
Vysočina je v případě 
čistoty ovzduší v po-
rovnání s ostatními 
regiony České repub-
liky takovým malým 
bezpečným ostrůvkem. 
V roce 2018 se měři-
lo nepřetržitě v celém 
kalendářním roce na 
čtyřech vybraných mís-
tech napříč Vysočinou. 
Konkrétně v Rantířově, 
Lukavci, v Přibysla-
vi a ve Velké Bíteši. 

„Sledovali jsme škodliviny 
v  podobě prachových částic 
PM10 a  PM2,5, oxidy dusí-
ku NO, NO2, NOx, ozón 03 
a v Lukavci a v Rantířově také 
PAU – benzo(a)pyren,“ infor-
movala Lucie Hellebrandová ze 
Zdravotního ústavu se sídlem 
v Ostravě, který ve spolupráci se 
společností ENVItech Bohemia 
měření zajišťuje. „Koncentrace 
prachových částic se výrazně 
zvyšovala v topné sezóně, takže 
nejvýraznější vliv mají lokální 
topeniště. Oxidy dusíku pak vý-
znamně ovlivňuje doprava, re-
spektive výfukové plyny. Přesto 
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Nemocnice v Třebíči a Hav- 
líčkově Brodě jsou po Jihla-
vě a  Novém Městě na Moravě 
dalšími nemocnicemi v  Kraji 
Vysočina, které budou využívat 
služeb magnetické rezonance. 
„Zvýší se tak komfort pacientů, 
kteří v současné době museli za 
tímto vyšetřením dojíždět do 
dvou zmíněných nemocnic, pří-
padně do Brna. Výrazně se také 
sníží objednací lhůty na toto 
vyšetření,“ sdělil náměstek pro 
oblast zdravotnictví Vladimír 
Novotný (ČSSD).  Magnetic-
ká rezonance zásadním způso-
bem zlepší diagnostické mož-
nosti a  také dostupnost tohoto 
vyšetření pro hospitalizované 
pacienty. Současně se jedná 
o  metodu, která nezatěžuje pa-
cienty radiační zátěží. Zatímco 
pacientům v  Havlíčkově Brodě 
slouží magnetická rezonan-
ce od června, v  Třebíči zahá-
jí provoz začátkem července. 
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Desítky milionů korun jsou 
připraveny pro vlastníky lesů 
postižených kůrovcem. V  září 
Kraj Vysočina zopakuje dotační 
program Hospodaření v  lesích, 
aby pomohl zmírnit dopady 
kůrovcové kalamity a  sucha na 
vlastníky lesů. 

„V  rezervě máme více než 
70  milionů korun, které může-
me na podzim mezi žadatele 
rozdělit. Je tedy pravděpodobné, 
že se dostane na všechny, kteří 
o dotaci požádají,“ potvrdil ná-
městek zodpovědný za finance 
Martin Kukla (ANO 2011). 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
bude přijímat žádosti o  dotace 
celé září.

Stejný program vyhlásil Kraj 
Vysočina už v  prvním čtvrt-
letí letošního roku. „Největší 
podíl přijatých žádostí se týkal 
podpory osazování oplocenek. 
Celkem přišlo 479 žádostí za 
více než 26 milionů korun. 
S  ohledem na evidentně dobře 

zacílenou podporu nebudou 
podmínky nové výzvy progra-
mu Hospodaření v  lesích nijak 
výrazně měněny a  na podzim 
budou moci lidé žádat na stejné 
aktivity,“ uvedl hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za 
ČSSD). Žadatelé úspěšní v  jar-
ním grantovém řízení mohou 
o dotace požádat i na podzim.
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Dvacítka dětí z celé Vysočiny 
zasadila začátkem června pod 
Křemešníkem na Pelhřimovsku 
první mladé buky. Ty se stanou 
základem nového bukového pásu 
v  lesích Městské správy lesů 
Pelhřimov. 

V náročném terénu nemohou 
pracovat stroje, a  tak speciálně 
připravené dvouleté odolné sa-
zenice sázely děti pod dohledem 
lesníka Martina Kodeše a  kraj-
ské radní pro oblast školství Jany 
Fialové. „Sázet nový les pod 
Křemešník přijely děti, které se 
před měsícem nejlépe umístily 
v  krajské zemědělské soutěži. 
Jako odměnu jsme jim věnovali 
poznávací dvoudenní výlet např. 
na Školní statek v  Humpolci, 
výšlap na zříceninu hradu Orlík 
a prohlídku Národního zeměděl-
ského muzea Ohrada v Hluboké 

nad Vltavou,“ vysvětlila Jana  
Fialová (ČSSD).

Zkušený lesní dělník zasadí 
jeden stromek v  průměru pod 
dvě minuty a  za směnu třeba až 
700  stromků. „Každý malý bri-
gádník musel nejdříve hloubit, 
následně sázet a  také správně 
udusávat svůj strom,“ popsala 
Eva Horná z  krajského odboru 
životního prostředí a zemědělství. 
„Doufám, že můj stromek má 
nejlepší místo v řadě. Protože to 
sem mám trochu z  ruky, přijedu 
se na něj podívat třeba až za de-
set let. Mezitím budu s dědečkem 
dodržovat naši novou rodinnou 
tradici. Už dva roky, vždycky na 
Velikonoce, sázíme tisíc stromků 
do našeho lesa. Takže se sázením 
mám zkušenost,“ prozradila Ter-
ka Marková ze ZŠ Nížkov. 
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Už na podzim letošního 
roku by měla být hotová stav-
ba speciálního Vzdělávacího 
a  výcvikového střediska kraj-
ských záchranářů. Roste těsně 
u  jihlavského sídla záchranářů 
na Vrchlického ulici. Jak při 
kontrolním dnu zjistili náměst-
ci hejtmana Kraje Vysočina 
Vladimír Novotný, který má na 
starosti zdravotnictví, a Martin 
Kukla s  gescí krajské ekono-
miky a majetku, stavební práce 
probíhají podle plánu. 

Nové vzdělávací výcviko-
vé středisko, které nebude mít 
v  České republice obdoby, se 
bude v roce 2020 dovybavovat 
a poté ho budou využívat nejen 
krajští záchranáři, ale také pra-
covníci všech ostatních složek 
Integrovaného záchranného 
systému Kraje Vysočina. „ZZS 
má ze zákona povinnost školit 
vlastní pracovníky i  ostatní 
členy IZS. Kapacita aktuálně 
využívané jedné školicí míst-
nosti přestala už dávno stačit, 
a tak je dobře, že nové moder-
ní výcvikové prostory i  jejich 
vybavení budou odpovídat 
standardům 21. století,“ uvedl 
náměstek Vladimír Novotný 
(ČSSD).

Nezajímavějším vybavením 
bude torzo vrtulníku, které 
umožní nejrůznější simula-
ce i  trénink práce záchranářů 
v  podvěsu. Centrum bude mít 
lezeckou stěnu a  významnou 
částí bude pracoviště pro tré-
nink tzv. Biohazard týmu. 
„Výstavba střediska je nároč-
ná, a  to především s  ohledem 
na svah, na kterém roste. Ná-
klady na výstavbu včetně vy-
bavení dosáhnou 85 milionů 
korun,“ informoval náměstek 
hejtmana Martin Kukla (ANO 
2011) s tím, že evropské peníze 
programu IROP pokryjí 85  % 
nákladů spojených se stavbou 
a pořízením vybavení.

Projekt získal podporu 
z  Integrovaného regionálního 
operačního programu v  rámci 
specifického cíle 1.3 – Zvýšení 
připravenosti k  řešení a  říze-
ní rizik a  katastrof, konkrétně 
z  27.  výzvy s  názvem Vzdělá-
vací a výcviková střediska IZS.

Titulem Stavba roku Kraje 
Vysočina 2018 se pyšní pavi-
lon B Střední průmyslové školy 
Třebíč, jejímž investorem byl 
Kraj Vysočina. Porota ocenila 
zdařilou urbanistickou rezo-
nanci se stávajícím areálem 
školy, kvalitní dispozice a pro-
vedení stavby, která umožnila 
škole fungovat bez nutnosti de-
tašovaného pracoviště na jedné 
adrese. 

Další z  krajských staveb, 
tentokrát dopravní stavba 
II/150 Pavlíkov – Leštinka, 
získala čestné uznání za kom-
fortní provedení a  optimální 
začlenění do krajiny. Cenou 
hejtmana Kraje Vysočina se 
pyšní novostavba hasičské 
zbrojnice a  Obecního úřadu 
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V  současné době zde probíhají 
přípravné práce. „Samotné stě-
hování z  kamionu do prostor 
magnetické rezonance u vstupu 
na urgentní příjem trvalo téměř 
pět hodin. Celá tato nejen lo-
gisticky náročná akce se obe-
šla bez komplikací,“ potvrdila 

ředitelka Nemocnice Třebíč Eva 
Tomášová. 

S financováním přístrojů včet-
ně servisu pomohly dotace z pro-
jektu IROP. Cena jednoho přístro-
je vychází zhruba na 30 milionů 
korun. 

ze závěrečné zprávy vyplývá, 
že průměrné roční koncentra-
ce prachových částic ani oxidů 
dusíku nepřekročily na žádné 
ze sledovaných lokalit imisní 
limit,“ uvedl krajský radní pro 
oblast životního prostředí Mar-
tin Hyský (ČSSD). K  překro-
čení imisních limitů došlo jen 
v případě PAU (benzo(a)pyren). 

Výsledky jsou z důvodu nižšího 
počtu odběrů pouze orientační, 
nicméně odpovídají výsledkům 
státní měřící sítě provozované 
ČHMÚ.

Měření i  závěrečná zpráva 
jsou aktivitami pětiletého pro-
jektu s názvem Informační sys-
tém kvality ovzduší v Kraji Vy-
sočina pro roky 2018 – 2023“ 

(ISKOV II), který navazuje na 
původně pětiletý projekt v  le-
tech 2013-2017. V  letošním 
roce se měří ve Velkém Mezi-
říčí, Chotěboři, v Kamenici nad 
Lipou a Ledči nad Sázavou. Mě-
ření platí Kraj Vysočina a  de-
tailní výsledky najdou zájemci 
na www.ovzdusivysocina.cz.

Martinice u  Velkého Meziříčí. 
Stavba za 20 milionů korun se 

stala novou dominantou obce. 
„Při výběru návrhu stavby jsme 

v  zastupitelstvu dbali na jed-
noduchost, na architektonické 

začlenění stavby do obecní zá-
stavby a  tomu jsme podřídili 
i  výběr stavebního materiálu. 
Skvěle fungovala stavební fir-
ma BUILDINGcentrum – HSV 
Velké Meziříčí, díky které jsme 
slavnostně otevírali ve stanove-
ném termínu,“ popsal starosta 
Martinic Michal Drápela. 

V dalších kategoriích udělila 
porota titul Stavba roku Kraje 
Vysočina 2018 obnovenému 
pivovaru v Kamenici nad Lipou 
a Smetanovu náměstí v Havlíč-
kově Brodě. Odborníci vybírali 
z  celkem šestnácti novostaveb 
a  rekonstrukcí. Výsledky sou-
těže oznámili v první polovině 
června na galavečeru v  Ledči 
nad Sázavou.  

◾


