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ZÁKLADNÍ POPIS ÚZEMÍ, CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A GEOGRAFICKÉ ÚDAJE 

 

Charakteristika okresu Jihlava 
Okres Jihlava se nachází v centrální části Českomoravské vrchoviny. Leží na obou stranách 

bývalé zemské hranice mezi Čechami a Moravou. Sousedí s okresy Pelhřimov, Havlíčkův Brod, 

Žďár nad Sázavou, Třebíč a s jihočeským okresem Jindřichův Hradec.  Území okresu je 

velmi členité, spadá převážně do oblasti Jihlavských vrchů. Nejnižší polohu má údolí řeky 

Jihlavy u Dolního Smrčného (422 m), nejvyšší nadmořskou výšku Javořice 837 m, která je 

zároveň nejvyšším bodem Českomoravské vrchoviny. Průměrná nadmořská výška se pohybuje 

kolem 540 m. Největšími vodními toky jsou řeka Jihlava a říčka Brtnice.  

Jihlavský okres je v Kraji Vysočina rozlohou nejmenší, z jeho plochy připadá na zemědělskou 

půdu téměř šest desetin a na lesy téměř třetina. Na zemědělské půdě mají poměrně vysoké 

zastoupení trvalé travní porosty. Zornění orné půdy se pohybuje kolem 75%, tento podíl 

kopíruje stav v celém Kraji, který má třetí nejvyšší zastoupení orné půdy v celé ČR. Od 1. 1. 

2000 je okres Jihlava centrální částí nově zřízeného kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Nosným 

odvětvím hospodářství je v okrese průmysl strojírenský, významný podíl má potravinářský, 

dřevozpracující a textilní průmysl. Dalším důležitým zdrojem zaměstnanosti je oblast 

stavebnictví a obchodu. Ale i podíl zemědělství a lesnictví na zaměstnanosti je v 

celorepublikovém měřítku nadprůměrný, což ostatně platí o celém kraji. 

Okres se vyznačuje podprůměrnou mírou nezaměstnanosti, která však stejně jako jinde v 

posledním období vzrostla. Poměrně vysoká intenzita bytové výstavby na Jihlavsku je 

ovlivněna především výstavbou v krajském městě. 
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Obec s rozšířenou 
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Okres má ucelenou silniční síť. Nejvýznamnější komunikací procházející okresem je dálnice D1 

– spojnice Prahy a Brna, na kterou je výhodně napojena především samotná Jihlava. Okresem 

procházejí též dva silniční tahy I. třídy.  

Historické jádro města Jihlavy je městskou památkovou rezervací, nachází se zde přes 200 

chráněných objektů. Městská památková rezervace Telč byla v roce 1992 zařazena do 

seznamu památek chráněných UNESCO. Unikátní je celistvé historické náměstí s podloubím a 

kašnami, renesanční zámek, dvě vyhlídkové věže a premonstrátský klášter. Na okraji Telče se 

nachází rozhledna Oslednice. Ve městě se koná každoročně folkový festival Prázdniny v Telči 

a řada dalších akcí. (ČSÚ, 2020) 

 

Charakteristika správního obvodu ORP Jihlava 

Správní obvod Jihlava leží přímo ve středu Vysočiny. Na severu sousedí s obcemi správního 

obvodu Havlíčkův Brod a Humpolec, směrem na západ se nachází správní obvod Pelhřimov. 

Na jihu sousedí s obcemi správního obvodu Telč a Třebíč a na východě s obcemi správních 

obvodů Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou. Správní území zahrnuje 79 obcí, což je druhý 

nejvyšší počet v rámci kraje. Na celkovém počtu obyvatel kraje se podílí více než 19 procenty, 

ale na území kraje méně než 14 procenty. Ve městech Brtnice, Jihlava, Polná a Třešť žijí téměř 

dvě třetiny obyvatel správního obvodu, zde se projevuje vliv krajského města.  

Správní obvod Jihlava se rozkládá na území Českomoravské vrchoviny. Charakteristická je 

kopcovitá krajina s lesními porosty a údolními pánvemi s množstvím rybníků a potoků. Necelá 

třetina území je pokryta lesy a tři pětiny tvoří zemědělská půda. 

Nejvyšším bodem správního obvodu je Čeřínek (761 m. n. m.), kde se také rozkládá 

stejnojmenný přírodní park s cennými mrazovými sruby a srázy, kamennými moři, rašelinnými 

loukami. Řeka Jihlava je nejvýznamnějším vodním tokem. Mezi největší vodní plochy patří 

vodní nádrž Hubenov a rybníky Jezdovický, Kukle, Maršovský, Pávovský, Peklo a Vaňkovský. 

Dvě území - Velký Špičák u Třeště a rybník Zhejral v Jihlavských vrších - jsou zařazeny do 

kategorie národní přírodní památka. Krajské město Jihlava patří mezi naše nejstarší horní 

města. Poprvé ve střední Evropě zde bylo vedle městského práva kodifikováno horní právo. 

Masarykovo náměstí svojí rozlohou 3,6 ha patří k největším historickým náměstím v našich 

zemích. Je zde zachováno čtrnáct raně gotických domů. Pod městským historickým jádrem se 
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nachází podzemní labyrint chodeb, který je částečně přístupný. Kolem města byly vybudovány 

mohutné hradby, jejichž zbytky patří k nejzachovalejším stavbám tohoto druhu v České 

republice. Ve městě Polná se nachází děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který patří k 

největším barokním kostelům v České republice. Jihovýchodně od Jihlavy se rozkládá město 

Brtnice, ve které se zachovaly dva barokní mosty, renesanční zámek a poblíž města stojí známá 

hradní zřícenina Rokštejn. Město Třešť je proslulé výrobou betlémů,  v bývalé židovské 

synagoze je umístěna expozice třešťského betlemářství, které zde má téměř dvousetletou 

tradici.  (ČSÚ, 2020)  

 

Celková výměra k 31. 12. 2019 zabírá 92 177 ha, přičemž podíl zemědělské půdy činí 58,5%, 

podíl lesních pozemků je 31,2% a podíl zastavěných ploch je 1,4%. Hustota zalidnění v čase 

mírně roste, z hodnoty 104,5 osoby/km2 v roce 2001 na hodnotu 109,7 osoby/km2 v roce 2019.  

Počet obyvatel rovněž kontinuálně mírně roste, k 31. 12. 2019 činil 101 074 obyvatel (v roce 

2001 činil 96 325 obyvatel). 

Obrázek 1: Obecně-geografická mapa SO ORP Jihlava 

 
Ve správním obvodu ORP Jihlava se nachází 79 obcí:  Arnolec, Batelov, Bílý Kámen, Bítovčice, 

Boršov, Brtnice, Brtnička, Brzkov, Cejle, Cerekvička-Rosice, Čížov, Dlouhá Brtnice, Dobronín, 

Dobroutov, Dolní Cerekev, Dudín, Dušejov, Dvorce, Hladov, Hodice, Hojkov, Horní Dubenky, 

Hrutov, Hubenov, Hybrálec, Jamné, Jersín, Jezdovice, Ježená, Jihlava, Jihlávka, Kalhov, Kaliště, 
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Kamenice, Kamenná, Kněžice, Kostelec, Kozlov, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov, Měšín, 

Milíčov, Mirošov, Nadějov, Opatov, Otín, Panenská Rozsíčka, Pavlov, Plandry, Polná, Puklice, 

Rančířov, Rantířov, Rohozná, Růžená, Rybné, Smrčná, Stáj, Stonařov, Střítež, Suchá, Šimanov, 

Švábov, Třešť, Třeštice, Ústí, Velký Beranov, Větrný Jeníkov, Věžnice, Věžnice, Věžnička, 

Vílanec, Vyskytná nad Jihlavou, Vysoké Studnice, Záborná, Zbilidy, Zbinohy, Zhoř, Ždírec. 

Přičemž 4 obce (Jihlava, Brtnice, Polná a Třešť) mají statut města a 6 obcí (Batelov, Luka nad 

Jihlavou, Dolní Cerekev, Kamenice, Větrný Jeníkov a Stonařov) má statut městyse. 

Obrázek 2: Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem (Jihlava, Polná, Třešť) 

 
Zdroj: ČSÚ, 2021. 
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POPIS VYBRANÝCH DEMOGRAFICKÝCH DAT 
 

Struktura obyvatelstva (ČSÚ, 2021) 

Ve správním obvodu ORP Jihlava je v roce 2018 registrováno 79 obcí, 146 částí obce a 

katastrů 148.  

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 činil 101 074 obyvatel, z toho muži 50 317, ženy 50 757.  

Ve správním obvodu statutárního města Jihlava bylo ke dni 31. 12. 2019 přihlášeno k trvalému 

pobytu celkem 101 074 obyvatel, z toho bylo 50 317 mužů a 50 757 žen. Počet mužů vykazuje 

v letech 2010 až 2019 mírně kolísavou tendenci, počet žen od roku 2013 mírně stoupá. Od 

roku 2011 dochází celkově k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Podrobné informace vývoje 

v období 2010 až 2019 dokumentují grafy č.1 a č.2.    

 
Graf č. 1: Počet obyvatel v letech 2010–2019, ORP Jihlava.   

Zdroj: ČSÚ (údaje k 31. 12. 2019, v absolutních číslech), vlastní zpracování  
 

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2010–2019, ORP Jihlava.   

 
Zdroj: ČSÚ (údaje k 31. 12. 2019, v absolutních číslech), vlastní zpracování  
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Ve věku 0–14 let bylo ve statutárním městě Jihlava v roce 2019 evidováno celkem 16 545 

obyvatel, ve věku 15–64 let bylo evidováno 64 822 obyvatel a ve věku 65 a více let bylo 

evidováno celkem 19 707 obyvatel. Ve věkové kohortě dětí do 14 let i u obyvatel starších 65 

let dochází meziročně k nárůstu počtu obyvatel.  Podrobně tento trend dokumentuje 

následující graf.   

 
Graf č. 3: Počet obyvatel ve věku 0–14 a ve věku 65 a více let v letech 2010–2019, ORP Jihlava 

 
Zdroj: ČSÚ (údaje k 31. 12. 2019, v absolutních číslech), vlastní zpracování  
 
Důležitým ukazatelem je index ekonomického zatížení, který vypovídá o poměru počtu 

seniorů a dětí k počtu obyvatel v ekonomicky aktivním věku, tedy je jedním z indexů, které 

charakterizují proces demografického stárnutí. Graf znázorňuje poměr ekonomicky neaktivní 

vůči ekonomicky aktivním, tzn. kolik seniorů a dětí připadá na ekonomicky aktivní osoby (15 - 

64 let).  

 
Graf č. 4: Ukazatel ekonomického zatížení v letech 2010–2019, ORP Jihlava 

 
Zdroj: ČSÚ (údaje k 31. 12. 2019, v absolutních číslech), vlastní zpracování  
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Průměrný věk a index stáří obyvatel vykazuje mírně progresivní tendenci.  Vývoj ukazuje 

podrobněji graf č. 5. 

 
Graf č. 5:  Vývoj průměrného věku obyvatel a indexu stáří v letech 2010–2019, ORP Jihlava 

     
Zdroj: ČSÚ (údaje k 31. 12. 2019, v absolutních číslech), vlastní zpracování  
 
Celkový počet živě narozených byl v roce 2019 celkem 1 042 (z toho chlapci 548, dívky 494). 

Z tohoto počtu bylo narozeno 552 dětí v manželství, přičemž se jedná o nejnižší údaj od roku 

2010 (v tomto roce bylo v manželství narozeno 721 dětí z celkového počtu 1151 živě 

narozených). Klesá podíl živě narozených na 1000 obyvatel (z 11,6 v roce 2010 na 10,3 v roce 

2019).  Pokračuje trend dětí narozených mimo manželství (v roce 2019 se 443 dětí narodilo 

svobodným ženám a 47 dětí rozvedeným ženám).  

 
Graf č. 6:  Vývoj počtu živě narozených dětí v letech 2010–2019, ORP Jihlava 

 
Zdroj: ČSÚ (údaje k 31. 12. 2019, v absolutních číslech), vlastní zpracování  
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Zemřelých bylo k 31. 12. 2019 celkem 1096, z toho 535 mužů a 561 žen. Podle věkových skupin 

se nejvíce jednalo o kategorii 80+ let (511 zemřelých), dále 70-79 let (286 osob), 60-69 (183 

osob), 40-59 (93 osob), 15-39 (19 osob), 1-14 (2 osoby)  a do jednoho roku – 2 zemřelí.  

 
Tabulka 1: Vybrané ukazatele obyvatelstva v letech 2010-2019, ORP Jihlava 

VYBRANÉ DEMOGRAFICKÉ UKAZATELE 2010 2013 2015 2017 2019 

počet obyvatel k 31.12. 99 634  99 479  99 951  100 363  101 074  

živě narození 1 151  1 030  1 231  1 124  1 042  

zemřelí celkem 1 019  1 016  967  963  1 096  

přirozený přírůstek obyvatel (narození - zemřelí) 132  14  264  161  -54  

Přistěhovalí 1 050  1 029  1 006  1 278  1 649  

Vystěhovalí 969  983  1 010  1 094  1 144  

přírůstek obyvatel stěhováním (přistěhovalí - 
vystěhovalí) 81  46  -4  184  505  

celkový přírůstek (úbytek) obyvatel 213  60  260  345  451  

Sňatky 454  410  496  485  519  

Rozvody 271  252  233  215  239  

průměrný věk mužů 39,0  39,7  40,0  40,5  40,9  

průměrný věk žen 42,0  42,6  42,9  43,3  43,6  

index stáří (počet osob ve věku 65+ na 100 dětí 
ve věku 0-14 let) 102,4  109,3  111,4  115,8  119,1  

Zdroj: ČSÚ (údaje k 31. 12. 2019, v absolutních číslech), vlastní zpracování  

  
Pro správní obvod ORP Jihlava je možné shrnout následující charakteristiky demografického 

vývoje pro období 2010-2019:  

Počet obyvatel za sledované desetileté období vzrostl o 1 440 osob, což v roce 2019 tvoří 

nárůst o 1,4 % oproti stavu obyvatel v r. 2010.  

Nárůst počtu obyvatel byl v letech do roku 2016 způsoben ve větší míře přirozeným 

přírůstkem obyvatel, tj. rozdílem narozených a zemřelých osob. Od roku 2017 je možné 

pozorovat změnu, kdy nárůst počtu obyvatel je ve větší míře způsoben vyšším počtem 

přistěhovalých osob. Tento stav je významný zejména v roce 2019, kdy je přirozený přírůstek 

záporným číslem (-54) a počet přistěhovalých osob je nejvyšší za sledované období (505). 

Migrační saldo dané přistěhovalými a vystěhovalými osobami je v součtu pozitivní. 

Průměrný věk obyvatelstva. V roce 2019 byl průměrný věk u mužů 40,9 let a u žen 43,6 let. 

Ve srovnání s průměrem České republiky žije na Jihlavsku mladší populace, rozdíly jsou však 

malé. 
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Počet dětí ve věku 0-14 let vzrostl o 1 859, tj. o 12,7 % oproti počtu v r. 2010. Počet živě 

narozených dětí v čase osciluje kolem hodnoty 1 100 dětí ročně, průměrná hodnota za 

sledované desetileté období je 1094. 

Výrazně stoupá počet osob ve věku nad 65 let, v regionu přibylo 4 664 seniorů, což činí nárůst 

o 31 % ve srovnání s rokem 2010.  

Kontinuálně roste průměrný věk obyvatel i index stáří. Ubývá obyvatel v produktivním věku. 

Tento vývoj má za následek stárnutí populace a zvyšování indexu ekonomického zatížení. 

Počet seniorů se bude i nadále zvyšovat, stárnutí populace bude pokračovat. 

Index stáří, tj. poměr mezi počtem osob starších 65 let a počtem dětí do 15 let věku, je na 

Jihlavsku nižší než průměr ČR a Kraje Vysočina. Žije zde mladší populace. V r. 2019 dosáhl index 

stáří hodnoty 119,1, čili na 100 dětí do 15 let připadá 119 osob nad 65 let. V ČR má index stáří 

hodnotu 123,2 a v Kraji Vysočina 130,4. 

Počet sňatků má po roce 2013 stoupající trend, počet rozvodů je mírně klesající. Počet 

rozvodů za sledovaných 15 let dosahuje 51 % z počtu sňatků. Dochází k určitému zlepšení, 

zatímco v letech 2004–2006 byl podíl rozvodů téměř 54 %, v letech 2016 až 2018 byl tento 

podíl necelých 48 %. 

Střední délka života při narození se prodlužuje, u mužů v roce 2018 dosáhla 77,0 let, u žen 

83,0 let. Hodnoty střední délky života při narození, tj. naděje na dožití, jsou zde významně 

vyšší, než je průměr České republiky, u mužů o jeden rok a u žen o 1,2 roky. U mužů se řadí 

Jihlava v pomyslném žebříčku ORP v celé České republice na 25. místo, u žen dokonce na 10. 

místo. Muž na Jihlavsku, který dosáhl v roce 2018 věku 65 let, má naději na dožití dalších 16,6 

let (tj. 81,6 let života celkem) a žena 20,4 let (85,4 let života celkem). Tyto hodnoty jsou u obou 

pohlaví vyšší, tj. příznivější než je průměr v České republice, u žen je tento rozdíl vyšší než u 

mužů. (Zdroj: Jihlava. Analýza zdravotního stavu obyvatel 2020, ČSÚ 2021) 
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Sociálně ekonomické ukazatele v období 2016 - 2020 (ÚP, 2021) 
 
Celkový počet vyplacených dávek v hmotné nouzi a tím i celkový objem vyplacených dávek  v 

hmotné nouzi v ORP Jihlava ve sledovaném období výrazně klesal.    

 

Příspěvek na živobytí   

Celková výše vyplacených Příspěvků na živobytí v ORP Jihlava v období 2016 – 2020 

zaznamenala výrazný pokles.   V roce 2016 bylo vyplaceno na PnŽ celkem 35 957 259 Kč, v roce 

2019 celkový objem vyplacených Příspěvků na živobytí činil již pouze 15 196 084, tedy pouze 

42% částky roku 2016. V roce 2020 se celkový objem PnŽ oproti předchozím rokům mírně 

navýšil, na  17 043 137 Kč. Vývoj dokumentuje následující graf.    

 
Graf č. 7:  Vývoj vyplacených dávek příspěvku na živobytí, 2016–2020, ORP Jihlava 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování  
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Doplatek na bydlení   

Celkový počet vyplacených doplatků na  bydlení v ORP Jihlava vykazuje rovněž klesající 

tendenci.  V  roce 2016 činil objem vyplaceného doplatku na bydlení částku 15 281 046 Kč, 

v roce 2020 činil tento objem finančních prostředku již pouze 7 218 914 Kč, ve sledovaném 

období došlo tedy ke snížení o 53%. Vývoj dokumentuje graf č. 8.   

 
Graf č. 8:  Vývoj vyplacených dávek doplatku na bydlení, 2016–2020, ORP Jihlava 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování  
 
 
 
Mimořádná okamžitá pomoc   

Celkový počet vyplacených příspěvků Mimořádné okamžité pomoci v ORP Jihlava měl ve 

sledovaném období až do roku 2019 klesající charakter. V roce 2019 došlo k výraznému 

zvýšení objemu finančních prostředků vyplacených v rámci této dávky hmotné nouze, v roce 

2020 bylo v rámci jednotlivých dávek MOP vyplaceno celkem 545 891 Kč. Vývoj je patrný 

z grafu č. 9.    
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Graf č. 9:  Vývoj vyplacených dávek MOP, 2016–2020, ORP Jihlava 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování  

 

Příspěvek na péči dle stupně závislosti a věkové kategorie   

Celkový počet vyplacených Příspěvků na péči v ORP Jihlava v kategorii od 1 roku do 18 let 

vykazuje ve sledovaném období pouze v I. stupni závislosti mírně stoupající vývoj. Ve II., III. a 

IV. stupni závislosti osciluje kolem průměrné hodnoty.  

Celkový počet vyplacených Příspěvků na péči v ORP Jihlava v kategorii osob starších 18 let se 

ve III. a IV. stupni závislosti  ve sledovaném období kontinuálně zvyšoval a lze jej přičítat 

demografickému stárnutí populace a navyšujícímu se počtu osob ve vyšším seniorském věku, 

kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. U II. stupně závislosti počet vyplacených dávek 

za sledované období osciluje kolem průměrného počtu 11 782 dávek. U I. stupně závislosti je 

patrný klesající trend. Vývoj v jednotlivých stupních znázorňují grafy č. 10 – č. 13.      
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Graf č. 10:  Vývoj počtu vyplacených dávek u Příspěvku na péči I. stupně (lehká závislost), ORP Jihlava 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování  

 

Graf č. 11:  Vývoj počtu vyplacených dávek u Příspěvku na péči II. stupně (středně těžká závislost), ORP Jihlava 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 
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Graf č. 12:  Vývoj počtu vyplacených dávek u Příspěvku na péči III. stupně (těžká závislost), ORP Jihlava 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 

 
 
Graf č. 13:  Vývoj počtu vyplacených dávek u Příspěvku na péči IV. stupně (úplná závislost), ORP Jihlava 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 
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výrazným způsobem dopady pandemie Covid-19.  Názorně vývoj nezaměstnanosti 

dokumentuje graf č. 14 a č. 15. 

 
Graf č. 14:  Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání, ORP Jihlava 

  
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 

 
 
Graf č. 15:  Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání, ORP Jihlava

  
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 
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snížení počtu uchazečů a je patrné, že uchazeči nezůstávají v evidenci dlouhou dobu, daří se 

jim uplatnit na trhu práce. Největší pokles počtu evidovaných osob je v období do 3 měsíců od 

přijetí do evidence. Vývoj počtu dlouhodobě nezaměstnaných, resp. evidovaných osob je 

příznivý. V roce 2016 setrvávalo v evidenci déle než 12 měsíců 32% z celkového počtu 

uchazečů, v roce 2020 byl tento podíl již pouze 18%. Bližší znázornění graf č. 16 a č. 17. 

 
 
Graf č. 16:  Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání dle doby evidence, ORP Jihlava 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 
 
 
Graf č. 17:  Počet dlouhodobých uchazečů o zaměstnání, ORP Jihlava 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 
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Závislost délky evidence na věku uchazeče ilustruje graf č. 18. Z grafu je patrné, že nejdéle 

v evidenci setrvávají osoby ve věkové kohortě 55-59 let. Naopak nejkratší dobu v evidenci 

stráví uchazeči do 19 let. 

 
 
Graf č. 18:  Délka evidence v závislosti na věku uchazeče 

  
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 

 
Situace v oblasti uchazečů o zaměstnání se změněnou pracovních schopností není výrazně 

příznivá, přestože pozitivní vývoj ve smyslu poklesu osob v evidenci lze také sledovat. Podíl 

počtu osob se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 

osciluje v rámci sledovaného období okolo průměrné hodnoty 12%. I zde dochází ke snižování 

podílu počtu uchazečů/osob se ZP na celkovém počtu evidovaných uchazečů a to ze 14% 

v roce 2016 na 10% v roce 2020. V celkovém srovnání však k poklesu počtu uchazečů o 

zaměstnání/osob se ZP došlo v menší míře než u osob zdravých. 

 
Graf č. 19:  Podíl uchazečů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 
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Graf č. 20:  Vývoj uchazečů se změněnou pracovní schopností a bez ní 

 
Zdroj: ÚP (údaje k 31. 3. 2020, v absolutních číslech), vlastní zpracování 
 
 
 
Sociální služby na území ORP Jihlava (Národní registr poskytovatelů sociálních služeb, 2021) 

 

Podle Registru poskytovatelů sociálních služeb, který v elektronické verzi spravuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, působí ve správním obvodu ORP Jihlava celkem 30 

poskytovatelů sociálních služeb, kteří realizují sociální práci ve svých 24 zařízeních sociálních 

služeb a poskytují v celkem 64 sociálních služeb. Drtivá většina těchto poskytovatelů (20) sídlí 

v krajském městě Jihlavě. Zbytek zařízení má sídlo v jiné obci správního obvodu Jihlava (zdroj: 

iregistr.mpsv.cz, dostupné z 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1612801412648_1 online 

14.1.2021). 

Nejrozšířenějším typem sociálních služeb (12) je pečovatelská služba. Pro občany města 

Jihlava poskytuje tuto službu Integrované centrum sociálních služeb Jihlava (příspěvková 

organizace Města) a charitní pečovatelská služba Oblastní charity Jihlava. Pečovatelskou 

službu provozují všechna města správního obvodu (Brtnice, Polná a Třešť) a městys Stonařov. 

(Pečovatelská služba v městyse Batelov ukončila svou činnost v roce 2016). Samostatně 

provozují pečovatelskou službu obce Horní Dubenky a Věžnice u Havlíčkova Brodu. V obcích 

Kostelec u Jihlavy, Luka nad Jihlavou, Kamenice u Jihlavy, Nová Říše a Horní Cerekev je 

poskytovatelem pečovatelské služby Oblastní charita Jihlava.  
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Další nejpočetnější skupinou jsou zařízení odborného sociálního poradenství (11). Většina z 

nich (8) má sídlo v Jihlavě, jedna sídlí ve Ždírci. Poradny Domácího hospice Vysočina a Sdílení 

poskytují své služby i na území ORP Jihlava, ale své sídlo mají Novém Městě na Moravě, resp. 

v Telči.  

Domovy pro seniory jsou celkem 3, z toho jeden sídlí mimo krajské město (Domov Ždírec). 

Domovy se zvláštním režimem jsou registrovány 2, z toho jeden v Jihlavě a jeden ve Ždírci. 

Domov pro osoby se zdravotním postižením se na území ORP nenachází (občanům ORP Jihlava 

nabízí sociální služby Domov Kamélie Křižanov, který se nachází v ORP Žďár nad Sázavou a 

který rovněž provozuje službu chráněného bydlení).  

Pro cílovou skupinu děti a mládež fungují na území ORP Jihlava 3 nízkoprahová zařízení 

(všechna jsou provozována Oblastní charitou Jihlava) a dvě sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi. 

Všechna ostatní zařízení poskytují svoje sociální služby v krajském městě: 

sociální rehabilitace (6), 

denní stacionáře (4),  

odlehčovací služba (3),  

osobní asistence (3),  

terénní program (3) 

azylové domy (2),  

chráněné bydlení (2),  

sociálně terapeutické dílny (2)  

týdenní stacionáře (1) 

tísňová péče (1) 

kontaktní centrum (1),  

krizová pomoc (1),  

noclehárna (1),  

průvodcovské a předčitatelské služby (1),  

tlumočnické služby (1) 

služby následné péče (1),  

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (1), 

intervenční centra (1) 



 

20 

 

 

 

 

Projekt: Vytvoření střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015336 
 

Služby intervenčního centra jsou zajištěny v rámci Psychocentra – manželské a rodinné 

poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Ve městě Jihlavě poskytují ve specifickém 

režimu sociální služby také dvě zdravotnická zařízení lůžkového typu, Nemocnice Jihlava a 

Psychiatrická nemocnice Jihlava.  

Služby, které ve správním obvodu Jihlava úplně chybí, jsou raná péče, domy na půli cesty, 

podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny. Rovněž chybí telefonická krizová 

pomoc, nízkoprahová denní centra a terapeutické komunity.  

 

Největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb z hlediska dostupnosti na území ORP 

Jihlava je Oblastní charita Jihlava, která je základní organizační složkou Diecézní charity Brno. 

Oblastní charita Jihlava svou činností pokrývá potřeby širokému spektru cílových skupin v 

současné době provozuje v krajském městě i mimo něj 23 služeb sociální péče (Charitní 

pečovatelská služba v Kamenici, Lukách nad Jihlavou, Telči, Nové Říši, Kostelci, Horní Cerekvi, 

Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou, Osobní asistence Dačice, Bárka - domácí hospic 

Jihlava, Adapta) a sociální prevence (Centrum primární prevence Vrakbar, Nízkoprahový klub 

Vrakbar, ZASTÁVka Telč, NZDM Maják Luka nad Jihlavou, ERKO, Centrum U Větrníku, Následná 

péče, Klubíčko, TP SOVY). (Dostupné z https://jihlava.charita.cz/o-nas/clanky-a-tiskove-

zpravy/historie-oblastni-charity-jihlava,online 20.12.2020) Její doménou je také dlouholetá 

práce s desítkami dobrovolníků v programech pokrývajících nejen SO ORP Jihlava.   

Významným poskytovatelem sociálních služeb na území města Jihlava je Integrované centrum 

sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace statutárního města Jihlava, která realizuje 4 

sociální služby v ambulantní, terénní i pobytové formě (pečovatelská služba, denní stacionář, 

odlehčovací služba, domov pro seniory) a provozuje také domácí zdravotní péči. Poskytuje tak 

komplexní péči zejména o seniory a osoby s vážným zdravotním postižením. 

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, Oblastní charita Jihlava i některé další 

organizace poskytují své služby na více pobočkách. Tím zajištěna lepší dostupnost sociální 

pomoci a služeb pro obyvatele správního obvodu. 

Rozdělení zařízení sociální péče do skupin podle zřizovatele ukazuje, že většina z nich jsou 

nestátní neziskové organizace. V obvodu jich působí celkem dvacet dva a jsou to zapsané 

spolky, zapsané ústavy nebo obecně prospěšné společnosti. Příspěvkových organizací 

zřizovaných obcemi je šest. Převládají zařízení s pečovatelskou službou (Brtnice, Polná, Třešť, 

https://jihlava.charita.cz/o-nas/clanky-a-tiskove-zpravy/historie-oblastni-charity-jihlava
https://jihlava.charita.cz/o-nas/clanky-a-tiskove-zpravy/historie-oblastni-charity-jihlava
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Jihlava, Horní Dubenky), zřizovatelem Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava a 

Denního a týdenního stacionáře Jihlava je Statutární město Jihlava. Kraj Vysočina je 

zřizovatelem dvou zařízení - Domov Ždírec, který plní i funkci domova se zvláštním režimem, 

Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, které provozuje službu 

intervenčního centra. Významným poskytovatelem sociálních služeb je církev (Diecézní charita 

Brno, Středisko křesťanské pomoci Jihlava).  

Podrobnější informace poskytuje níže uvedená tabulka č. 2. 

 

Tabulka 2: Poskytovatelé sociálních služeb 
Poskytovatel Počet 

v  
ORP 
Jihlav
a/kap
acita 

Cílová skupina Sídlo org./ 
územní 
dostupno
st služby  

kontakt Úva
zků 
celk
em 

Kap
acit
a 
služ
by 

Azylové domy 3      

Na Počátku o.p.s. PS 
počet 
lůžek: 
15 

oběti domácího násilí 
rodiny s dítětem/dětmi 
(0 – 64 let) 

Brno/ 
Vysočina 

 info@napocatku.cz  

Tel: 728 934 347 

  

Středisko křesťanské 
pomoci - Naděje pro 
život Jihlava 

PS 
počet 
lůžek: 
43 

oběti domácího násilí 
osoby bez přístřeší 
rodiny s dítětem/dětmi 
(0 – 64 nebo až 80 senioři 
s dětmi nebo ženy bez 
SD) 

Jihlava  info@nadejeprozivot.cz 
 

Tel:  607 004 516  
 

  

Středisko křesťanské 
pomoci Jihlava 

PS 
počet 
lůžek: 
22 

osoby bez přístřeší 
osoby v krizi 
(muži 18 – 80+ let) 

Jihlava skpjihlava@skpjihlava.cz 

Tel.:  567307907  
 

  

Centra denních služeb 1      

Centrum denní služeb 
Brtnice 

AS 5 
 

 osoby se zdravotním 
postižením 
senioři (40 – 80+ let) 
 

Brtnice Tel.: 567216324 
socialnisluzby@brtnice.cz 
 

  

Denní stacionáře 5      

Denní a týdenní 
stacionář Jihlava, 
příspěvková organizace 

AS 30 osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením (40 – 64 let) 

Jihlava Tel.: 567210270  

reditel@stacionar-
jihlava.cz 
 

  

Denní stacionář 
Pohodář Luka nad 
Jihlavou 

AS 15  osoby se zdravotním 
postižením 
senioři  
(věk blíže neuveden) 
 

Luka nad 
Jihlavou 

pohodar@jihlava.charita.c
z 
tel.: 73401610638 

  

Domov Kamélie 
Křižanov, p.o. 

AS 4 
(MOK) 

osoby s kombinovaným 
postižením 

Křižanov info@domovkamelie.cz 

tel.:  
 566694220  

 

  

mailto:info@napocatku.cz
mailto:info@nadejeprozivot.cz
mailto:skpjihlava@skpjihlava.cz
mailto:socialnisluzby@brtnice.cz
mailto:reditel@stacionar-jihlava.cz
mailto:reditel@stacionar-jihlava.cz
mailto:pohodar@jihlava.charita.cz
mailto:pohodar@jihlava.charita.cz
mailto:info@domovkamelie.cz
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osoby s mentálním 
postižením (18-64 let) 

INTEGRAČNÍ CENTRUM 
SASOV z.ú. - denní 
stacionář 

AS 3 
(MOK) 

osoby s jiným zdravotním 
postižením 
osoby s kombinovaným 
postižením (3-40 let) 

Jihlava stacionar@icsasov.cz 
tel.: 728 373 968 

  

Integrované centrum 
sociálních služeb 
Jihlava, příspěvková 
organizace - denní 
stacionář 

AS 20 
(MOK) 

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 
(Alzh. typ) 
senioři (55 – 80+ let) 

Jihlava reditel@icss.cz 
tel.: 567 301 629 

  

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

1      

Domov Kamélie 
Křižanov, příspěvková 
organizace 

PS 
počet 
lůžek: 
75 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením (19 – 64 let) 

Křižanov/
Vysočina 

reditelka@domovkam
elie.cz 
tel.:  566543401 

  

Domovy pro seniory 4      

Domov Ždírec, 
příspěvková organizace 

PS 
počet 
lůžek: 
33 

senioři 
(47 – 80+ let) 

Ždírec matejkova.m@domovzdir
ec.cz 
tel.: 734641644 

  

DS Stříbrné Terasy 
o.p.s. 

PS 
počet 
lůžek: 
75 

senioři (55 – 80+ let) Jihlava domovsenioru@stribrnete
rasy.cz 
tel.:  602 374 188 

  

Domov pro seniory 
Lesnov 

PS 
počet 
lůžek: 
146 

Senioři (55 – 80+ let) Jihlava reditel@icss.cz 
tel.:  565 599 451 

  

Senecura 
SeniorCentrum Telč 

PS 
počet 
lůžek: 
62 

Senioři (60 – 80+ let) Telč  m.krejci@senecura.cz  

Tel.: 608 980 640 

  

Domovy se zvláštním 
režimem 

4      

Alzheimercntrum 
Jihlava, z.ú.  

PS 
počet 
lůžek: 
95 

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 
(nad 40 let věku) 

Jihlava/ 
Vysočina 

jihlava@alzheimercentru
m.cz 
tel.:  778 494 010 

  

Domov Ždírec, 
příspěvková organizace 

PS 
počet 
lůžek: 
83 

 osoby s chronickým 
duševním onemocněním 
(nad 55 let věku) 

Ždírec matejkova.m@domovzdir
ec.cz 
tel.: 734641644 

  

Senecura 
SeniorCentrum Telč 

PS 
počet 
lůžek: 
60 

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 
(nad 55 let věku) 

Telč  m.krejci@senecura.cz  

Tel.: 608 980 640 

  

Domov se zvláštním 
režimem Telč (Senior 
Home s.r.o.) 

PS 
počet 
lůžek: 
56 

senioři a osoby s 
chronickým duševním 
onemocněním (nad 55 
let věku) 

Telč nfo@senior-home.cz 
tel.: 773 833 238 

  

Chráněné bydlení 2      

mailto:stacionar@icsasov.cz
mailto:reditel@icss.cz
mailto:reditelka@domovkamelie.cz
mailto:reditelka@domovkamelie.cz
mailto:matejkova.m@domovzdirec.cz
mailto:matejkova.m@domovzdirec.cz
mailto:domovsenioru@stribrneterasy.cz
mailto:domovsenioru@stribrneterasy.cz
mailto:reditel@icss.cz
mailto:m.krejci@senecura.cz
mailto:jihlava@alzheimercentrum.cz
mailto:jihlava@alzheimercentrum.cz
mailto:matejkova.m@domovzdirec.cz
mailto:matejkova.m@domovzdirec.cz
mailto:m.krejci@senecura.cz
mailto:info@senior-home.cz
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Chráněné bydlení 
Matky Boží  
+ Chráněné bydlení 
Benešova (DSTS 
Jihlava) 

PS 
počet 
lůžek: 
8 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením (18 - 64 let) 

Jihlava Tel.: 
567210270  

reditel@stacionar-
jihlava.cz 
 

  

VOR Jihlava, z.ú PS 
počet 
lůžek: 
5 

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 
(19 – 64 let) 

Jihlava e.kantorova@os-vor.cz 
tel.:  567 210 861 

  

Domov Kamélie 
Křižanov, příspěvková 
organizace 

PS 
počet 
lůžek: 
50 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením  
(19 – 64 let) 

Křižanov, 
Velké 
Meziříčí, 
Osová 
Bítýška, 
(Nové 
Město 
nad 
Moravě, 
Žďár 
n.s.)/ 
Vysočina 
 

reditelka@domovkam
elie.cz 
tel.:  566543401 

  

Intervenční centra 1      

Psychocentrum - 
manželská a rodinná 
poradna Kraje 
Vysočina, příspěvková 
organizace 

AS 2 
(MOK) 

TS 1 
(MOK) 

oběti domácího násilí 
(od 3 let do 80+ let) 

Jihlava ic.vysocina@psychocentru
m.cz 
tel.: 567 215 532 

  

Kontaktní centra 1      

Centrum U Větrníku 
Jihlava (OCHJ) 

AS 12 
(MOK)

TS 8 
(MOK) 
 

osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 
osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 
(od 15 let) 

Jihlava/V
ysočina 

kacko@jihlava.charita.cz 
tel.:  736 523 675 

  

Krizová pomoc 1      

Centrum J.J. 
Pestalozziho, o.p.s. - 
Krizová pomoc 

AS 3 
(MOK) 

osoby v krizi (bez 
omezení věku) 

Jihlava/V
ysočinna 

kcji@pestalozzi.cz 
tel.:  727 803 665 

  

Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

4      

NZDM Maják Luka nad 
Jihlavou (OCHJ) 

AS 28 
(MOK)

TS 15 
(MOK) 

děti a mládež ve věku od 
6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími 
jevy 

Jihlava  majak@jihlava.charita.c
z 

tel.:734 435 283 

  

ZASTÁVka Telč (OCHJ) AS 25 
(MOK)

TS 10 
(MOK) 
 

děti a mládež ve věku od 
6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími 
jevy 
osoby, které vedou 
rizikový způsob života 
nebo jsou tímto 
způsobem života 
ohroženy 

Telč 
 
zastavka.telc@ji
hlava.charita.cz 
tel.: 567 214 613 

 

  

mailto:reditel@stacionar-jihlava.cz
mailto:reditel@stacionar-jihlava.cz
mailto:e.kantorova@os-vor.cz
mailto:reditelka@domovkamelie.cz
mailto:reditelka@domovkamelie.cz
mailto:ic.vysocina@psychocentrum.cz
mailto:ic.vysocina@psychocentrum.cz
mailto:kacko@jihlava.charita.cz
mailto:kcji@pestalozzi.cz
mailto:majak@jihlava.charita.cz
mailto:majak@jihlava.charita.cz
mailto:zastavka.telc@jihlava.charita.cz
mailto:zastavka.telc@jihlava.charita.cz
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Erko - nízkoprahové 
zařízení pro děti a 
mládež Jihlava (OCHJ) 

AS 49 
(MOK)  

děti a mládež ve věku od 
6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími 
jevy 
osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 
osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 
osoby, které vedou 
rizikový způsob života 
nebo jsou tímto 
způsobem života 
ohroženy 
rodiny s dítětem/dětmi 
etnické menšiny 

Jihlava erko.jihlava@jihlava.charit
a.cz 
tel.:  734 765 748 

  

Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež 
Vrakbar Jihlava (OCHJ) 

AS 25 
(MOK)

TS 10 
(MOK) 
 

děti a mládež ve věku od 
6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími 
jevy 
osoby, které vedou 
rizikový způsob života 
nebo jsou tímto 
způsobem života 
ohroženy 
pachatelé trestné 
činnosti 
etnické menšiny 

Jihlava  vrakbar@jihlava.charita.cz 
tel.: 739 381 037 

 

  

Noclehárny 1      

Noclehárna Havaj 
(Středisko křesťanské 
pomoci Jihlava) 

12 
lůžek 

osoby bez přístřeší (18 – 
80 let) 

Jihlava skpjihlava@skpjihlava.cz 
tel.: 777 322 758 

  

Odborné sociální 
poradenství 

12      

Poradna Bílého kruhu 
bezpečí, z.s., Jihlava 

AS 2 
(MOK)

TS 1 
(MOK) 
 

oběti domácího násilí 
oběti trestné činnosti 
(bez omezení věku) 

Jihlava/ 
Vysočina 

bkb.jihlava@bkb.cz 
tel.: 606 631 551 

  

Centrum pro zdravotně 
postižené Jihlava 

AS 5 
(MOK)

TS 5 
(MOK) 
 

osoby se zdravotním 
postižením 
osoby v krizi 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři (od 18 let) 

  szdptr@volny.cz 

 

Tel.: 567 303 685 

  

Domácí hospic 
Vysočina, o.p.s., 
Středisko hospicové 
péče Nové Město na 
Moravě 

AS 1 
(MOK)

TS 2 
(MOK) 
 

osoby v krizi 
(od 7 let) 

Nové 
Město na 
Moravě/ 
Vysočina 

blanka.netolicka@hos
picvysocina.cz 
tel.:  731604301 

  

Domov Ždírec, 
příspěvková organizace 

AS 1 
(MOK)

TS 1 
(MOK) 
 

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 
osoby v krizi (od 18 let) 

Ždírec/ 
Vysočina  

matejkova.m@dom
ovzdirec.cz 
tel.:  561 111 307 

 

  

mailto:erko.jihlava@jihlava.charita.cz
mailto:erko.jihlava@jihlava.charita.cz
mailto:vrakbar@jihlava.charita.cz
mailto:skpjihlava@skpjihlava.cz
mailto:bkb.jihlava@bkb.cz
mailto:szdptr@volny.cz
mailto:blanka.netolicka@hospicvysocina.cz
mailto:blanka.netolicka@hospicvysocina.cz
mailto:matejkova.m@domovzdirec.cz
mailto:matejkova.m@domovzdirec.cz
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INTEGRAČNÍ CENTRUM 
SASOV z.ú. - odborné 
sociální poradenství 

AS 4 
(MOK)

TS 3 
(MOK) 
 

osoby s jiným zdravotním 
postižením 
osoby v krizi (bez 
omezení věku) 

Jihlava/ 
Vysočina 

poradna@icsasov.cz 
tel.:  727 933 980 

  

Poradna pro gambling 
Kraje Vysočina 

AS 1 
(MOK)  

osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na 
návykových látkách 
osoby v krizi (od 11 let) 

Jihlava/ 
Vysočina  

michaela.vitmajerova
@jihlava.charita.cz 
tel.: 736523675 

 

  

Poradna Národní rady 
osob se zdravotním 
postižením ČR 

AS 
? 

osoby se zdravotním 
postižením 
senioři (bez omezení 
věku) 

? není na 
Vysočině 

---   

Občanská poradna 
Jihlava, z. s. 

AS 4 
(MOK) 

TS 1 
(MOK) 

osoby v krizi (18 – 80+ 
let) 

Jihlava 

 
poradna.ji@psych
ocentrum.cz 
tel.. 567 308 855 

 

  

Psychocentrum - 
manželská a rodinná 
poradna Kraje 
Vysočina, příspěvková 
organizace 

AS 8 
(MOK) 

 

děti a mládež ve věku od 
6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími 
jevy 
oběti domácího násilí 
osoby v krizi 
rodiny s dítětem/dětmi 
(11 – 80+ let) 

Jihlava poradna.ji@psycho 
centrum.cz 
tel.:  567 308 855 

  

Poradna Sdílení 
o.p.s. 

AS 1 
(MOK) 

TS 1 
(MOK) 

 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s jiným zdravotním 
postižením 
osoby v krizi 
senioři (19 – 80+ let) 

Telč/ 
Vysočina 

sdileni.telc@gmail.co
m 
tel.: 777 574 975 

  

Centrum na podporu 
integrace cizinců pro 
Kraj Vysočina 

AS 2 
(MOK) 

TS 1 
(MOK) 

 

imigranti a azylanti (bez 
omezení věku) 

Jihlava/ 
Vysočina 

  icjihlava@suz.cz 
tel.: 567212257 

 

  

TyfloCentrum Jihlava, 
o.p.s. 

AS 3 
(MOK) 

TS 1 
(MOK) 

 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby se zrakovým 
postižením (11 – 80+ let) 

Jihlava 

 
belovova@tyflocentr
umjihlava.cz 
tel.:  724 865 566 

 

  

Odlehčovací služby 4      

Adapta Jihlava - 
odlehčovací služba 
(OCHJ) 

TS 2 
lůžka 
víken
dový 
pobyt 
jedno
u za 
měsíc 
od 
pátku 
15:00 
h do 
neděl
e 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 
osoby s tělesným 
postižením (7-64 let) 

Jihlava 
 
adapta.jihlava@jihlava.ch
arita.cz 
tel.:  733 755 995 

 

  

mailto:poradna@icsasov.cz
mailto:michaela.vitmajerova@jihlava.charita.cz
mailto:michaela.vitmajerova@jihlava.charita.cz
mailto:poradna.ji@psychocentrum.cz
mailto:poradna.ji@psychocentrum.cz
mailto:poradna.ji@psycho%20centrum.cz
mailto:poradna.ji@psycho%20centrum.cz
mailto:sdileni.telc@gmail.com
mailto:sdileni.telc@gmail.com
mailto:icjihlava@suz.cz
mailto:belovova@tyflocentrumjihlava.cz
mailto:belovova@tyflocentrumjihlava.cz
mailto:adapta.jihlava@jihlava.charita.cz
mailto:adapta.jihlava@jihlava.charita.cz
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16:00 
h,  
AS: 6 
TS:1 
 

Bárka - domácí hospic 
Jihlava (OCHJ) 

TS 4 
(MOK) 

 

osoby s chronickým 
onemocněním (19 – 80+ 
let) 

Jihlava dhp.jihlava@jihlava.charit
a.cz 
tel.: 739 389 254 

  

Integrované centrum 
sociálních služeb 
Jihlava, příspěvková 
organizace - 
odlehčovací služba 

PS  
počet 
lůžek: 
10 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby se zdravotním 
postižením 
senioři ( 40 – 80+ let) 

Jihlava reditel@icss.cz 
tel.:  565 599 451 

  

Sdíleni o.p.s. TS 9 
(MOK) 

 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s jiným zdravotním 
postižením 
senioři (19 let – 80+let) 

Telč sdileni.telc@gmail.com 
tel.:  777 574 975 

  

SeneCura 
SeniorCentrum Telč 
s.r.o. 

PS 
počet 
lůžek: 
8 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s jiným zdravotním 
postižením 
senioři (55 let – 80+let) 

Telč  m.krejci@senecura.cz  

Tel.: 608 980 640 

  

Osobní asistence 3      

Muži a ženy o.p.s. TS ? 
(MOK) 

 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s tělesným 
postižením 
osoby se zdravotním 
postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři (bez omezení 
věku) 

Jihlava www.muziazeny.cz 
vosahlova@muziazeny.cz 
 

  

VČELKA sociální služby 
o.p.s. 

TS 10 
(MOK) 

 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 
osoby s tělesným 
postižením 
osoby se zdravotním 
postižením 
senioři (bez omezení 
věku) 

Jihlava  jihlava@pecevcel
ka.cz 
 
 kubec@pecevcelk
a.cz 
tel.:  725 526 905 

  

ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. TS 16 
(MOK) 

 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s jiným zdravotním 
postižením 
osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 

Jihlava nfo@zivot99-jihlava.cz 
tel.: 567 211 695 

  

mailto:dhp.jihlava@jihlava.charita.cz
mailto:dhp.jihlava@jihlava.charita.cz
mailto:reditel@icss.cz
mailto:sdileni.telc@gmail.com
mailto:m.krejci@senecura.cz
http://www.muziazeny.cz/
mailto:vosahlova@muziazeny.cz
mailto:jihlava@pecevcelka.cz
mailto:jihlava@pecevcelka.cz
mailto:kubec@pecevcelka.cz
mailto:kubec@pecevcelka.cz
mailto:info@zivot99-jihlava.cz


 

27 

 

 

 

 

Projekt: Vytvoření střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb pro ORP Jihlava 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015336 
 

osoby s tělesným 
postižením 
senioři 
(od 19 let) 

Pečovatelská služba 8      

AC Facility, s.r.o 
(Alzheimercentrum 
a.s.) 

TS 3 
(MOK) 

 

osoby se zdravotním 
postižením 
senioři (27 let – 80+let)) 

?? cb@alzheimercentrum.cz 
tel.:  773 377 036 

  

Charitní pečovatelská 
služba OCH Jihlava 

AS 6 
(MOK 
v jedno
tlivých 
místec
h je 1) 

 
TS 18 
(MOK 
MOK 
v jedno
tlivých 
místec
h je 2-
4) 

 

osoby se zdravotním 
postižením 
senioři (19 let – 80+let) 

Jihlava/ 
Nová 
Říše, 
Horní 
Cerekev, 
Kostelec 
u Jihlavy, 
Luka n.J., 
Kamenic
e u Jihl.,  
Telč 
 

chps.hornicerekev@ji
hlava.charita.cz 
chps.kamenice@jihlav
a.charita.cz 
chps.telc@jihlava.cha
rita.cz 
chps.kostelec@jihlava
.charita.cz 
chps.luka@jihlava.cha
rita.cz 

 chps.novarise@jihla
va.charita.cz 

 

  

ICSS Jihlava, 
příspěvková organizace 
- pečovatelská služba 

AS 4 
(MOK) 

TS 30 
(denní) 

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 
osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby se zdravotním 
postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 
senioři (19 let – 80+let) 

Jihlava 
 sektretariat@icss.c
z  

Tel.: 567301629 

  

Středisko osobní 
hygieny (Město 
Brtnice) 

AS 1 
(MOK) 

TS 2 
(MOK) 

 

osoby se zdravotním 
postižením 
senioři (40 – 80+let) 

Brtnice  socialnisluzby@br
tnice.cz 
tel.: 607 869 309 

  

Pečovatelská služba 
Polná 

AS 1 
(MOK) 

TS 4 
(MOK) 

 

osoby se zdravotním 
postižením 
senioři (19 let – 80+ let) 

Polná daniela.sinaglova@mu-
polna.cz 
tel.:  725570394 

  

Pečovatelská služba 
Třešť 

AS 8 
(den) 

TS 
100 
(den) 

 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s jiným zdravotním 
postižením 
osoby se zdravotním 
postižením 
senioři (27 let – 80+ let) 

Třešť dps@trest.cz 

 Tel.: 
567224793  

 

  

Pečovatelská služba 
Horní Dubenky 

AS 5 
(MOK) 

TS 35 
(MOK) 

 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s jiným zdravotním 
postižením 
osoby se zdravotním 
postižením 
rodiny s dítětem/dětmi 

Horní 
Dubenky 

dubenky@volny.cz 
tel.:  

  

mailto:cb@alzheimercentrum.cz
mailto:chps.hornicerekev@jihlava.charita.cz
mailto:chps.hornicerekev@jihlava.charita.cz
mailto:chps.kamenice@jihlava.charita.cz
mailto:chps.kamenice@jihlava.charita.cz
mailto:chps.telc@jihlava.charita.cz
mailto:chps.telc@jihlava.charita.cz
mailto:chps.kostelec@jihlava.charita.cz
mailto:chps.kostelec@jihlava.charita.cz
mailto:chps.luka@jihlava.charita.cz
mailto:chps.luka@jihlava.charita.cz
mailto:chps.novarise@jihlava.charita.cz
mailto:chps.novarise@jihlava.charita.cz
mailto:sektretariat@icss.cz
mailto:sektretariat@icss.cz
mailto:socialnisluzby@brtnice.cz
mailto:socialnisluzby@brtnice.cz
mailto:daniela.sinaglova@mu-polna.cz
mailto:daniela.sinaglova@mu-polna.cz
mailto:dps@trest.cz
mailto:dubenky@volny.cz
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senioři (bez omezení 
věku) 

VČELKA sociální služby 
o.p.s. 

TS 17 
(MOK) 

 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 
osoby s tělesným 
postižením 
osoby se zdravotním 
postižením 
senioři (bez omezení 
věku) 

Jihlava  jihlava@pecevcel
ka.cz 
 
 kubec@pecevcelk
a.cz 
tel.:  725 526 905 

  

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

1      

TyfloCentrum Jihlava, 
o.p.s. 

TS 2 
(MOK) 

 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby se zrakovým 
postižením 
(od 11 let – 80+ let) 

Jihlava belovova@tyflocentrumjih
lava.cz 
tel.: 724 865 566 

  

Služby následné péče 1      

Následná péče Jihlava 
(OCHJ) 

TS 5 
(MOK) 

TS  
Počet 
lůžek: 
14 
 

osoby ohrožené 
závislostí nebo závislé na 
návykových látkách. 
Pobytová forma je 
poskytována osobám 
starším 18 let, 
ambulantní forma je 
poskytována osobám 
starším 16 let. 

Jihlava nasledna.pece@jihlav
a.charita.cz 
tel.: 734 695 546 

  

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

2      

Centrum pro rodinu 
Vysočina, z.s. 

AS 2 
(MOK) 

TS 1 
(MOK) 

rodiny s dítětem/dětmi 
(bez omezení věku) 

Jihlava centrum@centrumro
din.cz 
tel: 739 247 357 

  

Centrum pro rodinu 
Vysočina, z.s. (OCHJ) 

AS 18 
(MOK) 

TS 3 
(MOK) 

rodiny s dítětem/dětmi  
rodiny s nezaopatřenými 
dětmi do 26 let  
 

Jihlava klubicko.jihlava@jihlava. 
charita.cz 
tel.:  736 249 372 
 

  

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdr.postiž. 

1      

VČELKA sociální služby 
o.p.s. 

TS 10 
(MOK) 

 

osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 
osoby s tělesným 
postižením 
osoby se zdravotním 
postižením 

Jihlava jihlava@pecevcelka.cz 
 
 kubec@pecevcelk
a.cz 
tel.:  725 526 905 

  

mailto:jihlava@pecevcelka.cz
mailto:jihlava@pecevcelka.cz
mailto:kubec@pecevcelka.cz
mailto:kubec@pecevcelka.cz
mailto:belovova@tyflocentrumjihlava.cz
mailto:belovova@tyflocentrumjihlava.cz
mailto:nasledna.pece@jihlava.charita.cz
mailto:nasledna.pece@jihlava.charita.cz
mailto:centrum@centrumrodin.cz
mailto:centrum@centrumrodin.cz
mailto:klubicko.jihlava@jihlava.%20charita.cz
mailto:klubicko.jihlava@jihlava.%20charita.cz
mailto:jihlava@pecevcelka.cz
mailto:kubec@pecevcelka.cz
mailto:kubec@pecevcelka.cz
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senioři 
(7 let – 80+ let) 

Sociální rehabilitace 6      

Centrum pro neslyšící a 
nedoslýchavé kraje 
Vysočina, o.p.s. 

AS 6 
(MOK) 

TS 8 
(MOK) 

osoby se sluchovým 
postižením 
(3 – 80+ let) 

Jihlava lucie.stranska@cnn-

vysocina.cz 
tel.:  607 007 558 

  

F POINT z.s. AS 7 
(MOK) 

TS 10 
(MOK) 

děti a mládež ve věku od 
6 do 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími 
jevy 
imigranti a azylanti 
oběti obchodu s lidmi 
osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 
rodiny s dítětem/dětmi 
etnické menšiny 
(3 – 80 let) 

Jihlava  fpoint@fpoint.cz  

Tel.:  
774 612 268 

  

INTEGRAČNÍ CENTRUM 
SASOV z.ú. - sociální 
rehabilitace 

AS 4 
(MOK) 

TS 7 
(MOK) 

osoby s jiným zdravotním 
postižením 
osoby s kombinovaným 
postižením 
(7 – 40 let) 

Jihlava/ 
Vysočina 

rehabilitace@icsasov.cz 
tel.: 737 179 406 

  

TyfloCentrum Jihlava, 
o.p.s. 

AS 2 
(MOK) 

TS 3 
(MOK) 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby se zrakovým 
postižením 
(11 – 80+ let) 

Jihlava belovova@tyflocentrumjih
lava.cz 
tel.: 724 865 566 

  

Tyfloservis, o.p.s. - 
Krajské ambulantní 
středisko Jihlava 

AS 2 
(MOK) 

TS 3 
(MOK) 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby se zrakovým 
postižením 

Jihlava jihlava@tyfloservis.cz 
tel.: 567 307 571 

  

VOR Jihlava, z.ú AS 4 
(MOK) 

TS 6 
(MOK) 

osoby s chronickým 
duševním onemocněním 
(19 – 65 let) 

Jihlava e.kantorova@os-vor.cz 
tel.:  567 213 700 

  

Terénní programy 3      

Terénní programy 
SOVY (OCHJ) 

TS 20 
(MOK) 

osoby žijící v sociálně 
vyloučených komunitách 
(11 – 80+ let) 

Jihlava michaela.kulhankova
@ jihlava.charita.cz 
tel.: 736 238 095 

  

AL PASO Vysočina 
(OCHJ) 

TS 4 
(MOK) 

osoby v krizi 
osoby, které vedou 
rizikový způsob života 
nebo jsou tímto 
způsobem života 
ohroženy 
pachatelé trestné 
činnosti 
(nad 18 let) 

Jihlava alpaso@ 
trebic.charita.cz 
tel.:  608 808 025 

  

Terénní programy 
Bouřka (SKP Jihlava) 

TS 1 

(MOK) 
osoby bez přístřeší (18 – 
26 let) 

Jihlava skpjihlava@ 
skpjihlava.cz 
tel.: 777 322 758 

  

Tísňová péče 1      

mailto:lucie.stranska@cnn-vysocina.cz
mailto:lucie.stranska@cnn-vysocina.cz
mailto:fpoint@fpoint.cz
mailto:rehabilitace@icsasov.cz
mailto:belovova@tyflocentrumjihlava.cz
mailto:belovova@tyflocentrumjihlava.cz
mailto:jihlava@tyfloservis.cz
mailto:e.kantorova@os-vor.cz
mailto:michaela.kulhankova@%20jihlava.charita.cz
mailto:michaela.kulhankova@%20jihlava.charita.cz
mailto:alpaso@trebic.charita.cz
mailto:alpaso@trebic.charita.cz
mailto:skpjihlava@skpjihlava.cz
mailto:skpjihlava@skpjihlava.cz
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ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. TS 1 
(MOK) 

 osoby s chronickým 
onemocněním 
osoby s tělesným 
postižením 
osoby se zrakovým 
postižením 
senioři (18 – 80+let) 

Jihlava/ 
Vysočina  

vondrakova@ 
zivot99-jihlava.cz 
tel.: 567 211 695 

 

  

Tlumočnické služby 1      

Centrum pro neslyšící a 
nedoslýchavé kraje 
Vysočina, o.p.s. 

AS 8 
(MOK) 

TS 6 
(MOK) 

osoby se sluchovým 
postižením 
(3 – 80+ let) 

Jihlava ucie.stranska@cnn-
vysocina.cz 
tel.:  607 007 558 

  

Týdenní stacionáře 1      

Denní a týdenní 
stacionář Jihlava, 
příspěvková organizace 

PS  
Počet 
lůžek:
28 

osoby s kombinovaným 
postižením 
osoby s mentálním 
postižením 
(16 – 64 let) 

Jihlava/ 
Vysočina 

Tel.: 567210270  

reditel@stacionar-
jihlava.cz 
 

  

 
Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb. Vyhledáno z databáze podle adresy zařízení 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1604668861070_1 
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