snížení zátěže vlastních zdrojů kraje během realizace projektu (před obdržením smluvní dotace) využívá odbor dopravy 
a silničního hospodářství bezúročné předfinancování ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury. Tímto způsobem 
došlo v roce 2010 k úspoře 302 milionů Kč dočasně vázaných vlastních zdrojů kraje.

Nejvýznamnějším dotačním titulem pro čerpání evropských financí na silniční infrastrukturu kraje Vysočina v programovém 
období 2007–2013 je Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, jehož prostřednictvím byla v roce 2010 umožněna 
realizace následujících projektů:

• II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 1. stavba
• II/360 Oslavice – Oslavička
• II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 5. stavba
• III/03810 Hesov – mosty ev. č. 03810 – 006, 007, 008
• II/402 Třešť – křižovatka S I/38
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Rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

2008 2009 2010

Počet ujetých km (mil.)    15,5 15,6 15,8

Úhrada ztrát dopravcům (mil. Kč) 239  256,922  280,652

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ROCE 2010

Základní dopravní obslužnost stanovuje Zastupitelstvo kraje Vysočina. Na veřejnou linkovou osobní (autobusovou) dopravu 
kraj Vysočina přispěl dopravcům 280,652 milionu Kč včetně žákovského jízdného. Doplatek na jednoho obyvatele kraje tak 
v přepočtu činí 545 Kč za rok.

Kraj Vysočina má smlouvu o závazku veřejné služby – základní dopravní obslužnosti, uzavřenou s 22 dopravci. Na území 
kraje Vysočina celkem působí více než 50 dopravních firem, přičemž některé mají v kraji pouze jednu zastávku. Do základní 
dopravní obslužnosti je zařazeno 355 linek, což znamená 4 173 spojů. Na Vysočině je celkem 2 555 zastávek autobusů.

Na veřejnou drážní osobní (vlakovou) dopravu kraj přispěl 264,635 milionu Kč, na žákovské jízdné 7 milionů Kč. Doplatek 
na jednoho obyvatele kraje tak v přepočtu činí 514 Kč za rok.

Kraj má smlouvu o závazku veřejné služby – základní dopravní obslužnosti – uzavřenou se dvěma dopravci 
(České dráhy, a. s., a Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.).

Smlouvy o závazku veřejné služby s drážními dopravci byly nově uzavřeny počátkem října 2009 na další období deseti let 
počínaje rokem 2010 s možností prodloužení na 15 let.

Vysočinou projede za běžný pracovní den (24 hodin) 389 vlaků regionální dopravy a 40 rychlíků.

Rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou

2008 2009 2010

Počet ujetých km (mil.)    4,4 4,2 4,3

Úhrada ztrát dopravcům (mil. Kč) 263,6 262,175 264,635

Financování veřejné drážní osobní dopravy bude počínaje rokem 2009 až do roku 2019 probíhat dvousložkově. Z rozpočtu 
kraje Vysočina a účelovou dotací poskytnutou Ministerstvem dopravy na základě „Memoranda o zajištění stabilního 
fi nancování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ uzavřeného mezi Českou republikou 
a jednotlivými kraji za účasti Asociace krajů České republiky. Takto bylo v roce 2010 drážním dopravcům v kraji Vysočina 
poskytnuto 123,097 milionu Kč.

Celková délka tratí na Vysočině činí 592 kilometrů a hustota železniční sítě je 0,086 kilometru tratě/km2, což je druhá 
nejnižší hodnota v rámci České republiky. Železniční síť pokrývá 195 ze 704 obcí kraje. 

Ze 704 obcí má asi 83 % zajištěnou dopravní obslužnost jen autobusem, 16 % obcí autobusem i vlakem a pouze čtyři obce 
jen vlakem (Sedlejov, Mysliboř a Slaviboř na Jihlavsku a Plačkov na Pelhřimovsku).
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Velcí − 92 %

Významní − 5 %

Střední − 2 %

Drobní − 1 %

Rozdělení autobusových dopravců do skupin podle počtu ujetých kilometrů základní dopravní obslužnosti v roce 2010

Velcí dopravci: ICOM transport, a. s., Jihlava; TRADOBUS, s. r. o., Třebíč; ZDAR, a. s., Žďár nad Sázavou; Veolia Transport 
Východní Čechy, a. s., Chrudim. 

Významní dopravci: ČSAD Jindřichův Hradec, a. s., Jindřichův Hradec; BDS, s. r. o., Velká Bíteš; TREDOS, s. r. o., Třebíč; 
Tourbus, a. s., Brno. 

Střední dopravci: Zlatovánek, s. r. o., Polička; COMETTPLUS, s. r. o., Tábor; ČSAD Benešov, a. s., Benešov; BK BUS, s. r. o., 
Moravské Budějovice; ČSAD Tišnov, s. r. o., Tišnov; ADOSA, a. s., Rosice; ČAD Blansko, a. s., Blansko; Oldřich Řezanina, 
Koněšín. 

Drobní dopravci: Josef Štefl  – Tour, Dačice; Dopravní podnik, a. s., Jihlava; Hema Jaroslav, Nový Rychnov; Václav Seifert, 
Vortová; BODOS, a. s., Boskovice; ZDS Psota Znojmo

STÁTNÍ SPRÁVA – PŘENESENÁ PŮSOBNOST

Nedílnou součástí činnosti oddělení dopravní obslužnosti je výkon státní správy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu silničních vozidel 
na pozemních komunikacích, včetně prováděcích vyhlášek. V rámci přenesené působnosti vedli pracovníci oddělení v roce 
2010 celkem 636 správních řízení 1. stupně. Dále bylo v rámci státního odborného dozoru provedeno deset kontrol 
dodržování jízdního řádu a podmínek licence za provozu ve veřejné linkové osobní dopravě, dvě kontroly v sídle dopravce 
a tři fi nanční kontroly použití fi nančních prostředků poskytnutých krajem dopravci na úhradu prokazatelné ztráty.

V rámci státního odborného dozoru byly v roce 2010 provedeny kontroly na šesti vybraných stanicích technické kontroly.

STÁTNÍ SPRÁVA – ČINNOST ODDĚLENÍ DOPRAVY ZA ROK 2010

Důležitou součástí agendy byla metodická pomoc pro obce kraje Vysočina na úseku účelových komunikací, pozemních 
komunikací, taxi a bezpečnosti silničního provozu.

V roce 2010 byla v Jaroměřicích nad Rokytnou uspořádána krajská dopravní soutěž Mladý cyklista.
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Počet dopravních nehod na Vysočině podle typu silnice

Dopravní nehody na Vysočině

2009 2010 rozdíl

Dopravních nehod 1 843 2 390  +547

Usmrcených osob    34   52   +18

Těžce zraněných osob  189  115    –74

Lehce zraněných osob 1 267 1 164   –103

Nehod na dálnici   277   526   +249

Na silnici I. třídy  378   481   +103

Na silnici II. třídy  588   713   +125 

Na silnici III. třídy  258   306    +48

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU NA VYSOČINĚ
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Organizace zřizovaná krajem v oblasti dopravy a silničního hospodářství

Organizace
Přepočtený počet 

pracovníků
Rozpočet pro rok 

2010

Příspěvek 
z rozpočtu kraje 

na rok

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 714 815,998 mil. Kč 743,369 mil. Kč

Na úseku silničního hospodářství oddělení dopravy vedli pracovníci správní řízení:

Počet

Rozhodnutí – 13/1997 Sb. 169

Rozhodnutí – 183/2006 Sb.  29

Rozhodnutí – 361/2000 Sb.   4

Ohlášení stavby  23

Vyjádření k PD 136

Stanovení DZ 167

Akreditace školicích zařízení   3

Odvolání – 13/1997 Sb.  18

Odvolání – 183/2006 Sb.   5

Odvolání – 361/2000 Sb.  40

Přezkumy ŘP  37

Odstraněné reklamy  86

PD – projektová dokumentace, DZ – dopravní značení, ŘP – řidičský průkaz

Na úseku dopravy oddělení dopravy vedli pracovníci správní řízení:

Počet Finanční částka (v Kč)

Rozhodnutí o pokutě   278 1 353 000

Odvolání taxi     0 –

Stanoviska 1 088 –

Finanční způsobilost 1 428 –

Eurolicence – ND    56 –

Eurolicence – OD     6 –

Opisy – ND   239 –

Opisy – OD    17 –

Kauce – celkem vybráno  133 2 825 500

Kauce – propadlé do rozpočtu – 2 752 500

Kauce – vráceno dopravci –    73 000

SOD na silnici – kontrol. vozidel  448 –

SOD u dopravce    95 –

ND – nákladní doprava, OD – osobní doprava, SOD – státní odborný dozor
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „OÚPSŘ“) vychází 
v oblasti své působnosti ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), který je účinný od 1. 1. 2007, a souvisejících 
právních předpisů.

V oblasti územního plánování jsme se na Vysočině v roce 2010 zabývali 
především procesem pořizování územně analytických podkladů a územně 
plánovací dokumentace kraje. Byly zahájeny práce na aktualizaci Územně 
analytických podkladů kraje Vysočina, v nichž kraj získá další významný podklad 
pro tvorbu územně plánovacích dokumentací kraje, měst a obcí. Oddělení 

územního plánování v uplynulém roce také zahájilo aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje Vysočina, která bude 
po projednání předložena zastupitelstvu kraje ke schválení.

Významnou oblastí činnosti OÚPSŘ je správa dotací z rozpočtu kraje, které motivují obce k pořízení územního plánu. 
V roce 2010 získalo celkem 46 obcí dotaci v celkové částce 5,667 milionu Kč. Program bude pokračovat i v dalších letech, 
přičemž předpokládáme jeho aktualizaci tak, aby umožnil požádat o dotace i na pořízení nových územních plánů dle 
ustanovení platného stavebního zákona.

Oddělení stavebního řádu se ve své činnosti zaměřuje především na přenesenou působnost státní správy, konkrétně 
na přezkoumání rozhodnutí stavebních úřadů 1. stupně. Kvalita práce celého oddělení si zaslouží ocenění, protože naprostá 
většina jeho rozhodnutí byla v případě odvolání nebo žaloby potvrzena. Vzhledem k novele stavebního zákona byla 
důležitá také metodická pomoc poskytovaná stavebním úřadům.

V závěru roku 2010 byl na webových stránkách kraje Vysočina zprovozněn Portál územního plánování a stavebního řádu, 
který poskytuje aktuální informace o stavu územně plánovacích podkladů a dokumentací v kraji, stejně jako metodické 
informace pro odbornou i laickou veřejnost.

Zdeněk Ryšavý
radní pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování
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ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

V oblasti územního plánování bylo v roce 2010 navázáno na schválené Zásady územního rozvoje kraje Vysočina. V červnu 
2010 byla Zastupitelstvem kraje Vysočina schválena Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina 
v uplynulém období a tím byl položen základ k provedení aktualizace Zásad územního rozvoje kraje. V druhém pololetí 
2010 byla zahájena úplná aktualizace Územně analytických podkladů kraje Vysočina. Těmito kroky byly splněny povinnosti 
vyplývající pro územní plánování kraje za stavebního zákona. Z této zevrubné a neustále udržované inventarizace aktuálních 
jevů v území kraje lze vycházet při projektování všech druhů územně-plánovacích dokumentací i při analýzách a přípravě 
projektů v nejrůznějších oblastech činnosti státní správy i samospráv všech stupňů. 

V říjnu 2010 byl ve výběrovém řízení vybrán projektant aktualizace Zásad územního rozvoje, toto dílo bude dokončeno 
v dubnu 2011.

Oddělení územního plánování vykonávalo v roce 2010 také svou kontrolní povinnost, v jejímž rámci byly provedeny kontroly 
u úřadů územního plánování ve Žďáru nad Sázavou, Pelhřimově, Jihlavě, Chotěboři, Velkém Meziříčí a Novém Městě 
na Moravě. Závěry kontrol způsobu pořizování územních plánů obcí byly zobecněny a poskytnuty ostatním pořizovatelům 
k využití.

Pro úřady územního plánování byly svolány i tematické metodické porady, na kterých byly vysvětlovány a koordinovány 
postupy při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací podle nového stavebního zákona.

Důležitou součástí práce oddělení územního plánování OÚPSŘ je i správa dotací pro vznik územních plánů obcí z rozpočtu 
kraje. Tento systém dotací představuje dlouhodobě dobrou a praxí prověřenou zkušenost kraje Vysočina, neboť od roku 
2003 do roku 2010 byly poskytnuty dotace celkem 478 obcím kraje v celkovém objemu 46,998 milionu Kč. V roce 2010 
dotaci získalo celkem 46 obcí v celkové výši 5,667 milionu Kč. Obce jsou systémem motivovány k pořízení územního plánu, 
jenž odpovídá podmínkám stavebního zákona a formou svého zpracování i současnému projekčnímu standardu. Schválení 
územního plánu je pro město či obec základním předpokladem pro možnost získání dotací z nejrůznějších zdrojů (Fond 
Vysočiny, státní nebo Evropské fondy a grantové programy).

V oblasti stavebního řádu bylo odborem územního plánování a stavebního řádu vydáno celkem 225 rozhodnutí a opatření 
v odvolacích či přezkumných řízeních. 

V přezkumných řízeních ze strany MMR bylo:
 – 6 rozhodnutí OÚPSŘ potvrzeno
 – 0 rozhodnutí zrušeno

V řízeních o žalobách ve správním soudnictví bylo:
 – 1 rozhodnutí OÚPSŘ soudem potvrzeno
 – 2 rozhodnutí byla zrušena

Ve zkrácené lhůtě se podařilo vyřešit cca 54 % podání.

Důležitou součástí činnosti oddělení stavebního řádu byla i v roce 2010 metodická pomoc pro 38 prvoinstančních 
stavebních úřadů kraje. Byly uspořádány metodické porady, na kterých byly vysvětlovány správné úřední postupy při řešení 
správních řízení, včetně hledání východiska u konkrétních praktických problémů vyplývajících z činnosti stavebních úřadů.

Přes snahu OÚPSŘ a stavebních úřadů se nepodařilo nový stavební zákon v praxi aplikovat bez potíží a chyb. Důvodem je 
velké množství změn a novel ustanovení stavebního zákona přijímaných „za pochodu“ bez zkoumání hlubších souvislostí, 
stejně jako vydání nových prováděcích vyhlášek a poznatků z rozhodovací praxe soudů. Pro stavební úřady tak vzniká velmi 
složitá situace, s níž není jednoduché se vyrovnat.

Stejně důležitou součástí agendy oddělení stavebního řádu OÚPSŘ byla i v roce 2010 kontrolní činnost, při které byla 
u prvoinstančních stavebních úřadů v Brtnici, Habrech, Jemnici, Nové říši, Pelhřimově a Žirovnici zjišťována úroveň 
dodržování zákonných předpisů a postupů při výkonu státní správy v přenesené působnosti. Poznatky a závěry z kontrol 
byly opět zobecněny a zkušenosti předány ostatním stavebním úřadům k využití.



9

Zdravotnictví
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ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnictví se dotýká základních věcí člověka, protože uchování zdraví vytváří 
předpoklad pro všechny ostatní lidské činnosti. Je proto pochopitelné, že 
fungování této oblasti představuje kriticky sledovanou a velmi citlivou záležitost. 
Zdravotnictví je vnímáno jako jeden celek, jenž se však v praxi vyznačuje složitou 
strukturou státních fakultních nemocnic a specializovaných institucí, širokou sítí 
nestátních zdravotnických zařízení a ambulancí, které má kraj možnost ovlivnit 
jen v malé míře prostřednictvím výkonu zdravotní správy. Přímo řídíme pět 
krajem zřizovaných nemocnic, krajskou záchrannou službu a dvě zdravotnická 
zařízení stálé péče o děti do tří let.

V roce 2010 situaci v nemocnicích ovlivňovala závažná hrozba personální krize v souvislosti s vyhlášením výzvy Děkujeme, 
odcházíme. Přesto se zde po celý rok dařilo zajišťovat běžný provoz. Dnešní ekonomické problémy nemocnic mají 
ve srovnáním se situací krátce po převzetí pod kraj jako zřizovatele jiný charakter, průběžně se nám hospodaření těchto 
příspěvkových organizací daří zlepšovat. Kromě přímé dotace na činnost nemocnic ve výši 296 milonů Kč kraj přispěl 
na podporu jejich fi nanční situace i v souvislosti s potřebou úhrad závazků v roce 2010 mimořádnou dotací ve výši 
103 milionů Kč a půjčkou 40 milionů Kč.

V minulém roce pokračovaly stavební rekonstrukce v krajských nemocnicích. Byla dokončena rekonstrukce hlavní lůžkové 
budovy nemocnice v Pelhřimově i samostatný projekt dodávky přístrojové techniky do Nemocnice Havlíčkův Brod. Probíhá 
výstavba interního pavilónu nemocnice v Novém Městě na Moravě a realizace Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč. 
Předpokládané celkové náklady na tyto investice činí 1,45 miliardy Kč a jsou přibližně z 31 % fi nancovány z prostředků 
Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. V jihlavské nemocnici proběhly 
všechny složité přípravy pro zahájení výstavby nového Pavilonu urgentní a intenzivní péče. Snažíme se rovněž o průběžné 
zlepšování vybavení nemocnic moderními přístroji, sledujeme potřeby a zkoumáme možnosti tak, abychom naše nemocnice 
drželi na špičkové úrovni.

Nový podstatný prvek při racionálním vydávání fi nančních prostředků představují společné a koordinované nákupy investic, 
zdravotnického materiálu i provozních prostředků pro všechny naše nemocnice. Organizuje je krajský odbor zdravotnictví 
a průběžně přinášejí milionové úspory, které lze zpětně využít na další zdokonalování zdravotní péče.

Stále trvá obtížná situace v personálním obsazení zdravotnických zařízení. Základní platové podmínky jsou v pravomoci 
státu, ale i kraj hledá způsoby, jak jinou formou podpořit stabilizaci odborníků především v nemocnicích. I proto jsme 
zavedli propracovaný systém fi nanční pomoci pro nové mladé pracovníky. Studenti zdravotnických oborů z kraje Vysočina 
mohou získat krajské stipendium nebo absolvovat bezplatné stáže v našich nemocnicích. Při nástupu do zaměstnání tady 
pak mohou obdržet náborový příspěvek.

Také v roce 2010 kraj pokračoval ve vylepšování sítě přednemocniční neodkladné péče v regionu. Do provozu byla uvedena 
tři nová výjezdová stanoviště zdravotnické záchranné služby v Jemnici, Přibyslavi a Velké Bíteši.

Všechny naše nemocnice v minulých letech prošly národní akreditací, což není zdaleka všude samozřejmostí. Tato skutečnost 
přináší i jistý vyšší stupeň organizace provozu nemocnic směřující k tomu, aby se pacienti i personál cítili bezpečněji 
a příjemněji. Jako motivaci k tomu připravil náš kraj už třetí ročník soutěže Bezpečná nemocnice. Soutěž kromě jiného opět 
ukázala příklady dobré praxe a širokému spektru zdravotnických zařízení nabídla způsob omezení rizik vedoucích v krajních 
případech k poškození pacienta. V roce 2010 rozhodovala devítičlenná porota mezi 16 přihlášenými projekty z celé České 
republiky.
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Stálou pozornost věnujeme i prevenci a vzdělávání ve zdravotnické oblasti. V nemocnicích probíhají odborné konference, 
kraj pokračuje v úspěšném projektu První pomoc do škol, který jsme zavedli jako první v České republice, a jenž se stal 
inspirací pro další kraje. Poskytuje mladým lidem kraje Vysočina kvalitní výuku laické zdravotnické první pomoci 
se zaměřením na důležité úkony, které mohou zachránit lidský život. Za sedm let se tohoto školení zúčastnilo už téměř 
50 tisíc (49 941) účastníků, v letošním školním roce výukou prochází cca 99 % čtrnáctiletých žáků a přes 75 % 
sedmnáctiletých studentů v kraji Vysočina. Na prvních stupních základních škol probíhá od školního roku 2010/2011 pilotní 
projekt Prevence dětských úrazů, který si klade za cíl snížit počet dětských úrazů včetně počtu úmrtí v souvislosti s nimi 
a naučit děti správnému chování, jednání a odpovědnosti v prevenci úrazů.

V neposlední řadě se v rámci tzv. výkonu státní správy ve zdravotnictví věnujeme registracím nestátních zdravotnických 
zařízení, kterých bylo k 31. 12. 2010 v kraji Vysočina celkem 1379. Dále archivujeme zdravotnickou dokumentaci 
po zaniklých nebo zrušených zdravotnických zařízeních, věnujeme se krizovému řízení, stížnostem a dalším činnostem 
daným právními normami.

Úroveň zdravotnictví a hlavně jeho vnímání veřejností jsou z velké části určovány i kvalitou chování všech zúčastněných 
v léčebném procesu. Trpělivý přístup a srozumitelná komunikace ze strany zdravotníků by pak měla nacházet pochopení 
a trpělivost i u pacientů. Pozitivní vzájemný vztah velmi napomáhá pozitivnímu výsledku léčby. Náš cíl zůstává stejný – 
spokojený pacient i spokojený zdravotník.

MUDr. Jiří Běhounek
odpovědný radní pro oblast zdravotnictví

hejtman kraje Vysočina
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Kraj zřizuje pět nemocnic. V roce 2010 v nich bylo pro pacienty k dispozici 2 828 lůžek.

Kraj převzal nemocnice od státu v roce 2003 a od té doby se jejich hospodaření viditelně změnilo.

Průměrné počty lůžek v nemocnicích kraje Vysočina v roce 2010

Nemocnice Jihlava    758

Nemocnice Třebíč    673

Nemocnice Havlíčkův Brod    556

Nemocnice Nové Město na Moravě    492

Nemocnice Pelhřimov    350

Celkem 2 828

Výsledky hospodaření nemocnic za rok 2008, 2009 a 2010 včetně poskytnutých provozních dotací

Výnosy Náklady Výsledek hospodaření

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Dětské centrum Jihlava   16 246    18 180    17 965    16 196    17 849    17 965     50    331 0

Dětský domov Kamenice nad Lipou   10 625    12 733    12 282    10 544    12 344    11 880     81    389    401

Nemocnice Havlíčkův Brod   718 192   772 528   772 051   718 088   772 517   767 927    104     11  4 125

Nemocnice Jihlava 1 004 755 1 059 666 1 154 660 1 018 952 1 118 097 1 127 249 –14 197 –58 431 27 412

Nemocnice Nové Město na Moravě   665 080   715 193   696 630   664 729   714 666   696 092    351    527    538

Nemocnice Pelhřimov   500 691   533 335   517 016   500 459   532 990   535 173    231    346 –18 157

Nemocnice Třebíč   660 520   724 951   709 178   660 494   737 960   714 989     26 –13 009  –5 811

Zdravotnická záchranná služba 
kraje Vysočina

  228 237   237 208   248 104   227 605   236 563   248 104    633    645 0

Celkem 3 804 345 4 073 795 4 127 886 3 817 066 4 142 986 4 119 378 –12 721 –69 191   8 507

Hospodaření zdravotnických zařízení za rok 2010

Název organizace
Počet 

zaměstnanců
Náklady 
(v tis. Kč)

Výnosy
(v tis. Kč)

Výsledek 
hospodaření

(v tis. Kč)

Příspěvek 
z rozpočtu 

kraje
(v tis. Kč)

Dětské centrum Jihlava    38,6    17 965    17 965      0  17 494

Dětský domov Kamenice nad Lipou    25,9    11 880    12 282    401  11 408

Nemocnice Havlíčkův Brod 1 034,8   767 927   772 051  4 125  27 154

Nemocnice Jihlava 1 169,3 1 127 248 1 154 659 27 412  40 141

Nemocnice Nové Město na Moravě   961,2   696 092   696 630    538  17 790

Nemocnice Pelhřimov   651,5   535 173   517 016 –18 157  28 604

Nemocnice Třebíč   942,0   714 989   709 178  –5 811  39 253

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina   321,9   248 104   248 104      0 152 522

Celkem 5 145,2 4 119 378 4 127 885   8 508 334 366
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Dotace kraje do zdravotnických zařízení – nemocnice

Kraj
Havlíčkův 

Brod
Jihlava

Nové Město 
na Moravě

Pelhřimov Třebíč Celkem

Provoz

Dotace na NOR     55 100     76 700     72 500     34 800 –    239 100

Lékařská služba první 
pomoci

  4 000 000   4 000 000   4 000 000   4 000 000   4 000 000  20 000 000

Náborový příspěvek    160 000     200 000 –    100 000    460 000

Nájemné ze smluv 
o nájmu zdr. zařízení

    8 400 000   5 400 000   9 400 000  23 200 000

Pojištění a sociální 
sestra

  1 569 000   1 374 000   1 020 000    880 000   1 557 000   6 400 000

Prostředky z příkaz. 
smluv u zdr. zařízení

    60 972     86 088     84 127 –    132 019     363 206

Příjem z prodeje mov. 
majetku KrÚ od PO

     9 500     28 803 – – –     38 303

Příspěvek 
na vzdělávání lékařů

    16 900    299 506 – – –    316 406

Semináře 
a konference

    60 000     95 000     10 000     40 000 –    205 000

Standard ICT      1 280    119 300    117 880    314 490   1 044 652   1 597 602

Oddlužení - úhrada 
závazků

20 939 000  33 049 000 –  17 230 000  22 269 000  93 487 000

Půjčka
Neinvest. půjčené 

prostř. zřízeným PO
  8 974 000  14 164 000 –  7 384 000   9 544 000  40 066 000

Investice

Nájemné ze smluv 
o nájmu zdr. zařízení

  8 475 000     240 000 – – –   8 715 000

Prostředky z příkaz. 
smluv u zdr. zařízení

     474 416 – – –    474 416

Standard ICT   1 720 616   2 279 620   1 567 579    870 143    883 634   7 321 592

Oddlužení - úhrada 
závazků

 –   9 513 000 – –   9 513 000

Dotace na kardio - 
IOP

   8 940 000 – – –   8 940 000

Dotace na lineár   12 500 000 – – –  12 500 000

Call centrum    1 380 630 – – –   1 380 630

Půjčka inv.
Půjčka na lineár 

a NMR nebo kardio
  51 000 000 – – –  51 000 000

Celkem 48 161 378 133 173 893 26 779 056 37 442 563 51 023 555 296 580 445

Stát
Havlíčkův 

Brod
Jihlava

Nové Město 
na Moravě

Pelhřimov Třebíč Celkem

Provoz

Národní program 
zdraví

   100 000 – – – –     100 000

Sociální lůžka – –  2 755 000    215 000    125 000   3 095 000

Special. vzdělávání 
zdr. pracovníků

   182 665   1 012 217    257 963    489 222    625 793   2 567 860

Jiná dotace – –     12 000 – –     12 000

Celkem    282 665   1 012 217  3 024 963    704 222    750 793   5 774 860

Celkem v roce 2010 48 444 043 134 186 110 29 804 019 38 146 785 51 774 348 302 355 305

NOR  Národní onkologický registr, KrÚ  Krajský úřad kraje Vysočina, PO  příspěvkové organizace, IOP  Integrovaný operační program, 
NMR  nukleární magnetická rezonance
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Přehled zdravotnických zařízení na Vysočině:

Zdravotnická zařízení zřizovaná krajem

• Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Havlíčkův Brod

• Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava

• Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Nové Město na Moravě

• Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Pelhřimov

• Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Třebíč

• Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace, Jihlava

• Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava

• Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, Kamenice nad Lipou

• Protialkoholní záchytná stanice, Jihlava

Zařízení následné péče

• Nemocnice Počátky, s. r. o., Počátky 

• MEDICON Hospital, s. r. o., místo provozování Humpolec

• Nemocnice Ledeč – Háj, s. r. o., Ledeč nad Sázavou

Psychiatrické léčebny a odborné ústavy

• Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

• Psychiatrická léčebna Jihlava

• Dětská psychiatrická léčebna, Velká Bíteš

• Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Humpolec

• Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové, spol. s r. o., Chotěboř

Privátní nemocnice

• Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště, Velké Meziříčí

Dotace kraje – ostatní zdravotnická zařízení

Výdaje na provoz zařízení Čerpáno (Kč)

Ostatní ústavní péče  28 902 276

Dětské centrum Jihlava  17 494 120

Dětský domov Kamenice nad Lipou  11 408 156

Zdravotnická záchranná služba 152 522 000

ZZS kraje Vysočina 152 522 000
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ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA

Přednemocniční neodkladnou péči zajišťuje na Vysočině jediná příspěvková organizace zřizovaná krajem – Zdravotnická 
záchranná služba kraje Vysočina.

Zdravotnická záchranná služba je organizačně dělena na pět oblastních středisek v bývalých okresních městech. Výstavbou 
a uvedením do provozu tří nových stanovišť v Přibyslavi, Jemnici a Velké Bíteši byly podstatně zkráceny dojezdové časy 
hlavně v okrajových oblastech na jihu a východě kraje. Dojezdové časy se daří v naprosté většině výjezdů dodržovat 
do stanovených 15 minut. Na 19 stanovištích funguje 25 výjezdových skupin a na stanovišti v Jihlavě jedna vzletová skupina 
letecké záchranné služby. 

Jihlava

Telč

Počátky

Havlíčkův
Brod

Chotěboř
Ledeč nad
Sázavou

Nové
Město na
Moravě

Bystřice nad
Pernštejnem

Velké
Meziříčí

Žďár
nad

Sázavou

Pelhřimov

Pacov

Humpolec

Třebíč

Moravské
Budějovice

Náměšť nad
Oslavou

Přibyslav

Jemnice

Velká
Bíteš

    
  

Výjezdové stanoviště ZZS

Výjezdová stanoviště a obvody ZZS
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Zdravotnická záchranná služba – výjezdová stanoviště 

Oblast Výjezdové stanoviště
Posádky

RLP RZP RV LZS

Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod  1 1 1

Ledeč nad Sázavou 1

Chotěboř 1

Přibyslav 1

Jihlava
Jihlava  1 2 1

Telč  1

Pelhřimov

Pelhřimov  1 1

Pacov 1

Počátky 1

Humpolec  1

Třebíč

Třebíč  1 1

Jemnice 1

Moravské Budějovice  1

Náměšť nad Oslavou  1

Velká Bíteš 1

Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě 1

Bystřice nad Pernštejnem  1

Velké Meziříčí  1

Žďár nad Sázavou  1

Celkem ZZS Vysočina 11 12 2 1

RLP – Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci, RZP – Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci, RV – Výjezdová skupina „rendez vous“, 
LZS – Vzletová skupina zdravotnické záchranné služby

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Lékařská služba první pomoci je realizována prostřednictvím pěti krajských nemocnic. Na její zajištění v roce 2010 kraj 
poskytl 20 milionů Kč.

PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE

V roce 2010 měla Protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě (jediná na Vysočině) celkem 1 179 záchytů, z toho 1 049 mužů, 
opakovaně pak bylo zachyceno 341 osob. Průměrná doba zadržení osob činila 12 hodin 20 minut.

Provozovatelem Protialkoholní záchytné stanice jsou Služby Města Jihlavy, s. r. o. Smlouvu s provozovatelem uzavřel kraj 
Vysočina od 24. března 2009 na období 48 měsíců a zavázal se za provoz zaplatit částku 19 080 222 Kč, 
tj. 397 505 Kč měsíčně.

Kraj Vysočina uhradil provozovateli záchytné stanice za provoz v roce 2010 4,7 milionu Kč.



Sociální  péče

10
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Sociální služby v kraji Vysočina jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo 
celé rodině, pokud se ocitnou v nepříznivé životní situaci a potřebují pomoc 
při jejím zvládání. Jejich cílem je umožnit těmto lidem zapojení do běžného 
života společnosti v nejvyšší možné míře. Sociální služby v kraji Vysočina jsou 
nejčastěji poskytovány v domácím prostředí, tedy formou terénních služeb, 
ambulantně nebo pobytově v zařízeních sociální péče. Mezi nejběžnější typy 
služeb, které bude kraj i v budoucnosti v rámci humanizace a transformace 
sociálních služeb na Vysočině intenzivně podporovat, patří pečovatelská služba, 
centra denních služeb pro určité skupiny klientů a rozvoj chráněných dílen 
a chráněného bydlení.

Hlavním cílem politiky kraje Vysočina v oblasti sociální péče je zvýšení kvality života obyvatel regionu. Možnost, aby 
všichni občané kraje dosáhli na kvalitní, strukturálně vyvážené a diferencované sociální služby, představuje jeden z úkolů 
sociální politiky kraje. Fungování sociálních služeb je podmíněné fi nanční dostupností a regionálním zastoupením. 
Nezastupitelnou roli hraje i otázka nastavení kvality sociálních služeb jako hodnotového rámce zakotveného v zákonu 
o sociálních službách. 

V roce 2010 byla úspěšně dokončena stavba nového Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, kde došlo k celkovému 
zlepšení bydlení a dalších sociálních služeb pro naše klienty. Úspěšně probíhají i další investiční akce, zejména výstavba 
nového Domova ve Ždírci, na kterou jsme získali fi nanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí, připravuje se 
druhá část pavilonu pro klienty se syndromem demencí. Všechny tyto investiční akce pomohou vytvořit dlouhodobé 
podmínky pro kvalitní, moderní a vyvážené sociální služby v našem kraji.

O jednom ze základních vodítek pro členění cílových skupin klientů vyjádřených v sociálně-demografi cké analýze 
a Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb vypovídá i spokojenost obyvatel kraje s členěním i kvalitou sociálních 
služeb, kterou každoročně zjišťujeme prostřednictvím plánovaných inspekcí kvality sociálních služeb. Oblast inspekcí služeb 
se postupně stává prioritou, jež do budoucna přinese nejen zvýšení nároků na poskytovatele služeb, ale bude mít 
rozhodující vliv na fi nancování sociálního prostoru v kraji.

Základním předpokladem pro rozvoj sociální péče v oblasti osob s handicapem a osob jakkoliv společensky znevýhodněných 
je činnost v oblasti humanizace a transformace sociálních služeb. Tento proces byl zahájen jako komplexní pojetí možných 
přístupů k lidem s mentálním handicapem. Na proces transformace Ústavu sociální péče v Jinošově jsme obdrželi fi nanční 
prostředky z Investičního operačního programu Evropské unie a v dalším období náš čeká výstavba prvních domků pro 
bydlení klientů. Současně připravujeme i úplnou transformaci Ústavu sociální péče v Těchobuzi.

Přes všechny problémy s fi nancováním představuje rozvoj sociálních služeb dominantní cíl kraje Vysočina. Pro budoucnost 
je důležité, aby se kraj více zaměřil na koncept stárnutí populace a nastavil svoje služby tak, aby byly více dostupné 
klientům. Proto je třeba klást důraz na posílení terénních služeb a zohlednit vliv rodiny na péči o seniory.

Závěrem děkuji všem, kteří se na aktivním rozvoji sociálních služeb v kraji Vysočina podíleli, tvořili jej a pomáhali koncepčně 
budovat dnešní konstrukci vysoce kvalitních služeb pro každou generaci.

Mgr. et Bc. Petr Krčál
radní pro oblast sociálních záležitostí
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V sociální oblasti zajišťoval kraj Vysočina v roce 2010 výkon zřizovatelských kompetencí k celkem 22 zařízením sociálních 
služeb (domovům pro seniory, domovům pro osoby se zdravotním postižením, domovům se zvláštním režimem, ústavům 
sociální péče a jedné manželské a rodinné poradně). Stejně jako každý jiný samosprávný subjekt se i kraj Vysočina musel 
v průběhu roku vypořádat s méně či více významnými problémy. Rok 2010 byl především ve znamení úsporných opatření, 
díky nimž se dařilo zvládat probíhající fi nanční krizi. Zvláštním úkolem se v loňském roce stalo ukončení provozu Domova 
důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, a vypořádání převzatých práv a závazků.

Se zřizovatelskou působností kraje souvisí i péče o rozvoj infrastruktury pro poskytování sociálních služeb. Proto byla v roce 
2010 velká pozornost věnována získávání investičních prostředků z rozpočtu státu. Počátkem roku 2010 byla ve spolupráci 
s majetkovým odborem ukončena rekonstrukce pavilonu A pro potřeby sociálních služeb v areálu Nemocnice Havlíčkův 
Brod, který byl odborem sociálních věcí komplexně vybaven movitými věcmi v celkové hodnotě 6,9 milionu Kč (seniorský 
a kancelářský nábytek, pečovatelská lůžka, ICT technologie, vybavení pro centrální koupelny atd.) Do těchto nových prostor 
byl v průběhu června 2010 dočasně přestěhován celý provoz Domova důchodců Ždírec, z důvodu příprav na komplexní 
rekonstrukci stávajícího objektu ve Ždírci. Předpokládané ukončení rekonstrukce objektu, a tedy návrat klientů 
a zaměstnanců je plánováno na konec roku 2011. Zároveň bylo v průběhu roku 2010 zahájeno projednávání projektové 
dokumentace k plánované přístavbě pavilonu pro osoby s demencí. Současně došlo k ukončení provozu pobočky domova 
pro seniory v Dobroníně.

Kraj Vysočina v průběhu podzimu 2010 ukončil stavební práce na zcela novém domově pro seniory ve Velkém Meziříčí. 
Odbor sociálních věcí následně zajistil vybavení objektu movitými věcmi. Nová a moderní budova byla ve spolupráci 
s designérskou fi rmou vybavena atypickými a nadčasovými prvky, kdy se podařilo přenést motivy města Velké Meziříčí 
a jeho okolí do interiérového nábytku.

Následující tabulky popisují ekonomické náklady na zajištění provozu krajem zřizovaných zařízení sociálních služeb.
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Domovy důchodců

Ústavy sociální péče

Diagnostický ústav
soc. péče Černovice
Celkové průměrné náklady
(ústavy sociální péče a Diagnostický  
ústav soc. péče Černovice)

Průměrné náklady na lůžko a den v sociálních zařízeních (v Kč)

Průměrné celkové náklady na lůžko a den v sociálních zařízeních (v Kč)

2006 2007 2008 2009 2010

Domovy důchodců  513  648  678   690   736

Ústavy sociální péče  590  728  752   779   822

Diagnostický ústav soc. péče Černovice 1 025 1 023 1 126 1 152 1 139

Celkové průměrné náklady (ústavy sociální péče 
a Diagnostický ústav soc. péče Černovice)

 667  785   821   848   885



V ý r o č n í  z p r á v a  2 010  —  51

SOCIÁLNÍ PÉČE

Přehled organizací zřizovaných krajem v sociální oblasti

Příspěvkové organizace kraje

Dotace provozní
Počet
lůžek
2010

Přepočtený 
počet 

zaměstnanců

Rozpočet organizace pro rok 2010

z toho:
Výnosy Náklady

Výsledek 
hospodařeníKraj Státní rozpočet*

Ústav sociální péče 
Ledeč nad Sázavou

 1 433   7 830   80   42  21 496  21 496    0

Ústav sociální péče Zboží  1 061   6 950   60   44  20 046  20 046    0

Ústav sociální péče pro dospělé Věž    915   8 435   80   44  22 633  22 529  104

Ústav sociální péče Jinošov  3 238   7 031   71   53  22 365  22 333   32

Ústav sociální péče Nové Syrovice  1 871  12 785   90   49  26 153  26 152    1

Diagnostický ústav sociální péče 
Černovice

 3 501  25 156  172  142  71 495  71 495    0

Ústav sociální péče Lidmaň  1 769   9 420  100   62  26 992  26 992    0

Ústav sociální péče pro mentálně 
postižené Těchobuz

 3 204   9 530   73   50  24 718  24 717    1

Ústav sociální péče Křižanov  3 087  10 523  142   97  44 242  44 242    0

Domov pro seniory Havlíčkův Brod  1 007   5 155   68   41  21 130  21 076   54

Domov důchodců Ždírec  3 459  10 965  203   95  46 110  45 953   157

Domov důchodců Humpolec    711   2 290   48   23  10 734  10 732    2

Domov důchodců Onšov  1 036   4 400   70   34  17 069  17 050   19

Domov důchodců Proseč-Obořiště  1 022   6 100   69   45  21 622  21 587   35

Domov důchodců Proseč u Pošné  1 932  10 546  130   84  39 439  39 278   161

Domov pro seniory Třebíč
Manželů Curieových

 2 152  12 864  145   83  38 343  38 224   120

Domov pro seniory Třebíč,
Koutkova-Kubešova

 3 681   8 750  108   59  31 216  32 569 –1 353

Domov pro seniory
Náměsť nad Oslavou

 2 560  12 916  172  103  46 508  46 443    65

Domov důchodců Velký Újezd  2 887  13 589  195  101  51 358  51 064   294

Domov pro seniory Mitrov  1 362   7 200   92   56  25 760  25 643   117

Domov pro seniory Velké Meziříčí  2 679   6 130   101   53  27 028  26 959   69

Psychocentrum – manželská 
a rodinná poradna kraje Vysočina

 1 355   5 064    0   16   8 990   8 990    0

Celkem 45 923 203 629 2 268 1 376 665 447 665 570  –122

* Účelové dotace pro příspěvkové organizace kraje. Částky jsou v tis. Kč.

V roce 2010 pokračovaly intenzivní přípravy první etapy transformace Ústavu sociální péče Jinošov, včetně schválení 
transformačního plánu a projektu na ministerstvu práce a sociálních věcí. Cílem transformačního procesu je vybudovat 
domácnosti pro uživatele, v domcích v běžné zástavbě, spravovaných poskytovatelem, za trvalé přítomnosti asistentů. Tato 
transformace sleduje deinstitucionalizaci a humanizaci pobytových sociálních služeb, podporu uživatelů a jejich začleňování 
do společnosti. Projekt znamená velký posun v poskytování sociálních služeb lidem s mentálním handicapem. Z důvodu 
prodeje celého areálu zámku v Jinošově jsou již nyní klienti přestěhováni do náhradních ubytovacích prostor, kde se 
v menších domácnostech připravují na život v novém systému sociálních služeb.

Pro kvalitnější poskytování sociálních služeb bylo krajem Vysočina od 1. 1. 2010 zahájeno fi nancování některých složek 
sociální péče z evropských prostředků v rámci individuálního projektu kraje Vysočina Podpora vybraných sociálních služeb 
na území kraje Vysočina. Prostřednictvím fi nančních prostředků (cca 290 milionů Kč) z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost budou až do 31. 3. 2013 zajištěny fi nance na provozování vybraných sociálních služeb – azylových domů, 
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Oblast podpory v roce 2010 Výše podpory (v Kč)

Podpora projektů a služeb zajišťovaných subjekty nezřizovanými krajem Vysočina 32 328 000

Dotace na hospicovou péči  7 039 000

Dotace na prorodinnou politiku    523 000

Dotace na dobrovolnictví a neformální výpomoc  2 012 600

CELKEM 41 902 600

intervenčního centra, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, sociálně 
terapeutických dílen, terénních programů, sociální rehabilitace a domu „na půl cesty“. Tyto služby slouží celé řadě obyvatel 
kraje, kteří se dostali nebo mohou dostat do tíživé životní situace v důsledku domácího násilí, duševního onemocnění, 
ztráty střechy nad hlavou nebo odchodu z dětského domova po dosažení dospělosti. Některé z uvedených služeb pomáhají 
také dětem vyrůstajícím v málo podnětném prostředí získat běžné návyky pro normální život.

Kraji Vysočina se v průběhu roku 2010 podařilo z prostředků Evropské unie (19,9 milionu Kč) zahájit dále i realizaci projektu 
Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů. Jeho cílem je posílení systémových vazeb při 
zabezpečování primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních na území kraje Vysočina 
a územích sousedících. V rámci projektu bude nastaven systém komunitní spolupráce a koordinace poskytování primární 
prevence na území celého kraje.

Realizace projektu je pro kraj Vysočina především cestou, jak přispívat ke zdravějšímu vývoji nejmladší generace 
a předcházet vzniku násilí, šikany, rasismu nebo závislosti na návykových látkách. Rozmach těchto jevů ve společnosti 
považujeme za velmi závažný a snažíme se investovat evropské prostředky do preventivního působení. Doba realizace 
projektu je do 28. 2. 2013.

Třetím úspěšným projektem fi nancovaným v roce 2010 z prostředků Evropské unie je zahájení aktivit na poli prorodinné 
politiky a tvorby její koncepce, na níž odbor sociálních věcí v tomto roce intenzivně pracoval. V rámci schváleného projektu 
evropské územní spolupráce byl ofi ciálně spuštěn systém vzájemné uznatelnosti Rodinných pasů kraje Vysočina 
a partnerského systému Dolního Rakouska. Přeshraniční spolupráce obou regionů vychází ze schváleného projektu 
Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass v Dolním Rakousku, který čerpá 
z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Projekt je zaměřen na zlepšení úrovně 
nabízených slev pro rodiny, rozšíření nabídky slev a nárůst počtu poskytovatelů, zmenšení rozdílu mezi úrovní a počtem 
poskytovatelů, podnícení zájmu v rodinách o nejrůznější formy kultury a sportovního vyžití. Kraj Vysočina zde plní roli 
vedoucího partnera a nese náklady vlastního fi nančního podílu příjemce podpory. Celkové výdaje v rámci projektu činí 
cca 10 milionů Kč, spoluúčast kraje Vysočina tvoří 10 %. Realizace projektu potrvá do 1. 7. 2012 a po tomto datu se kraj 
zavázal k udržitelnosti projektu minimálně ještě po dobu pěti let. Rodiny se do projektu zapojují zdarma. Na základě 
registrace je rodinám (i neúplným tzn. také nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám majícím dítě 
v péči) vystavena karta Rodinný pas. Podmínkou je  trvalé bydliště v kraji a alespoň jedno dítě do 18 let. Registraci lze 
provést poštou, e-mailem, on-line přes internet či případně přímo na akcích propagujících Rodinné pasy. Bližší informace 
k registraci lze nalézt na této webové adrese: vysocina.rodinnepasy.cz > Registrace.

V roce 2010 rovněž pokračovala podpora mateřských center a spolupráce s nimi při realizaci projektu rodinných pasů.

Kraj Vysočina dále podporuje rozvoj dobrovolnictví nebo domácí hospicové péče. V roce 2010 se nám podařilo zavést 
systémovou podporu domácí hospicové péče z rozpočtu kraje a vybrat síť osmi dodavatelů, kteří splňují krajem 
stanovené podmínky a svou nabídkou služeb pokrývají území kraje. Systémovou podporu terénní hospicové péče 
budeme rozvíjet i v roce 2011. V rozpočtu kraje pro rok 2011 je vyčleněna částka 7 milionů Kč, která odpovídá výdajům 
na tuto péči v roce 2010.
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Finanční podpora kraje se dle možností zaměřila také na podporu multikulturní spolupráce v rámci kraje Vysočina. Tuto 
oblast vnímáme jako významnou pro budoucí život v regionu, který bude do určité míry ovlivněn multikulturním 
charakterem osídlení.

Za neúspěch považujeme neschválení mezinárodního projektu Strategie kraje v oblasti zvyšování potenciálu lidských zdrojů 
a zaměstnanosti v kontextu s tvorbou koncepce prorodinné politiky kraje Vysočina. Ten byl zaměřen na spolupráci se 
švédským partnerem - krajem, jenž má dlouholeté zkušenosti v oblasti potírání diskriminace z důvodu rodičovství na trhu 
práce, za účelem získání cenných zkušeností se slaďováním rodinného a pracovního života. Neschválení projektu si 
zdůvodňujeme převisem projektových žádostí k dané výzvě.

Za samozřejmé považujeme profesionální a kvalitní zajištění výkonu státní správy odborem sociálních věcí v přenesené 
působnosti. V roce 2010 bylo na úseku sociálních dávek vydáno 675 správních rozhodnutí o odvolání a na úseku registrací 
poskytovatelů sociálních služeb 61 rozhodnutí. U poskytovatelů bylo realizováno celkem 11 kontrol plnění podmínek 
registrace a 30 inspekcí kvality sociálních služeb. Důležitou součást činnosti oddělení sociálních dávek a sociálně-právní 
ochrany dětí představovala i v roce 2010 metodická a kontrolní činnost vůči 26 sociálním odborům pověřených 
obecních úřadů, z toho 15 sociálním odborům obcí s rozšířenou působností. Co se týká agendy sociálně-právní ochrany 
dětí, v minulém roce bylo přijato 48 nových žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče. Z toho 26 žádostí o osvojení 
a 22 žádostí o pěstounskou péči. Umístěno do rodin bylo během roku celkem 44 dětí. Za zmínku určitě stojí i činnost 
poradního sboru jako zvláštního orgánu kraje pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. V loňském roce se 
tento orgán sešel devětkrát a projednal případy 23 evidovaných dětí, pro které doporučil konkrétní vhodné náhradní 
rodiče. Dále se v roce 2010 třikrát konala příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči. Zúčastnilo se jí celkem 62 žadatelů, 
z toho čtyři samožadatelky.



Životní prostředí
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Problematika spadající do kompetence odboru životního prostředí je velmi 
široká a rozmanitá. Od ochrany přírody a biodiverzity, péče o chráněná území 
přes ochranu ovzduší až po odpadové hospodářství. I v roce 2010 se kraj 
významně angažoval zejména v oblasti nakládání s komunálními odpady 
a v ochraně přírody a krajiny. Sem patří v první řadě spolupráce s o. p. s. Stanice 
Pavlov při záchraně stanice pro handicapované živočichy, kde v loňském roce 
začala za fi nančního přispění kraje rozsáhlá rekonstrukce. Dále se ve spolupráci 
s Krajskou správou údržby silnic Vysočiny (KSÚSV) aktivně podílel na ochraně 
alejí kolem silnic. Pokračovala také příprava projektů na revitalizaci parků 
příspěvkových organizací a na revitalizaci nejohroženějších maloplošných 
zvláště chráněných území.

V roce 2010 jsme velké úsilí věnovali projektu Integrovaného systému nakládání s odpady kraje Vysočina (ISNOV). Jeho 
cílem je sjednotit a koordinovat kroky klíčových hráčů (zejména obcí a svozových fi rem atd.) v odpadovém hospodářství 
ve spolupráci s krajem tak, aby byl naplněn plán odpadového hospodářství. Cestou je změna způsobu nakládání 
s komunálními odpady, včetně energetického využití zbytkového směsného komunálního odpadu. Dne 1. června 2010 byla 
podepsána smlouva o spolupráci kraje s 15 obcemi s rozšířenou působností na přípravě projektu ISNOV, v průběhu roku 
ke smlouvě přistoupilo dalších 19 obcí. Byl ustanoven řídící výbor projektu, složený ze zástupců partnerských stran 
a odborná pracovní skupina, v níž jsou zástupci odpadářských fi rem a ekologických neziskových organizací. Snažíme se 
o maximální otevřenost vůči veřejnosti, proto byl vytvořen speciální portál ISNOV na webových stránkách kraje, nabízející 
všechny dokumenty a také možnost diskuse k nim. Projekt je během na dlouhou trať, jehož konkrétní výsledky se projeví 
až v dalších volebních obdobích, přesto je třeba přestat přešlapovat na místě a intenzivně se věnovat jeho přípravě.

Na výsledky monitorování vlivu průmyslové zóny Jihlava na znečištění ovzduší chceme navázat novým projektem, který se 
zaměří na sledování kvality ovzduší na celém území kraje Vysočina. V roce 2010 probíhaly konzultace se Zdravotním 
ústavem Ostrava o způsobu fi nancování a rozsahu projektu, jehož realizaci plánujeme v dalších letech.

Převážná část úkolů, které odbor životního prostředí v roce 2010 řešil, ležela v oblasti přenesené působnosti státní správy 
jako je integrovaná prevence, posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského 
půdního fondu, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství a některé další. Odbor životního prostředí také věnoval velkou 
pozornost metodickému vedení nižších orgánů státní správy.

Kraj Vysočina patří dlouhodobě k regionům s nejvyšší kvalitou životního prostředí v rámci České republiky. Udržení 
a zlepšování tohoto stavu, pozitivně ovlivňujícího kvalitu života každého z nás, zůstává jedním z našich strategických cílů. 
Ve své činnosti nesmíme rezignovat na zachování podmanivého rázu krajiny Vysočiny, která patří k našemu největšímu 
bohatství, ani na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vysočina musí zůstat i nadále zeleným srdcem České 
republiky.

Zdeněk Ryšavý
radní pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování
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OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

K 31. 12. 2010 se na území kraje Vysočina nacházela:
• Dvě velkoplošná chráněná území (CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory) 
• 172 maloplošných chráněných území (tj. sedm národních přírodních rezervací, tři národní přírodní památky, 

67 přírodních rezervací, 95 přírodních památek)
• devět přírodních parků
• 75 evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000
• dvě smluvně chráněná území Ficků rybník a Jeřišno – Heřmaň

V roce 2010 byla nově vyhlášena (převyhlášena) tato území:
• Nařízení kraje Vysočina č. 5/2010, ze dne 2. 9. 2010, o zřízení přírodní památky Borky
• Nařízení kraje Vysočina č. 6/2010, ze dne 7. 12. 2010, o zřízení přírodní rezervace Čermákovy louky
• Nařízení kraje Vysočina č. 7/2010, ze dne 7. 12. 2010, o zřízení přírodní památky Dědkovo

Kraj Vysočina v roce 2010 vynaložil 3,9 milionu Kč z vlastního rozpočtu na péči o zvláště chráněná území ve své 
působnosti. Péče zahrnuje zejména pravidelné kosení, odstraňování náletů, označení chráněných území v terénu, 
zpracování plánů péče a přípravu podkladů pro vyhlášení. 

Další prostředky na ochranu přírody a krajiny byly využity z projektů podpořených dotací z Operačního programu Životní 
prostředí (podrobněji viz na konci této kapitoly).
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TELČ

PACOV

DAČICE

ROSICE

TŘEBÍČ

TIŠNOV

VLAŠIM

POLIČKA

HLINSKO

IVANČICE

HUMPOLEC

CHOTĚBOŘ

LITOMYŠL

PELHŘIMOV

POHOŘELICE

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

HAVLÍČKŮV BROD

MORAVSKÝ KRUMLOV

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

JINDŘICHŮV HRADEC

NÁMĚŠŤ  NAD OSLAVOU

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

JIHLAVA

Legenda
! sídlo úřadu / zde sídlí krajský úřad
! obec s rozšířenou působností

Silnice
Dálnice

Silnice 1. třídy

VKP

MZCHU

Přírodní parky

CHKO

Státní hranice

Hranice okresu

Území ochrany přírody
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Využití půdy - vybrané údaje za kraj Vysočina

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Celková výměra (v ha) 679 562 679 582 679 585 679 572 679 563 679 573 679 547 679 556 679 554

zemědělská půda 413 450 413 106 412 778 412 400 412 013 411 649 411 288 410 917 410 389

v tom orná 320 612 320 038 319 788 319 444 319 066 318 738 318 384 317 962 317 455

zahrady  10 055  10 065  10 081  10 088  10 101  10 117  10 146  10 169  10 187

ovocné sady     663     656     647     644     638     637     627     629     631

chmelnice – – – – – – – – –

vinice       3       3       3       3       3       3       3       3       3

trvalé travní porosty  82 116  82 343  82 259  82 222  82 204  82 153  82 127  82 154  82 114

nezemědělská půda 266 113 266 476 266 807 267 171 267 550 267 924 268 259 268 638 269 164

v tom lesní pozemky 205 525 205 653 205 826 206 050 206 222 206 348 206 465 206 601 206 723

vodní plochy  11 393  11 421  11 464  11 502  11 547  11 607  11 668  11 717  11 784

zastavěné plochy a nádvoří   8 365   8 371   8 397   8 433   8 457   8 498   8 548   8 588   8 673

ostatní plochy  40 829  41 031  41 120  41 187  41 322  41 471  41 579  41 733  41 985

Zdroj dat: Webové stránky Českého statistického úřadu Vysočina: www.jihlava.czso.cz > Životní prostředí, zemědělství > Využití půdy

OCHRANA PŮDY

Kraj Vysočina patří v měřítku České Republiky ke krajům s vyšším podílem orné půdy – 46,7 % z celkové rozlohy kraje. 
Využívání půd v posledních devíti letech ukazuje tabulka.

V kraji Vysočina setrvale ubývají plochy zemědělské půdy. Během roku 2010 došlo k trvalému odnětí asi 140 hektarů 
zemědělské půdy pro projekty s rozlohou nad jeden hektar. Z toho bylo odejmuto asi 57 hektarů pro účely výstavby 
komunikací, bytové a průmyslové zástavby. Zbylou část tvořilo odnětí pro následné zalesnění (cca 35 hektarů), pro 
vodohospodářské stavby (cca 38 hektarů) a další. Oproti minulým rokům významně vzrostla rozloha dočasně odejmutých 
ploch, zejména pro fotovoltaické elektrárny. V případě projektů s rozlohou nad jeden hektar, u kterých došlo k záborům 
zemědělské půdy, se jednalo o cca 90 hektarů.

Půdní fond na řadě míst ohrožuje vodní eroze, kdy hlavně vlivem silných přívalových srážek a nedodržováním 
agrotechnických postupů dochází k poškození příznivých fyzikálních vlastností půdy.
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OCHRANA OVZDUŠÍ

Imisní situace
Kraj Vysočina je z hlediska čistoty ovzduší jedním z nejčistších regionů České republiky. Potvrzuje to dlouhodobý 
monitoring Českého hydrometeorologického ústavu včetně modelování či výzkumných projektů.

Prioritní cíl z hlediska ochrany vnějšího ovzduší představuje v kraji Vysočina ochrana zdraví obyvatelstva, přičemž důraz je 
kladen nejen na aglomerace s nejvyšší hustotou obyvatelstva, ale i na obce s nízkým počtem obyvatel. Důvod se skrývá 
ve složení paliv, neboť zmíněné aglomerace jsou vesměs plně plynofikovány, zatímco malé obce jsou ve velké míře stále 
vytápěny pevnými palivy. Přitom, jak se ukazuje v mnoha obcích, působí lokální topeniště jako majoritní zdroj emisí tuhých 
znečišťujících látek a benzo(a)pyrenu. Tyto malé částice o velikosti řádově v μm jsou svojí povahou aktivními nosiči 
cizorodých látek a zajišťují pasivní transport toxických komponent až do plicních alveol.

Monitoring perzistentních organických polutantů v ovzduší na území kraje Vysočina
V roce 2009 pokračoval na území kraje Vysočina monitoring perzistentních organických polutantů (POPs), který zajišťovalo 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí při Masarykově univerzitě v Brně. Cílem monitoringu bylo stanovit obsah 
POPs ve volném ovzduší na vybraných lokalitách kraje Vysočina s využitím pasivních vzorkovačů, a tím zároveň získat 
nástroj využitelný zejména pro zlepšování kvality života v regionu. Monitoring neprokázal na sledovaných lokalitách zásadní 
problémy, pro většinu sledovaných látek byly nejvyšší koncentrace naměřeny v průmyslových zónách a nejnižší 
na pozaďových lokalitách, mezi těmito lokalitami však nebyl zjištěn extrémní rozdíl. Koncentrace polycyklických 
aromatických uhlovodíků, které se uvolňují například vlivem lokálních domácích topenišť, vykazují na všech lokalitách 
typický sezónní průběh se zimními hodnotami vyššími oproti letním.

Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy
V návaznosti na realizovanou studii „Vyhodnocení kvality průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních 
rizik” prováděla v roce 2010 společnost ENVItech Bohemia s. r. o. měření znečištění ovzduší v průmyslové zóně města 
Jihlavy. Výsledky ukázaly významný vliv dopravy, zejména dálnice D1 a silnice I/38.

Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a oblastí s překračováním cílových imisních limitů na rozloze kraje Vysočina (%), 2004–2009

Rok OZKO Oblast s překračováním TV

2004 0 0

2005 0   0,2

2006   5,6 2

2007 2   0,8

2008 0    0,06

2009 0    0,04

Zdroj: ČHMÚ; TV – cílový imisní limit (z angl. Target Value), OZKO – oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší; oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci 
územního celku (zóny nebo aglomerace), kde je překročena hodnota imisního limitu pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více znečišťujících látek (oxid siřičitý, 
suspendované částice PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen). Oblastí s překračováním cílových imisních limitů se rozumí území v rámci územního celku (zóny nebo 
aglomerace), kde je překročena hodnota cílového imisního limitu pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více znečišťujících látek (kadmium, arsen, nikl a benzo(a)pyren). 
Cílový imisní limit je stanoven i pro přízemní ozon, který se z důvodu jeho překračování na většině území ČR nezahrnuje do vyhodnocení pomocí mapy
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Vývoj emisí základních znečišťujících látek v kraji Vysočina v letech 2000–2009

EMISNÍ SITUACE

V roce 2009 došlo na území kraje Vysočina k poklesu celkových emisí (REZZO 1 až 4) všech základních znečišťujících látek. 
Nejvyšší pokles byl zaznamenán u emisí amoniaku (o více než 6 %), jehož emise jsou z hlediska zemědělského charakteru 
kraje pro kraj specifi cké. Pokud hodnotíme emise dle jednotlivých zdrojů, k nepatrnému vzrůstu emisí došlo u TZL, NOx 
a NH3 z REZZO 1, u TZL z REZZO 4 a u VOC z REZZO 3. Za významnější lze označit více než dvanáctiprocentní nárůst emisí 
CO z REZZO 1 a více než devítiprocentní nárůst emisí SO2 z REZZO 4.

Kvalita ovzduší v kraji Vysočina byla a je nejvíce ovlivňována emisemi z dopravy a z malých stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší. Jedná se převážně o domácí topeniště na tuhá paliva s nevhodnými parametry: hlavním problémem je skutečnost, 
že vypouští emise v přízemní vrstvě atmosféry a jejich vliv na místní kvalitu ovzduší je proto velmi podstatný.

K nejvýznamnějším stacionárním zdrojům emisí znečišťujících látek v kraji lze zařadit velké provozy dřevozpracujícího 
průmyslu v okresech Jihlava a Pelhřimov, sklářského průmyslu v okrese Havlíčkův Brod a dále strojírenského průmyslu 
v okrese Žďár nad Sázavou. K nim lze přičíst i velké podniky na výrobu tepla a vytápění domácností a lakovny s vysokou 
roční spotřebou nátěrových hmot.

Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, ORP, CDV, v.v.i, VÚZT, v.v.i., ČSÚ; předběžná data; do emisní bilance NH3 od roku 2008 započítány 
i emise z aplikace dusíkatých hnojiv
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REZZO 1 – zvláště velké a velké zdroje

REZZO 2 – střední zdroje

REZZO 3 – malé zdroje

REZZO 2 – mobilní zdroje

Struktura zdrojů emisí v kraji Vysočina  2009

Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, ORP, CDV, v.v.i, VÚZT, v.v.i., ČSÚ; předběžná data.
Poznámka: Data za rok 2010 nebyla v době přípravy výroční zprávy dostupná.
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Celková produkce odpadů v letech 20022009

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Všechny odpady (v tis. tun) 1 729,63 1 506,52 1 644,32 1 104,13 1 272,32 875,03 683,05 609,25

Nebezpečné odpady (v tis. tun)    26,87   136,57    63,47    65,09    73,85  70,38  79,89  47,18

Ostatní odpady (v tis. tun) 1 702,76 1 369,95 1 580,85 1 039,04 1 198,47 804,65 603,16 562,07

Komunální odpady (v tis. tun)   135,13   126,07   145,99   136,26   155,80 156,00 132,88 154,67

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Celkové množství produkce odpadů v kraji Vysočina klesá, a to od roku 2002 o více než polovinu. Naproti tomu produkce 
komunálních odpadů pomalým tempem narůstá a v roce 2009 činila téměř 24,5 % z celkové produkce odpadů a produkce 
na obyvatele vzrostla od roku 2002 o téměř 40 kilogramů.

Produkce odpadů na obyvatele v letech 20022009 (v kg)
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Podíl odpadů odstraněných skládkováním v letech 2002–2009 (v %)

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Všechny odpady  9,21  14,96  9,90  16,67 15,75 25,49  33,07  37,86

Komunální odpady 71,75 111,41 81,89 103,17 89,78 98,52 126,49 101,55

Množství skládkovaných odpadů v kraji Vysočina narůstá, a to včetně biologicky rozložitelné složky, kterou skládkovaný 
odpad obsahuje. Rovněž veškerá produkce zbytkového komunálního odpadu je ukládána na skládky. Podíl jeho vytříděných 
složek k materiálovému využití však vzrůstá. Některé obce zavádějí oddělený sběr bioodpadů, které využívají 
v kompostárnách nebo bioplynových stanicích, anebo zavádějí systémy domácího kompostování. Proto je nezbytné 
i do budoucna podpořit veškeré aktivity vedoucí především k prevenci vzniku odpadů, k vyššímu využívání odpadů již 
vzniklých, a to jak materiálovému, tak energetickému.

Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady (ISNOV)
Aktivity, které pomohou zvýšit materiálové a energetické využití komunálních odpadů budou v příštích letech cíleně 
podporovány v projektu Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV), na jehož tvorbě Kraj Vysočina 
intenzivně spolupracuje s městy a obcemi kraje.
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ISNOV je zaměřen zejména na předcházení vzniku komunálních odpadů (KO), vytváření integrované a přiměřené sítě 
zařízení k nakládání s KO, zvýšení materiálového a přímého energetického využívání KO. Účelem spolupráce je úspěšná 
příprava projektu ISNOV, který spočívá ve vypracování technicko-ekonomických analýz projektu, přípravě implementace 
doporučení pro realizaci aktivit a výstupů projektu vzešlých z analýz, environmentální osvětě a práci s veřejností.

Materiálově využitelné složky z komunálních odpadů
Největší podíl vytříděných složek z komunálních odpadů, které lze materiálově využít tvoří papír, sklo bílé a barevné, plasty, 
nápojové kartony a biologicky rozložitelné odpady. Podíl na materiálovém využití má i zpětný odběr vyřazených 
elektrozařízení a elektrospořebičů. Třídění všech těchto složek je v kraji stabilně nad celorepublikovým průměrem a kraj ho 
aktivně podporuje při spolupráci se společnostmi Ekokom, Asekol a Elektrowin.

Na Vysočině je povoleno
Na Vysočině je povoleno 474 zařízení k nakládání s odpady, jedná se o zařízení k odstraňování odpadů, k využití odpadů 
a ke sběru a výkupu odpadů. Jejich seznam je zveřejněn na webových stránkách kraje: extranet.kr-vysocina.cz/websouhlasy/.

Z toho: 
• 12 skládek
• dvě spalovny nebezpečných odpadů
• 19 kompostáren
• jedna bioplynová stanice pro biologicky rozložitelné odpady
• 27 zařízení k nakládání s autovraky.

Staré skládky
Přetrvávajícím problémem je nedostatek finančních prostředků na monitoring a následné sanace kontaminovaných míst 
v kraji, mezi než patří i staré skládky odpadů, přestože někteří vlastníci těchto kontaminovaných míst využívají možnosti 
dotace z Operačního programu Životní prostředí na jejich odstranění.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBYVATELSTVA – SNIŽOVÁNÍ NADMĚRNÉ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE

Území kraje Vysočina je situované na geologickém podloží s převažujícím vysokým radonovým indexem, a tedy s možností 
zvýšené emanace radioaktivního radonu do obydlí a budov veřejného zájmu, ale též do zdrojů pitné vody – veřejných 
vodovodů. Kraj proto aktivně využívá možností Radonového programu ČR: v roce 2010 se dokončila protiradonová 
opatření v deseti rodinných domcích a 21 dalších zájemců získalo dotaci v celkové výši 3,15 milionu Kč. Podařilo se ozdravit 
osm veřejných vodovodů nákladem 14,8 milionu Kč a na dalších sedm akcí získat státní dotaci ve výši 7,7 milionu Kč. 
Získaná dotace na byty a veřejné vodovody ve výši 10,85 milionu Kč je největší ze všech krajů v České republice. 
Realizovanými opatřeními se podařilo ozdravit životní prostředí pro dalších přibližně 2 400 obyvatel kraje Vysočina.

NÁHRADA ŠKOD ZPŮSOBENÝCH CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY

Zákon o náhradách škod umožňuje nárokovat od státu náhradu hmotné škody způsobené vybranými zvláště chráněnými 
živočichy – bobrem evropským, vydrou říční, kormoránem velkým, losem evropským, medvědem hnědým, rysem 
ostrovidem a vlkem. Na území kraje Vysočina byly doposud řešeny pouze škody způsobené vydrou říční a kormoránem 
velkým; jednalo se tedy o škody způsobené rybářům na rybách. 

Finanční náhradu škody vyplácí kraj a v roce 2010 takto zaplatil více jak 3 miliony Kč (3 328 509 Kč). Z toho bylo 
uspokojeno 63 žadatelů o náhrady škody způsobené vydrou v celkové výši přesahující 1,8 milionu a 13 žadatelů o náhrady 
škody způsobené kormoránem velkým ve výši necelých 1,5 milionu Kč. Počet žádostí zůstává v posledních letech víceméně 
stabilní, celková výše škod byla v roce 2010 dosud zatím nejvyšší od roku 2003. Její výše byla ovlivněna zvýšenou predací 
kormorány, která je vždy závislá na řadě okolností, zejména na vývoji zimy (kdy rybníky zamrznou, příp. rozmrznou) 
a na dostupnosti potravní nabídky v rybnících na Vysočině v době jejich průtahů.
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PREVENCE ZNEČIŠTĚNÍ

Důležitým úkolem v ochraně životního prostředí je důsledné a systematické předcházení znečištění, zajištění snižování vlivů 
záměrů na složky životní prostředí a veřejné zdraví, a to v jejich vzájemném působení a souvislosti. 

Protože se převážně jedná o průmyslové a zemědělské podniky, je nutné zavést environmentálně šetrné hodnocení komplexně. 
Při posuzování se hodnotí vlivy na životní prostředí jak při jeho přípravě, provádění, provozování, tak i jeho ukončení.

Zde jsou kompetence oddělení integrované prevence a EIA zaměřené především na přenesenou působnost státní správy. 
Ve své činnosti oddělení využívá nástroje dané právní legislativou.

Jedná se zejména o tyto hlavní sledované oblasti:
• posuzování vlivů na životní prostředí
• integrovaná prevence a omezováním znečištění
• prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V roce 2010 pokračovala příprava a realizace projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP):

Implementace Natury 2000
V roce 2010 pokračovala realizace projektu zahájeného již v roce 2009 ve výši 1,4 milionu Kč, jenž byl podpořený 
stoprocentní dotací z Operačního programu Životní prostředí. Projekt implementace soustavy Natura 2000 se celkem 
zabýval osmi evropsky významnými lokalitami. V současné době probíhá jeho závěrečné vyhodnocování. Projekt spočíval 
ve zpracování odborných podkladů pro smluvní ochranu, vyhlášení přírodní památky a přírodní rezervace, zpracování plánů 
péče, zaměření a stabilizaci geodetických bodů tvořících hranice lokalit a označení v terénu.

V roce 2010 také pokračovala realizace obdobného, v pořadí druhého projektu pro dalších 12 evropsky významných lokalit 
o objemu prací přes 3,7 milionu Kč. V současné době byla přijata první část dotace za již zrealizované práce a dle smlouvy 
se bude pokračovat v dalších částech projektu. V roce 2010 byl odstartován v pořadí již třetí projekt implementace soustavy 
Natura v kraji Vysočina, zahrnující dalších osm evropsky významných lokalit, v částce 2,1 milionu Kč. Na konci roku 2010 
byly zahájeny přípravy na podání žádosti do nadcházející výzvy Operačního programu Životní prostředí pro další dvě 
evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu, u nichž je zároveň navržena ochrana prostřednictvím 
vyhlášení zvláště chráněného území.

Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
V srpnu 2010 byly ukončeny stavební práce na projektu Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina v areálu 
Střední průmyslové školy Třebíč. Došlo k zateplení objektů školy fasádním kontaktním zateplovacím systémem včetně 
výměny oken a dveří. Celkový rozpočet (způsobilé a nezpůsobilé náklady) činil cca 63 milionů Kč, přičemž z Fondu 
soudržnosti obdržel kraj Vysočina cca 47 milionů Kč a Státní fond životního prostředí České republiky přispěl 
2,8 milionu Kč. Rekonstrukce přinese výrazné úspory energie, a tedy snížení fi nanční náročnosti provozu školy.

Úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.
V srpnu roku 2010 byly podány tři žádosti na úspory energií – II. etapa do Operačního programu Životní prostředí. U všech 
předložených žádostí bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se celkem o osm objektů škol a nemocnic 
v majetku kraje Vysočina. Předběžný rozpočet akcí činí cca 220 milionů Kč.

Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
Do Operačního programu Životní prostředí bylo úspěšně předloženo šest žádostí na revitalizace parků v dětských 
domovech a ústavech sociální péče včetně schválení projektu obnovy a výsadby zeleně v areálu nemocnice v Havlíčkově 
Brodě. K tomu je nutné ještě připočíst v tomto roce schválenou dotaci na revitalizaci rozsáhlého parku v Dětském domově 
v Budkově. Výsledek pak tvoří fi nanční příspěvek cca 32 milionů Kč na sedm akcí o celkovém rozpočtu cca 43 milionů Kč. 
Zahájili jsme přípravu dvou dalších parků v domově důchodců ve Ždírci a ústavu sociální péče ve Věži a II. etapu zaměřenou 
na vodní režim v Křižanově.
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Biodiverzita
Probíhá intenzivní jednání s vlastníky pozemků a zpracování pěti prvních žádostí v rámci projektu Biodiverzita 
do Operačního programu Životní prostředí. Cílem je obnova a ochrana přírodních a přírodě blízkých biotopů a ohrožených 
rostlinných a živočišných druhů, s použitím asanačních a revitalizačních zásahů a opatření příznivých z hlediska krajinné 
a ekosystémové diverzity a vedoucích ke zvyšování retenční schopnosti krajiny.

Kraj Vysočina partnersky spolupracoval na dalších projektech připravovaných do Operačního programu Životní prostředí 
(projekty jsou ve stádiu příprav žádostí o podporu, budou podány v květnu 2011):
• Rekonstrukce Stanice ochrany fauny v Pavlově, II. etapa
• Přírodní rezervace Údolí Brtnice – obnova teplomilných společenstev
• Revitalizace rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov a okolí



Zemědělství  a lesnictví
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Kraj Vysočina se může chlubit největšími stády skotu, nejvyšší výrobou hovězího 
masa, mléka, ale také nejvyššími stavy prasat, a tím i největším objemem výroby 
vepřového masa. 

I přes výrazný pokles osázených ploch brambor, patří kraj Vysočina 
k významným pěstitelům této plodiny a podílí se více jak jednou třetinou 
na celkové produkci v České republice. Mezi další významné komodity pěstované 
v kraji patří řepka ozimá, krmné obilí a mák.

V rámci diverzifi kace nezemědělské činnosti přibývá bioplynových stanic 
v oblasti využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu energie. Ke konci roku 
2010 bylo v kraji Vysočina v provozu nebo těsně před dokončením téměř 
20 bioplynových stanic.

V roce 2010 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství celostátní program Regionální potravina. V kraji Vysočina se I. ročníku 
této soutěže zúčastnilo 21 fi rem s 56 výrobky. Vítězné výrobky z pěti kategorií byly prezentovány na deseti různých 
akcích ve všech okresech kraje Vysočina. Prezentace regionálních potravin včetně doprovodného programu měla velký 
úspěch i na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Aktivně se kraj zúčastnil Dne českého strakatého skotu 
v rámci 10. Národní výstavy v Radešínské Svratce a 20. Bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě.

Kraj Vysočina se v roce 2010 podílel na rozvoji vybraných oblastí zemědělství vyhlášením Výzvy č. 4/2010 – zemědělské 
akce. Uspělo 21 žadatelů, kteří na své aktivity obdrželi částku 900 tisíc Kč. Zapojili jsme se rovněž do připomínkování 
připravovaných materiálů, jež se týkají protierozních opatření při pěstování širokořádkových plodin na Vysočině pro plnění 
podmínek standardu GAEC II.

Hledání rovnováhy v ekosystému se promítá i do oblasti myslivosti. Ta je provozována ve 523 honitbách, v 17 oborách. 
Intenzivní péče o zvěř zvyšuje kvalitu populace spárkaté zvěře, zároveň trvá tlak udržovat stavy této zvěře na potřebné výši. 
Stavy prasete divokého jako nejvýznamnějšího původce škod na zemědělských plodinách se dařilo díky intenzivnímu lovu 
mírně snižovat.

Vysočina představuje významný zdroj vody pro velkou část naší republiky. V kraji pramení důležité vodní toky a prochází jím 
hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce dodává vodu nejen 
obyvatelům kraje, ale i hlavnímu městu Praze a dalším městům ve Středočeském kraji. Vodu z Vírské nádrže užívají 
obyvatelé a podniky v severovýchodní části kraje a v Brně.

V roce 2010 produkční rybáři v našem kraji vylovili téměř 2 tisíce tun ryb z více než 3 800 hektarů vodních ploch, což 
představuje jednu z nejvyšších produkcí v České republice. Rybníky také vedle produkční a společenské funkce zadržují 
vodu v krajině a částečně zlepšují kvalitu vody povrchové.

Kraj Vysočina poskytl v oblasti vodního hospodářství obcím a jejich svazkům dotace na podporu staveb vodovodů, 
kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) v celkové výši 58,5 milionu Kč.

Pozitivní skutečností je, že v první polovině roku byly zahájeny sanační práce na odstranění jedné z nejvýznamnějších 
ekologických zátěží na území kraje – bývalé skládky nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky.

Ing. Josef Matějek
radní pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství
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Nejtradičnějším a nejtypičtějším odvětvím je pro Vysočinu zemědělská výroba. Celková rozloha kraje je 679 560 hektarů. 
Z celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda 410 917 hektarů, což je více než 60 %.

V kraji Vysočina hospodařilo v zemědělství více než 4 000 subjektů různé velikosti. Nejvíce subjektů v kraji Vysočina 
hospodaří na výměře zemědělské půdy do 5 hektarů. V kategorii nad 500 hektarů hospodaří v kraji Vysočina 
189 zemědělských subjektů.

Velikostní struktura zemědělských podniků podle krajů v roce 2009*

ČR, kraje
Zemědělské 

podniky

v tom s rozlohou zemědělské půdy (ha)

žádná 0–4,99 5–9,99 1–49,99 50–99,99 100–499,99 500 a více

Jihomoravský 10 238   140  8 176   502   819  194   225   182 

Středočeský  5 216   209  1 890   673 1 349  360   464   271 

Jihočeský  4 542   260  1 714   606 1 124  314   314   210 

Vysočina  4 329   172  1 930   490 1 033  296   219   189 

Moravskoslezský  3 754   117  1 970   548   710  146   151   112 

Zlínský  3 687    40  2 289   597   514   82    87    78 

Královéhradecký  2 891    98  1 276   385   684  156   179   113 

Plzeňský  2 736   110    807   425   835  208   205   146 

Pardubický  2 607   110  1 219   350   539  128   147   114 

Olomoucký  2 278   104    942   277   606  106   111   132 

Ústecký  2 224   107    738   270   602  145   246   116 

Liberecký  1 842    39    791   319   455   97    91    50 

Karlovarský    657    31    135    94   199   47    90    61 

Hl. m. Praha    617    38    219    87   159   48    44    22 

Česká republika 47 618 1 575 24 096 5 623 9 628 2 327 2 573 1 796 

* údaje za rok 2010 nejsou známy Zdroj: ČSÚ

Velikostní struktura zemědělských podniků podle okresů v roce 2009*

ČR, okresy
Zemědělské 

podniky

v tom s rozlohou zemědělské půdy (ha)

žádná 0–4,99 5–9,99 1–49,99 50–99,99 100–499,99 500 a více

Havlíčkův Brod   751  28   349  79   164  42  46  43 

Jihlava   591  15   225  76   154  55  36  30

Pelhřimov   579  14   225  90   138  49  25  38

Třebíč   991  58   377 117   264  72  62  41

Žďár nad Sázavou 1 417  57   754 128   313  78  50  37

Celkem 4 329 172 1 930 490 1 033 296 219 189

* údaje za rok 2010 nejsou známy Zdroj: ČSÚ
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Orná půda 77 %

Travní porosty 20 %

Vinice, sady, zahrady 3 %

Struktura zemědělské půdy v kraji Vysočina k 31. 12. 2009 (údaje za rok 2010 nejsou známy)

Sklizeň brambor ostatních v roce 2010 podle krajů (kromě raných)

Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách

Vysočina  7 062 27,56 194 592

Středočeský  5 226 23,30 121 762

Jihočeský  2 971 27,52  81 758

Jihomoravský  1 053 25,73  27 104

Královéhradecký  1 384 19,16  26 522

Pardubický  1 080 23,64  25 536

Plzeňský    958 23,12  22 141

Moravskoslezský    706 26,76  18 886

Olomoucký    647 22,75  14 718

Ústecký    409 20,97   8 583

Zlínský    316 23,17   7 320

Liberecký    190 26,58   5 050

Karlovarský    110 27,53   3 032

Hl. m. Praha     12 21,32     264

Česká republika 22 124 25,19 557 268

Zdroj: ČSÚ

Převážná část kraje leží v mírně teplé oblasti s průměrnou roční teplotou 6–8 °C a se srážkami kolem 600 milimetrů ročně. 
Z celé rozlohy kraje pouze 15 % není zařazeno do kategorie méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními. 
Tomu odpovídá dominantní postavení Vysočiny v oblasti výroby brambor, jež jsou nejdůležitější potravinářskou komoditou 
Vysočiny. Více než třetina českých brambor vyrostla v našem kraji.

Sklizeň brambor v krajích v roce 2010

Olomoucký − 2,64 %

Ústecký − 1,54 %

Zlínský − 1,30 %

Liberecký − 0,91 %

Karlovarský − 0,54 %

Hl. město Praha − 0,05 %

Vysočina − 34,94 %

Středočeský − 21,85 %

Jihočeský − 14,67 %

Jihomoravský − 4,76 %

Pardubický − 4,86 %

Královéhradecký − 4,58 %

Plzeňský − 3,39 %

Moravskoslezský − 3,97 %
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V kraji Vysočina jsme i v roce 2010 mohli v jarním období spatřit velké množství žluté barvy, kterou vytvářely plochy 
kvetoucí řepky. Rozlohou zaujímaly v rámci České republiky třetí místo. 

Sklizeň řepky v roce 2010 podle krajů

Území, kraj Plocha v hektarech Výnos v t/ha Sklizeň v tunách

Středočeský  74 522 2,82   210 270

Jihočeský  42 244 2,86   120 983

Vysočina  39 694 2,83   112 472

Plzeňský  36 248 2,86   103 545

Jihomoravský  33 538 2,83    95 015

Pardubický  28 734 2,83    81 301

Olomoucký  22 876 2,81    64 283

Královéhradecký  22 431 2,80    62 776

Moravskoslezský  20 134 2,77    55 833

Ústecký  19 813 2,78    55 177

Zlínský  13 764 2,81    38 628

Karlovarský   6 634 2,87    19 012

Liberecký   6 070 2,81    17 060

Hl. m. Praha   2 122 2,86     6 063

Česká republika 368 824 2,83 1 042 418

Zdroj: ČSÚ

Sklizeň řepky v krajích v roce 2010

Moravskoslezský − 5,36 %

Ústecký − 5,29 %

Zlínský − 3,71 %

Karlovarský − 1,80 %

Liberecký − 1,64 %

Hl. město Praha − 0,58 %

Středočeský − 20,17 %

Jihočeský − 11,61 %

Vysočina − 10,79 %

Plzeňský − 9,93 %

Jihomoravský − 9,11 %

Pardubický − 7,80 %

Olomoucký − 6,17 %

Královéhradecký − 6,02 %
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Živočišná výroba má podobně jako bramborářství na Vysočině dlouhodobou tradici. K 1. 4. 2010 byl stav skotu na Vysočině 
210 629 kusů, kraj Vysočina fi guroval v rámci České republiky na prvním místě. Poklesem stavu skotu ke konci roku 
o 4 496 kusů opět klesl na druhé místo. 

Stavy skotu podle krajů k 1. 4. 2010

Moravskoslezský − 5,72 %

Jihomoravský − 4,57 %

Zlínský − 4,37 %

Liberecký − 3,30 %

Karlovarský − 2,96 %

Ústecký − 2,84 %

Vysočina − 15,61 %

Jihočeský − 15,56 %

Plzeňský − 11,52 %

Středočeský a hl. m. Praha − 10,80 %

Pardubický − 8,50 %

Královéhradecký − 7,62 %

Olomoucký − 6,63 %

Stavy skotu podle krajů k 1. 4. 2010

Území, kraj
Stavy skotu Rozdíl

(+, –)
Index
(%)k 1. 4. 2010 k 31. 12. 2010

 Vysočina   210 629   206 133  –4 496  97,9

 Jihočeský   209 993   209 703    –290  99,9

 Plzeňský   155 450   150 266  –5 184  96,7

 Hl. m. Praha + Středočeský   145 711   143 152  –2 559  98,2

 Pardubický   114 680   112 688  –1 992  98,3

 Královéhradecký   102 828    98 018  –4 810  95,3

 Olomoucký    89 441    84 991  –4 450  95,0

 Moravskoslezský    77 124    77 028     –96  99,9

 Jihomoravský    61 635    59 524  –2 111  96,6

 Zlínský    58 962    60 232   1 270 102,2

 Liberecký    44 565    44 014    –551  98,8

 Karlovarský    39 888    36 970  –2 918  92,7

 Ústecký    38 380    36 688  –1 692  95,6

 Česká republika 1 349 286 1 319 407 –29 879  97,8

Zdroj: ČSÚ

Počet chovaných kusů skotu a prasat je na Vysočině ze všech krajů dlouhodobě nejvyšší. V roce 2010 se zvedly stavy 
chovaných ovcí téměř o 2 tisíce kusů oproti roku 2009, naopak stavy drůbeže klesly o více než 500 tisíc kusů.
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Žďár nad Sázavou − 87

Jihlava − 65

Třebíč − 37

Havlíčkův Brod − 59

Pelhřimov − 61

Jihlava − 1 283

Třebíč − 660

Žďár nad Sázavou − 3 166

Havlíčkův Brod − 934

Pelhřimov − 723

Počet ekologických zemědělců v kraji Vysočina v roce 2010 podle okresů (Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR)

Výměra půdy v ekologickém hospodaření v hektarech v roce 2010 podle okresů

Počet hospodářských zvířat k 1. 4. 2010 podle krajů

Území, kraj Skot z toho krávy Prasata z toho prasnice Ovce Drůbež z toho slepice

Vysočina   210 629    83 246   319 199    22 962   12 387    472 418     99 780

Jihočeský   209 993    84 397   225 486    15 426   26 499  2 921 470    645 461

Plzeňský   155 450    64 282   141 938     9 873   18 695  2 509 575    466 861

Hl. m. Praha + 
Středočeský

  145 711    56 502   312 896    21 213   20 624  6 199 898   1 725 977

Pardubický   114 680    45 558   119 580     8 464   13 085  1 861 756     387 141

Královéhradecký   102 828    41 286   138 209     8 736   13 218  2 690 420   1 119 836

Olomoucký    89 441    38 046   125 277     8 882    9 175    424 019     162 843

Moravskoslezský    77 124    34 052    76 470     5 599   15 594  1 689 636     477 748

Jihomoravský    61 635    24 417   275 242    20 005    9 085  4 006 760     522 091

Zlínský    58 962    25 785    75 345     5 190   19 295    627 638     185 319

Liberecký    44 565    19 836    37 459     2 170   15 252     75 732       2 757

Karlovarský    39 888    18 162    12 020      834   12 779    224 278     145 968

Ústecký    38 380    15 676    50 111     3 445   11 225  1 134 835     274 058

Česká republika 1 349 286 551 245 1 909 232 132 799 196 913 24 838 435 6 215 840

Zdroj: ČSÚ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Hospodaření šetrné k přírodě, bez umělých hnojiv a pesticidů se v kraji dynamicky rozvíjí. Nejvíce je ekologické zemědělství 
zastoupeno v okrese Žďár nad Sázavou.
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LESNICTVÍ

Vysočina patří mezi kraje s průměrnou lesnatostí (30,46 %). Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa činí 
v kraji Vysočina 206 975 hektarů, výměra porostní půdy v kraji (půda porostlá lesními porosty) pak 202 008 hektarů. Tyto 
lesy jsou ve vlastnictví přibližně 48 tisíc právnických či fyzických osob. Zdravotní stav lesů na Vysočině se nadále mírně 
zlepšuje. Z obecného hlediska lze konstatovat, že podmínky pro vývoj zdravotního stavu lesů byly v roce 2010 příznivé. 
Průběh teplot byl celkově pro lesní hospodářství uspokojivý, stejně jako množství a rozložení srážek. Zejména na počátku 
vegetačního období netrpěla nová výsadba sazenic suchem jako v jiných letech. V souvislosti s těmito skutečnostmi 
docházelo ke stabilizaci zdravotního stavu lesních porostů, stejně jako se výrazně zlepšil stav na úseku ochrany lesa. 

Téměř třetinu území kraje Vysočina tvoří rozsáhlé lesy. Jejich výměra dlouhodobě stoupá a zvyšuje se také různorodost 
dřevinné skladby. Nově zakládané lesní porosty jsou tvořeny pestřejší směsí dřevin, a tak vznikají stabilnější porosty 
odolnější například vůči bořivým větrům, ale i škodlivému hmyzu (kůrovci apod.) Tento dlouhodobý trend se pojí se 
značným úsilím jak vlastníků lesů, tak i odborných lesních hospodářů. Zapojili jsme se do prací na Národním lesnickém 
programu II., abychom vytvořili lepší podmínky pro vlastníky lesů při obhospodařování tohoto národního bohatství. Aktivní 
účast v pracovních skupinách klíčových akcí a v Koordinační radě odráží význam lesního hospodářství pro region.

Podpora hospodaření v lesích Vysočiny se projevila také v roce 2010 vyplacením fi nančních příspěvků z rozpočtu kraje 
ve výši 26,76 milionu Kč.

Smrkové porosty jsou zdrojem kvalitní dřevní hmoty. Díky tomu se na Vysočině rozvinul dřevozpracující průmysl poskytující 
zaměstnání obyvatelům našeho krásného regionu. Malé provozovny i provozy nadregionálního významu jsou zdrojem 
nezbytného zhodnocení této obnovitelné suroviny.

Stát − 38 %

Obce a města − 16 %

Právnické osoby − 3 %

Lesní družstva  − 8 %

Fyzické osoby a ostatní − 35 %

Struktura vlastníků lesů Vysočiny v roce 2010

VČELAŘENÍ

Včelaření je další tradiční obor, který má v zemědělském spektru Vysočiny své místo. Počet včelařů je v kraji poměrně 
rovnoměrně rozprostřen, přičemž nejvyšší počet včelstev se nachází v teplejší klimatické oblasti Třebíčska. Pokračuje trend 
nárůstu počtu včelstev, jenž činil meziročně téměř 2 tisíce včelstev.

Včelařství na Vysočině

Okresy
Rok 2009 Rok 2010

Chovatelé Včelstva Chovatelé Včelstva

Jihlava   615  6 663   596  7 131

Třebíč   931 12 272   885 12 663

Žďár nad Sázavou 1 075  9 475   992  9 643

Havlíčkův Brod   866  9 672   847 10 126

Pelhřimov   733  7 732   711  8 233

Celkem 4 220 45 814 4 031 47 796

Zdroj: Český svaz včelařů



V ý r o č n í  z p r á v a  2 010  —  7 2

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Lesnatost jednotlivých oblastí Vysočiny k 31. 12. 2009*

Obce s rozšířenou působností
(ORP)

Plochy v ha
Lesnatost

ORP Por. půda

Bystřice nad Pernštejnem  34 796  11 374 32,7 

Havlíčkův Brod  63 179  15 255 24,2 

Humpolec  22 790   6 986 30,7 

Chotěboř  32 896   9 465 28,8 

Jihlava  92 184  28 119 30,5 

Moravské Budějovice  41 397  10 005 24,2 

Náměšť nad Oslavou  21 134   6 865 32,5 

Nové Město na Moravě  29 288  10 381 35,4 

Pacov  23 457   6 866 29,3 

Pelhřimov  82 741  23 934 28,9 

Světlá nad Sázavou  29 019  10 277 35,4 

Telč  29 136   8 980 30,8 

Třebíč  83 766  21 805 26,0 

Velké Meziříčí  47 332  13 119 27,7 

Žďár nad Sázavou  46 441  18 576 40,0 

Vysočina 679 556 202 008 29,7 

* údaje za rok 2010 nejsou známy

Podíl jehličnatých a listnatých lesů Vysočiny v roce 2009*

Výměra v ha Podíl v %

Jehličnaté 178 205  88,2

Listnaté  21 769  10,8

Holina   2 034   1,0

Celkem 202 008 100,0

* údaje za rok 2010 nejsou známy

Smrk ztepilý − 73,9 %

Borovice − 11,1 %

Jedle bělokorá − 0,8 %

Modřín − 3,1 %

Ostatní jehličnany − 0,3 %

Habr − 0,5 %

Javor − 0,6 %

Lípa − 0,5 %

Ostatní listnáče − 0,6 %

Dub − 2,1 %

Buk − 3,3 %

Bříza − 1,4 %

Olše − 1,8 %

Druhová skladba lesů (souhrn za hlavní dřeviny) v roce 2009 (údaje za rok 2010 nejsou známy)



V ý r o č n í  z p r á v a  2 010  —  7 3

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Věková struktura porostů

Věkový 
stupeň

Věkové 
rozpětí

Porostová plocha 
(v ha)

% z celkové plochy Normalita Zakmenění*
Zásoba

m3 b.k./ha

1  1–10  17 569   8,7   9,1 9,7   0,1 

2 11–20  15 918   7,9   9,1 9,8  18,9 

3 21–30  13 165   6,5   9,1 9,8 108,8 

4 31–40  14 381   7,1   9,1 9,7 200,2 

5 41–50  14 484   7,2   9,1 9,5 275,7 

6 51–60  14 294   7,1   9,1 9,4 340,2 

7 61–70  20 904  10,4   9,0 9,3 398,5 

8 71–80  22 271  11,0   8,9 9,3 441,2 

9 81–90  15 640   7,7   8,7 9,1 466,0 

10  91–100  17 061   8,5   7,6 9,0 495,1 

11 101–110  15 488   7,7   5,5 8,9 503,0 

12 111–120   9 911   4,9   3,1 8,7 497,6 

13 121–130   4 581   2,3   1,2 8,6 470,9 

14 131–140   2 433   1,2   0,4 8,4 441,3 

15 141–150   1 001   0,5   0,2 8,2 425,5 

16 151–160     455   0,2   0,1 8,5 462,6 

17 161 +     417   0,2   0,1 8,0 371,3 

holina**   2 034   1,0   0,9  

Celkem 202 008 100,0 100,0 9,3 320,6

*U etážových skupin součet zakmenění jednotlivých etáží skupiny.
**U sloupce Normalita je vykazována normální paseka

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Porostová plocha

Normalita

Porostová plocha a normalita dle věkových stupňů

Poznámka: Normalita znamená předpoklad, vyplývající z charakteru krajiny a hospodaření na Vysočině.
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Stav zvěře na Vysočině (sčítání k 31. 3. 2010)

Jelen evropský    283

Daněk skvrnitý  1 180

Mufl on    923

Srnec obecný 30 324

Prase divoké  2 810

Zajíc polní 27 034

Bažant obecný 10 056

Kachna divoká 11 556

MYSLIVOST

Na Vysočině bylo v roce 2010 celkem 618 287 hektarů honební plochy. Myslivci užívají 523 uznaných honiteb, z nich je 
17 obor a 27 bažantnic. V práci jim pomáhá 2 768 loveckých psů.

Intenzivní péčí o zvěř je zvyšována kvalita populace spárkaté zvěře, zároveň však trvá tlak udržovat stavy této zvěře 
na potřebné výši. Stavy prasete divokého jako nejvýznamnějšího původce škod na zemědělských plodinách se dařilo díky 
intenzivnímu lovu mírně snižovat.

V souvislosti s nárůstem automobilismu stoupá počet střetů vozidel se zvěří. Nebezpečí spočívající v  materiálních škodách, 
či dokonce poškození zdraví či ohrožení života účastníků autonehod je evidentní. Právě proto byly jedny z nejrizikovějších 
úseků silnic – celkem 50 kilometrů – ošetřeny pachovými ohradníky. Na nově ošetřených úsecích došlo k výraznému snížení 
četnosti srážek téměř o 70 %.

Vyplacené finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina v Kč

Dotační titul 2007 2008 2009 2010

Obnova lesů poškozených imisemi – – – –

Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 17 090 036 17 489 614 19 655 666 20 949 064

Sdružování vlastníků lesů malých výměr  1 196 700  1 343 000  1 405 300  1 427 250

Ekologické a k přírodě šetrné technologie  3 903 920  4 358 810  3 910 940  4 384 760

Vybrané činnosti mysliveckého hospodaření – – – –

Vyhodnocení lesních hospodářských plánů 
v digitální formě

– – – –

Ostatní hospodaření v lesích    101 240 – – –

Chov a výcvik národních plemen loveckých psů 
a loveckých dravců

– – – –

 Celkem 22 291 896 23 191 424 24 971 906 26 761 074



Vodní hospodářství

13
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Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek. Vysočinou rovněž prochází hlavní evropské rozvodí 
mezi řekami Doubravou (povodí Labe), Sázavou a Želivkou (povodí Vltavy) a Svratkou, Oslavou, Jihlavou, Rokytnou 
a Moravskou Dyjí (povodí Dyje).

Na řadě vodních toků na území kraje byly vybudovány údolní vodní nádrže, z nichž některé jsou významnými zdroji pitné 
vody nejen z hlediska krajského, ale i celorepublikového. Na území okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod se nachází povodí 
vodárenské nádrže Švihov (Želivka), ze které je zásobováno pitnou vodou hlavní město Praha a na území okresu Žďár nad 
Sázavou se nalézá vodárenská nádrž Vír, z níž je prostřednictvím Vírského oblastního vodovodu zásobováno pitnou vodou 
Brno. Nejvýznamnějšími zdroji povrchových vod v kraji Vysočina jsou vodní nádrže Hubenov, Mostiště, Nová Říše, Švihov 
a Vír. Na řece Jihlavě se nachází vodní dílo Dalešice tvořené nádržemi Kramolín a Mohelno. Nádrž Kramolín má nejvyšší 
hráz v České republice (100 m).

V oblasti rozvoje vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací) je nadále značným problémem sídelní 
roztříštěnost s vysokým počtem malých obcí.

V rámci infrastruktury vodovodů na území kraje kromě velkých vodovodních soustav vázaných zejména na zdroje vod 
povrchových existují i méně rozsáhlé a často i lokální soustavy využívající místní zdroje vody, především podzemních vod. 
V rámci České republiky kraj Vysočina patří ke krajům s mírně nadprůměrným podílem obyvatel zásobovaných vodou 
z veřejného vodovodu (více než 93 %).

Odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích je i přes roztříštěnou sídelní strukturu na území kraje na poměrně dobré 
úrovni. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci v kraji je nad průměrem České republiky (cca 84 %). Podíl obyvatel 
napojených na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod je naopak mírně podprůměrný. Z celkem 704 obcí na území 
kraje však má kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod (ČOV) přibližně jedna čtvrtina.

Ke stávajícím kanalizacím a čistírnám odpadních vod je nutné vybudovat další, což představuje fi nančně značně náročný cíl. 
Dosud bylo prioritou naplnění požadavků směrnic Evropské unie, zejména závazku České republiky, že do konce roku 2010 
budou odpovídajícím způsobem odváděny a čištěny odpadní vody ve všech obcích o velikosti nad 2 tisíce ekvivalentních 
obyvatel včetně těch, které této velikosti dosáhnou do konce roku 2010. To v dotčených obcích a městech (tzv. 
aglomeracích) předpokládalo (a v některých nadále předpokládá) vybudování nových ČOV a kanalizací nebo posílení 
stávajících ČOV a rekonstrukce a rozšíření existujících kanalizačních systémů. Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
kraje Vysočina se takových aglomerací na území kraje nachází celkem 40. Jejich počet na území kraje byl Ministerstvem 
zemědělství snížen na 30, z nichž 23 již bylo do konce roku 2010 považováno za vyřešené a zbylé jsou postupně řešeny 
formou žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

Ne všechny stávající čistírny odpadních vod svým technickým řešením umožňují dosáhnout vyčištění odpadních vod 
na úroveň odpovídající současným legislativním požadavkům. Problematický je technický stav starších kanalizačních sítí 
zejména z let 1950–1970 a absence ucelených kanalizačních systémů v malých sídlech. 

Kraj Vysočina poskytuje na výstavbu a rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizací obcím a jejich svazkům od roku 
2004 dotace. Díky nim už na Vysočině vyrostly nebo byly rekonstruovány desítky čistíren a desítky kilometrů obecních 
kanalizací. Od roku 2002 poskytuje dotace i na zpracování projektových dokumentací a studií v oblasti zásobování pitnou 
vodou a odvádění a čištění vod odpadních v rámci Fondu Vysočiny grantového programu Čistá voda. Od roku 2006 kraj 
spolufi nancuje i stavby vodovodů fi nancované v rámci příslušného dotačního programu Ministerstva zemědělství.
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Napojení na veřejnou
kanalizaci

Zásobování
z veřejných vodovodů0
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365 248

410 100
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426 236

460 222

426 629

476 626

435 532

483 097

436 335

484 925

2010

Vývoj počtu obyvatel kraje Vysočina zásobovaných z veřejných vodovodů a napojených na veřejnou kanalizaci 
od roku 2001 do roku 2010

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci v roce 2010

Pořadí Kraj %

 1 Praha 99,2

 2 Karlovarský 91,4

 3 Jihomoravský 88,3

 4 Jihočeský 86,3

 5 Zlínský 85,6

 6 Vysočina 84,8

 7 Ústecký 81,5

 8 Moravskoslezský 80,8

 9 Plzeňský 78,3

10 Olomoucký 77,6

11 Královéhradecký 74,1

12 Pardubický 71,8

13 Středočeský 68,7

14 Liberecký 68,2

– Česká republika 81,9

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejného vodovodu v roce 2010

Pořadí Kraj %

 1 Praha 100,0

 2 Moravskoslezský  98,4

 3 Karlovarský  98,3

 4 Pardubický  95,8

 5 Ústecký  95,6

 6 Jihomoravský  94,9

 7 Vysočina  94,2

 8 Královéhradecký  92,4

 9 Zlínský  91,9

10 Jihočeský  91,1

11 Olomoucký  90,9

12 Liberecký  88,6

13 Středočeský  83,8

14 Plzeňský  82,6

– Česká republika  93,1
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Historie investic kraje Vysočina na spolufinancování staveb vodovodů v rámci programů Ministerstva zemědělství ČR č. 229 310 
Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací a č. 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II

2007 2008 2009 2010

Poskytnutá podpora (mil. Kč)   13,2   3,3   12,6   11,5

Počet podaných žádostí (ks) 13 3 17 14

Počet podpořených žádostí (ks) 13 3 17 14

Historie dotací kraje Vysočina na výstavbu a rekonstrukce ČOV a veřejných kanalizací

2006 2007 2008 2009 2010

V rozpočtu kraje schváleno (Kč) 46 700 000 46 700 000 53 000 000  66 700 000 41 000 000

Obce žádaly (Kč) 60 729 292 62 300 000 53 000 000 100 500 000 56 200 000

Počet žádostí (ks)        19        14        14         22        13

Počet podpořených žádostí (ks)        12        11        14         18        11

Historie dotací poskytnutých krajem Vysočina v oblasti vodního hospodářství v letech 2003–2010
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20 668

25 899

Vývoj množství vyrobené vody z veřejných vodovodů a množství odpadních vod vypouštěných do veřejné 
kanalizace v kraji Vysočina od roku 2001 do roku 2010
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Moravský rybářský svaz − 62 %

Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz − 13 % 

Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz − 17 %

Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy − 4 %

Ostatní − 4 %

Uživatelé rybářských revírů v kraji Vysočina

Koncepční materiály
V květnu 2010 byla nařízením rady kraje vydána závazná část plánů oblasti povodí (Dolní Vltavy, Dyje, Horní Vltavy, 
Horního a středního Labe) pro území kraje Vysočina. Další koncepční materiály jako Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
kraje Vysočina a digitální Povodňový plán kraje Vysočina jsou průběžně aktualizovány.

RYBÁŘSTVÍ

Na Vysočině se nachází přes 150 rybářských revírů, asi třetina z nich je pstruhových. Ostatní revíry jsou mimopstruhové. 
Celková výměra revírů v kraji Vysočina dosahuje přibližně 2 tisíc hektarů. Největším revírem v kraji je s 398 hektary revír 
Jihlava 7–8 tvořený vodní nádrží Dalešice. Co do rozlohy následují revíry Jihlava 6 s 90 hektary tvořený vodní nádrží 
Mohelno a Trnava s 83 hektary, jehož součástí je vodní nádrž Trnávka. Nejvýznamnějšími uživateli rybářských revírů 
v našem kraji jsou Moravský rybářský svaz, o. s., a Český rybářský svaz se svými územními svazy (Jihočeský územní svaz, 
Východočeský územní svaz, Územní svaz města Prahy). 

V kraji Vysočina působí i několik rybníkářsky hospodařících subjektů. K nejvýznamnějším patří Rybářství Velké 
Meziříčí, a. s., a Kinský Žďár, a. s. Jednoznačně nejčastěji chovaným druhem ryby je kapr.

Grantový program Fondu Vysočiny (Čistá voda) k podpoře zpracování studií a projektových dokumentací určených k řešení 
zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod 

Čistá voda
(zásobování vodou, čištění odpadních vod)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Finanční alokace a poskytnutá podpora (mil. Kč)   3,8   5,0   5,5    6,5 10 10  6

Požadovaná podpora (mil. Kč)  10,3   12,1   12,0   14,9   18,3   13,8  7

Počet přijatých žádostí (ks) 61 73 73 108 106 81 50

Počet podpořených žádostí (ks) 12 21 25  39  54 61 41



Kultura, památková péče
a cestovní ruch
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Kraj Vysočina je region mimořádně bohatý na kulturní i přírodní dědictví 
a turisticky atraktivní cíle. Četné každoroční aktivity v oblasti kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu jsou toho důkazem.

Za největší kulturní událost uplynulého roku s mezinárodním významem lze 
bezesporu považovat oslavy spojené se 150. výročím narození světového 
hudebního skladatele z Vysočiny Gustava Mahlera. Do náročných příprav byly 
zapojeny téměř všechny příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina 
v oblasti kultury, řada měst a obcí, nestátních neziskových organizací, 
občanských iniciativ a příznivců Mahlerovy tvorby. Vyvrcholením oslav 
7. července 2010, v den 150. výročí narození Gustava Mahlera, bylo odhalení 
sochy Gustava Mahlera v Jihlavě za přítomnosti prezidenta České republiky 

Václava Klause. Koncerty, výstavy či workshopy pořádané během celého minulého roku se staly součástí i celonárodních 
projektů a setkaly se s mimořádným zájmem odborné i laické veřejnosti jak u nás, tak i v zahraničí.

Vysočina je uznávána nejen jako kraj hudebních osobností světového věhlasu, ale také jako region dodnes úzce spjatý 
s tradiční lidovou kulturou, stále zachovávanými obyčeji a lidovými řemesly. Své nezastupitelné místo v lidové tvořivosti 
představují betlémy. Úspěch v podobě bronzového ocenění na výstavě 100 presepi v Římě získal Betlém v červených 
skalách ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, od dnes již nežijícího tvůrce Josefa Macholána.

S velkým ohlasem veřejnosti se také setkal další ročník Zlaté jeřabiny – Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009 
vyhlášený opět v kategorii Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Anketa, která slouží zároveň jako poděkování 
organizátorům za jejich obrovské úsilí a snahu, je skutečnou výkladní skříní nejrozmanitějších projektů a zajímavých aktivit 
v oblasti kultury a památkové péče a k Vysočině již neodmyslitelně patří.

Pro odbor kultury a památkové péče znamenal rok 2010 také pokračování v realizaci evropských projektů zaměřených 
na podporu cestovního ruchu. Byly zahájeny přípravné práce na celkově náročné rekonstrukci a modernizaci sídla Muzea 
Vysočiny Třebíč probíhající v rámci velkého strategického projektu podpořeného z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod.

Z pohledu příspěvkových organizací se rok 2010 nesl nejen ve znamení spolupráce na významných národních i evropských 
projektech, jakými bylo například Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, ale i dalšího zkvalitňování veřejných služeb. 
Došlo k organizační změně v podobě sloučení Hradu Kámen s Muzeem Vysočiny Pelhřimov.

Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo pro oblast kultury a památkové péče dva grantové programy Fondu Vysočiny 
a nadále byly podporovány společenské a kulturní aktivity obcí, související zejména s oslavami či připomenutím významných 
výročí. Stejně tak kraj podporoval neprofesionální umění či obnovu kulturních památek.

V oblasti památkové péče byla dále významně podporována obnova kulturních památek s dotací kraje ve výši 
cca 10 milionů Kč a úspěšně byla ukončena administrace v souvislosti s realizací šesti projektů s čerpáním dotace z EHP/
Norsko. Památkový fond kraje se obohatil o 15 nových kulturních památek a v rámci účelnější ochrany památkově 
chráněných území byly projednány odborné podklady pilotního projektu Plánu ochrany městské památkové zóny 
Moravské Budějovice. Velkým přínosem a inspirací pro další směřování v památkové péči se také stalo mezikrajské 
setkání na téma plánů ochrany městských památkových zón a rezervací, uspořádané v Jihlavě. 

V září 2010 došlo ke změně organizační struktury odboru kultury a památkové péče, který byl personálně posílen 
a rozšířen o oblast cestovního ruchu a zároveň byly do jeho kompetence nově převedeny zřizovatelské pravomoci vůči 
příspěvkové organizaci Vysočina Tourism. Odbor začal užívat název Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
(OKPPCR). Do gesce odboru nově přešly rovněž dotační tituly na podporu rozvoje cestovního ruchu a tvorba koncepčních 
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a strategických materiálů z této oblasti. Koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu a marketingová 
propagace kraje je hlavní náplní příspěvkové organizace Vysočina Tourism, p. o., která v roce 2010 dosáhla významných 
úspěchů.

Úspěšná Dolnorakouská zemská výstava v roce 2009 připravila podmínky pro další spolupráci krajů Vysočiny a Dolního 
Rakouska. V polovině roku 2010 byl z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Přeshraniční spolupráce ČR 
– Rakousko  podpořen projekt Porta culturae, jehož cílem bude propojení kulturní nabídky Vysočiny, kraje Jihočeského, 
Jihomoravského a Dolního Rakouska a podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraničních oblastech těchto krajů.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na dalším rozvoji kultury, uchování kulturních tradic a kulturního 
dědictví a na rozvoji cestovního ruchu v našem kraji. Budu se těšit na další spolupráci a přátelská setkávání při krásných 
a příjemných chvílích s kulturou, při návštěvách památek nebo při výletech k turisticky atraktivním cílům i méně známým 
místům našeho krásného kraje. 

Ing. Tomáš Škaryd
radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče
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Vysočina je jediný český region, který má na svém území tři památky zařazené na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o historické jádro Telče, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
ve Žďáru nad Sázavou a židovskou čtvrť a baziliku svatého Prokopa v Třebíči. Každému městu s památkou UNESCO kraj 
v roce 2010 poskytl dotaci ve výši 300 tisíc Kč na realizaci projektu Rodinné zlato, zaměřeného na prezentaci a propagaci 
památek UNESCO formou cyklu pořadů České televize. 

Nařízením Vlády ČR č. 50/2010 Sb., ze dne 8. 2. 2010, s účinností od 1. 7. 2010 byly v kraji Vysočina v roce 2010 
prohlášené dvě nové nemovité národní kulturní památky – Štáfl ova chalupa v Havlíčkově Brodě a klášter premonstrátů 
v Želivě a jedna movitá národní kulturní památka – Přemyslovský kříž z Jihlavy.
Na území kraje se tedy nachází 12 nemovitých a tři movité národní kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást 
kulturního bohatství našeho národa.

Nemovité národní kulturní památky na Vysočině

• Rodný dům Karla Havlíčka Borovského

• Zámek Telč

• Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

• Zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou

• Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

• Zámek Náměšť nad Oslavou

• Klášter s kostelem svatého Prokopa v Třebíči

• Židovský hřbitov v Třebíči

• Kostel svatého Jakuba Většího v Jihlavě

• Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné

• Štáfl ova chalupa v Havlíčkově Brodě
• Klášter premonstrátů v Želivě

Movité národní kulturní památky na Vysočině

• socha svaté Kateřiny z Jihlavy 

• Jihlavská Pieta (kamenné sousoší Panny Marie s mrtvým tělem Ježíše Krista)

• Přemyslovský kříž z Jihlavy
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PELHŘIMOV

Lipnice nad Sázavou
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Kraj Vysočina se počtem kulturních památek na svém území řadí na jedno z předních míst v České republice. V roce 2010 
bylo na území kraje Vysočina evidováno 3 346 movitých kulturních památek a 3 042 nemovitých kulturních památek. 

Rozhodnutím Ministerstva kultury bylo v roce 2010 na Vysočině za kulturní památky prohlášeno 15 věcí nebo souborů věcí 
a šesti kulturním památkám byla památková ochrana zrušena.

Pilotním projektem v kraji Vysočina se po dohodě s městem Moravské Budějovice stalo zpracování plánu ochrany Městské 
památkové zóny Moravské Budějovice. S Ministerstvem kultury byly projednány odborné podklady pro vydání plánu 
ochrany shromážděné v předcházejícím roce. Dne 20. října 2010 proběhlo v sídle kraje Vysočina setkání zástupců všech 
krajských úřadů k problematice nového institutu památkové péče – plánů ochrany městských památkových zón a rezervací. 

V roce 2010 byly schváleny k podpoře dva projektové záměry předložené do Regionálního operačního programu 
Jihovýchod oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 
zahájil u obou projektů realizaci:

• Muzea a galerie na Vysočině on-line, záměrem projektu je pomocí moderní technologie interaktivně představit široké 
veřejnosti bohatost sbírek muzeí, galerií a pamětních síní v kraji Vysočina, prezentovat tyto sbírky na webu a umístit 
v zapojených institucích informační terminály s napojením na webové stránky projektu. Celkové náklady projektu jsou 
cca 9,6 milionu Kč, podpora z Evropské unie tvoří 85 %.

• Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny, cílem je vytvořit ucelenou prezentaci kulturního a přírodního dědictví kraje 
Vysočina – potenciálních turistických cílů. Výsledkem bude odborně garantovaná databáze objektů kulturního 
a přírodního dědictví kraje Vysočina, která bude formou webové prezentační aplikace zpřístupněná na krajských 
stránkách. Informace z databáze budou také podkladem pro zhotovení souboru cca 40 druhů maloformátových brožur 
(specializovaných na slohová období, typy památek, regiony) s přehlednou mapkou na kartografi ckém podkladu a řada 
tzv. trhacích map jednotlivých regionů kraje. Celkové náklady projektu jsou cca 6,9 milionu Kč, podpora z Evropské unie 
tvoří 85 %.

V roce 2010 byl do Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní 
ruch, úspěšně předložen a schválen k fi nancování projekt Zámek Třebíč – modernizace zámku a vytvoření nových expozic. 
Cílem projektu založeného na zkvalitnění turistické nabídky v regionu je obnova národní kulturní památky zámku v Třebíči, 
rozšíření návštěvnických tras a vytvoření nových, atraktivních expozic umožňujících aktivní přístup k prezentovaným 
informacím. Celkové náklady projektu jsou cca 184 milionů Kč, podpora z Evropské unie tvoří 85 % ze způsobilých výdajů 
(uznatelných nákladů). 

Obec s rozšířenou působností Nemovitých památek Movitých památek

Havlíčkův Brod   262   284 

Světlá nad Sázavou    41    38 

Chotěboř    72    96

Jihlava   674   551 

Telč   267   218

Pelhřimov   338   369

Humpolec    78   124

Pacov    94   153 

Třebíč   294   413

Moravské Budějovice   196   196 

Náměšť nad Oslavou    51   146 

Velké Meziříčí   180   194 

Nové Město na Moravě   236   173 

Žďár nad Sázavou   164   207 

Bystřice pod Pernštejnem    95   173

Celkem 3 042 3 346
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Jedním z důležitých nástrojů podpory kulturního dědictví je poskytování finančních příspěvků vlastníkům kulturních 
památek na jejich obnovu z rozpočtu kraje Vysočina nebo z grantových programů Fondu Vysočiny. 

V roce 2010 jsme podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji 
Vysočina podpořili obnovu 67 památkově chráněných objektů v celkovém objemu prací přes 33 milionů Kč. Kraj přispěl 
částkou přes 9 milionů Kč a vlastníci vložili do obnovy svých památek 18 milionů Kč. Spoluúčast obcí, na jejichž 
katastrálních územích se památky nacházejí, činila přes 5 milionů Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vykonával k 31. 12. 2010 v samostatné působnosti zřizovatelské funkce 
k jedenácti příspěvkovým organizacím na úseku kultury a cestovního ruchu, jejichž provoz byl hrazen krajem Vysočina.

Počet žádostí Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Dotace kraje

67 33 431 730 18 698 388 5 643 000 9 090 342

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti kultury a památkové péče vyhlášené v roce 2010

Číslo GP Název grantového programu
Vyhlášený 
objem GP

Počet 
žádostí

Úspěšné 
žádosti

Schválená výše 
podpory

Spoluúčast

241 Památkově chráněná území 2010 1 500 000 30 21 1 500 000 3 605 216

246 Edice Vysočiny VII   500 000 40  8   485 788   804 158

Celkem 2 000 000 70 29 1 985 788 4 409 374

V rámci spolupráce sedmi příspěvkových organizací na úseku kultury nadále pokračuje projekt Společná vstupenka 
sbírkotvorných organizací zřizovaných krajem Vysočina, jenž umožňuje vstup veřejnosti do krajem zřizovaných muzeí 
a galerií na jednotnou, cenově zvýhodněnou vstupenku.

V roce 2010 byl plně uveden do provozu nový depozitář Muzea Vysočiny Třebíč v Kosmákově ulici v Třebíči. Depozitář 
vznikl rekonstrukcí budov bývalého středního odborného učiliště a řadí se k moderním objektům svého druhu.

S cílem propagovat a prezentovat kulturní dědictví a kulturní dění na Vysočině vyhlásil kraj Vysočina v roce 2010 již 
6. ročník ankety Zlatá jeřabina, v níž veřejnost hlasuje o nejúspěšnějších kulturních počinech předchozího roku v kategoriích 
Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. První tři výherci v každé kategorii získávají Cenu kraje Vysočina za kulturní počin 
roku včetně finančního ocenění. V roce 2010 získal v kategorii Kulturní aktivita nejvíce hlasů 6. ročník festivalu folku, 
country a trampské hudby Trampský širák. V kategorii Péče o kulturní dědictví zvítězila akce Obnova kostela sv. Bartoloměje 
v Koněšíně.

V roce 2010 zorganizoval kraj Vysočina ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky Národní zahájení Festivalu 
muzejních nocí, jehož 3. ročník se uskutečnil 14. 5. 2010 v Jihlavě. Při této příležitosti byli pozvaným zástupcům muzeí 
a galerií z celé republiky představeni vítězové soutěže Gloria musaealis.

V rámci oslav 150. výročí narození světoznámého hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera, které probíhaly 
během celého roku 2010, podpořil kraj Vysočina řadu individuálních projektů, ať již hudebně, literárně či výtvarně 
zaměřených. Jedním z nejvýznamnějších byla slavnost v rodném domě G. Mahlera v Kalištích, konaná 7. července 2010 
pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause. Díky přímému televiznímu a rozhlasovému přenosu mohla 
koncert Mahler Gala, jehož se zúčastnili přední světoví operní sólisté, sledovat také široká veřejnost. Kraj Vysočina 
ke 150. výročí narození i ke 100. výročí úmrtí G. Mahlera, které si připomeneme v roce 2011, vytváří pětidílnou ediční 
řadu audio CD s nahrávkami Mahlerových děl, provedených renomovanými hudebními tělesy na území kraje, se záměrem 
propagovat jeho tvorbu a osobnost ve spojení s rodnou Vysočinou. V roce 2010 bylo vydáno již čtvrté CD s živým 
záznamem ze zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců.
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Příspěvková organizace na úseku kultury
Počet 

zaměstnanců
Rozpočet organizace

(v tis. Kč)
Příspěvek z rozpočtu 

kraje (v tis. Kč)
Počet 

návštěvníků

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě   9   5 623   5 003  16 149

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě  20   9 030   8 787  24 664

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě  13   8 520   7 831  20 447

Galerie celkem  42  23 173  21 621  61 260

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod  10   5 174   4 502  15 975

Muzeum Vysočiny Jihlava  41  20 157  13 852  70 756

Muzeum Vysočiny Pelhřimov  10   5 437   5 247   7 849

Muzeum Vysočiny Třebíč  32  17 398  16 850  11 527

Muzea celkem  93  48 166  40 451 106 107

Hrad Kámen   6   3 169   1 710  19 394

Horácké divadlo Jihlava  70  38 102  28 359  56 924

Krajská knihovna Vysočiny  37  22 687  21 358 369 348

Celkem 248 135 297 113 499 613 033

Příspěvková organizace 
na úseku cestovního ruchu

Počet zaměstnanců
Rozpočet organizace

(v tis. Kč)
Příspěvek z rozpočtu kraje 

(v tis. Kč)

Vysočina Tourism 5 4 795 4 410

V rámci 20. ročníku Podzimního knižního veletrhu, který se konal 22.–23. října 2010 v Havlíčkově Brodě, udělil kraj 
Vysočina, stejně jako v minulých letech, Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu.
Společně s finančním oceněním ji obdrželo nakladatelství Karmášek za vydání publikace Atlas krkonošských rostlin od Jiřího 
Dvořáka a Jana Štursy.

V rámci prezentace kulturního dědictví kraje Vysočina byla odbornou přednáškou určenou pro žáky středních škol 
stavebního zaměření ukončena výstava Mosty a lávky kraje Vysočina, realizovaná za velkého přispění krajského úřadu. 

OKPPCR se nemalou mírou podílel na přípravě stálé expozice o kraji Vysočina na zámku v Mukačevu (Ukrajina) a vydání 
mapy Vysočina hravě. 

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje aktivity v oblasti neprofesionálního umění a akce se zaměřením na rozvoj kulturních 
tradic v regionu. Jedním z důležitých nástrojů pro rozvoj uměleckých aktivit je poskytování finančních příspěvků 
pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z kraje 
Vysočina při jejich účasti na národních přehlídkách v jiných krajích.

Finanční podpora v oblasti neprofesionálního umění v roce 2010 (v Kč)

Finanční podpora v oblasti neprofesionálního umění celkem 271 230

Z toho

krajské postupové přehlídky 201 780

národní přehlídky  60 000

účinkující z kraje Vysočina na národních přehlídkách   9 450

Kulturní dění v regionu podporuje kraj také dotačním programem, jenž je zaměřen na společensko-kulturní aktivity obcí 
kraje Vysočina, související s oslavami či připomenutím významných výročí. V rámci tohoto dotačního titulu bylo podpořeno 
47 žadatelů o celkovém finančním objemu 1 001 816 Kč.
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ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V KRAJI

Koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu je hlavním účelem krajské příspěvkové organizace Vysočina 
Tourism, která působí v oblasti cestovního ruchu již od roku 2008. Cílem organizace je vytvoření dostatečně silné 
konkurenční pozice kraje Vysočina na trhu cestovního ruchu.

V roce 2010 Vysočina Tourism, p. o., prezentovala turistickou nabídku kraje Vysočina na sedmi tuzemských 
a 11 zahraničních veletrzích cestovního ruchu (zúčastnila se například veletrhu v Brně, Praze, Lysé nad Labem, Hradci 
Králové, Ostravě, ve Vídni, Utrechtu, Bratislavě, Lipsku, Miláně a Mnichově). Svou účastí podpořila významné regionální 
akce jako byla například společná prezentace při akci Gurmánská dovolená v Česku – to letí! v Telči, podpora značky 
Vysočina – regionální produkt®, účast na Mezinárodním vánočním bazaru v Praze, účast na mezinárodní akci Setkání 
Nových Měst Evropy v Novém Městě na Moravě, podpora akcí mikroregionu Bystřicko v souvislosti s oceněním EDEN. Při 
příležitosti Česko-Slovenského slavnostního galavečera v Praze byla dána možnost podnikatelům – nositelům značky 
Vysočina – Regionální produkt® osobně prezentovat své produkty.

Již tradičně organizace uspořádala cyklovýlet Křížem krážem Vysočinou na kole, pro rakouské novináře a zástupce 
cestovních kanceláří zorganizovala tzv. fam/press trip (motivační cestu pro cestovní kanceláře a novináře) Krásy Vysočiny – 
Po stopách památek UNESCO.

Významným úspěchem byla pro Vysočina Tourism, p. o., ocenění získaná v roce 2010:

 – na veletrhu Holiday World v Praze získala 3. místo v kategorii o nejlepší propagační materiál – za publikace Dědictví 
minulosti, Dovolená na venkově a Tipy na výlety – Vysočinou na kole

 – 1. místo ve Velké ceně cestovního ruchu 2010 v kategorii Nejlepší turistický produkt za publikaci Cesty za poznáním, 
kulturou, sportem a odpočinkem

 – tzv. fam/press trip Jeden den v EDENU konaný za fi nanční podpory a pod hlavičkou CzechTourismu (organizačně 
zajišťovala Vysočina Tourism) byl dle dotazníků nejúspěšnější fam/press trip v rámci akcí CzechTourismu

Na podporu propagace cestovního ruchu byly v loňském roce vydány tyto publikace: Cesty za poznáním, kulturou, sportem 
a odpočinkem (1. místo ve Velké ceně cestovního ruchu 2010 v kategorii Nejlepší turistický produkt), Vysočinou na kole, 
Vysočinou pěšky, Zima na Vysočině, Ubytování na venkově, Dědictví minulosti, Naučné stezky, Po stopách Gustava 
Mahlera, Originální regionální výrobky, Putování za fi lmem, mapa hipotras, Zimní turistické noviny, Ubytování, letáky 
sloužící k propagaci značky Vysočina – regionální produkt, česko-německé publikace Na skok k sousedům a Přijď příště, 
přijď znova.

Na podporu rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina byly na úseku kultury a cestovního ruchu v roce 2010 předloženy 
celkem tři projekty do Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. 

Kromě projektu na modernizaci zámku Třebíč a zpřístupnění nových expozic (viz strana 84), předložila dva projekty 
v celkovém objemu 12,7 milionu Kč také Vysočina Tourism, p. o. Cílem těchto dvou projektů je snaha oživit cestovní ruch 
v kraji, zvýšit atraktivitu území pro návštěvníky kraje pomocí netradičních prohlídek na vybraných zámcích a hradech, 
zatraktivnění turistického portálu www.region-vysocina.cz, propagace kraje na významných kulturních, společenských 
a sportovních akcích konaných v České republice, prezentace kraje na domácích a zahraničních veletrzích. Realizace 
projektů bude probíhat v letech 2011–2013.

V roce 2010 byla rovněž zahájena realizace některých částí projektů, které byly úspěšně předloženy do Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod již v předchozích letech. Kromě dvou projektů uskutečňovaných odborem 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu (viz strana 84) a jednoho v gesci odboru regionálního rozvoje, garantuje 
Vysočina Tourism, p. o., čtyři další projekty, z nichž jeden byl podpořen dotací z Operačního programu Cíl 3 Evropská 
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013. Nejvýznamnější výstup těchto projektů tvořila marketingová 
propagace kraje v tisku, v rozhlase, natočení letního spotu, který láká k návštěvě kraje (spot bude vysílán v síti kin 
v následujícím roce), semináře pro podnikatele na téma produkty cestovního ruchu, zkvalitnění německé mutace 
turistického portálu www.region-vysocina.cz, hra Poznej Vysočinu či vydání nových propagačních materiálů a účast 
na veletrzích cestovního ruchu.

V rámci dotačních titulů kraje byla v loňském roce podpořena z rozpočtu kraje údržba značení pěších a cykloturistických 
tras v kraji Vysočina.



Školství,  mládež a sport
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Sama jsem dlouhá léta pracovala ve školství a vím, že vzdělání dětí a studentů je 
pro rozvoj společnosti to nejdůležitější.

V roce 2010 byla nabídka vzdělávání v kraji Vysočina stabilizovaná. Zatímco 
mateřské školy vykazovaly menší počet míst, než činila poptávka, na středních 
školách se vzhledem ke stále klesajícímu počtu zájemců o vzdělávání 
způsobeným populačním poklesem nedařilo naplňovat některé nabízené obory. 
Jedná se zejména o obory technického směru zakončené závěrečnou zkouškou, 
které jsme zvyklí nazývat učebními obory. Některé z těchto oborů se nedaří 
naplňovat tak, aby byla pokryta poptávka na trhu práce. Postupně se proto 
dostáváme do situace, kdy nebudeme mít k dispozici šikovné elektrikáře, 

instalatéry, klempíře, truhláře, zámečníky, ale ani pokrývače či krejčí a švadleny. Já pevně věřím poučce, kterou razili naši 
moudří předkové, že řemeslo má zlaté dno a člověk, jenž se mu naučí, si odnáší do života velký dar. Uvědomuji si rizika, 
která současný nízký zájem o takzvané učební obory způsobuje. Proto je mou snahou podporovat taková opatření, jež 
pomohou zvýšit zájem žáků o tyto dnes opomíjené obory, aby se naše „zlaté české ručičky“ opět staly vyhlášenou 
značkou. Věřím, že i ve spolupráci s firmami a podniky najdeme na Vysočině řešení této situace. V období značného 
populačního poklesu, který zasáhl střední školství, budeme muset řešit úkol, jak zajistit pestrou a především kvalitní 
vzdělávací nabídku pro žáky našich středních škol. Toho však bez realizace určitých organizačních opatření ve stávající 
struktuře středních škol v kraji dosáhnout nepůjde. Přeji si, aby zastupitelé kraje přijali takový návrh řešení, které umožní 
žákům středních škol co nejlepší přípravu na jejich další profesní uplatnění.

Součástí výchovně-vzdělávací soustavy kraje Vysočina je i pestrá nabídka zájmových aktivit pro děti a mládež. Výčet 
nabízených možností náplně volného času, podporovaných z krajského rozpočtu, je velmi dlouhý. Tyto činnosti rozvíjí 
ducha i tělo mladého člověka, což je důvod, proč zájmovou činnost dětí považuji za nesmírně důležitou součást jejich 
života. Přináší jim seberealizaci a uspokojení, možnost vyniknout a uplatnit se mezi vrstevníky. Rozvoji těchto aktivit je třeba 
pomáhat všude, od měst až po nejmenší obce v kraji. 

V nabídce škol na Vysočině nelze přehlédnout také možnosti zahraničních pobytů, výměnných stáží, odborných exkurzí 
i praxí, které jsou výbornou příležitostí pro zdokonalení se v cizím jazyce. Žáci a jejich učitelé tak mohou rozvíjet nejen své 
jazykové znalosti, ale seznamují se i s jiným způsobem života a odlišnou kulturou, a tak si rozšiřují své obzory. Není 
výjimkou, že mladí lidé pak využijí také možnosti dalšího studia v zahraničí. 

Budu velmi ráda, když žáci a studenti z Vysočiny uplatní získané znalosti opět v našem kraji a budou se rádi vracet domů 
na Vysočinu, kde dostali základy vzdělání. 

RNDr. Marie Kružíková
radní pro oblast školství
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V roce 2010 působilo v kraji Vysočina celkem 523 právních subjektů, které vykonávaly činnost škol a školských zařízení. 
Z nich 400 zřizovaly obce, 88 kraj, 23 soukromé organizace, šest církve, pět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
a jednu Ministerstvo vnitra České republiky. Na území kraje působilo 341 mateřských škol, 278 základních škol, 
69 středních škol a 14 vyšších odborných škol. Na zajištění praktické výuky se dále podílela dvě střediska praktického 
vyučování zřízená soukromým subjektem a dva školní statky zřízené krajem. Umělecké a zájmové vzdělávání probíhalo 
na 25 základních uměleckých školách a ve 20 domech dětí a mládeže. Při školách dále působilo 513 oddělení školních 
družin a 39 školních klubů. Stravování žáků zajišťovalo 456 školních jídelen. Ubytování poskytovalo 35 domovů mládeže 
a internátů. V kraji je zřízeno 16 zařízení ústavní a ochranné výchovy s celodenní péčí.

V kraji působily také dvě vysoké školy a pět odloučených pracovišť vysokých škol sídlících mimo kraj.

Obce − 400

Kraj − 88

Soukromé subjekty − 23

Církve − 6

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy − 5

Ministerstvo vnitra − 1

Ve školách se vzdělávalo 82 828 dětí, žáků a studentů, základní umělecké školy navštěvovalo 11 188 žáků, v pravidelných 
zájmových útvarech domů dětí a mládeže bylo zapojeno 15 521 účastníků, služby školních jídelen využívalo 91 925 
strávníků, možnosti ubytování v domovech mládeže a internátech využilo 2 988 žáků a studentů a ochranná výchova 
a preventivně výchovná péče byla poskytnuta 470 chovancům.

Vzdělávací a výchovné služby zajišťovalo v souladu se školským zákonem 11 920,2 přepočtených pracovníků, z nichž bylo 
8 098,2 pedagogických. Celkové náklady na hlavní činnost škol a školských zařízení v kraji Vysočina (kromě škol a školských 
zařízení zřizovaných výše uvedenými ministerstvy) dosáhly 5 720,4 milionu Kč, z toho na mzdy pracovníků bylo vynaloženo 
3 005,9 milionu Kč. Mzdové náklady ve školství financuje stát formou účelové dotace, kraj pak financuje především 
provozní náklady, rozvojové a nadstavbové aktivity u škol, které zřizuje.

SOUTĚŽE

Soutěže vyhlašované či spoluvyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Na území kraje Vysočina se v roce 2010 uskutečnilo více jak 30 postupových soutěží a přehlídek vyhlašovaných 
a podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Okresních a krajských kol sportovních 
i nesportovních soutěží se zúčastnilo cca 25 tisíc žáků a studentů.

Celkové náklady na zabezpečení proplacené organizátorům z kraje činily 2,263 milionu Kč, z toho z rozpočtu MŠMT 
1,413 milionu Kč a z rozpočtu kraje 850 tisíc Kč.

Podpora soutěží a přehlídek dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských 
a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
V roce 2010 kraj Vysočina částkou 581 tisíc Kč podpořil 27 organizátorů krajských nebo celostátních soutěží a přehlídek 
pro děti a mládež fi nančně nepodporovaných MŠMT. Jednalo se například o soutěže Jihlavský slavík, Soutěž první pomoci, 
Všeználek, Zelená stezka – Zlatý list, Sedmikvítek, Ekologická olympiáda, Řemeslo Vysočiny aj.

Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
Talent Vysočiny je vyjádřením zájmu kraje o talentované žáky základních a středních škol kraje Vysočina, kteří dlouhodobě 
dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění Talent Vysočiny bylo 
uděleno v následujících oborech: humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním.

Struktura škol a školských zařízení na Vysočině podle zřizovatelů
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Z celkového počtu 142 zaslaných návrhů na ocenění Talent Vysočiny 2010 komise nominovala celkem 83 žáků, z toho bylo 
devět oceněno formou desetiměsíčního stipendia (celková částka 140 tisíc Kč) a 74 formou jednorázového stipendia (celková 
částka 116 tisíc Kč). Celková částka přidělená všem žákům činí 256 tisíc Kč. Žáci ocenění desetiměsíčním stipendiem budou 
od září 2010 do června 2011 pravidelně dostávat částku ve výši jednoho tisíce Kč nebo dvou tisíc Kč. Tito žáci získali současně 
ocenění Talent Vysočiny 2010 v oboru, v němž byli nominováni.

Zároveň bylo uděleno ocenění Cena hejtmana Vysočiny za mimořádné výsledky žáků. Ocenění v celkové výši 30 tisíc Kč 
získali čtyři žáci.

Motivační stipendia
Od školního roku 2010/2011 mohli žáci prvních ročníků 18 vytipovaných učebních oborů poprvé požádat o krajská 
motivační stipendia, jejichž cílem je nejen posílit zájem absolventů základních škol o vzdělávání v řemeslných oborech, ale 
také motivovat učně k pečlivější přípravě na budoucí povolání. Žádost podalo 83 % oprávněných žáků (356). Podmínky 
splnilo 191 žáků.

PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VE ŠKOLÁCH

Podpora preventivních aktivit škol a školských zařízení byla zajišťována v roce 2010 především prostřednictvím Preventivních 
programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi v rámci dotace poskytnuté 
kraji Vysočina od MŠMT a z prostředků strukturálních fondů Evropské unie poskytnutých na grant Podpora systému 
primární prevence sociálně patologických jevů. Preventivní programy pro rok 2010 jsou vyhlášeny na základě metodických 
pokynů MŠMT ohledně naplňování cílů dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
na příslušná období.

Jedná se o projekty, které mají napomoci zejména výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení 
pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti, k výchově ke zdravému způsobu života ve školách a školských zařízeních 
(měly kontinuálně zkvalitňovat obsah a realizaci Minimálních preventivních programů), v rodinách a jiných společenstvích 
na regionální úrovni.

Kraji Vysočina byla na podporu preventivních aktivit ze strany MŠMT poskytnuta na rok 2010 částka 1,267 milionu Kč 
pro školy a nestátní neziskové organizace. Bylo podpořeno osm projektů z celkového počtu 24 doručených žádostí. 
Z požadované částky 2,518 milionu Kč mohlo být částkou 1,267 milionu Kč pokryto přibližně 50 % požadovaných fi nancí. 
Dále měly tyto subjekty také možnost zažádat o podporu v oblasti nespecifi ckých preventivních aktivit v rámci grantového 
programu Fondu Vysočiny Volný čas 2010.

SPORT

Kraj Vysočina podporuje sport v několika oblastech. Fond Vysočiny v roce 2010 vyhlásil grantový program Sportoviště 2010 
(program na údržbu, výstavbu a modernizací sportovišť), z něj bylo podpořeno celkem 54 projektů částkou 2 miliony Kč. 

Na sportovní činnost mládeže byly v roce 2010 rozděleny fi nanční prostředky ve výši 4 milionů Kč členům Všesportovního 
kolegia kraje Vysočina na zajištění celoročních sportovních aktivit.

Kraj Vysočina dále podporuje sportovce vyhlašováním ankety Sportovec kraje Vysočina. Jedná se o anketu o nejlepšího 
sportovce kraje Vysočina v těchto kategoriích: dospělí, kolektiv, mládež do 15 let, senioři, trenér roku, zdravotně 
postižený sportovec a nově v kategorii sportovní osobnost kraje Vysočina.

V lednu roku 2010 se uskutečnily Hry V. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se konaly v Libereckém kraji. 
Této olympiády se účastnila také výprava z kraje Vysočina a získala historický úspěch – celkové 3. místo mezi kraji.

Od roku 2010 jsou v platnosti upravená Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, 
Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Na základě těchto pravidel bylo rozděleno 458 tisíc Kč na podporu 11 organizátorů 
vrcholných sportovních podniků v kraji Vysočina. Současně zůstala v platnosti Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování 
příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Na podporu organizací, které vysílaly 
reprezentanty kraje Vysočina na vrcholné sportovní soutěže, bylo rozděleno 734,644 tisíc Kč na 45 různých soutěží.
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Mladí talentovaní sportovci jsou soustřeďováni a podporováni v krajských centrech talentované mládeže. Sportovní odvětví, 
jež působí v kraji Vysočina a mají zde podmínky pro vznik a fungování těchto center, si mohou zažádat o fi nanční podporu 
z rozpočtu kraje. V roce 2010 bylo tímto způsobem podpořeno deset středisek. Celková výše příspěvku činila 3,433 milionu Kč. 

SPOLUPRÁCE S NEZISKOVÝM SEKTOREM

Neziskové organizace dětí a mládeže či organizace pracující s dětmi a mládeží byly krajem Vysočina v roce 2010 opět 
podporovány prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočina či přímo z rozpočtu kraje (podpora určená především 
na pořádání krajských kol soutěží a přehlídek, které ze své účelové dotace nepodporuje MŠMT).

PODPORA Z FONDU VYSOČINY

V roce 2010 bylo z Fondu Vysočiny vyčleněno na projekty podporující práci s dětmi a mládeží celkem 4 miliony Kč. Jednalo 
se o grantové programy Sportoviště 2010 a Volný čas 2010. Další informace v následující tabulce:

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti školství, mládeže a sportu v roce 2010

Název grantového programu
Objem GP 

(v Kč)
Počet žádostí

Úspěšné 
žádosti

Úspěšné 
žádosti (v %)

Schválená výše 
podpory (v Kč)

Spoluúčast
(v Kč)

Naše školka 2010 5 000 000  68 46    67,65 % 4 976 236 6 517 429

Volný čas 2010 2 000 000 128 40    31,25 % 2 000 000 3 600 941

Sportoviště 2010 2 000 000 120 54 45 % 2 000 000 7 723 825

Zdroj dat: Krajský úřad kraje Vysočina

REGIONÁLNÍ VZÁJEMNÁ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

V roce 2010 se opět uskutečnila Regionální vzájemná výměna zkušeností (RVVZ), která je největším setkáním vedoucích 
dětských oddílů jakékoliv organizace, rádců či instruktorů, pracovníků center volného času a dalších zájemců z Vysočiny 
pracujících s dětmi ve volném čase. Tuto akci pořádalo Občanské sdružení Dveře Pacov a zúčastnilo se jí několik desítek 
účastníků, lektorů a organizátorů. Kraj Vysočina podpořil konání této akce částkou 30 tisíc Kč.

PODPORA RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA (RDMKV)

RDMKV je zastřešující organizací, která v kraji Vysočina sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží v jejich volném čase 
a je také partnerem kraje pro komunikaci s neziskovým sektorem, jenž působí v oblasti dětí a mládeže. Díky fi nančním 
prostředkům z kraje v celkové výši 200 tisíc Kč realizovala například vydání brožury o letních táborech na Vysočině. Tento 
přehled táborů byl k dispozici i v elektronické podobě, na webových stránkách RDMKV (www.tabory-vysocina.cz). Dále 
pak RDMKV uspořádala akci Bambiriáda 2010, jíž se zúčastnili organizace z celého kraje Vysočina.

EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

Kraj Vysočina vyčlenil v roce 2010 na dofi nancování evropských vzdělávacích projektů 500 tisíc Kč. Z rozpočtu kraje mohou 
tedy školy bez ohledu na zřizovatele a neziskové organizace získat část fi nančních prostředků na své mezinárodní projekty 
ve vybraných akcích programů celoživotního učení Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig a Mládež v akci. 
V roce 2010 přišlo deset žádostí, z nichž byl nejvíce zastoupen program Comenius, následoval Leonardo da Vinci, Erasmus 
a mezinárodní výměna mládeže v programu Mládež v akci. Vzhledem k nižšímu rozpočtu oproti roku 2009 byly fi nanční 
prostředky poskytnuty pouze devíti žadatelům. Zároveň se v roce 2010 změnila Pravidla Rady kraje Vysočina 
na dofi nancování evropských vzdělávacích programů, která upravují výši i procentuální zastoupení kraje Vysočina.

Oddělení mládeže a sportu uspořádalo tři semináře o vybraných akcích programu Mládež v akci a konferenci o formálním 
a neformálním vzdělávání zaměřenou na výměnu zkušeností v mezinárodní oblasti. Konference se zúčastnily jak školy 
zapojené do programů celoživotního učení, tak neziskové organizace, jež prezentovaly své uskutečněné projekty.
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Školy a školská zařízení zřizované krajem Vysočina (v tis. Kč)

Organizace
Přepočtený 

počet 
pracovníků

Rozpočet 
pro rok 2010

Příspěvek z rozpočtu 
kraje na rok 2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 11,16  4 368   419

Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, 
U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

30,07 12 445 1 170

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje 
Vysočina 

19,77  8 007   939

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 21,37  8 617   908

Základní škola Humpolec, Husova 391  9,60  4 752   977

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice 21,04  8 539   739

Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 25,58 10 902 1 538

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 45,36 19 046 2 531

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí 22,88  8 671   773

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 13,50  6 274   857

Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum 
Žďár nad Sázavou

 6,26  3 972 1 150

Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš  7,07  3 309   363

Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154  8,35  4 268   693

Základní škola a Praktická škola Chotěboř 31,51 14 638 2 290

Gymnázium Havlíčkův Brod 49,07 24 889 3 881

Gymnázium Chotěboř 31,57 21 025 5 097

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč 
nad Sázavou

70,37 45 737 6 884

Gymnázium Jihlava 82,86 41 203 5 980

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč 57,39 33 731 5 982

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 34,70 23 319 2 883

Gymnázium Pacov 17,60  9 117 2 243

Gymnázium Pelhřimov 47,62 24 532 3 060

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, 
Tyršova 365

53,77 26 755 5 133

Gymnázium Třebíč 54,10 28 659 3 921

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 37,48 17 652 3 537

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami 
Nové Město na Moravě

45,76 23 251 4 075

Gymnázium Velké Meziříčí 34,46 17 296 3 125

Gymnázium Žďár nad Sázavou 48,93 24 138 3 734

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř 39,33 20 333 1 962

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, 
Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

32,70 19 500 3 082

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Havlíčkův Brod

42,78 22 404 2 640

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jihlava

33,50 17 824 2 305

Střední průmyslová škola Jihlava 58,21 31 866 5 761

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín, Hálkova 42 57,51 30 413 7 164

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Jihlava

30,85 19 119 2 131

Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875 34,98 19 107 4 672
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Organizace
Přepočtený 

počet 
pracovníků

Rozpočet 
pro rok 2010

Příspěvek z rozpočtu 
kraje na rok 2010

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola 183,91  99 561 17 645

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Třebíč

 41,93  22 920  4 734

Střední škola stavební Třebíč  81,78  50 925 10 664

Střední průmyslová škola Třebíč 121,43  74 770 16 510

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská 
a zdravotnická Třebíč

 67,50  42 199  6 457

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí  80,35  41 463  6 199

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, 
Studentská 1

 94,91  58 222  8 782

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická 
Bystřice nad Pernštejnem

 79,73  46 767 10 449

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Žďár nad Sázavou

 29,25  18 440  2 037

Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501  47,37  25 131  5 008

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod  93,15  50 507  9 265

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná 
škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

 81,43  52 716 10 266

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť 119,32  62 299 12 486

Střední škola automobilní Jihlava  55,24  30 567  4 752

Střední škola obchodu a služeb Jihlava 162,96  91 074 12 878

Střední škola technická Jihlava  55,27  28 474  5 573

Střední škola stavební Jihlava  80,54  48 431  7 897

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov 121,75  68 185 11 551

Střední škola Kamenice nad Lipou  45,51  26 236  6 112

Hotelová škola Třebíč  92,11  49 793  7 188

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice  70,43  40 297  7 515

Střední škola řemesel Třebíč  70,88  37 928  5 973

Střední odborná škola Nové Město na Moravě  69,79  38 710  8 223

Střední škola technická Žďár nad Sázavou  78,85  41 184  8 257

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí  49,11  26 283  4 678

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, 
Mariánské náměstí 72

 48,73  22 712  3 454

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384  77,99 101 105  8 640

Pedagogicko-psychlogická poradna, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335   7,08   3 719    532

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava   9,99   4 947    708

Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov   6,76   3 259    484

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč  10,19   5 269  1 087

Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou  12,56   5 651  1 160

Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava  39,31 22 545  3 731

Plavecká škola Jihlava   6,00   5 057      0

Plavecká škola, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, Třebíč   6,94   3 277      0

Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31  19,37   8 945     23

Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319   8,91   3 882     22

Základní umělecká škola, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622  17,64   8 040     28
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Organizace
Přepočtený 

počet 
pracovníků

Rozpočet 
pro rok 2010

Příspěvek z rozpočtu 
kraje na rok 2010

Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
příspěvková organizace

     9,86      14 049     9 366

Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod, Masarykova 2190 *      3,35       2 795       296

Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, 
Tyršova 793

     5,70       4 224       845

Dům dětí a mládeže Jihlava     10,31       7 536     1 191

Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč      7,34       5 170     1 084

Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem      5,50       2 742       546

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1     22,04      11 573     2 978

Dětský domov, Telč, Štěpnická 111     18,03       7 954     2 099

Dětský domov, Humpolec, Libická 928     22,81      11 020     3 042

Dětský domov, Senožaty 199     31,43      15 885     4 597

Dětský domov, Budkov 1     22,07      11 250     3 511

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362     10,33       5 131     1 091

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748     17,14       7 997     1 872

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284     11,22       5 115     1 015

Dětský domov, Rovečné 40     18,16       7 958     1 786

Celkem 3 830,25 2 151 567 370 886

* zřizovatelská funkce převedena k 1. 7. 2010 na město Havlíčkův Brod
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Vysočina má v Evropě čtyři partnerské regiony:
• Dolní Rakousko (od roku 2002) 
Dolní Rakousko je jednou z devíti spolkových zemí Rakouska. Svou severní hranicí sousedí s Českou republikou 
a na severovýchodě se Slovenskou republikou. Celková rozloha kraje činí 19 174 km2, počet obyvatel je přibližně 
1,55 milionu. Sídelním městem je Sankt Pölten s necelými 50 000 obyvateli.

• Nitranský samosprávný kraj, Slovensko (od roku 2006) 
Nitranský samosprávný kraj leží na jihu Slovenské republiky na hranicích s Maďarskou republikou. Celková rozloha kraje činí 
6 343 km2, počet obyvatel kraje je 710 000. Hlavním městem kraje je Nitra s 88 000 obyvateli.

• Champagne-Ardenne, Francie (od roku 2006) 
Kraj Champagne-Ardenne leží v severovýchodní části Francie na hranicích s Belgií. Celková rozloha kraje činí 25 606 km2, 
počet obyvatel je přibližně 1,34 milionu. Hlavním městem kraje je Châlons-en-Champagne s necelými 50 000 obyvateli.

• Zakarpatská oblast Ukrajiny (od roku 2008)
Zakarpatská oblast Ukrajiny leží těsně za hranicí Slovenska a její hranice prakticky kopíruje někdejší Podkarpatskou Rus, 
historické československé území. Rozloha regionu je 12 800 km2, žije zde 1,24 milionu obyvatel. Hlavním městem je 
Užhorod.

Smlouva o spolupráci mezi krajem Vysočina a italským regionem Friuli Venezia Giulia vypršela dne 4. 10. 2010. Od voleb, 
které v tomto regionu proběhly v roce 2008, nebyl se zvolenými zástupci i přes opětovnou snahu navázán dialog.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI V OBLASTI PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE V ROCE 2010

Dolní Rakousko
Dolnorakouská zemská výstava 2009 napomohla vytvořit pevnější vazby kraje Vysočina i dalších subjektů směrem 
k spolkové zemi Dolní Rakousko. 

Významným dokumentem, který navazuje na Dohodu o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina 
je Pracovní program. Ten obsahuje prioritní témata vybraných oblastí spolupráce a je společný i pro Jihočeský 
a Jihomoravský kraj. Jedná se o nástroj, jenž usnadňuje společné setkávání zodpovědných koordinátorů jednotlivých oblastí 
spolupráce. Také díky němu se podařilo vyhledat partnery a uskutečnit některé společné přeshraniční projekty. Setkání 
koordinačního grémia, které se skládá z ředitelů krajských úřadů zúčastněných krajů za účelem zhodnocení spolupráce 
uplynulého období, proběhlo dne 20. 10. 2010 v dolnorakouském Retzu.

Největší přínos a výsledky (z pohledu Vysočiny) vykazují pracovní skupiny Doprava, Regionální politika EU, Evropská územní 
spolupráce, Euroregiony, Kultura, Vzdělávání, Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic 
a měst, Ochrana přírody a životního prostředí, odpadové hospodářství, ochrana čistoty ovzduší a Ochrana před 
katastrofami.

Mezi další aktivity patří:
• Mladá univerzita Waldviertel 2010: Kraj Vysočina ve spolupráci s občanským sdružení Jejda... a rakouským partnerem 

Europa Brücke Raabs úspěšně zorganizoval druhý ročník Mladé univerzity Waldviertel 2010 v Raabsu. Tohoto týdenního 
pobytu se účastnilo cca 90 českých a rakouských dětí. Jeden den (21. 7. 2010) proběhl na Vysočině, z větší části v Jihlavě.

• Konference k projektu Přírodní zahrady bez hranic: Dne 4. 3. 2010 se v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina 
pod záštitou hejtmana kraje Vysočina, MUDr. Jiřího Běhounka a náměstka dolnorakouského zemského hejtmana 
Mag. Wolfganga Sobotky, konala zahajovací konference k česko-rakouskému projektu Přírodní zahrady bez hranic aneb 
nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah. Partnerem projektu je na Vysočině obecně prospěšná společnost 
Chaloupky.

• Sportovní organizace ASVÖ/NÖ, spolupráce v oblasti jezdecké turistiky: Ve spolupráci s Občanským sdružením 
na podporu jezdecké turistiky v kraji Vysočina a na základě pozvání radního pro oblast cestovního ruchu a turistiky 
Ing. Tomáše Škaryda, proběhla ve dnech 22.– 25. 10. 2010 již druhá výprava pořádaná zástupci jezdecké turistiky 
dolnorakouské organizace ASVÖ/NÖ po nově označených hipostezkách v kraji Vysočina.

• Folklórní soubory z Dolního Rakouska na Jihlavském folklórním létě: Jihlavského folklórního léta (červen 2010) se 
zúčastnil dolnorakouský folklórní soubor Verein Landjugend Litschau.



V ý r o č n í  z p r á v a  2 010  —  9 8

EVROPSKÁ UNIE A ZAHRANIČNÍ VZTAHY

• Odborná návštěva NÖ Landesklinken-Holding v Dolním Rakousku: K tématu zdravotnictví se dne 27. 8. 2010 uskutečnilo 
setkání s vedením NÖ Landesklinken-Holding a náměstkem dolnorakouského zemského hejtmana Mag. Wolfgangem 
Sobotkou. V rámci návštěvy došlo k představení holdingu, systému zdravotnictví a k návštěvě vybraných zdravotnických 
zařízení. Ze setkání vyplynuly nové podněty ke spolupráci, ať už v rámci společného projektu, či k vzájemnému setkávání 
a přenosů zkušeností a dobré praxe.

Nitranský samosprávný kraj (NSK)
• Účast odborných škol z Vysočiny na výstavě Mladý tvůrce v Nitře: Ve dnech 22.–24. dubna 2010 se prezentovaly vybrané 

školy z Vysočiny na výstavě středních škol, středisek praktického vyučování a středních odborných učilišť v Nitře. Cílem 
účasti bylo prohloubení spolupráce mezi jednotlivými partnery, nalezení nových partnerů pro společné projekty a také 
prezentace školství kraje Vysočina. Tato aktivita vzbudila velký zájem mezi návštěvníky výstavy a byla velmi pozitivně 
vnímána také samotnými školami.

• Konference Vytváření organizací na podporu cestovního ruchu v NSK se konala dne 3. června 2010 v Nitře. Ředitel 
Vysočina Tourism, p. o., prezentoval proces založení, fungování a dobré zkušenosti z praxe příspěvkové organizace kraje 
Vysočina – destinačního managementu.

• Konference připravovaná krajem Vysočina ve spolupráci s NSK k tématu spolupráce odborných škol s fi rmami: Vysočina 
Education, p. o., ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu (OŠMS) a Odborem sekretariátu hejtmana Krajského 
úřadu kraje Vysočina a Úřadem Nitranského samosprávného kraje uskutečnili společnou konferenci na podporu 
spolupráce odborných škol s fi rmami. Konference se pod záštitou hejtmanů obou krajů uskutečnila ve dnech
25.–26. srpna 2010.

• Konference o výchově a vzdělávaní: Pod záštitou předsedy Nitranského samosprávného kraje Doc. Ing. Milana Belicy, 
PhD. se dne 25. 11. 2010 konala v Nitře konference o výchově a vzdělávání. Konference se zúčastnili zástupci OŠMS 
a Vysočina Education a delegace z Vysočiny se aktivně zapojila do programu konference přednáškami a vlastními 
příspěvky. 

• Výměnné stáže studentů: Spolupráce středních škol zřizovaných krajem Vysočina se školami z Nitranského 
samosprávného kraje se zaměřuje především na výměnné stáže studentů. Tyto stáže organizují Střední škola stavební 
Jihlava, Střední škola technická Jihlava, Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie ve Velkém Meziříčí, VOŠ a SOŠ 
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Střední škola obchodu a služeb Jihlava, VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, 
Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč.

Champagne-Ardenne
• Lektorka francouzského jazyka: Ve školním roce 2010/2011 vyučuje lektorka francouzštiny, rodilá mluvčí z regionu 

Champagne-Ardenne, na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Gymnáziu 
Jihlava, Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí a na Obchodní akademii a Hotelové škole 
v Havlíčkově Brodě. Působení lektorky francouzského jazyka je fi nancováno z prostředků kraje Vysočina a regionu 
Champagne-Ardenne.

• Výstava moderního umění ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny: Ve výstavních prostorách sídla Regionální rady 
Champagne-Ardenne ve městě Chalons en Champagne bylo prezentováno sedm autorů z Vysočiny. Výstavu slavnostně 
zahájil 28. října 2010 hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek společně s prezidentem regionální rady Champagne-Ardenne 
J. P. Bachym.

• Hokejové soustředění mladých hokejistů z Champagne-Ardenne: V týdnu od 13. do 20. února 2010 proběhl na Vysočině 
hokejový kemp pro francouzské hráče juniorského a dorosteneckého věku a pro jejich trenéry. Kemp byl připraven 
týmem profesionálních trenérů kraje Vysočina a odehrál se ve sportovním areálu v Pelhřimově. Na Vysočinu přicestovalo 
15 hráčů, dva trenéři a jeden člen regionální ligy hokeje Champagne-Ardenne.

• Program Jeden rok v Champagne-Ardenne: Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským školním úřadem v Remeši 
a Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR připravili program ročního studia v Champagne-Ardenne pro studenty 
středních škol z Vysočiny. Od 1. září 2010 studuje na gymnáziu Lycée Clemenceau v Remeši studentka Gymnázia ze 
Žďáru nad Sázavou.

• Výměnné stáže studentů: V roce 2010 úspěšně spolupracovaly na výměnných stážích studentů se svými partnerskými 
školami tyto střední školy zřizované krajem Vysočina: Hotelová škola Světlá ve Velkém Meziříčí s Víceoborovou střední 
školou ve městě Bazeilles, Střední škola stavební s Centrem vzdělávání ve městě Troyes.

Zakarpatská oblast Ukrajiny
Partnerství se Zakarpatskou oblasti Ukrajiny obohatily v roce 2010 další společné projekty:
• Stužycja, Velyko-Bereznjanský okres: Celková rekonstrukce budovy za účelem zřízení školského zařízení.
• Nove Davydkovo, Mukačevský okres: Ambulance všeobecné rodinné medicíny, rekonstrukce rozvodů vody v budově, 

odpadů, podlah a související stavební práce.
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• Zámek „Palanok“, Mukačevo, Mukačevský okres: Zřízení stálé expozice kraje Vysočina a spolupráce regionů Vysočina – 
Zakarpatí v prostorách zámku. 

• Šyroke, Vynogradivský okres: Základní škola – výměna oken v objektu. 
• Bohdan, Rachivský okres: Vybudování střediska sociální ochrany dětí ze sociálně slabých rodin, místo pro volný čas dětí 

v obci Bohdan. Darování dvou počítačových sestav pro toto centrum.
• Strymba, Rachivský okres: Základní škola – vybudování sociálního zázemí pro školu (umývárny, toalety, kanalizace, čistírna 

odpadních vod).
• Lazeščyna, Rachivský okres: Celková stavební rekonstrukce objektu (okna, dveře, vytápění, podlahy). Objekt bude poté 

sloužit jako škola v přírodě s celoroční provozem. 
• Ambulance v mižhirském okrese: Rekonstrukce sedmi ambulancí – výměna oken a dveří a související stavební úpravy.
• Film „Mikola – tenkrát na Koločavě“: Projekt ČR/UK/PL/SK, fi lm natáčený mentálně postiženými z partnerských regionů 

všech čtyř zemí. 
• Podpora českých krajanských spolků: Podpora publikační činnosti českých krajanských spolků.
• Cesta členů Zastupitelstva kraje Vysočina do Zakarpatí: Proběhla v termínu 9. až 12. června 2010, zastupitelé měli 

možnost vidět dosud realizované projekty spolupráce a jejich fungování v praxi.
• Účast dětí z Bohdanu (Zakarpatí, Rachivský okres) na táboře na Vysočině (Chotěboř): Tábor se uskutečnil v termínu 1. až 

10. července 2010. Nadále bychom rádi pokračovali ve vzájemné výměně mládeže.
• Podnikatelská mise Lvov: Tato aktivita není přímo spojená s partnerským regionem Zakarpatská oblast Ukrajiny, nicméně 

je úspěšným pokračování podnikatelské mise, která proběhla v Užhorodě v roce 2009. Projekt podnikatelské mise 
do Lvova byl fi nančně podpořen z Ministerstva zahraničí ČR.

• Volby do krajských, okresních a obecních samospráv: V našem partnerském regionu proběhly volby do krajských, 
okresních a obecních samospráv, došlo k výměně na postu předsedy Zakarpatské oblastní rady – nově byl do této funkce 
zvolen Ivan Baloha. 

• Podepsání partnerské smlouvy Jihlavy a Užhorodu: Kraj se podílel na počátcích domluvy a organizace této spolupráce.
• Darování dvou vyřazených počítačů – darování dvou vyřazených počítačů z majetku kraje Vysočina do majetku střediska 

pro volný čas dětí v obci Bohdan.
• Příprava webových stránek dobročinného fondu ViZa: www.fondviza.cz
• Pořízení turistické mapy: Kartografi cké zpracování značených turistických tras v Užanském národním parku – měřítko 

1:50 000, formát 980 × 680 mm, mapa je vyvrcholením celého projektu značení v Užanském národním parku, vydání je 
plánováno na červen 2011 v nákladu minimálně 2 tisíce kusů, ve třech jazycích: českém, ukrajinském a polském.

Financování akcí probíhá prostřednictvím dobročinného fondu ViZa. Činnost fondu je tedy ideologicky i fi nančně 
podporována ze strany obou partnerských krajů – Zakarpatské oblasti Ukrajiny i kraje Vysočina. Cíle a činnost fondu i další 
podrobnější informace jsou k dispozici v jazykové mutaci české, ukrajinské a anglické na webových stránkách kraje Vysočina 
nebo na  adrese www.fondviza.cz. Kompletní fotodokumentace z jednání a jednotlivých projektů včetně zápisů 
z pracovních cest jsou k dispozici u K. Nedvědové.

Orgán zřizovaný za účelem spolupráce má sedm členů a nazývá se Stálá konference. Ta určuje hlavní směry spolupráce 
mezi oběma regiony, dává jí nové impulzy a schvaluje konkrétní projekty na daný kalendářní rok.

Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s diplomatickými zastoupeními v České republice i na Ukrajině a také s českými 
krajanskými spolky v Zakarpatí.

Aktuální a detailní informace o přeshraniční spolupráci jsou zveřejněny na webových stránkách
www.kr-vysocina.cz > Téma > Zahraniční vztahy
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KANCELÁŘ KRAJE VYSOČINA V BRUSELU

Vzhledem k ekonomické situaci a aktuálním potřebám zachoval kraj Vysočina i v roce 2010 tzv. nestálou formu zastoupení. 
Od 1. 7. 2010 je novou zástupkyní kraje Vysočina v Bruselu Mgr. Martina Tomšů (dále jen „zástupkyně“) z oddělení 
vnějších vztahů sekretariátu hejtmana, která vyjíždí do Bruselu v závislosti na konkrétních úkolech a s cílem budovat 
a udržovat důležité kontakty či zprostředkovávat informace o dění v institucích Evropské unie. Zástupce kraje v Bruselu je 
kontaktní osobou jak pro zahraniční subjekty, tak pro zastupitelské orgány České republiky při Evropské unii.

Hlavním cílem kanceláře nadále zůstává informovat o fi nančních a dalších možnostech Evropské unie, maximálně je 
využívat a napomáhat všem formám mezinárodní spolupráce. K novým úkolům kanceláře patří sledování vývoje kohezní 
politiky Evropské unie a spolupráce na přípravě podkladů tykajících se nového programovacího období po roce 2013.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách zastoupení www.kr-vysocina.eu > Téma > Kancelář 
kraje Vysočina v Bruselu

Aktivity bruselské kanceláře kraje Vysočina lze rozdělit do pěti tematických oblastí

Informace
• Zajišťuje sběr informací v Bruselu z oblasti činností institucí Evropské unie a dalších regionů zastoupených v Bruselu.
• Soustřeďuje a vyhodnocuje informace o aktuálních vypisovaných výzvách k projektům a o dalších programech finanční 

podpory. Zajišťuje jejich distribuci regionálním cílovým skupinám.

Prezentace
Spolupracuje při pořádání prezentačních akcí nejen v Bruselu s cílem představit Vysočinu jako:
• atraktivní region pro cestovní ruch s jedinečnými přírodními krásami a pozoruhodným kulturním dědictvím
• dynamický region se silným inovačním potenciálem

Vzdělávání
• Napomáhá při vzdělávání pracovníků kraje a krajem zřizovaných organizací v oblasti fungování Evropské unie, jejích 

politik, rozhodovacích procesů a také aktuálních otázek evropské integrace.

Spolupráce
• Kancelář je nástrojem k rozvoji spolupráce kraje Vysočina s dalšími evropskými regiony.
• Monitoruje a vyhledává partnery pro předkládání evropských projektů.
• Navazuje kontakty, udržuje je a spolupracuje s regiony České republiky a dalšími regiony Evropské unie při prosazování 

společných zájmů (především v oblasti regionální politiky Evropské unie), zprostředkovává také výměnu zkušeností.

Logistický servis
• Kancelář poskytuje servis regionálním i komunálním politikům z kraje Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich 

jednáních v Bruselu, včetně zázemí pro jednání. Zajišťuje technickou a administrativní pomoc dalším regionálním 
subjektům z kraje Vysočina. 

• Poskytuje a zprostředkovává zázemí jednacích místností krajským subjektům, pokud mají zájem uspořádat v Bruselu 
schůzku (obchodní, informační, prezentační, lobbyistickou).

INFORMACE O EVROPSKÉ UNII PRO VEŘEJNOST

Europe Direct Jihlava
V roce 2010 pokračovalo ve své činnosti informační středisko EUROPE DIRECT Jihlava v hostitelských prostorách Regionální 
rozvojové agentury Vysočina (Křížová 2, Jihlava). Jeho úkolem je šířit povědomí a informace o Evropské unii a aktivně 
podporovat diskuzi o jejich aktivitách na místní a regionální úrovni. Střediska EUROPE DIRECT jsou koordinovaná 
a spolufi nancovaná Evropskou komisí, služby jsou pro veřejnost zdarma.

Eurocentrum Jihlava
Eurocentrum Jihlava, provozované Úřadem vlády České republiky, odborem informování o evropských záležitostech, 
přerušilo během roku 2010 svoji činnost v dosavadní podobě. V prvním čtvrtletí roku 2011 svou činnost obnovilo.
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REGION SOUDRŽNOSTI NUTS II JIHOVÝCHOD

Vysočina tvoří společně s Jihomoravským krajem takzvaný Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Oba regiony mají 
společný regionální operační program, jehož řídicím orgánem je Regionální rada. Rada přijímá a hodnotí žádosti o dotaci 
z tohoto operačního programu a následně pak poskytuje dotace na projekty.

Orgány Regionální rady jsou:
• Předseda
• Výbor (osm zastupitelů z každého kraje)
• Úřad

Předsedou Regionální rady je od 17. září 2010 MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina.
Místopředsedou Regionální rady je JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, zejména pak schvaluje:
 – realizační a řídící dokumentaci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 – opatření týkající se publicity a informovanosti o Regionálním operačním programu NUTS 2
 – výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne dotaci či návratnou fi nanční výpomoc
 – výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Jihovýchod
 – vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 – výběr projektů doporučených k fi nancování z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a další záležitosti 

stanovené jednacím řádem výboru Regionální rady.

Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod:

Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana
Ing., Bc. Martin Hyský, radní kraje Vysočina
Ing. Václav Kodet, zastupitel kraje Vysočina
RNDr. Miloš Vystrčil, zastupitel kraje Vysočina
Ing. Jaroslav Vymazal, zastupitel kraje Vysočina
RSDr. Jiří Vlach, zastupitel kraje Vysočina

Jihomoravský kraj
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana
Ing. Martin Bedrava, vedoucí oblasti Hodonín, SÚS JMK
Ing. Jaroslav Pospíšil, zastupitel Jihomoravského kraje
Bc. Zdeněk Pavlík, radní Jihomoravského kraje
Ing., Mgr. Zdeněk Dufek, zastupitel Jihomoravského kraje
Ing. Václav Horák, náměstek hejtmana
Stanislav Navrkal, zastupitel Jihomoravského kraje

Proces schvalování projektů – nastavení postupů, konzultace a hodnocení projektů podle hodnotících kritérií provádí Úřad 
Regionální rady a předává seznam zhodnocených projektů Výboru Regionální rady ke schválení. Kontrolu realizace 
projektů, vyúčtování, platby, monitoring a evaluace provádí opět Úřad Regionální rady. Sídlo úřadu je v Brně, regionální 
pracoviště potom v Jihlavě.

Informační portál Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod: www.jihovychod.cz
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Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro poskytování informací veřejnosti, pro propagaci kraje a spolupráci se sdělovacími 
prostředky jsou webové stránky kraje. Na známé adrese www.kr-vysocina.cz se za dobu její existence shromáždilo 
obrovské množství údajů. Kraj zde zveřejňuje prakticky vše, co mu zákony dovolují. Stránky fungují nejen jako archiv, ale 
i jako zdroj informací vztahujících se k regionu.

V roce 2010 byly nově zprovozněny následující portály: portál Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty a portál 
Integrovaného systému nakládání s odpady Vysočina. Mezi nové portály patří též eBezpečnost, věnující se elektronické 
bezpečnosti. Nově také vznikl Portál územního plánování a stavebního řádu. Podle jednotného vizuálního stylu webových 
stránek kraje byl kompletně přepracován Zdravotnický portál.

Spustili jsme nově také Rejstřík příspěvkových organizací kraje, který umožňuje vyhledávat organizace podle oblasti 
působnosti. Naleznete zde základní informace o organizaci, kontakty, ale i dokumenty jako jsou zřizovací listiny či 
výroční zprávy.

Na portálu internetové televize kraje Vysočina jsou uchovávány nejen video přenosy ze zasedání Zastupitelstva kraje 
Vysočina, ale i přenosy zasedání z jiných měst jako je Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, atd. Můžete tady nalézt rovněž 
záznamy seminářů, soutěží a podobně.

Kontaktní centrum kraje Vysočina zajišťuje rovný a transparentní přístup k informacím týkajícím se vztahů občan – veřejná správa. 
Je dostupné prostřednictvím bezplatné telefonní linky na čísle: 800 809 809 nebo na e-mailové adrese: egon@kr-vysocina.cz.

Další, již tradiční zdroj informací o činnosti kraje Vysočina pro veřejnost představuje měsíčník Kraj Vysočina. Diky 
měsíčnímu nákladu více než 222 tisíc kusů se noviny zdarma dostávají do poštovních schránek všech domácností v kraji. 
Podle průzkumu veřejného mínění, jenž v roce 2010 provedla agentura Factum Invenio, čtou měsíčník Kraj Vysočina 
osobně více než čtyři pětiny dotázaných, z toho 43 % každé vydání. Periodikum bylo několikrát oceněno odbornou komisí 
a v roce 2004 získalo v soutěži Zlatý středník první cenu kategorie Nejlepší časopis veřejné správy. Noviny Kraj Vysočina 
připravuje od května 2010 nová redakce společnosti RMedia.

Zejména pro obce, krajské příspěvkové organizace a neziskové organizace publikuje kraj každý měsíc Zpravodaj. Periodikum 
informuje o nejnovější legislativě, krajských vyhláškách a dotacích. Obsahovou část Zpravodaje připravují zaměstnanci 
krajského úřadu. Veškeré editorské a redakční práce jsou řízeny pracovníky tiskového oddělení. Zpravodaj získal certifi kát 
profesionální úrovně soutěže Zlatý středník v letech 2007, 2008 a 2009.

Pracovníci tiskové služby odboru sekretariátu hejtmana denně vydávají množství aktuálních i komentovaných tiskových 
zpráv a prohlášení. Ze statistik návštěvnosti krajských webových stránek lze usuzovat, že zprávy, které na nich odbor 
poskytuje, patří k důležitému zdroji ověřených informací. V roce 2010 zveřejnil kraj více než pět set takových sdělení. Vedle 
sekretariátu hejtmana vykázaly velký informační potenciál odbor školství, mládeže a sportu, odbor regionálního rozvoje, 
odbor dopravy a silničního hospodářství a zcela logicky také odbor zdravotnictví. Nejčastější dotazy novinářů se týkaly 
dopravy a zdravotní péče a dále problematiky státních maturit a příprav na ně. Pokud jde o největší komentované kauzy 
roku 2010, pak lze jednoznačně konstatovat, že závěr roku se nesl v duchu lékařské výzvy Děkujeme, odcházíme.

V roce 2010 bylo podáno 24 žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. Z toho všechny žádosti o informace byly vyřízeny kladně, ve dvou 
případech byla žádost o informace částečně odmítnuta. Další žádosti byly podávány telefonicky nebo ústně a byly 
bezprostředně zodpovězeny příslušnými zaměstnanci kraje Vysočina zařazenými do Krajského úřadu kraje Vysočina. V roce 
2010 byla podána dvě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Žádný případ ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti 
o poskytnutí informace nebyl řešen soudem.

V roce 2010 kraj fi nančně podpořil 44 významných sportovních, kulturních a společenských akcí celkovou částkou 
3,47 milionu Kč. Jde o akce pro Vysočinu charakteristické nebo svým dopadem rámec regionu přesahující.

Rovněž v roce 2010 proběhly tradiční akce určené nejširší veřejnosti. Den otevřených dveří se konal 2. června a byl věnován 
aktivní i pasivní bezpečnosti – internetové i osobní – fyzické. Program společně s krajským úřadem připravili krajští policisté 
a hasiči. Součástí programu bylo také připomenutí 10. výročí vzniku kraje Vysočina. Barevné Vánoce proběhly 9. prosince 
2010. Veřejnost měla možnost zhlédnout například „živý Betlém“ a zakoupit si mohla výrobky klientů krajských sociálních 
zařízení. Představili se i studenti krajských středních škol, kteří napekli cukroví a návštěvníkům balili dárky.
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Odbor sekretariátu hejtmana zorganizoval první ročník vědomostní soutěže Poznej Vysočinu, která je určena pro žáky 
druhých stupňů základních škol a ověřuje obecné znalosti o regionu u této věkové skupiny. Do soutěže se dobrovolně 
zapojilo 31 základních škol Vysočiny. Čtyřicítku nejlepších soutěžících čekal ve dnech 25. a 26. dubna 2010 v Praze pestrý 
program. Aktivita zaznamenala velice pozitivní ohlas jak u soutěžících, tak u pedagogů i rodičů žáků.

Nejvyšší ocenění kraje Vysočina v podobě skleněných a kamenné medaile převzalo 22. října 2010 v Horáckém divadle 
Jihlava z rukou hejtmana kraje Jiřího Běhounka šest výjimečných osobností regionu. Za poslední tři roky historie udílení 
originálních medailí bylo oceněno 22 osob.
• Kamenná medaile 2010: Václav Miláček, lékař
• Skleněné medaile 2010: Miroslav Marek, spoluzakladatel Agentury Dobrý den; Stanislav Neveselý, sportovec a trenér; 

Zdeněk Geist, člen Svazu PTP; Zdeněk Vyhlídal, prozaik, novinář, pedagog a osvětový pracovník; Michal Stehlík, děkan 
Filosofi cké fakultě Univerzity Karlovy

Oddělení vnějších vztahů také vydalo nebo se přímo podílelo na vydání čtyř publikací, které pojednávají 
o činnosti kraje
• DVD s propagačním fi lmem o kraji Vysočina (16 minut) a reklamními spoty (jedna varianta 3 minuty a další čtyři verze 

30 sekund) a 28 stránkovým barevným bookletem. DVD obsahuje české, anglické, německé, francouzské, italské 
a ukrajinské titulky a popisky

• Výroční zprava kraje Vysočina za rok 2009
• Vysočina turistická mapa – čtvrté, přepracované vydání v české a anglické jazykové verzi
• Nejvyšší ocenění kraje – informační materiál o oceněných i oceněních ke slavnostnímu večeru 22. října 2010

Kromě řady aktivit jednotlivých odborů, které přímo souvisejí s jejich specializací, získal kraj Vysočina v roce 
2010 tato ocenění:
• Cena Český zavináč pro kraj Vysočina byla udělena na konferenci ISSS 2010 za dlouholeté aktivní prosazování rozvoje 

informačních technologií na celém území kraje a spolupráci v této oblasti napříč celým politickým spektrem.
• Kraj Vysočina obdržel od společnosti Comenius prestižní titul Českých 100 nejlepších 2010 za dynamický růst.
• Zvláštní ocenění za prezentaci kraje získala image publikace kraje Vysočina v soutěži Zlatý středník 2009.
• Cena poroty v kategorii Multimédia na 6. Evropském fi lmovém festivalu o umění Arts&Film 2010 byla udělena 

propagačnímu fi lmu o Vysočině.
• Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2009 ve stupni Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby 

získal Krajský úřad kraje Vysočina za realizaci místní Agendy 21.
• Ocenění za 3. místo ve 4. ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem v kategorii Krajský 

úřad.
• 1. místo a titul PRESTIŽNÍ STAVBA VYSOČINY 2009 v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské, získala 

Silnice II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba. Silniční novostavba řeší mimoúrovňové křížení s tratí Českých drah a nové 
vedení tělesa silnice. Stavba pozoruhodným způsobem řeší mostní objekty a vysoký skalní zářez včetně stylově provedené 
zárubní zdi z místního materiálu.

Projekt Vítejte na Vysočině
V dubnu 2010 odbor sekretariátu hejtmana dokončil poslední aktivitu projektu Vítejte na Vysočině, který byl podpořen 
Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. V květnu 
proběhla úspěšná kontrola projektu ze strany ROP Jihovýchod. Projekt Vítejte na Vysočině byl realizován v období 
od 14. 1. 2009 do 30. 4. 2010 v celkovém objemu fi nančních prostředků cca 5,8 milionu Kč, z čehož 5,36 milionu Kč 
(tj. 92,5 %) tvořila dotace ze strukturálního fondu Evropského regionálního rozvoje (ERDF) a z národních veřejných zdrojů (RR).

Hlavními aktivitami tohoto projektu bylo vytvoření reprezentativních tiskovin, propagačního šestnáctiminutového fi lmu 
a reklamních spotů o Vysočině v celkem šesti jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ, IT, FJ, UK), vybavení odboru prezentační 
technikou, drobnými reklamními předměty a velkoplošným propagačním stanem a zajištění promoaktivit na pěti 
nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcích.
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SYMBOLY KRAJE

Znak kraje Vysočina
Znak kraje Vysočina je představován čtverečným štítem, v jehož 
prvním modrém poli je stříbro-červeně šachovaná, zlatě korunovaná 
orlice se zlatou zbrojí; druhé a třetí stříbrné pole je symbolizováno 
červeným ježkem a červenými jeřabinami na zelené větvi o dvou listech 
a čtvrté červené pole náleží stříbrnému, zlatě korunovanému lvu se zlatou zbrojí.

Symbolika
• 1. pole – moravská orlice – symbol historické moravské zemské příslušnosti k východní části kraje
• 2. pole – ježek – symbol sídelního města kraje (takzvaný klíčový derivát městského znaku hlavního města kraje – Jihlavy)
• 3. pole – jeřáb – symbol dílčí identity kraje, jako typický strom Vysočiny, vyjadřující nezdolnost a prostou krásu regionu
• 4. pole – český lev – symbol historické české zemské příslušnosti k západní části kraje

Znak kraje byl schválen dne 20. listopadu 2001 Zastupitelstvem kraje Vysočina.

Logo kraje Vysočina
Logo kraje Vysočina vychází ze základních principů komunikace kraje, jako jsou 
aktivita, vstřícnost a respekt. Je tvořeno obrazovým znakem a logotypem. 
Obrazový znak, který zároveň plní funkci akcentu jednoho z písmen logotypu, 
vizuálně ztvárňuje charakter krajiny – Vysočinu. Barevnost loga – modrá 
a zelená – vyvolává asociace, jakými jsou čistota, voda, lesy, ovzduší a ekologie. 
Současně tato barevnost podporuje akčnost a celkově svěží vyznění loga kraje. 

DESET VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ NA VYSOČINĚ V ROCE 2010

• K šestnácti původním výjezdovým stanovištím Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina přibyla v roce 2010 další tři 
v Jemnici, Přibyslavi a Velké Bíteši. Dojezdové časy k pacientům se tak opět zkrátily.

• Vysočina využila práva předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh změny ústavního zákona, jehož cílem je 
vyvolat změnu názvu kraje ze současného Vysočina na sousloví Kraj Vysočina. Úprava navrhovaná Legislativním výborem 
Zastupitelstva kraje Vysočina sleduje především vyřešení problémů souvisejících s používáním názvu kraje při komunikaci 
s orgány veřejné správy a dalšími adresáty práva.

• Skončila zásadní fáze likvidace vysoce nebezpečných odpadů ze skládky v Pozďátkách. Sanací, která přišla stát téměř 
na 530 milionů Kč, se kraj Vysočina zbavil nejhorší ekologické zátěže na svém území.

• Živnostníkem roku 2010 kraje Vysočina se stal již podruhé Dušan Tripal z Třeštice u Telče. Titul Firma roku 2010 udělila 
odborná porota společnosti Neosolar z Jihlavy.

• Potřetí v historii regionu navštívil Vysočinu prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií. Během tří dní 
navštívili 13 měst a obcí.

• První ročník Soutěže o Regionální potravinu Vysočiny zcela ovládl med. Do šesti vyhlášených kategorií producenti 
přihlásili 56 originálních regionálních výrobků.

• Krajský titul Vesnice roku 2010 získala obec Vír.

• Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou poctila svou přítomností světoznámá 
španělská sopranistka Montserrat Caballé.

• Titulem Knihovna roku 2010 v kategorii Základní knihovna se může pyšnit Obecní knihovna v Petrůvkách. 

• Díky elektronickým aukcím plynu a elektrické energie se podařilo kraji Vysočina a jeho příspěvkovým organizacím ušetřit 
desítky milionů Kč. E-aukce energií začala Vysočina využívat jako první z regionů.
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Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací na území kraje je Integrovaný záchranný 
systém (IZS), jenž je určen pro koordinaci a provádění záchranných a likvidačních prací při haváriích a živelních pohromách. 
IZS není instituce, ale systém s nástroji spolupráce, který tvoří součást celku pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu. 
Na úrovni kraje jej organizuje hejtman kraje.

Krizové řízení představuje souhrn řídicích činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení 
bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti
 – s přípravou na krizové situace a jejich řešením,
 – nebo ochranou kritické infrastruktury.

Integrovaný záchranný systém se skládá ze dvou částí: základních složek a ostatních složek.

Základní složky zabezpečují každodenní nepřetržitou pomoc při ohrožení života, zdraví či majetku osob. 
Jsou to:

• Hasičský záchranný sbor České republiky

• Jednotky požární ochrany, zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany

• Zdravotnická záchranná služba

• Policie České republiky

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání na základě 
uzavřených dohod. Jejich výčet vychází z poplachového plánu Integrovaného záchranného systému kraje.
Jsou to:

• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil

• Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory

• Ostatní záchranné sbory

• Orgány ochrany veřejného zdraví

• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby

• Zařízení civilní ochrany

• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím

CVIČENÍ SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

K zabezpečení výcviku, akceschopnosti a koordinace činnosti složek IZS jsou každoročně organizována taktická cvičení 
s různými náměty činností.

Velké taktické cvičení proběhlo v červnu 2010 v prostoru sjezdovky na Harusově kopci u Nového Města na Moravě. Jeho 
námětem byl Zásah složek integrovaného záchranného systému kraje Vysočina při havárii letadla. K této simulované havárii 
došlo při pravidelném letu CS 023 letounu L-410 z letiště Praha Ruzyně na letiště Brno. Poté, co posádka letadla L-410 
vyslala v prostoru nad Novým Městem na Moravě signál tísně „MAYDAY MAYDAY MAYDAY“, její radarová stopa skončila. 
V té době se na palubě nacházelo 18 osob včetně posádky a cca 600 kg paliva.

Cílem cvičení bylo:
• Prověřit postup a taktiku složek IZS při společném zásahu při záchranných a likvidačních pracích dle zpracované typové 

činnosti na leteckou nehodu STČ – 04/IZS.
• Prověřit spolupráci a spojení mezi složkami IZS.
• Zjistit možný rozsah a úroveň spolupráce zasahujících složek IZS.

Cvičení prokázalo dobrou organizační i materiální připravenost IZS kraje Vysočina při organizaci záchrany životů, zdraví, 
majetku a životního prostředí a prohloubilo vzájemnou součinnost při provádění tohoto typu záchranných prací. Do celé 
akce bylo zapojeno více než 250 osob, hasičů, policistů, zdravotníků, dalších záchranářů, členů havarijních týmů 
a pozorovatelů.
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V Třebíči proběhlo v září taktické cvičení s námětem teroristického útoku za použití „špinavé bomby“ v městské zástavbě. 
Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost IZS při likvidaci teroristického útoku tohoto druhu. Na toto cvičení naváže 
mezinárodní cvičení INEX 4, které proběhne v březnu 2011 v sídle kraje Vysočina.

V září bylo ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství zorganizováno v prostoru Pístovských rybníků taktické cvičení, jehož 
cílem byla odborná příprava obsluhy mobilních úpraven vody VIWA 5, které jsou určeny k zajištění nouzového zásobování 
pitnou vodou v postiženém území. Obsluha byla vybrána z řad personálu vodárenských společností kraje Vysočina.

V Nemocnici Havlíčkův Brod se uskutečnilo v listopadu první prověřovací cvičení tohoto typu. Narozdíl od taktického cvičení 
se jednalo o cvičení neohlášené. Výsledek cvičení byl velmi dobrý. Orgány managementu nemocnice prokázaly svoji 
připravenost a akceschopnost. Pro tyto účely má každá nemocnice v kraji zpracovaný Traumatologický plán.

FINANCOVÁNÍ SLOŽEK IZS Z ROZPOČTU KRAJE

Kraj je zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, která je jednou ze základních složek IZS. Kromě této 
složky kraj každoročně fi nančně přispívá i složkám, na jejichž provozu se běžně nepodílí. Cílem této fi nanční podpory je 
zajištění rozvoje akceschopnosti IZS, a tím i udržení bezpečnosti obyvatel regionu na vysoké úrovni.

Velkou podporu získávají každým rokem od kraje i dobrovolní hasiči. Kraj oceňuje nejen jejich práci, ale také společenský 
přínos pro život v obcích. V roce 2010 získalo Krajské sdružení dobrovolných hasičů kraje Vysočina na soutěže, činnost 
mládeže a prevenci 1,680 milionu Kč, jednotlivá sdružení dobrovolných hasičů na vybavení a činnost pak 4,320 milionu Kč.

Financování složek IZS z rozpočtu kraje (v Kč) 

Rok HZS SDH Záchranná brigáda kynologů Policie ČR Český červený kříž

2004 3 000 000 5 300 000 50 000 100 000 –

2005 4 000 000 7 300 000 40 000  60 000 50 000

2006 4 682 000 5 800 000 – – –

2007 4 400 000 6 006 000 24 800 – 17 390

2008 4 400 000 6 000 000 – 400 000 –

2009 3 500 000 6 500 000 – – –

2010 3 500 000 6 000 000 – – –

HZS – Hasičský záchranný sbor, SDH – Sbor dobrovolných hasičů

BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE

Bezpečnostní rada kraje je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace.

Složení bezpečnostní rady kraje Vysočina:

Jiří Běhounek Předseda Hejtman kraje Vysočina

Vladimír Novotný Člen Náměstek hejtmana kraje Vysočina

Jan Slámečka Člen Předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina

Zdeněk Kadlec Člen Ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina

Drahoslav Ryba Člen Ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina

Miloš Trojánek Člen Ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina

Vladislava Filová Členka Ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina 

Lukáš Kettner Člen Vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu

Milan Solík Člen Ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava 

Tomáš Žák Člen Ředitel Jaderné elektrárny Dukovany 

Jan Murárik Člen – tajemník Vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti krajského úřadu 



V ý r o č n í  z p r á v a  2 010  —  10 9

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A BEZPEČNOST

Výdaje na prevenci kriminality v roce 2010

Název programu Státní dotace Krajská dotace Podíl obcí Výdaje celkem

Program prevence kriminality kraje Vysočina 2010 2 478 480 1 197 461 2 427 951 6 103 892

Kriminalita v krajích v roce 2010

Kraj Zjištěné trestné činy celkem Trestné činy na 1 000 obyvatel Objasněné trestné činy 

Hlavní město Praha    74 028   58,89    13 986

Ústecký    29 438   35,21    13 532

Moravskoslezský    39 721   31,95    14 814

Liberecký    13 764   31,29     6 403

Středočeský    38 217   30,21    13 778

Karlovarský     7 939   25,82     5 079

Jihomoravský    29 312   25,39    11 105

Plzeňský    13 843   24,20     6 436

Jihočeský    15 298   23,95     7 538

Olomoucký    13 721   21,38     6 506

Královéhradecký    11 121   20,04     5 499

Pardubický     8 877   17,16     4 234

Vysočina     8 678   16,86     3 890

Zlínský     9 430   15,97     4 885

Česká republika 313 387 29,75 117 685

Zdroj: Datový sklad kraje Vysočina
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Elektronizace veřejné správy – eGovernment – se stal pro kraje velkou příležitostí 
k rozvoji v oblasti informačních technologií. Po několikaletém úsilí se podařilo 
dojednat optimální způsob čerpání prostředků z Integrovaného operačního 
programu pro územní samosprávy. Díky tomu mohl kraj Vysočina připravit celkem 
pět strategických projektů – Technologické centrum a síťovou infrastrukturu kraje, 
Vnitřní integraci úřadu, Digitalizaci a ukládání, Digitální mapu veřejné správy 
a Rozšíření datového skladu. Po svém dokončení budou tyto projekty 

v následujících letech určovat směr vývoje informačních technologií kraje, poskytování elektronických služeb se stane 
efektivnější, pro občany uživatelsky přívětivější a nabídne mnohem větší šíři možností. 

Krajské investiční výdaje na územní rozvoj v roce 2010 činily více jak 4 miliony Kč. Vysočina investovala do rozšíření krajské 
páteřní sítě ROWANet. V rámci tohoto rozšiřování bylo vybudováno přípojné místo v Třešti a byly připojeny nové lokality 
v Třebíči (například střední průmyslová škola nebo městská policie). Finanční prostředky plynuly také na realizaci studií 
proveditelnosti k výše uvedeným projektům určeným k podpoře z Integrovaného operačního programu.

Na činnost regionální správy byly vynaloženy investiční prostředky ve výši 3,5 milionu Kč. Investice putovaly především 
do zefektivnění a bezpečnějšího využívání tiskových služeb a také do vylepšení bezdrátových technologií v budově 
krajského úřadu, dále pak na nákup serverů, softwaru nebo na rozvoj Datového centra kraje Vysočina.

Vedle přípravy investičních projektů realizujeme od června 2010 paralelně projekt Vzdělávání v eGovernmentu, který 
umožňuje předat potřebné znalosti o nových technologiích a elektronických službách našim zaměstnancům i kolegům 
z příspěvkových organizací.

V roce 2010 se podařilo s využitím evropského programu Kvalita 09 připravit nové verze Strategie ICT kraje a Strategie 
bezpečnosti ICT. Oba tyto strategické dokumenty pomáhají defi novat formu, kvalitu a obsah služeb, jež odbor informatiky 
poskytuje svým „zákazníkům“ – zaměstnancům kraje, samosprávě, zřizovaným organizacím, městům a obcím v kraji 
a občanům. S překotným vývojem v oblasti informatiky se zvyšuje nutnost klást důraz na bezpečnost všech technologií. 
Aktivity kraje zaměřené na ICT bezpečnost jsou proto zcela na místě. Věnujeme se hlavně oblasti prevence proti 
elektronické kriminalitě. Její řešení má na starosti pracovní skupina eBezpečnost.

Vedle výše zmíněných aktivit velmi úspěšně pokračovala realizace mezinárodních projektů odboru informatiky, jmenovitě 
eCitizen II (participace občanů na rozhodovacích procesech samospráv prostřednictvím internetu), De-lan (regionální 
nástroje pro tzv. podnikatelské ekosystémy), Osepa (využití opensource produktů ve veřejné správě), Add-Me (problematika 
podpory skupin obyvatel znevýhodněných nástupem nových technologií), Preco (nástroje pro veřejné zakázky), Cemsdi 
(vzdělávání v oblasti eGovernmentu). Většina těchto projektů byla připravena a realizována ve spolupráci s agenturou 
EPMA, kterou za tímto účelem kraj založil v roce 2004. Do úspěšného konce se naopak stále nepodařilo dovést proces 
notifikace opatření umožňující rozvoj komunikačních sítí v tržně nezajímavých lokalitách kraje z finančních prostředků 
Regionálního operačního programu. Jednání s Evropskou komisí jsou velmi složitá a časově náročná. V rámci evropské 
spolupráce využíváme také svého členství v Asociaci evropských regionů Eris@.

Jako velmi úspěšná a inspirující se jeví spolupráce s Tchaj-wanem v oblasti vývoje moderních služeb pro občany kraje. 
V roce 2010 byl realizován pilotní projekt e@mbulance (www.eambulance.cz) – elektronický objednávkový systém 
pro pacienty nemocnic. Na základě zkušeností ze služební cesty do této asijské země pak bylo připraveno řešení 
moderního elektronického průvodce pro krajská muzea.
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Velkou novinkou, která prokáže svůj význam zejména v následujících letech, bylo zřízení tzv. Kompetenčního centra ICT. 
Koncept centra vychází především z nutnosti sjednotit činnosti týkající se propagace ICT v rámci kraje, organizace školení či 
seminářů, hledání spojitostí mezi aktivitami kraje, měst a obcí apod. Věříme, že se naše očekávání potvrdí a kvalita 
informování o aktivitách odboru ještě vzroste.

Výše uvedený výčet nejvýznamnějších aktivit v roce 2010 dokládá postavení Vysočiny, coby lídra mezi kraji v oblasti 
informatizace. Široký rozsah činnosti odboru informatiky je zároveň dokladem významu, jenž vedení kraje oblasti ICT 
přikládá jako jedné z rozvojových priorit. Vysočina se dlouhodobě profi luje jako region informačních technologií a v tomto 
trendu chceme pokračovat při maximálním využití znalostí, lidských zdrojů a externích fi nančních prostředků.

Zdeněk Ryšavý
radní pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování



V ý r o č n í  z p r á v a  2 010  —  113

ROZVOJ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

GRANTOVÉ PROGRAMY ODBORU INFORMATIKY V ROCE 2010

V roce 2010 byl vyhlášen pouze jeden grantový program zaměřený na informační a komunikační technologie – z důvodu 
krácení rozpočtu bohužel nebylo možné podpořit více zájmových oblastí, ačkoliv zájem ze strany žadatelů / příjemců dotací 
byl opět velký. Cílem programu bylo nejen zefektivnění vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj 
komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím budování bezpečných širokopásmových sítí a sítí místního dosahu, ale 
i zpřístupnění kvalitního připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje, to vše s důrazem na bezpečnost 
prostředků ICT včetně archivace dat.

Zmíněným programem byl grant nazvaný Bezpečné metropolitní sítě 2010. Celkový objem fi nančních prostředků 
grantového programu činil jeden milion Kč. Bylo podáno celkem 13 žádostí, devět projektů bylo podpořeno – fi nanční 
prostředky tak byly plně vyčerpány.

Číslo GP
Název a zaměření 

grantového programu (GP)

Rozdělená 
podpora z Fondu 

Vysočiny (v Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných žadatelů 

(v Kč)

Celkový objem 
realizovaných 
projektů (v Kč)

245 Bezpečné metropolitní sítě 2010 1 000 000 1 681 445 2 681 445

I nadále byl využíván nově zavedený systém eDotace – žadatelé měli možnost předložit svoje žádosti elektronicky 
prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem. Systém eDotace jsme využili i pro interní zpracování žádostí včetně 
evidence celého cyklu od podání žádosti po vyúčtování schváleného projektu.

DOTACE Z KRAJSKÉHO ROZPOČTU

Odbor informatiky vyhlásil v roce 2010 výzvu k podání žádostí na podporu rozvoje ICT Standardu ve vybraných 
organizacích zřizovaných krajem Vysočina. Vymezenými příjemci podpory byly nemocnice zřizované krajem Vysočina:
 – Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 
 – Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
 – Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 
 – Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace 
 – Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

K dispozici byly pro rok 2010 celkem 3 miliony Kč. Přijatelné náklady zahrnovaly hardwarové a softwarové vybavení 
směřující k naplnění ICT Standardu. Výše dotace byla stanovena na maximálně 80 % celkových nákladů, maximální 
částka pro jeden subjekt byla 600 tisíc Kč, předmět dotace musel být realizován (pořízen) v kalendářním roce, ve kterém 
je dotace poskytnuta, nejpozději však do konce listopadu 2010. Žádosti se předkládaly elektronicky prostřednictvím 
služby eDotace, elektronický 602 XML formulář žádosti byl opět umístěn na adrese www.kr-vysocina.cz > eDotace, kde 
byly ke stažení i další podpůrné dokumenty. Rozděleno bylo 96 % disponibilních fi nančních prostředků. Ze strany 
organizací jsme se setkali s kladným ohlasem.
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Úspěchy samospráv kraje Vysočina v celostátním kole soutěže Zlatý erb

Rok Obec Umístění Kategorie Webové stránky

2000 Jihlava 1. místo Města www.jihlava.cz

2001 Jihlavský kraj 2. místo Regiony www.kr-vysocina.cz

2002
Nové Město na Moravě 2. místo Města www.nmnm.cz

Kraj Vysočina 2. místo Regiony www.kr-vysocina.cz

2003

Jihlava 1. místo Města www.jihlava.cz

Třebíč 2. místo Města www.trebic.cz

Nové Město na Moravě 2. místo Města www.nmnm.cz

Kraj Vysočina 1. místo Regiony www.kr-vysocina.cz

2004 Okříšky 1. místo Nejlepší webové stránky obce www.okrisky.cz

2005 Dolní Vilémovice 1. místo Nejlepší webové stránky obce www.dolnivilemovice.cz

2006 Okříšky 2. místo Nejlepší webové stránky obce www.okrisky.cz

2007

Moravské Budějovice 2. místo
Nejlepší webové stránky města
a zvláštní cena Microsoftu

www.mbudejovice.cz

Okříšky 3. místo
Nejlepší webové stránky obce
a zvláštní cena Microsoftu

www.okrisky.cz

2008
Jihlava 1. místo Nejlepší webové stránky města www.jihlava.cz

Dolní Vilémovice 2. místo Nejlepší webové stránky obce www.dolnivilemovice.cz 

2009
Moravské Budějovice 1. místo Nejlepší webové stránky města www.mbudejovice.cz

Přibyslav 3. místo Nejlepší elektronická služba www.pribyslav.cz

2010
Okříšky 1. místo Nejlepší webové stránky obce www.okrisky.cz

Jihlava 2. místo Nejlepší webové stránky města www.jihlava.cz

ZLATÝ ERB

Od počátku soutěže webových stránek a elektronických služeb měst a obcí byl kraj Vysočina velmi úspěšný a tento vysoký 
standard si nadále udržuje. Systematická podpora rozvoje internetu a tvorby webových stránek se vyplatila i v případě 
úspěšných soutěžících z řad obcí. V roce 2010 zástupci kraje Vysočina opět obsadili výborná umístění i v celostátním kole. 
Přesto bychom však uvítali vyšší aktivitu i mezi samosprávami, které se soutěže zatím nezúčastnily.

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Umístění Město Obec Elektronická služba

2004

1. místo Třebíč Okříšky Ždírec nad Doubravou

2. místo Velké Meziříčí Dolní Vilémovice Kuroslepy

3. místo Havlíčkův Brod Kuroslepy Senožaty

Zvláštní cena poroty – obec Cikháj

2005

1. místo Jaroměřice nad Rokytnou Dolní Vilémovice Nové Město na Moravě

2. místo Nové Město na Moravě Police Velké Meziříčí

3. místo Havlíčkův Brod Okříšky Nové Město na Moravě

Zvláštní cena poroty – město Svratka

2006

1. místo Havlíčkův Brod Okříšky Želiv

2. místo Jaroměřice nad Rokytnou Myslibořice Svratka

3. místo Počátky Želiv Telč

Cena veřejnosti – obec Cikháj
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Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Umístění Město Obec Elektronická služba

2007

1. místo Moravské Budějovice Okříšky Nové Město na Moravě

2. místo Jaroměřice nad Rokytnou Dobronín Nové Město na Moravě

3. místo Havlíčkův Brod Luka nad Jihlavou Nová Říše

Cena veřejnosti – obec Cikháj

2008

1. místo Jihlava Dolní Vilémovice Jihlava: Webcall

2. místo Moravské Budějovice Okříšky
Jihlava: Informace z jednání zastupitelstva 

města

3. místo Jemnice Police
Kladeruby nad Oslavou: 

e-RÁDCE v životních situacích

Cena veřejnosti – obec Zárubice

2009

1. místo Moravské Budějovice Dobronín
Přibyslav: Vysílání veřejných zasedání 

zastupitelstva města v kabelové televizi

2. místo Havlíčkův Brod Police Rudíkov: eKatalog místní knihovny

3. místo Jaroměřice nad Rokytnou Škrdlovice Poděšín: Fórum obce Poděšín

Cena veřejnosti – obec Nový Telečkov

2010

1. místo Jihlava Okříšky Jihlava: Stav vyřízení dokladů

2. místo Havlíčkův Brod Dobronín Třebíč: Videogalerie

3. místo Jaroměřice nad Rokytnou Kouty Okříšky: Městys na sociální síti Facebook

Cena veřejnosti – obec Nový Telečkov

Nové zvláštní kategorie kraje Vysočina

Umístění Organizace Webové stránky

2008 – pouze pro krajské příspěvkové organizace

1. místo Krajská knihovna Vysočiny www.kkvysociny.cz

2. místo Nemocnice Jihlava www.nemji.cz

3. místo SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice www.sours.cz

2009 – pro příspěvkové organizace samospráv kraje Vysočina

1. místo Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod www.oahshb.cz

2. místo Krajská knihovna Vysočiny www.kkvysociny.cz

3. místo Knihovna Josefa Matěje Sychry Žďár nad Sázavou www.knihzdar.cz

2010 – pro příspěvkové organizace kraje Vysočina

1. místo Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace www.muzeumhb.cz

2. místo Hrad Kámen, příspěvková organizace www.hradkamen.cz

3. místo Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace www.nemji.cz

2010 – pro sbory dobrovolných hasičů (SDH) kraje Vysočina

1. místo SDH Nové Město na Moravě www.sdh.nmnm.cz

2. místo SDH Žďár nad Sázavou 2  Zámek www.sdhzdar2.eu

3. místo SDH Ledeč nad Sázavou hasici.ledecns.cz
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Vážení čtenáři!

Jsem moc rád, že si prohlížíte Výroční zprávu kraje Vysočina za rok 2010, ať již 
k tomu máte jakýkoliv důvod. Tato zpráva zahrnuje celý kraj, týká se tedy 
také výkonu státní správy v přenesené působnosti a servisních, administrativních 
i výkonných činností podporujících rozhodování samosprávy. Právě tyto úkoly 
plní krajský úřad.

Krajský úřad je na místní poměry docela velkou fi rmou. Zaměstnáváme více 
než čtyři stovky úředníků. Obecně má společnost tendenci vnímat nás 
úředníky spíše jako přítěž. Jako reprezentanty zlovolné moci, kteří jen 

komplikují život ostatním a ujídají z toho, co lidé vyprodukují. Já jsem však přesvědčen, že naše práce není zbytečná. 
Uředníci pracují usilovně a poctivě, možná mnohdy více než ti, kdo pohlížejí na veřejnou správu kriticky. Pokládáme svou 
práci za potřebnou a smysluplnou.

Ano, také jsem přesvědčen o tom, že všeobecně by stačil menší počet úředníků. To by se ale nejprve musel snížit objem 
povinností, které vykonávají. Nejdříve by bylo nutné zúžit regulaci, zefektivnit veřejnou správu úpravami právního řádu. 
Znamenalo by to naplňovat heslo „méně státu“ či obecnější „méně veřejné moci“. Jen v takovém řešení můžeme nalézt 
významnější úspory. Bohužel trend je v posledních desetiletích přesně opačný. Právní řád se stává nepřehledným a stále 
komplikovanějším. Nejen občané, ale dokonce i právníci a samotní účastníci legislativního procesu, mají čím dál větší 
problém se v něm zorientovat. Každý měsíc jsou přijímány nové a nové (a zpravidla rozsáhlejší) zákony, vydávány vyhlášky 
a další akty veřejné regulace. Rušení či zjednodušování stávajících norem představuje jen občasnou výjimku. Do práva se 
nepromítají jen oprávněné zájmy veřejnosti, ale bohužel také takové osobní, skupinové a politické zájmy, které primárně 
nesledují obecný prospěch. Právní řád vytvářený především parlamentem za významné spoluúčasti vlády a jednotlivých 
ministerstev dlouhodobě selhává stejně jako vymáhání práva.

Občané jsou tím přirozeně znepokojeni, mnohdy až znechuceni. Jejich negativní vnímání veřejné moci se pak nespravedlivě 
obrací i proti územním orgánům, proti obcím a krajům a jejich profesionálním aparátům. Zhodnotit je objektivně však 
předpokládá mít k dispozici dostatek ověřených podkladů. Chtěl bych Vám proto vyjádřit poděkování, že se snažíte 
(například i z této výroční zprávy) získat pravdivé informace a ucelený obraz o fungování kraje. Další zdroj informací vám 
mohou nabídnout především webové stránky kraje (na adrese www.kr-vysocina.cz), konkrétně podklady a výstupy z jednání 
rady a zastupitelstva, zastupitelstvu pravidelně předkládané zprávy o činnost rady kraje a informace o činnosti krajského 
úřadu (na adrese www.kr-vysocina.cz > Krajský úřad > Ředitel Krajského úřadu > Informace o činnosti KrÚ).

Ujišťuji Vás, že vedle samosprávných orgánů kraje i krajský úřad pracuje profesionálně, usiluje o bezchybný výkon státní 
správy v přenesené působnosti. Snažíme se poskytovat každodenní hodnotný servis pro rozhodování samosprávy 
i zajišťovat následné naplňování jejích usnesení. Činnost celých útvarů i jednotlivých úředníků krajského úřadu je dobře 
řízena, a to jak strategicky, tak i v operativní rovině. Pravidelné a důsledné hodnocení práce odborů úřadu i každého 
našeho zaměstnance je pak samozřejmostí.

Věřím, že to vše je cestou k cíli – aby veřejná správa vykonávaná naším krajem byla profesionální, efektivní, vstřícná 
a přívětivá, otevřená, moderní, dostupná, orientovaná na udržitelný rozvoj zdravého a prosperujícího kraje. Takovou službu 
veřejnosti předpokládá vize krajského úřadu, k takové službě se jejím naplňováním chceme co nejvíce přibližovat.

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec

ředitel krajského úřadu
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Krajský úřad zaměstnává 416 lidí (stav ke 31. 12. 2010). Úřad je členěn na sekce (3), odbor do sekcí nezařazený (1) 
a oddělení nezařazená do sekcí ani odborů (4). V čele sekcí stojí zástupci ředitele – ředitelé sekcí, kteří jsou bezprostředně 
podřízeni řediteli. V čele odboru, který není zařazen do sekcí, stojí vedoucí odboru, jenž je podřízen přímo řediteli. V čele 
oddělení nezařazených do sekcí ani odborů stojí vedoucí oddělení, kteří jsou přímo podřízeni řediteli. Za plnění úkolů 
svěřených jednotlivým sekcím, odborům nezařazeným do sekcí a oddělením nezařazeným do sekcí ani odborů jsou 
odpovědni jejich vedoucí řediteli.

Jednotlivé sekce jsou členěny na odbory (14) a oddělení nezařazená do odborů (2). V čele odborů stojí vedoucí odborů, již 
jsou podřízeni příslušnému zástupci ředitele – řediteli sekce. V čele oddělení nezařazených do odboru stojí vedoucí 
oddělení, kteří jsou podřízeni příslušnému zástupci ředitele – řediteli sekce. Zástupci ředitele – ředitelé sekcí, řídí a kontrolují 
činnost vedoucích odborů a vedoucích oddělení nezařazených do odborů, jež jsou zařazeny do příslušné sekce. Za plnění 
úkolů svěřených jednotlivým odborům jsou odpovědni jejich vedoucí příslušnému zástupci ředitele – řediteli sekce.

Jednotlivé odbory mohou být členěny na oddělení (42), v jejichž čele stojí a jejichž činnost řídí vedoucí oddělení 
bezprostředně podřízení vedoucímu odboru. Za plnění úkolů svěřených jednotlivým oddělením jsou jejich vedoucí 
odpovědní vedoucímu příslušného odboru.

Sekce ekonomiky a podpory

Odbor sekretariátu hejtmana

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení hospodářské správy

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor analýz

Odbor kontroly

Sekce pro službu veřejnosti Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor sociálních věcí 

Odbor zdravotnictví

Odbor životního prostředí

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Oddělení ostatních správních činností

Sekce pro rozvoj regionu Odbor regionálního rozvoje

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor majetkový

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Ředitel

Oddělení řízení lidských zdrojů

Oddělení interního auditu

Oddělení vnitřní kontroly

Organizační struktura Krajského úřadu kraje Vysočina
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Odbor 
ekonomický

Cestovní náhrady při zahraničních cestách, 
organizační a administrativní záležitosti

Veřejné sbírky, agenda výherních hracích 
přístrojů, přezkum správních rozhodnutí 
obcí ve věci poplatků a daní

Oddělení rozpočtu 
a fi nancování

Krajský rozpočet, úvěry, dotace z Evropské 
unie

Finanční vypořádání dotací, podklady 
pro státní závěrečný účet

Oddělení fi nancování 
a výkaznictví obcí

Předávání účetních a fi nančních výkazů obcí 
do CSÚIS, zprostředkování dotací obcím, 
fi nanční vypořádání dotací obcí se SR.

Oddělení účetnictví Účetnictví kraje Finanční a účetní výkazy kraje pro CSÚIS

Odbor 
informatiky

Oddělení koncepční
Rozvoj informačních technologií, koncepce 
informatizace kraje

Oddělení správy 
databází a aplikací

Správa a úprava aplikací, tvorba a údržba 
databází, výměna dat, technická podpora 
uživatelů, technická správa webových 
stránek

Oddělení správy GIS
Tvorba a aktualizace map, správa GIS, 
mapové služby, kartografi cké výstupy

Oddělení správy sítě
Datové sítě, hlasové služby, technická správa 
a podpora

Odbor analýz
Datový sklad, analýzy pro samosprávu 
i úřad, návrhy databází

Odbor kontroly

Oddělení 
veřejnosprávní 
kontroly

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 
u krajských příspěvkových organizací 
a u příjemců veřejné fi nanční podpory

Zpracování roční zprávy o fi nančních 
kontrolách pro MF

Oddělení 
přezkoumání 
hospodaření obcí

Přezkoumání hospodaření obcí a svazků 
obcí

Oddělení 
hospodářské správy

Správa budov krajského úřadu, autoprovoz, 
stravování, bezpečnost práce, provozně-
technické zabezpečení činností krajského 
úřadu, zajištění spisové služby 

Agenda pokutových bloků

Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu

Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)

Odbor 
sekretariátu 
hejtmana

Oddělení krizového 
řízení a bezpečnosti

Prevence kriminality, romská problematika, 
integrace cizinců

Integrovaný záchranný systém, řešení 
krizových situací

Oddělení vnějších 
vztahů

Webové stránky kraje, komunikace s tiskem 
a veřejností, zahraniční styky kraje, 
propagace

Oddělení kanceláře 
hejtmana

Organizace zasedání rady a zastupitelstva, 
pracovní a společenské akce, informační, 
organizační a administrativní servis pro volené 
zástupce 

Oddělení vnitřní 
kontroly

Kontrola činností odborů úřadu, 
návrhy opatření, vyhodnocení kontrolní 
činnosti úřadu, centrální evidence stížností 
a peticí, roční zpráva o stížnostech a peticích

Oddělení řízení 
lidských zdrojů

Pracovněprávní vztahy, personální a sociální 
rozvoj, vzdělávání, hodnocení, platová 
agenda a agenda odměňování

Oddělení právní 
a krajského 
živnostenského 
úřadu

Právní služby pro všechny orgány kraje, 
stanoviska k návrhům zákonů a prováděcích 
předpisů, vymáhání pohledávek kraje, 
zastupování kraje před soudem, 
pracovněprávní vztahy, povinnosti vyplývající 
ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, právní předpisy kraje

Výkon státní správy na úseku 
živnostenského podnikání, výkon státní 
správy na úseku podnikání v zemědělství, 
dozor nad dodržováním zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, válečné 
hroby a pohřebnictví

Oddělení interního 
auditu

Interní audity zaměřené na dodržování 
předpisů, opatření a postupů, s opatřeními 
k nápravě
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Odbor
sociálních věcí

Oddělení sociálních 
dávek a sociálně-
-právní ochrany dětí

Zřizovatelská funkce k zařízením pro výkon 
pěstounské péče

Stížnosti, státní správa na úseku dávek 
státní sociální podpory, dávek pomoci 
v hmotné nouzi a příspěvku na péči, 
pěstounská péče – poradenství, evidence, 
příprava

Oddělení sociálních 
služeb

Zřizovatelská funkce k sociálním zařízením, 
střednědobé plánování rozvoje sociálních 
služeb, spolupráce s NNO a obcemi včetně 
poskytování dotací na provoz sociálních 
služeb, realizace projektů z evropských 
strukturálních fondů, zajištění koordinace 
protidrogové politiky v kraji

Zajišťování poskytování sociálních služeb 
osobám nacházejícím se 
v bezprostředním ohrožení jejich práv 
a zájmů, které nejsou schopny samy si 
služby zajistit, podílení se na poskytování 
dotací ze státního rozpočtu

Oddělení sociální 
správy

Výkon zřizovatelských funkcí k zařízením 
sociálních služeb (zřizovací listiny, zápisy 
do obchodního rejstříku, stížnosti, metodika, 
vzdělávání...), romská problematika

Výkon státní správy na úseku sociálních 
služeb – registrace a registr poskytovatelů 
sociálních služeb, kontrola sociálních 
služeb, stížnosti, činnost koordinátora 
romských poradců, vidimace a legalizace

Odbor 
zdravotnictví

Oddělení zdravotní 
péče

Zřizovatelská funkce k zdravotnickým 
zařízením, rozvoj zdravotnické sítě, tvorba 
zdravotního plánu a jiných koncepčních 
materiálů

Oddělení zdravotní 
správy

Koncepční zdravotnické materiály, zajištění 
zdravotnických služeb ve veřejném zájmu, 
zajištění provozu protialkoholní záchytné 
stanice, zpracování stanovisek k návrhům 
zákonů a prováděcích předpisů, provádění 
předběžné, průběžné a následné fi nanční 
kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.

Stížnosti, znalecké komise, přezkoumání 
lékařských posudků o zdravotní 
způsobilosti, přezkoumání lékařských 
posudků ve věcech pracovní neschopnosti, 
oprávnění k provozování zdravotnických 
zařízení, znalecké komise, nakládání 
s návykovými látkami, výběrová řízení 
na zařazení do sítě zdravotnických zařízení, 
kontrola zacházení s návykovými látkami, 
zajišťuje zastoupení krajského úřadu při 
zneškodňování nepoužitelných návykových 
látek, zajištění výkonu agendy na úseku 
správy lékařské dokumentace zaniklého 
nestátního zdravotnického zařízení

Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)
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Oddělení ostatních 
správních činností

Nahlížení do Sbírek zákonů, Sbírky 
mezinárodních smluv a Věstníku EU,plní 
povinnosti registračního orgánu při vedení 
registru dle zákona o střetu zájmů, příprava 
podkladů pro jmenování tajemníka OÚ

Státní občanství, volby, matriky, vidimace 
a legalizace, registrace DSO a ZSPO, 
metodická pomoc obcím, veřejnoprávní 
smlouvy, přezkoumávání rozhodnutí 
o přestupcích a rozhodnutí vydaná dle 
§ 5 OZ, dozor nad přenesenou působností 
obcí, metodický a odvolací orgán na úseku 
evidence obyvatel, občanských průkazů, 
cestovních dokladů, zastupování úřadu 
před soudem dle zákona č. 150/2002 Sb., 
o soudním řádu správním

Odbor školství, 
mládeže a sportu

Oddělení organizace 
školství

Organizační činnosti vyplývající z povinnosti 
zajistit podmínky pro vzdělávání ve středním 
a vyšším odborném školství, vzdělávání dětí, 
žáků a studentů se zdravotním postižením 
a zdravotním znevýhodněním, dále 
jazykového, základního uměleckého 
a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní 
výchovy, periodické hodnocení ředitelů škol 
a školských zařízení kraje, podklady 
pro jmenování a odvolání ředitelů škol 
a školských zařízení

Nadřízený správní orgán škol a školských 
zařízení

Oddělení mládeže 
a sportu

Rozvoj volnočasových aktivit, sportoviště, 
metodika řešení specifi ckých společenských 
jevů, spolupráce s NNO

Prevence sociálně-patologických jevů, 
soutěže MŠMT, sport zdravotně 
postižených

Oddělení ekonomiky 
školství

Investice, movitý majetek, hospodaření škol
Krajské normativy, rozvojové programy, 
zprostředkování státního příspěvku 
soukromým a církevním školám

Oddělení rozvoje 
vzdělávání

Administrace práce se sítí krajských škol, 
vzdělávání, zaměstnanost, trh práce, rozvoj 
lidských zdrojů, úkoly koncepčního 
charakteru související s organizačními 
změnami v síti krajem řízených škol 
a oborové struktuře, provádí analýzy 
a statistická zjišťování

Výroční zpráva a dlouhodobý záměr 
rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 
v kraji, výkon státní správy v činnostech 
spojených s vedením rejstříku škol 
a školských zařízení
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Odbor životního 
prostředí

Oddělení ochrany 
přírodních zdrojů

Zřizování a péče o přírodní rezervace 
a památky, zřizování přírodních parků, 
koncepce a strategie ochrany přírody 
a krajiny, environmentální osvěta a výchova

Ochrana přírody a krajiny, škody 
způsobené chráněnými živočichy, CITES, 
ochrana zemědělské půdy, 
environmentální osvěta a výchova 
a zpřístupňování informací o životním 
prostředí, geneticky upravené organismy

Oddělení technické 
ochrany životního 
prostředí

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, 
radonový program

Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, 
radonový program

Oddělení integrované 
prevence a EIA

Integrovaná povolení, posuzování vlivů 
na životní prostředí

Integrovaná povolení, posuzování vlivů 
na životní prostředí, stavby v ložiskových 
územích, integrovaný registr znečištění, 
prevence závažných havárií, chemické 
látky a přípravky

Odbor lesního 
a vodního 
hospodářství 
a zemědělství

Oddělení lesního 
hospodářství 
a myslivosti

Strategické materiály, kontrola příspěvků 
do lesního hospodářství

Státní správa lesů, myslivosti včetně 
poskytování příspěvků do myslivosti, státní 
správa v oblasti uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin

Oddělení vodního 
hospodářství

Dotace ve vodním hospodářství, ochrana 
před povodněmi, plánování v oblasti vod, 
plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Veřejné vodovody a kanalizace, rybářství 
a rybníkářství, ochrana vod, agenda 
vodoprávního úřadu včetně speciálního 
stavebního úřadu pro vybraná vodní díla

Oddělení zemědělství
Strategické materiály, dotace v oblasti 
lesního hospodářství a zemědělství

Finanční příspěvky na hospodaření 
v lesích, ochrana zvířat proti týrání, 
veterinární péče, sdělení výše nedoplatku 
přídělové ceny

Odbor územního 
plánování 
a stavebního 
řádu

Oddělení územního 
plánování

Dotace na územní plány obcí

Pořizování územně plánovací 
dokumentace a územně plánovacích 
podkladů kraje, funkce nadřízeného 
orgánu územního plánování pro obce 
a úřady územního plánování na ORP

Oddělení stavebního 
řádu

Agenda stavebního úřadu ve správním 
obvodu, agenda odvolacího orgánu pro 
stavební úřady kraje, agenda odvolacího 
orgánu pro vyvlastňovací úřady v kraji
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Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)
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e 
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o 
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Odbor 
regionálního 
rozvoje

Oddělení 
strategického 
plánování

Strategie rozvoje kraje, správa regionálních 
statistických databází, podpora rozvoje 
venkova, dohled nad Fondem Vysočiny

Energetická koncepce

Oddělení regionálního 
rozvoje

Podpora investic, spolupráce 
s podnikatelskými subjekty, podpora 
neziskového sektoru, příprava projektů EU

Oddělení ekonomicko-
právní pro čerpání 
prostředků ES

Veřejná podpora, ekonomicko-právní 
zajištění čerpání dotací ze SF EU

Oddělení grantových 
programů

Správa dotací poskytnutých kraji ze SF EU 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Odbor dopravy 
a silničního 
hospodářství

Oddělení dopravy

Státní odborný dozor v dopravě, státní 
správa na úseku nákladní dopravy, výjimky 
ze zákazu jízdy, prevence bezpečnosti 
silničního provozu, státní správa ve věcech 
silnic I. třídy, stanovování místní 
a přechodné úpravy provozu na silnicích 
I. třídy

Oddělení dopravní 
obslužnosti

Dopravní obslužnost
Licenční řízení ve veřejné linkové osobní 
dopravě, schvalování jízdních řádů, 
činnost STK

Oddělení správy 
komunikací

Zřizování KSÚSV, správa, údržba a opravy 
silnic, cyklostezky, koncepce rozvoje silniční 
sítě

Oddělení projektového 
řízení

Pomoc při čerpání fi nančních prostředků 
v oblasti dopravy, zajišťování přípravy 
a fi nančního krytí jednotlivých projektů 
v oblasti silničního hospodářství, koncepční 
a strategické materiály

Oddělení investiční

Zabezpečení přípravy a realizace investičních 
akcí na pozemních komunikacích 
ve vlastnictví kraje včetně dozorování 
a fi nančního zajišťování

Odbor majetkový

Oddělení 
majetkoprávní

Hospodaření s nemovitým majetkem kraje

Oddělení správy realit
Investiční a neinvestiční akce, zajištění 
staveb, hospodaření s energiemi, efektivní 
využití majetku

Odbor kultury, 
památkové péče 
a cestovního 
ruchu

Oddělení kultury

Rozvoj kultury v regionu, uchovávání 
a prezentace movitého kulturního dědictví 
kraje, zřizování příspěvkových organizací, 
příspěvky do oblasti neprofesionálního 
umění

Kompetence v oblasti audiovizuálních děl, 
periodických a neperiodických publikací

Oddělení památkové 
péče

Zachování a obnova kulturních památek, 
příspěvky vlastníkům

Státní památková péče, seznam 
kulturních památek

Podpora rozvoje cestovního ruchu 
a marketingová propagace, výkon 
zřizovatelských funkcí k organizaci 
v cestovním ruchu
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Bydliště zaměstnanců krajského úřadu k 31. 12. 2010

Vzdělání zaměstnanců krajského úřadu v roce 2010

Střední odborné bez maturity – 1,45 %

Úplné střední s maturitou – 28,67 %

Vyšší odborné – 2,88 %

Vysokoškolské – 66,99 %

Havlíčkobrodsko − 42

Jihlavsko − 211

Pelhřimovsko − 47

Třebíčsko − 55

Žďársko − 53

Mimo kraj – 8

Fluktuace zaměstnanců krajského úřadu v roce 2010

Přijato − 33

Odešlo − 21

Rozdíl − 12

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35
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KULTURA

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

IČ: 13582143

E-mail: galerie@galeriehb.cz; novakova@galeriehb.cz

Telefon: 569 427 035; 603 257 756

Web: www.galeriehb.cz

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

IČ: 167959

E-mail: reditel@horackagalerie.cz

Telefon: 566 654 220; 602 710 583

Web: http://horackagalerie.cz/

Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace

IČ: 94811

E-mail: hdj@hdj.cz; reditel@hdj.cz

Telefon: 567 161 003; 567 161 000

Web: www.hdj.cz

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

IČ: 70950164

E-mail: knihovna@kkvysociny.cz 

Telefon: 569 400 499 

Web: www.kkvysociny.cz

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

IČ: 83607

E-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz

Telefon: 569 429 151; 731 489 022

Web: www.muzeumhb.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

IČ: 90735

E-mail: muzeum@muzeum.ji.cz

Telefon: 567 573 892; 567 573 880

Web: http://muzeum.ji.cz/

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

IČ: 71307

E-mail: o.hajek@muzeumpe.cz 

Telefon: 565 323 184; 565 323 456 

Web: www.muzeumpe.cz

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

IČ: 91766

E-mail: muzeum@zamek-trebic.cz

Telefon: 568 441 078; 568 824 658

Web: www.zamek-trebic.cz 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

IČ: 94854

E-mail: ogv@ogv.cz

Telefon: 567 301 680; 777 239 959

Web: http://ogv.cz 

DOPRAVA

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 

příspěvková organizace

IČ: 90450

E-mail: ksusv@ksusv.cz 

Telefon: 567 117 158

Web: www.ksusv.cz 

SOCIÁLNÍ OBLAST

Diagnostický ústav sociální péče Černovice, 

příspěvková organizace

IČ: 70659001

E-mail: dusp-cernovice@iol.cz 

Telefon: 565 427 100; 565 427 111

Web: http://web.telecom.cz/dusp-cernovice 

Domov důchodců Humpolec, příspěvková organizace

IČ: 511862

E-mail: dduchhumpolec@quick.cz 

Telefon: 565 532 023; 565 502 318 

Web: www.ddhum.cz 

Domov důchodců Onšov, příspěvková organizace

IČ: 511871

E-mail: rihova@ddonsov.cz; jaros@ddonsov.cz

Telefon: 565 498 150; 604 275 271

Web: www.ddonsov.cz

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace

IČ: 511897

E-mail: info@ddmprosecposna.cz

Telefon: 565 442 926; 565 383 096

Web: www.ddprosecposna.cz 

Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace

IČ: 511901

E-mail: dd.prosec-oboriste@quick.cz

Telefon: 565 394 112

Web: www.ddprosec-oboriste.cz 

Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace

IČ: 75002779

E-mail: matejkova.m@domovzdirec.cz 

Telefon: 569 472 177; 734 641 644

Web: www.domovzdirec.cz

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, 

příspěvková organizace

IČ: 60128071

E-mail: reditel.ddhb@hbnet.cz; ekonom.ddhb@hbnet.cz

Telefon: 569 408 701; 728 501 415

Web: http://ddhb.cz/
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Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace

IČ: 71184449

E-mail: reditel@domovmitrov.cz

Telefon: 566 591 811; 739 371 529

Web: www.domovmitrov.cz

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, 

příspěvková organizace

IČ: 71184520

E-mail: reditelka@ddnamest.cz; domov@ddnamest.cz 

Telefon: 568 620 427; 568 620 750 

Web: www.ddnamest.cz 

Domov pro seniory Třebíč – Manželů Curieových, 

příspěvková organizace

IČ: 71184562

E-mail: info@ddtrebic.cz 

Telefon: 568 858 911

Web: www.ddtrebic.cz 

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, 

příspěvková organizace

IČ: 71184538

E-mail: info@dpstrebic.cz

Telefon: 568 821 301; 568 841 575

Web: www.dpstrebic.cz 

Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

IČ: 71184465

E-mail:  reditel@domovvelkemezirici.cz 

Telefon:  561 201 572; 561 201 570

Web:  www.domovvelkemezirici.cz 

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna 

kraje Vysočina, příspěvková organizace

IČ: 71197435

E-mail: psychocentrum@volny.cz 

Telefon: 567 308 855 

Web: www.psychocentrum.cz 

Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace

IČ: 71184473

E-mail: info@uspkrizanov.cz 

Telefon: 566 543 401; 566 543 282

Web: www.uspkrizanov.cz

Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, 

příspěvková organizace

IČ: 60128054

E-mail:  info@usphaj.cz

Telefon:  569 720 881; 569 721 030 

Web:  www.usphaj.cz 

Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková organizace

IČ: 511668

E-mail: reditel@usplidman.cz

Telefon: 565 400 720; 565 492 036 

Web: www.usplidman.cz 

Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace

IČ: 71184597

E-mail: usp.novesyrovice@quick.cz 

Telefon: 568 408 211

Web: www.uspnovesyrovice.cz 

Ústav sociální péče pro dospělé Věž, 

příspěvková organizace

IČ: 60128089

E-mail: reditel@uspd-vez.cz 

Telefon: 569 445 227

Web: www.uspd-vez.cz 

Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, 

příspěvková organizace

IČ: 511676

E-mail: reditelka@usptechobuz.cz 

Telefon: 565 443 926

Web: www.usptechobuz.cz 

Ústav sociální péče Zboží, příspěvková organizace

IČ: 60128097

E-mail: info@uspzbozi.cz 

Telefon: 569 441 128; 569 441 129 

Web: www.uspzbozi.cz 

Domov bez zámku, příspěvková organizace

IČ: 71184601

E-mail: abrozkova@volny.cz; reditelka@domovbz.cz

Telefon: 568 619 453

Web: www.domovbezzamku.cz

ŠKOLSTVÍ

Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední 

odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

IČ: 15060977

E-mail:  skola@vossvetla.cz 

Telefon:  569 729 251; 774 070 672

Web:  www.akademie-svetla.cz

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

IČ: 62540050

E-mail:  reditel@cza-hu.cz

Telefon:  565 532 069; 775 749 786

Web:  www.cza-hu.cz
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Dětský domov, Budkov 1

IČ: 47443014

E-mail:  ddbudkov@iol.cz 

Telefon:  568 443 122; 724 047 503

Web:  www.ddbudkov.cz

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

IČ: 60418508

E-mail:  ddhrotovice@seznam.cz; reditel.ddhrotovice@seznam.cz

Telefon:  568 860 128; 728 139 135

Web:  www.ddhrotovice.cz

Dětský domov, Humpolec, Libická 928

IČ: 70841586

E-mail:  ddhumpolec@seznam.cz

Telefon:  774 353 554; 565 532 191

Web:  www.dd-humpolec.wz.cz

Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

IČ: 60418516

E-mail:  domov@ddjemnice.cz

Telefon:  568 450 335; 603 448 482

Web:  www.ddjemnice.cz

Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284

IČ: 60418371

E-mail:  ddno@volny.cz 

Telefon:  568 620 082 

Web:  www.detskydomovnamest.info

Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1

IČ: 70155861

E-mail:  ddnv@chot.cz 

Telefon:  569 621 522

Web:  www.podoubravi.cz/detskydomov 

Dětský domov, Rovečné 40

IČ: 48897558

E-mail:  ddrovecne@seznam.cz 

Telefon:  566 574 141

Web:  www.ddrovecne.cz

Dětský domov, Senožaty 199

IČ: 70844330

E-mail:  dd.senozaty@pel.cz 

Telefon:  602 401 342; 565 582 144

Web:  www.ddsenozaty.cz

Dětský domov, Telč, Štěpnická 111

IČ: 48461881

E-mail:  telc.dr@seznam.cz

Telefon:  567 243 435; 602 559 846

Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava

IČ: 60545356

E-mail: dm@dmjihlava.cz 

Telefon: 567 304 641; 604 827 929

Web:  www.dmjihlava.cz

Dům dětí a mládeže Jihlava

IČ: 48461504

E-mail: ddmjihlava@ji.cz

Telefon: 567 300 521; 603 294 977

Web:  www.ddm.ji.cz

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48895466

E-mail: reditel@gybnp.cz 

Telefon: 732 155 096; 566 552 919

Web: www.gybnp.cz

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, 

Tyršova 365

IČ: 60418427

E-mail: skola@gymsosmb.cz

Telefon: 731 681 421; 568 408 051

Web: www.gymsosmb.cz

Gymnázium Havlíčkův Brod

IČ: 60126621

E-mail: ghb@ghb.cz 

Telefon: 602 190 479; 569 669 330

Web:  www.ghb.cz

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

IČ: 62540041

E-mail: red@gymhu.cz 

Telefon: 731 625 221; 565 502 210

Web: www.gymhu.cz

Gymnázium Chotěboř

IČ: 60126639

E-mail: gch@gch.cz

Telefon: 569 669 361

Web:  www.gch.cz

Gymnázium Jihlava

IČ: 60545984

E-mail: podatelna@gymnazium.ji.cz; reditelna@gymnazium.ji.cz

Telefon: 567 579 740 

Web:  www.gymnazium.ji.cz 

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

IČ: 60545941

E-mail: maca@gymnsostelc.cz

Telefon:  734 358 285; 567 584 552

Web: www.gymnsostelc.cz



V ý r o č n í  z p r á v a  2 010  —  12 7

SEZNAM ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH KRAJEM

Gymnázium Pacov

IČ: 62540076

E-mail  gpacov@iol.cz

Telefon: 565 442 911; 734 685 670

Web: www.gpacov.cz

Gymnázium Pelhřimov

IČ: 62540009

E-mail: gype@gymnazium-pe.cz

Telefon: 565 324 428

Web: www.gymnazium-pe.cz

Gymnázium Třebíč

IČ: 60418435

E-mail: gymnazium.trebic@gtr.cz

Telefon: 721 826 878; 568 840 815

Web: www.gtr.cz

Gymnázium Velké Meziříčí

IČ: 48895393

E-mail: trojanek@gvm.cz

Telefon: 566 521 600; 566 522 839

Web: www.gvm.cz

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami 

Nové Město na Moravě

IČ: 48895512

E-mail:  milan.pavlik@gym.nmnm.cz 

Telefon:  566 617 243; 774 525 293

Web:  www.gynome.cz 

Gymnázium Žďár nad Sázavou

IČ: 48895407

E-mail: cepelak@gymzr.cz

Telefon:  566 625 720; 731 528 689

Web: www.gymzr.cz

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola 

Ledeč nad Sázavou

IČ: 60126647

E-mail:  trpisovskyf@gvi.cz 

Telefon:  569 430 500; 731 612 319

Web:  www.gvi.cz 

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí

IČ: 48895377

E-mail:  reditelka@hotelskola.cz

Telefon:  566 522 837; 566 521 456

Web: www.hotelskola.cz

Hotelová škola Třebíč

IČ: 66610699

E-mail:  kolarova@trhs.cz 

Telefon:  568 845 121; 603 170 344

Web:  www.trhs.cz

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

IČ: 60126817

E-mail:  forman@oahshb.cz 

Telefon:  569 428 813; 731 483 643

Web: www.oahshb.cz

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Jihlava

IČ: 60545887

E-mail:  sekretariat@oa-ji.cz

Telefon:  567 570 911; 777 856 482

Web: www.oa-ji.cz

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

IČ: 60418443

E-mail:  svoboda@oatrebic.cz

Telefon:  736 484 548; 568 842 851

Web: www.oatrebic.cz 

Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875

IČ: 62540068

E-mail:  oape@oa-pe.cz

Telefon:  606 674 848; 565 301 730

Web:  www.oa-pe.cz

Odborné učiliště a Praktická škola, Černovice, Mariánské 

náměstí 72

IČ: 62540017

E-mail:  ou.prs.cernovice@iol.cz 

Telefon:  724 004 510; 565 492 182

Web: www.uciliste-cernovice.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Jihlava

IČ: 70835381

E-mail:  pppji@atlas.cz; kabelkova@pppji.cz

Telefon:  567572420; 567 572 417

Web: www.pppji.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov

IČ: 70844186

E-mail:  pedag-poradna@pel.cz 

Telefon:  565 323 621; 603 277 977

Web: www.pedag-poradna.pel.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč

IČ: 66597315

E-mail:  ppptr@volny.cz 

Telefon:  568 848 815; 732 560 440

Web: www.ppptrebic.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou

IČ: 70832510

E-mail:  poradna@ppp-zr.cz 

Telefon:  603 570 615; 566 622 387

Web: www.ppp-zr.cz
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Pedagogicko-psychologická poradna, Havlíčkův Brod, 

Nad Tratí 335

IČ: 70837139

E-mail:  ppp@hbnet.cz

Telefon:  736 125 501; 569 422 171

Web:  http://ppphb.hbnet.cz/ 

Plavecká škola Jihlava

IČ: 47366184

E-mail:  plavskola@volny.cz 

Telefon:  567 308 530; 605 529 810

Web:  www.plavskola.websnadno.cz

Plavecká škola, krytý bazén Hájek, Mládežnická 2, Třebíč

IČ: 64268993

E-mail:  plav.skola.hajek@quick.cz 

Telefon:  568 826 290; 737 714 177

Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum 

Žďár nad Sázavou

IČ: 48895555

E-mail:  spc.zr@seznam.cz 

Telefon:  566 624 224 

Web:  www.spczr.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

IČ: 48461636

E-mail:  reditel@sskola-trest.cz; sekretariat@sskola-trest.cz

Telefon:  567 224 942; 731 471 061

Web: www.sskola-trest.cz

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

IČ: 67009425

E-mail:  reditel@sos-nmor.cz; teply@sos-nmor.cz

Telefon:  605 756 843; 566 615 120

Web: www.sos-nmor.cz

Střední průmyslová škola Jihlava

IČ: 60545992

E-mail:  sps@sps-jia.cz 

Telefon:  737 878 910; 567 574 611

Web: www.sps-jia.cz

Střední průmyslová škola stavební akademika 

Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628

IČ: 60126698

E-mail:  fi ala@stavskola.cz 

Telefon:  569 433 519; 776 845 158

Web: www.stavskola.cz

Střední průmyslová škola Třebíč

IČ: 66610702

E-mail:  offi ce@spst.cz 

Telefon:  568 822 624; 731 681 692

Web:  www.spst.cz

Střední škola automobilní Jihlava

IČ: 56260

E-mail:  reditel@ssaji.cz 

Telefon:  567 210 189; 737 114 833

Web:  www.ssaji.cz

Střední škola Kamenice nad Lipou

IČ: 73211

E-mail:  reditel@soukamenice.cz

Telefon:  565 432 110; 731 162 516

Web:  www.soukamenice.cz

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště 

Pelhřimov

IČ: 14450470

E-mail:  plasil.jaroslav@spssou-pe.cz

Telefon:  565 349 425; 606 970 557

Web:  www.spssou-pe.cz

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

IČ: 836591

E-mail:  reditel@ssos-ji.cz 

Telefon:  567 587 411; 603 824 040

Web:  www.ssos-ji.cz

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

IČ: 55069

E-mail:  dolezal@ssrs.cz

Telefon:  568 420 117; 604 861 916

Web:  www.ssrs.cz

Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

IČ: 55450

E-mail:  skola@ssrsvm.cz 

Telefon:  566 523 241; 739 055 459

Web:  www.ssrsvm.cz

Střední škola řemesel Třebíč

IČ: 55077

E-mail:  skola@ssremesel.cz 

Telefon:  568 840 237; 732 657 245

Web:  www.ssremesel.cz

Střední škola stavební Jihlava

IČ: 60545267

E-mail:  ptoman@ssstavji.cz

Telefon:  567 310 100; 603 871 389

Web:  www.ssstavji.cz

Střední škola stavební Třebíč

IČ: 60418451

E-mail:  info@spsstrebic.cz 

Telefon:  568 606 412; 606 787 704

Web:  www.stavtr.cz
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Střední škola technická Jihlava

IČ: 13695461

E-mail:  vaca@sstji.cz 

Telefon:  567 210 241; 776 276 354

Web:  www.sstji.cz 

Střední škola technická Žďár nad Sázavou

IČ: 226106

E-mail:  crha@sstzr.cz

Telefon:  566 622 312; 605 500 563

Web:  www.sstzr.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín, 

Hálkova 42

IČ: 60545976

E-mail:  vitek@helenin.cz 

Telefon:  567 584 121; 602 796 613

Web:  www.helenin.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Havlíčkův Brod

IČ: 581119

E-mail:  zdravskol@zdravskolhb.cz 

Telefon:  569 422 018; 607 957 917

Web:  www.zdravskolhb.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Jihlava

IČ: 638056

E-mail:  szs@ji.cz 

Telefon:  567 112 900; 737 522 402

Web:  www.szs-ji.cz

Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501

IČ: 67441351

E-mail:  sou.chotebor@souch.cz 

Telefon:  569 624 129; 604 860 522

Web:  www.souch.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Žďár nad Sázavou

IČ: 637696

E-mail:  informace@szszdar.cz 

Telefon:  734 527 060; 566 623 446

Web:  www.szszdar.cz

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384

IČ: 72583

E-mail:  reditel.statek@pel.cz 

Telefon:  565 533 266; 775 988 011

Web:  www.zlatapodkova.cz/skolnistatek

Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a středisko služeb školám

IČ: 75140349

E-mail:  krivanek@vys-edu.cz

Telefon:  736 489 749; 567 578 590

Web:  www.vys-edu.cz

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř

IČ: 60126671

E-mail:  skola@oachot.cz 

Telefon:  605 289 269; 569 624 106

Web:  www.oachot.cz

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola 

zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48895504

E-mail:  szesbys@szesby.cz 

Telefon:  566 550 917; 603 889 890

Web:  www.szesby.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 

Žďár nad Sázavou, Studentská 1

IČ: 48895598

E-mail:  posta@spszr.cz 

Telefon:  777 113 783; 566 651 211

Web:  www.spszr.cz 

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, 

zemědělská a zdravotnická Třebíč

IČ: 60418460

E-mail:  info@szstrebic.cz 

Telefon:  774 610 154; 568 610 101

Web: www.szstrebic.cz

Základní škola Humpolec, Husova 391

IČ: 70844585

E-mail:  zvshumpolec@seznam.cz 

Telefon:  724 841 372; 565 536 173

Web: www.skolahumpolec.cz

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických 

zařízeních kraje Vysočina

IČ: 70837228

E-mail:  ematouskova@email.cz

Telefon:  731 251 717; 568 809 758

Web: www.skolyzz.cz

Základní škola a Praktická škola Chotěboř

IČ: 70836329

E-mail:  specialniskoly.chot@seznam.cz 

Telefon:  569 624 502; 720 253 516

Web:  www.zs-chotebor.com
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Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí

IČ: 70831432

E-mail:  info@zsspecialnivm.cz

Telefon:  605 086 068; 566 522 828

Web:  www.zsspecialnivm.cz

Základní škola Bystřice na Pernštejnem, 

Masarykovo náměstí 60

IČ: 70832811

E-mail:  buchjo@quick.cz 

Telefon:  566 552 032

Web:  www.zsbystrice.w1.cz

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378

IČ: 70838241

E-mail:  zvs.ledec@tiscali.cz

Telefon:  569 726 593; 739 818 741

Web:  www.zsledec.cz

Základní škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11

IČ: 60418494

E-mail:  zvermi@tiscali.cz

Telefon:  777 260 204; 568 421 085

Web:  www.specmb.cz

Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

IČ: 70832803

E-mail:  info@zsmala.cz

Telefon:  566 615 100

Web:  www.zsmala.cz

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

IČ: 70844194

E-mail:  specialniskoly@pel.cz 

Telefon:  565 324 835; 604 762 028

Web:  www.specialniskoly.pel.cz

Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš

IČ: 70831386

E-mail:  bednarova.alice@centrum.cz

Telefon:  566 532 442 

Web:  www.zsdplbites.cz

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice

IČ: 70842612

E-mail:  ps-cernovice@iol.cz 

Telefon:  565 427 111; 602 170 231

Web:  http://web.telecom.cz/ps-cernovice1/

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

IČ: 47443936

E-mail:  specskoly@volny.cz 

Telefon:  568 821 496; 776 087 151

Web: www.specskolytrebic.cz

Základní škola, Speciálně pedagogické centrum 

a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

IČ: 70838593

E-mail:  specialni.skola@zsutrojice.cz 

Telefon:  569 422 220; 725 777 360

Web:  www.zsutrojice.cz

Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, 

Smetanovo náměstí 31

IČ: 70153701

E-mail:  zushb@zushb.cz

Telefon:  731 679 485; 569 422 408

Web:  www.zushb.cz

ZDRAVOTNICTVÍ

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace

IČ: 380695

E-mail:  info@detske-centrum-ji.cz

Telefon:  567 301 115 

Web:  www.detske-centrum-ji.cz

Dětský domov Kamenice nad Lipou, 

příspěvková organizace

IČ: 70520283

E-mail:  ddomov@tiscali.cz 

Telefon:  565 432 295

Web:  www.ddkamenicenl.cz

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

IČ: 179540

E-mail:  nemocnice@onhb.cz 

Telefon:  569 472 111 

Web: www.onhb.cz

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

IČ: 90638

E-mail:  sekretariat@nemji.cz 

Telefon:  567 157 111

Web: www.nemji.cz

Nemocnice Nové Město na Moravě, 

příspěvková organizace

IČ: 842001

E-mail:  sekretariat@nnm.cz

Telefon:  566 801 111

Web:  www.nnm.cz

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

IČ: 511951

E-mail:  hospital@hospital-pe.cz

Telefon:  565 355 100

Web:  www.hospital-pe.cz
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Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

IČ: 839396

E-mail:  info@nem-tr.cz

Telefon:  568 809 111

Web:  www.nem-tr.cz

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, 

příspěvková organizace

IČ: 47366630

E-mail:  sekretariat@zzsvysocina.cz

Telefon:  567 571 245; 567 571 244

Web: www.zzsvysocina.cz 

CESTOVNÍ RUCH

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

IČ: 28263693

E-mail:  info@vysocinatourism.cz 

Telefon:  732 650 158

Web: www.vysocinatourism.cz
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