Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 1/2020
konaného dne 21. 9. 2020.

Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

11. Iva Trojanová

Hosté:

2. Ing. Vladimír Novotný

12. Ing. Jan Hrb

1. Mgr. Šárka Kubátová

3. Ing. Jana Fialová, MBA

13. Jana Zdvihalová

2. Ing. Jiří Bartoš

4. RNDr. Miloš Vystrčil

14. Jiří Antonů

3. Mgr. Jaroslav Mikyna

5. Mgr. Milan Mokrý

15. JUDr. Rostislav Dvořák

4. Ing. Hana Matulová

6. Roman Bence

16. Kateřina Budínková

7. Mgr. Čestmír Svoboda

17. Eva Kratochvílová, MA

8. Jiří Kovář

18.

9. Jiřina Marešová

19.

10. Miloš Brabec

20.

Nepřítomni:
1. Ing. Josef Kott

7. Ing. Stanislav Jaša

13.

2. Ing. Jan Kasal

8. Ilona
StaňJková
Mgr. Milena
Jabůrková, MA

14.

3. Kamil Vejvoda

9. Ing. Vít Šimon, Ph. D.

15.

r4. Ing. Richard Horký

10.

16.

5. Martin Pertl

11.

17.

6. Mgr. Jiří Forman

12.

18.

Program:

1. Informace ke COVID-19: Statistika, vývoj, souhrnné informace, MUDr. Jiří Běhounek
2. Informace k zajištění vodních zdrojů a opatření proti suchu; Mgr. Jaroslav Mikyna
Informace ke kůrovcové kalamitě v Kraji Vysočina, Ing. Jiří Bartoš
3. Různé
4. Závěr.
Pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek přivítal všechny přítomné členy a hosty. Na začátek jednání
požádal, zda by mohl být bod Informace ke COVID-19 zařazen jako bod č. 1, protože bude muset
z důvodu plánované videokonference odejít z jednání dříve. Tento návrh byl všemi členy schválen,
proto přistoupil k prvnímu bodu jednání.
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1. Informace ke COVID-19: Statistika, vývoj, souhrnné informace, MUDr. Jiří Běhounek
V současné době máme v kraji 751 nevyléčených COVID pozitivních pacientů. Do této doby bylo na
Vysočině celkem 1692 COVID pozitivních pacientů. Stavy v Domově pro seniory Humpolec a Domov
pro seniory Třebíč - Manž. Curieových jsou stabilizované.
Pan hejtman dále uvedl, že v současné době je kapacitní problém hlavně v laboratořích, protože jen
za poslední týden se provádí až 700 testů denně. Velký problém je pak s testováním dětí, kdy několik
set dětí čeká na odběr, který není možné z kapacitních důvodů zajistit.
Na jednání BRK zaznělo, že ze zeleného HB okresu se stane okres oranžový. Z důvodu zhoršující se
situace byla zrušena většina krajských akcí. Nyní se diskutuje o tom, zda se uskuteční Světový pohár
horských kol, který se bude řešit i na Ústředním krizovém štábu.
Kapacity nemocnic jsou dostatečné, ale problém bude v dostatku personálu, který není možné
nahradit. V následujících 14 dnech se očekává exponenciální vývoj situace. Po těchto 14 dnech by se
mohlo ukázat, zda zavedení roušek a ostatních opatření, povede ke zlepšení situace.
Zásoba osobních ochranných pomůcek je pro zdravotnická a sociální zařízení dostatečná a připravují
se další nákupy.
Volby se připravují v intencích, které jsou z hlediska pokynů Ministerstva vnitra ČR. Začíná být problém
především s volebními komisemi v menších sídlech, kdy tradiční členové volebních komisí váhají, zda
mají nastoupit. V tomto případě je domluveno, že by je v menší či větší míře zastoupili dobrovolní
hasiči. Je předpoklad, že poslední týden před volbami vyjdou jasná pravidla, jakým způsobem se voliči
budou prokazovat občanskými průkazy, a jakým způsobem se bude hlasovat v pojízdném hlasovacím
místě (1 v okrese). Dále bude otázka, jak bude probíhat hlasování do mobilní přenosné urny, se kterou
by se objížděla zařízení.
Pan hejtman dále uvedl, že není zájem zavírat školy. Dne 24. 9. 2020 má KHS na BRK předložit
návrhy, jak by se mělo postupovat, pokud by zoranžovělo nebo zčervenalo více okresů. Stav
nebezpečí se vyhlašovat v žádném případě nebude.
Je domluveno, že Kraj Vysočina bude dostávat online informace z Centrálního řídícího týmu od prof.
Duška, a dále se komunikuje s prof. Černým, který má na starosti intenzivní péči.
Co se týká laboratorních testů, tak se jedná s Akademií věd, aby otevřely veškeré kapacity, kdy by byla
schopnost testovat až 15 tis. vzorků. V současné době jsme schopni testovat pouze 700 vzorků denně,
částečně vlastními silami, částečně ve spolupráci se SZÚ v Ostravě a částečně ve spolupráci se
soukromou laboratoří IFCOR. KHS přemýšlí, jak řešit zhoršující se situaci, aby odběry nezkolabovaly.
Pan náměstek Vladimír Novotný upřesnil, že se kapacita laboratorních testů zdvojnásobila v podstatě
ze dne na den. Dále se vyjednává navýšení kapacit ve Fakultní nemocnici Brno. Problém je s
požadavkem na testování dětí ve školách, kdy se kvůli jednomu COVID pozitivnímu dítěti musí testovat
až stovky dětí, což je nerealizovatelné, takže se nyní jedná o změně přístupu k testování
bezpříznakových dětí v karanténě.
Dále pan náměstek potvrdil, že máme dostatek kapacit v nemocnicích i plicních ventilací, ale za
předpokladu, že by se musely opět nemocnice uzavřít a fungovala by pouze akutní ambulance a akutní
operativa. V současné chvíli je v Nemocnici Jihlava na infekční JIP 1 pacient na umělé plicní ventilaci a
na léku Remdesivir. Zatím bylo celkem léčeno asi 12 pacientů Remdesivirem.
Pan předseda JUDr. Rostislav Dvořák se dotázal, kolik máme celkově COVID pozitivních pacientů
v krajských nemocnicích.
Pan náměstek Novotný uvedl, že celkově máme v nemocnicích do 20 pacientů, ale většina z nich je na
standardních pokojích a nepotřebují ani umělou plicní ventilaci, ani lék Remdesivir.
Další dotazy vzneseny nebyly, proto pan hejtman přistoupil k druhému bodu jednání.
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2. Informace k zajištění vodních zdrojů a opatření proti suchu; Mgr. Jaroslav Mikyna
Informace ke kůrovcové kalamitě v Kraji Vysočina, Ing. Jiří Bartoš
Informace k zajištění vodních zdrojů a opatření proti suchu; Mgr. Jaroslav Mikyna
Vedoucí Oddělení vodního hospodářství Mgr. Jaroslav Mikyna poděkoval za slovo a uvedl, že všichni
členové předem obdrželi prezentaci, která je k zápisu přiložena jako Příloha č. 1.
Prezentaci okomentoval a obsahovala tyto body:
- Odchylka teploty vzduchu vzhledem k dlouhodobému průměru (1981 – 2010)
V posledních 15 letech přetrvává růst průměrné teploty oproti dlouhodobému normálu. Odchylka
teploty oproti dlouhodobému normálu je z celé ČR nejvyšší na Vysočině, z okresů je nejvyšší na
Žďársku, což znamená i podstatně větší výpar.
- Přehled průměrných teplot za posledních 15 let.
Jedinou výjimkou byl rok 2010, jinak ostatní roky byly teplotně významně nad normálem.
- Úhrny srážek v Kraji Vysočina
Období od roku 2015 bylo srážkově deficitní. Díky dvěma měsícům v červnu a srpnu bude rok 2020
srážkově nadnormální.
- Vodní zdroje na území Kraje Vysočina.
Na území kraje jsou nejvýznamnější vodní zdroje v ČR (VN Švihov a Vír) zajišťující odběr vody pro
zásobování největších městských aglomerací Prahy a Brna pitnou vodou.
Regionálně významnými vodárenskými nádržemi (VN) na Vysočině jsou Hubenov, Mostiště a Nová
Říše. Naopak zásobování značné části okresu Třebíč pitnou vodou je zajištěno z VN Vranov v JM kraji.
Zdroje podzemních vod jsou na území kraje omezené. Na území kraje se však nenacházejí vydatnější
zdroje podzemních vod, které by mohly nahradit zdroje povrchových vod (VN).
- Stav podzemních vod
V lednu r. 2020 byl stav podzemních vod výrazně podnormální, ale vzhledem k srážkám v červnu a
srpnu je nyní stav mírně až silně nadnormální a prameniště se doplnila.
- Vodohospodářská infrastruktura obcí na Vysočině
Ze 704 obcí na území Kraje Vysočina má zajištěno čištění svých odpadních vod cca 1/3, ale většinou
bez místních částí.
V roce 2019 bylo podle údajů ČSÚ napojeno na kanalizaci ukončenou ČOV 77,5 % obyvatel kraje, což
je pod průměrem ČR 82,6 %. V roce 2019 bylo zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů cca
94,8 % obyvatel kraje, což je mírně nad průměrem ČR 94,6 %.
- Situace na vodárenských nádržích (VN) na území Kraje Vysočina
Pan Mikyna shrnul situaci, kdy oproti roku 2018, kdy byly hladiny na vodních nádržích v povodí Dyje
silně zaklesnuté (od 32% - 69%), se v letošním roce díky výrazným srážkám v letních měsících dostala
zaplněnost zásobního prostoru u všech vodních nádrží téměř na 100%.
- Dotace z rozpočtu Kraje Vysočina poskytované do VHI obcí
Dotace do infrastruktury vodovodů a kanalizací jsou Krajem Vysočina z jeho rozpočtu poskytovány
obcím a jejich svazkům již od roku 2002. Celková výše dotací kraje obcím včetně roku 2020 je
1,06 mld. Kč. Od roku 2019 jsou dotační tituly kraje sloučeny do Fondu Vysočiny. V roce 2020 je
celková alokace finančních prostředků do VHI z rozpočtu kraje 77 mil. Kč stejně jako v roce 2019.
Příjmy kraje z poplatků za odběr podzemních vod jsou cca 16 mil. Kč ročně.
- Řešení dopadů sucha – omezené možnosti kraje a krajského úřadu
Pan Mikyna shrnul přehled možností Kraje Vysočina na řešení dopadů sucha, které jsou uvedeny
v prezentaci, včetně odkazů na různé webové stránky.
Dotazy:
Pan Dvořák se dotázal, kolik se v rámci kraje plánuje akcí, které by měli zajistit zádržnost vody
v krajině, nebo vytvoření rezervoárů.
Pan Mikyna uvedl, že kraj není investorem žádných akcí. Stavebníkem v případě VN je státní podnik
Povodí. Pan hejtman doplnil, že je zájem odkoupit a propojit vodárenské soustavy pro pitnou vodu.
Dále podporovat budování remízů, tůní, zádržných zlomů atd. Kraj jedná již několik let s Ministerstvem
zemědělství ČR a s Ministerstvem životního prostředí ČR, ale zatím bez zásadnějších výsledků.
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Pan předseda senátu RNDr. Miloš Vystrčil uvedl, že poměrně velká část znalců uvádí, že kdyby se
lépe hospodařilo s půdou, nebo se obnovily lesní porosty, tak by nebyly další VN potřeba. Stále ale
není vydaná protierozní vyhláška a stále se hospodaří na velkých plochách, které mají velmi nízkou
zádržnost vody.
Pan náměstek Novotný k tomu doplnil, že Ministerstvo zemědělství ČR připravilo pravidla pro
hospodaření s půdou, která omezí plochy monokultur. Od začátku roku 2021 by měli zemědělci
pěstovat jednu plodinu pouze na plochách menších než 30 hektarů.
Pan Ing. Jan Hrb se dotázal, zda souvisí sucho s kůrovcovou kalamitou, a zda existuje spolupráce
v segmentech vodohospodářství a lesnictví v boji s kůrovcem.
Pan Mikyna uvedl, že na tuto otázku mu odpoví Ing. Jiří Bartoš, protože se to týká spíše jeho části
programu.
Další dotazy nebyly vzneseny. Pan hejtman poděkoval za prezentaci bodu a z dalšího jednání se
omluvil z důvodu účasti na videokonferenci. Vedením pověřil místopředsedu RHSD KV Romana
Benceho a se všemi se rozloučil.
Pan místopředseda Bence tedy přistoupil k druhé části 2. bodu jednání a předal slovo panu Bartošovi.
Informace ke kůrovcové kalamitě v Kraji Vysočina, Ing. Jiří Bartoš
Vedoucí Oddělení lesního hospodářství a myslivosti Ing. Jiří Bartoš poděkoval za slovo a přistoupil
k druhé části bodu, a to informace ke kůrovcové kalamitě v KV. Na jednání měl připravenou prezentaci,
kterou okomentoval. Prezentace je k zápisu přiložena jako Příloha č. 2.
- Příčiny kůrovcové kalamity
Příčin kůrovcové kalamity je více. Jako hlavní příčiny jsou označované změna klimatu a vývoj srážek a
teplot po r. 2015.
- Dřevná skladba lesů v Kraji Vysočina
Vysočina do roku 2015 měla 72% smrkového lesa. Zákonná povinnost, dle přírodních podmínek v KV,
udává, že by mělo být používáno 25,4% melioračních a zpevňujících dřevin. Zákonná povinnost se
nevztahuje na vlastníky lesů do 3ha a pro ty, kteří nepřevzali protokolární lesní hospodářské osnovy, a
těch je cca. ¼ území. Zákonná povinnost by měla tedy být cca. 19,05% MZD.
Aktivity Kraje Vysočina od r. 2015
Kůrovcová kalamita se na Vysočině začala rozvíjet od r. 2015. Aktivit proti šíření kůrovce v KV byla
činěna celá řada a v mnohých směrech byl KV dáván za příklad ostatním krajům. Od r. 2018 zasedá
Kalamitní štáb.
- Dotační politika Kraje Vysočina
Od r. 2005 do r. 2016 měla dotační politika kraje společný základ, který z velké části převzala z dotační
politiky celorepublikové, a to mj. v souvislosti s tím, že v rámci zákona o rozpočtovém určení daní v
r. 2005 do rozpočtu kraje přešlo neúčelově vázaných 19 mil. Kč. Kraj Vysočina nasměroval ročně
průměrně 25mil. Kč na dotace v lesích. V r. 2017 byli vlastníci lesů podpořeni Zásadami Zastupitelstva
Kraje Vysočina částkou 10,6 mil. Kč na drobnou lesní techniku. Na to se v r. 2018 navázalo Zásadami
Zastupitelstva Kraje Vysočina a vzápětí Fondem Vysočiny a shodná politika, která byla zaměřená na
podporu druhové pestrosti, fungovala do r. 2020. V roce 2018 byla podpořena částkou 2,4 mil. Kč,
v r. 2019 částkou 103,9 mil. Kč a v r. 2020 bylo zatím zažádáno o 56,6 mil. Kč, ale tento rok je ještě
neuzavřený a vyúčtování bude probíhat na jaře roku 2021.
- Dotační politika státu
Od r. 2017 stát převzal základní činnosti jako je podporování zalesňování, výchova, používání
ekologicky šetrných technologií, asanace kůrovcem napadené dřevní hmoty, atd. Výše dotací postupně
s ohledem na rozsah prací v lesích rostou. Pro celou ČR jsou poskytovány příspěvky na hospodaření v
lesích cca. 500mil. Kč, na Vysočinu připadne asi 50 – 70mil. Kč.
Druhou významnou dotační položkou jsou Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. Pro Kraj Vysočina
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bylo celkem vyplaceno za poslední kvartál r. 2017 a za r. 2018 565 mil. Kč. Za rok 2019 bylo podáno
žádostí za cca. 2,5 mld. Kč.
- Vývoj kůrovcových těžeb
Prognóza do konce roku 2020 v rámci ČR je taková, že bude napadeno až 40 mil. kubíků lesa.
Pan předseda senátu Vystrčil se dotázal, zda byla vyplacená celá částka 565 mil. Kč, a jaká částka se
předpokládá, že bude vyplacena soukromým vlastníkům lesa za r. 2019.
Pan Bartoš uvedl, že za poslední kvartál r. 2017 a za r. 2018 bylo podáno 1700 žádostí a byla
vyplacena celá částka 565 mil. Kč a ke krácení nedošlo. Za rok 2019 se žádosti podávali do úterý
22. 9. 2020. Ministerstvo zemědělství ČR má v rozpočtu rozjednáno 7 mld. Kč pro celou ČR, z této
částky připadnou 3 mld. Kč pro Lesy ČR, pro soukromý sektor tak zbývají 4 mld. Kč, proto se očekává
výrazné krácení dotací pro soukromý sektor. Od začátku října se začnou dotace administrovat vůči
žadatelům a poté může dojít k vyplácení.
Dále se ke kůrovcové kalamitě vedla diskuse.
Pan Bence poděkoval za přednesení tohoto bodu a přešel ke třetímu bodu jednání.
3. Různé
Pan Bence uvedl, že na jednání pozval paní Ing. Hanu Matulovou z Odboru dopravy a silničního
hospodářství, aby přiblížila situaci ohledně plánovaných výstaveb obchvatů Okříšky, Brtnice, Zašovice
a Slavětice.
Vedoucí Oddělení investiční a správy komunikací Ing. Hana Matulová uvedla, že u obchvatu Okříšek
s napojením na silnici I/23 je dokončená dokumentace pro územní řízení. Probíhá příprava podkladů
pro územní rozhodnutí. Vyskytl se ale problém ohledně polderu, který patří státnímu podniku Povodí.
Předpokládá se, že se do měsíce podaří vyřešit problém s Povodím ohledně polderu, a pak se podá
žádost o územním rozhodnutí.
U obchvatu Brtnice je vydané územní rozhodnutí. Pokračuje se ve zpracování dokumentace pro
stavební povolení a byly zahájeny výkupy pozemků. Stavba obchvatu by měla začít v roce 2024 a do
té doby by měly být vykoupeny všechny pozemky. Stavba obchvatu by měla být dokončena do roku
2028.
Obchvaty Slavětice na silnici II/152 a Zašovice na silnici II/405 jsou ve stejné fázi jako obchvat Brtnice.
Je vydáno územní rozhodnutí a pokračuje se v dalším stupni projektové dokumentace. Pozemky zatím
vykoupené nejsou, ale je již příprava na jejich vykoupení. Stavby obchvatů budou financování ze SFDI.
Pan Bence poděkoval paní Matulové za poskytnuté informace.
4. Závěr
Pan Roman Bence na závěr jednání uvedl, že proběhlo poslední jednání tripartity před volbami. Je
velký zájem, aby tripartita pokračovala i s novým vedením kraje. Zdůraznil, že si velmi cení práce a
aktivní účasti všech tří stran, jak zástupců kraje, zaměstnavatelských svazů i odborových svazů.
Poděkoval za konstruktivní sociální dialog, jmenovitě pak poděkoval panu náměstkovi Novotnému,
který měl tento sociální dialog na starosti. Pan předseda Bence zdůraznil, že by měl velký zájem
v pokračování tripartity, což potvrdil i pan předseda Dvořák i pan náměstek Novotný.
Pan předseda Dvořák uvedl, že je sepsán Statut RHSD Kraje Vysočina a Jednací řád RHSD Kraje
Vysočina, podle kterého by měla tripartita pokračovat i nadále. Pan náměstek Novotný podpořil názor,
že bude dobré nové vedení obeznámit s fungováním tripartity a seznámit je se Statutem a Jednacím
řádem RHSD KV. Pan Novotný poděkoval jménem vedení Kraje Vysočina za spolupráci všech tří stran
tripartity. Poděkoval hlavně panu Dvořákovi a panu Bencemu, kteří přenášeli a prezentovali některá
témata na celostátní tripartitě. Všem ostatním popřál hodně štěstí a síly do další činnosti a poděkoval
za velmi dobrou spolupráci.
Pan Bence ještě jednou všem poděkoval, ukončil jednání a se všemi se rozloučil.

KUJI 92663/2020

5

MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 21. 9. 2020
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