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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,

Jsem velmi potěšen, že vám mohu představit Výroční 
zprávu kraje Vysočina za rok 2006. Domnívám se, že je 
dobré na úvod zmínit, že vznik naší výroční zprávy je 
plodem poměrně dlouhé a důkladné diskuse. Několik let 
totiž mezi námi převládal názor, že veškerá data a další 
informace, které se obvykle ve výročních zprávách uvádějí, 
jsou stejně dnes v době internetu a svobodného přístupu 
k informacím kterémukoliv občanovi jednoduše přístupné 
a dostupné, a že tudíž není třeba stejné informace znovu 
každý rok sumarizovat a společně vydávat například 
ve formě výroční zprávy. 

Přes tyto docela logické argumenty jsme se nakonec 
rozhodli jít od roku 2006 i cestou vydávání výročních zpráv 
o našem kraji. K tomuto rozhodnutí nás vedl zejména 
zájem ještě více rozšířit a zároveň uživatelsky zpříjemnit 
možnosti získávání informací o Vysočině. 

Hlavním cílem vydání výroční zprávy o Vysočině je podání 
shrnující informace o stavu naší Vysočiny a o změnách, 
které se v daném roce na Vysočině odehrály nebo život
na Vysočině zásadním způsobem ovlivnily. 

I ve svém úvodním slově chci upozornit na některé události 
roku 2006, jež byly pro Vysočinu klíčové, a proto si dovolím 
zmínit hned několik dle mého názoru zajímavých 
a podstatných skutečností. 

Rok 2006 byl pro Vysočinu zásadním z hlediska dohody 
politické reprezentace na dalším postupu v oblasti realizace 

dlouhodobých oprav dopravní infrastruktury Vysočiny, tedy 
silnic. Jak v případě hlasování o půjčce od Evropské 
investiční banky, tak v případě schvalování Regionálního 
operačního programu došlo ke shodnému podpůrnému 
hlasování celého politického spektra zastoupeného 
v krajském zastupitelstvu. 

Bohužel se nám v roce 2006 již nepodařilo nalézt úplnou 
shodu z hlediska dalšího fungování našich zdravotnických 
zařízení. Schválili jsme centralizaci zdravotní záchranné 
služby a s ní spojené zvýšení kvality, na druhé straně 
i z důvodu poměrně nestabilní politické situace jsme příliš 
nepokročili v oblasti organizace zdravotní péče v krajských 
nemocnicích. 

Velmi dobrých výsledků dosáhl náš kraj v oblasti dalšího 
rozvoje informačních technologií a v oblasti informatizace 
patří Vysočina k nejrychleji se rozvíjejícím krajům. 

Obdobně úspěšní jsme byli i v oblasti čerpání peněz 
z evropských fondů i své přípravy na čerpání v plánovacím 
období 2007–2013. 

Nad rámec svých povinností se Vysočina v roce 2006 velmi 
intenzivně angažovala v oblasti zvyšování bezpečnosti 
provozu dálnice D1, budování telematických zařízení 
i v tlaku na lepší koordinaci složek integrovaného 
záchranného systému v krizových situacích. Dlouhodobou 
prioritou našeho kraje byla a je péče o bezpečnost našich 
občanů. 

Na závěr si již pouze dovolím poděkovat všem těm, kteří
ve svých obcích a městech dnes a denně obohacují 
Vysočinu novými nápady a akcemi nebo trvalou 
a systematickou péčí o naše přírodní i historické krásy. 
Pokud si naši výroční zprávu alespoň prolistujete, potom 
zjistíte, že žijete v krásném kraji se spoustou schopných 
a šikovných lidí. Myslím, že se jedná o příjemné zjištění
a že stojí za to se snažit, aby tomu tak bylo i v budoucnosti.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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Vysočina je 5. největším regionem České republiky a její rozloha je 6 796 km ■ 2, což znamená, že zabírá asi 9 % celkové 
rozlohy našeho státu. 

Název kraje přímo napovídá, že se nachází na podstatné části Českomoravské vrchoviny – geologického útvaru ■

na pomezí Čech a Moravy s typickou zvlněnou krajinou o nadmořské výšce 600–800 m n. m. Nejvyšším vrcholem v kraji 
je Javořice u Telče (837 m n. m. ). 

Čtyři města kraje mají více než 20 000 lidí a v 1 městě žije více než 50 000 obyvatel. Celkem má kraj 511 150 obyvatel  ■

(k 30. 6. 2006). Na 1 km2 žije 75 lidí, což je 3. nejnižší číslo mezi českými kraji. Vysočina si tak zachovala nevídaný 
charakter zdravého venkovského regionu. 

Krajským městem Vysočiny je Jihlava, přičemž region se administrativně člení na 15 správních oblastí obcí s rozšířenou  ■

působností. Celkově je v kraji 704 obcí, což je 2. nejvyšší počet mezi regiony. 

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

O VYSOČINĚ
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VYSOČINA V ČÍSLECH

Rozloha: 6 796 km2, 5. místo mezi 14 českými kraji, asi 9 % z celkové rozlohy ČR
Počet obyvatel: 511 000
Počet obcí: 704, 2. nejvyšší počet mezi kraji
Hustota zalidnění: 75 lidí na km2

Průměrný věk obyvatel: 39,5 roku
Hodnota krajského majetku v roce 2006: 21 261 576 000 Kč
Počet příspěvkových organizací kraje: 141
Počet zaměstnanců příspěvkových organizací: 11 500 

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

…na Vysočině je 2 700 kilometrů značených turistických tras a 2 400 kilometrů cyklotras?
…na Vysočině jsou 2 chráněné krajinné oblasti, 9 přírodních parků a 170 maloplošných chráněných území?
…třetina českých brambor a 15 % skotu v České republice je z Vysočiny?
…asi třetinu území kraje tvoří lesy?
…nezaměstnanost na Vysočině je dlouhodobě asi 1 % pod republikovým průměrem?
…české i moravské centrum – Praha i Brno – jsou zásobovány pitnou vodou z Vysočiny?
…na Vysočině jsou 3 památky UNESCO, nejvíce z českých krajů?

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 největším počtem obyvatel Jihlava – 50 859 obyvatel

Obec s nejmenším počtem obyvatel Vysoká Lhota, okres Pelhřimov – 21 obyvatel

Obec s nejvyšším průměrným věkem Vysoká Lhota, okres Pelhřimov – 60,5 roku

Obec s nejnižším průměrným věkem Ždírec, okres Havlíčkův Brod – 32,5 roku

Zdroj: ČSÚ Jihlava

O VYSOČINĚ
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RADA KRAJE VYSOČINA

Rada je výkonný orgán samosprávného kraje. Na Vysočině má 9 členů. 

SAMOSPRÁVA

RNDr. Miloš Vystrčil
hejtman
ODS

Ing. Václav Kodet
náměstek hejtmana
doprava a lesní hospodářství
KDU-ČSL

Ing. Marie Černá
náměstkyně hejtmana

regionální rozvoj
SNK ED

Ing. Pavel Hájek
náměstek hejtmana
zdravotnictví a životní prostředí
ODS

Ing. Miroslav Houška
radní
majetek a fi nance
KDU-ČSL

Ivo Rohovský
radní
zemědělství a vodní hospodářství
ODS

PaedDr. Martina Matějková
radní

školství a kultura
ODS

Jaroslav Hulák
radní

grantová politika, informatika, 
územní plánování

KDU-ČSL

Bc. Jiří Vondráček
radní

sociální věci, 
komunitní plánování, NNO

KDU-ČSL
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SAMOSPRÁVA

Členové rady kraje a ředitelka krajského úřadu
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Rada zřizuje komise jako pomocné a poradní orgány pro svá rozhodnutí. 

Komise rady

bezpečnostní sociální a pro oblast protidrogové politiky dopravní

pro zemědělství a životní prostředí zdravotní pro sport a volný čas

kultury a památkové péče cestovního ruchu a vnějších vztahů rozpočtová

ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA

Zastupitelstvo je nejvyšším samosprávným orgánem kraje. Na Vysočině má 45 členů. 

Zastupitelé kraje Vysočina:

Jaroslava Bambasová  KSČM  ■

Mgr. Miroslav Báňa  ČSSD  ■

MUDr. Jiří Běhounek  ČSSD  ■

Ing. František Bradáč  KDU-ČSL  ■

Ladislav Brož   KSČM  ■

Mgr. Jaromír Brychta  ODS  ■

PhDr. Zdeněk Dobrý  KSČM  ■

Ing. Marie Černá  SNK ED  ■

Ing. Martin Čížek  ODS  ■

Ing. Jana Fischerová, CSc.  ODS  ■

Ing. Pavel Hájek  ODS  ■

Mgr. Milan Havlíček  KSČM  ■

Ing. Tomáš Havlík  KDU-ČSL  ■

Ing. Miroslav Houška  KDU-ČSL  ■

Jaroslav Hulák   KDU-ČSL  ■

Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček  BPP ■ *

Ing. Bc. Jiří Jež   ODS  ■

Zdeněk Jirsa   SNK ED  ■

Vítězslav Jonáš   ODS  ■

Ing. Libor Joukl   ČSSD  ■

Simona Kafoňková  ODS  ■

Ing. Jan Karas   KDU-ČSL  ■

Mgr. Petr Kesl   KDU-ČSL  ■

Ing. Václav Kodet  KDU-ČSL  ■

Ing. Bohumil Kotlán  KSČM  ■

Zdeňka Marková  SNK ED  ■

PaedDr. Martina Matějková ODS  ■

Ing. Vladislav Nechvátal  ODS  ■

Ing. Jan Nekula   ODS  ■

Ing. Vladimír Novotný  ČSSD  ■

JUDr. Drahoslav Oulehla  KSČM  ■

Milan Plodík   KSČM  ■

Jaroslav Poborský  KDU-ČSL  ■

Ivo Rohovský   ODS  ■

Zdeněk Ryšavý   ČSSD  ■

Jan Slámečka    KSČM ■

RSDr. Karel Tvrdý  KSČM  ■

Ing. Josef Vašíček  ČSSD  ■

RSDr. Jiří Vlach   KSČM  ■

Bc. Jiří Vondráček  KDU-ČSL  ■

RNDr. Miloš Vystrčil  ODS  ■

Ing. Pavel Šlechtický  KSČM  ■

Mgr. Milan Šmíd  ODS  ■

Mgr. Jan Štefáček   BPP ■ *

Hana Žáková   ■  KDU-ČSL

* bez politické příslušnosti

SAMOSPRÁVA

ODS − 4 

KDU-ČSL − 4

SNK ED − 1

Politické složení Rady kraje Vysočina
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SAMOSPRÁVA

Politické složení zastupitelstva kraje Vysočina

BPP − 4 %

ODS − 30 %

SNK ED − 7 %

KDU-ČSL − 22 %

ČSSD − 13 %

KSČM − 24 %

Výbory zastupitelstva kraje

Finanční Kontrolní

Pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Pro regionální rozvoj

Orgány kraje

Zastupitelstvo kraje Hejtman

Rada kraje Krajský úřad
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Kraj má k dispozici velký objem fi nančních prostředků 
a rozsáhlý majetek. Ve srovnání s hospodářskou sférou by 
se mohlo jednat o poměrně velkou fi rmu, jejíž prosperita je 
dána mnohými vnitřními vazbami i vnějšími vlivy. 

Hospodaření s fi nančními prostředky a majetkem kraje se 
tak zdá jako velmi složité. Na první pohled to vypadá 
docela komplikovaně – tolik různých čísel a účetních 
operací, mnoho sestavených záměrů, projektů, jednání atd. 
Jde opravdu o kvantitu; to vše znamená pozorné 
soustředění, dlouhý čas, a tedy trpělivou práci. 

Samotná podstata hospodaření je prostší. Nemohu utratit 
vše, co vydělám, musím si také ponechat rezervu na horší 
časy stejně jako v rozpočtu rodiny či ve strategii odpovědně 
hospodařící fi rmy. 

Jenže v tom je právě háček. Velmi zřetelně jsem si to 
uvědomil právě v roce 2006 v době, kdy jsme rozhodovali 
o přijetí velkého úvěru na opravy našich silnic. 

Pokud si úvěr bere fi rma či osoba podnikající, činí tak 
za jediným účelem – rozšířit a zlepšit svoji činnost, 
nabídnout trhu nový výrobek, novou službu. Vezme si tedy 
úvěr a koupí si například nový stroj, jenž potom vydělává 
peníze. Tím sám sebe zaplatí, a až se tak stane, začne 
přinášet dokonce i zisk. Úvěr na věci, které nevydělávají, 
taková fi rma pojmenuje spíše jako rozmařilost, nebo 
dokonce nesmysl. 

Veřejnosprávní instituce, jakou je kraj, potřebuje úvěr 
na opravu silnic. Půjčené peníze jdou ale do něčeho, co 
nevydělává, a naopak to stojí další a další peníze. 
Prostá ekonomická pravidla zde přestávají platit a musí 
nastoupit zdravý rozum, který říká: můžeme si takový úvěr 
dovolit? Za jak dlouho jej splatíme? Jak moc to ovlivní naše 
ostatní výdaje? Na takové otázky hledáme odpovědi a poté 
o nich rozhodujeme. 

Zkrátka – hospodářský život veřejné správy se 
od ekonomiky podnikatelského sektoru liší. To ale 
neznamená, že by si samosprávy mohly dovolit plýtvání 
a nerozvážnosti, což v našem kraji dokazujeme každým 
dnem a každým rokem. 

Miroslav Houška
radní kraje pro oblast majetku a fi nancí
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

V roce 2006 hospodařil kraj Vysočina stejně jako v předchozích letech tak, že bylo dosaženo převahy zdrojů rozpočtu nad 
jeho výdaji. Příjmy a výdaje krajů s posilováním jejich faktického vlivu stále narůstají. V roce 2006 tvořily příjmy Vysočiny 
7,863 miliardy Kč, výdaje 7,611 miliardy Kč.

V září 2006 kraj přijal první část úvěru Evropské investiční banky ve výši 150 milionů Kč. Úvěr je úročen pohyblivou 
úrokovou sazbou a úroky kraj splácí pololetně vždy k 15. březnu a 15. září. Jistina se začne splácet 15. 9. 2008 a bude se 
splácet pololetně rovnoměrnými splátkami až do 15. září 2028. Splatnost úvěru je tedy 20 let od začátku splácení jistiny. 
Druhou část úvěru ve výši 350 milionů Kč kraj přijme v roce 2007.

Jde o první velký úvěr v historii Vysočiny o celkové částce 500 milionů Kč. Peníze jsou určené výhradně na opravy silnic.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

příjmy
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Vývoj rozpočtu kraje Vysočina v letech 2001–2006 (v tis. Kč)

z daní a poplatků − 3 248 mil. Kč

státní dotace (včetně 3,6 mld. Kč na platy učitelů) − 4 307 mil. Kč

nedaňové příjmy (pronájmy, úroky, odvody) − 297 mil. Kč

z prodeje nemovitostí  − 11 mil. Kč 

Struktura příjmů kraje Vysočina v roce 2006 v mil. Kč

požární ochrana a IZS − 15 mil. Kč

zastupitelstvo kraje − 38 mil. Kč

krajský úřad − 218 mil. Kč

regionální rozvoj − 81 mil. Kč

nemovitý majetek − 503 mil. Kč

informatika − 26 mil. Kč

sekretariát RR − 0,1 mil. Kč

rezerva a rozvoj kraje − 143 mil. Kč

zemědělství − 96 mil. Kč

školství − 3 774 mil. Kč

kultura − 121 mil. Kč

zdravotnictví − 438 mil. Kč

životní prostředí − 5 mil. Kč

územní plánování − 8 mil. Kč

doprava − 1 097 mil. Kč

sociální věci − 350 mil. Kč

Struktura výdajů kraje Vysočina v roce 2006 v mil. Kč
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Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina a příspěvkových organizací v tis. Kč

Rezort 2005 2006

doprava  6 058 110  6 086 663

kultura   344 266   348 139

sociální péče   744 248   771 202

zdravotnictví   178 185   219 216

školství  2 683 678  2 793 107

správa krajského úřadu  3 926 814  4 075 015

celkem 13 935 301 14 293 342

Majetek kraje celkem (krajský úřad + příspěvkové organizace) v tis. Kč

2005 2006

Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 509 540 21 261 576

Dlouhodobý nehmotný majetek    147 232   164 348

z toho:
nehmotný majetek    142 671   155 304

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      4 561     9 044

Dlouhodobý hmotný majetek 20 362 308 21 097 228

z toho:

nemovitý majetek 13 935 301 14 293 342

movitý majetek  5 136 501  5 334 343

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  1 290 184  1 469 483

poskytnuté zálohy       323        60

MAJETEK A INVESTICE
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HOSPODAŘENÍ KRAJE
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Významné investice do nemovitého majetku v roce 2006

II/360 Třebíč–Velké Meziříčí, zkapacitnění komunikace (38,26 mil. Kč ze SFDI)  39 252 922 Kč ■

II/130 Koberovice – rekonstrukce mostu      28 242 482 Kč ■

VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou – stavba tělocvičny     27 233 474 Kč ■

II/133, III/1333, 1335, 1336 Nový Rychnov – průtah     18 226 048 Kč ■

SPŠS, SOUS a OU Třebíč – výstavba dílen Hrotovická     12 529 318 Kč ■

II/403 Urbanov – havárie mostu        10 909 007 Kč ■

II/360, II/388 Bobrová         ■  9 757 624 Kč

III/15245 Dalešice – most         ■  8 337 157 Kč

SUS Jihlava – garáže Telč         ■  8 336 129 Kč

II/112, III/40610 Telč – ulice Slavíčkova, Staňkova, Masarykova – rekonstrukce   ■  8 023 712 Kč

III/34728 Světlá nad Sázavou – Komenského, rekonstrukce     ■  7 816 616 Kč

DD Proseč – Obořiště – vestavba podkroví hájenka      ■  7 526 566 Kč

ÚSP Jinošov – úpravy ÚT a ZTI        ■  5 910 277 Kč

III/34740 Lipnice nad Sázavou – rekonstrukce      ■  5 371 539 Kč

II/128 Pacov–Lukavec         ■  4 720 440 Kč

II/405 Brtnice–Zašovice         ■  4 483 148 Kč

III/3791a Velká Bíteš, Kostelní ulice        ■  4 288 902 Kč

VOŠ, gymn. SOU Světlá nad Sázavou – rekonstrukce sociálních zařízení DM   ■  4 094 068 Kč

Gymnázium, VOŠ, ISŠ Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce elektro a ZTI    ■  4 061 781 Kč

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – rekonstrukce ÚT      ■  3 922 876 Kč

SUS Pelhřimov – výstavba garáží Pacov       ■  3 441 040 Kč

SUS Havlíčkův Brod – sklad posypové soli       ■  3 065 884 Kč

Gymnázium Jihlava – rekonstrukce topného systému      ■  3 003 013 Kč

Rekonstrukce objektu Seifertova 24 (fi nancováno ze státní dotace)    ■  3 072 561 Kč

II/405 Příseka–Brtnice         ■  2 162 230 Kč

HOSPODAŘENÍ KRAJE
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Fond Vysočiny (FV) 2002 2003 2004 2005 2006

Objem prostředků ve FV (mil. Kč)     81,4    159,9     93,9     84,1     65,5

Počet vyhlášených grantových programů (GP)    25    32    40    36    31

Objem vyhlášených GP (mil. Kč)     49,0     72,5     90,4     74,9     67,5

Přidělená podpora (mil. Kč)     36,7     56,4     67,7     84,5     63,5

Vlastní podíl žadatelů (mil. Kč)    109,7    124,9    155,3    192,1    108,5

Počet podaných žádostí 1 137 1 706 1 692 2 260 1 661

Fond Vysočiny založil kraj už v roce 2002. Je to nástroj, s jehož pomocí může podporovat činnosti 
a aktivity na Vysočině, které jsou v souladu s dlouhodobým a strategickým „Programem rozvoje 
kraje“. V rámci Fondu Vysočiny kraj vyhlašuje grantové programy na podporu nejrůznějších směrů 
rozvoje, žadateli přitom mohou být téměř všichni – od obcí a mikroregionů až po neziskové 
organizace, fi rmy i jednotlivce. 

Fond Vysočiny patří mezi nejprogresivnější počiny kraje Vysočina – takto systematický a promyšlený způsob podpory 
rozvoje území v jiném kraji Česka neexistuje. 

V roce 2006 kraj prostřednictvím Fondu Vysočiny rozdělil mezi žadatele 63 527 242 Kč, čímž uspokojil 55,3 % žádostí. 
Podmínkou pro přidělení peněz je i vlastní podíl žadatele, což v roce 2006 představovalo 108 527 743 Kč. Díky Fondu 
Vysočiny tak v kraji vznikly nové projekty v celkové hodnotě 172 054 985 Kč. 

Třebíč

Jihlava

Telč

Pelhřimov

Třešť

Polná
Pacov

Chotěboř

Havlíčkův Brod

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou
Humpolec

Hrotovice
Jemnice

Počátky

Bystřice nad Pernštejnem

Nové Město na Moravě

Moravské Budějovice

Přibyslav

Velká Bíteš

Náměšť nad Oslavou

amenice nad Lipou

Ledeč nad Sázavou
Světlá nad Sázavou

Golčův Jeníkov

Jaroměřice nad Rokytnou

podpora z Fondu Vysočiny

spoluúčast žadatele

Objem projektů v pověřených obcích

Kč na 1 obyvatele

157 - 193

193 - 289

289 - 372

372 - 480

480 - 897

Celkový rozpočet projektů v Kč

do 2 mil.
2 - 6 mil.

nad 25 mil.

6 - 10 mil.
10 - 16 mil.

Jihlava

Třebíč

Pelhřimov

Telč

Velké Meziříčí

Havlíčkův Brod

Pacov

Chotěboř

Žďár nad Sázavou
Humpolec

Moravské Budějovice

Světlá nad Sázavou

Bystřice nad Pernštejnem

Nové Město na Moravě

Náměšť nad Oslavou

podpora z Fondu Vysočiny
spoluúčast žadatele

Objem projektů v obcích s rozšířenou působností

Kč na 1 obyvatele
226 - 236

236 - 254

254 - 332

332 - 361

361 - 432

Celkový rozpočet projektů v Kč

do 5 mil.
5 - 10 mil.
10 - 15 mil.

nad 30 mil.
15 - 25 mil.

Fond Vysočiny 2006 – souhrnná analýza grantové podpory
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Eš

Láz

Důl Vír

Věž

Tis

Lomy

Olší

Smrk

Rohy
Otín

Ruda

Bělá Otín

Bory

Zhoř

Stáj
Křeč

Ústí

Jámy

Lípa

Píšť

Knyk

Lány

Bělá

Dešov

Lukov

Krhov

Valeč

ČíměřLesná

Římov

Pucov

Žatec

Vanov
Pyšel

Čikov
Řásná

Doupě Tasov
Křoví

Hodov

Vlkov

Osové Březí
Chlum Kouty

Suchá

Sviny

Čížov
Vídeň

Mnich

Cejle
Měřín

Netín
Mezná

Rybné
Bukov

Černá
Věžná

Kyjov
Vokov

Jamné

UjčovMěšín
Rožná

Kámen

Zvole

ÚjezdŽirov

Vatín
Pošná

Budeč
Štoky

Úsobí
Zubří

Lísek
Rovná

Lesná Unčín

Věcov

Čejov

Želiv

LíšnáRačín Kadov

Syrov

Kyjov

Onšov

Ježov

Kouty

Věžná Dudín

Jilem

Kožlí

Kámen

Jedlá Víska MalečHabry

Borek

Sněžné

Krásné

Police

Dědice

Bačice
Budkov

Odunec

Lipník
Babice

Výčapy

Sudice
Sedlec

Klučov Třesov

Rozseč

Černíč

Radkov

Okarec

Stařeč
Dyjice

Olšany

Hladov

Předín

Lhotka
Trnava

Hrutov

Opatov

Pavlov

Číchov

Hodice
Růžená

Baliny
Rozseč

Polesí
Švábov

Kozlov
Veselá

Černov Jívoví

Radkov SejřekDvorce

Hojkov Kozlov

Boršov

Jersín
Těmice

Pavlov Ježená
Jankov

PavlovLidmaň

Podolí

Račice
Ždírec

Rodkov

Opatov

Křídla
Řečice

Kalhov

Věstín
Brzkov

Bystrá
Samšín

Nížkov

SázavaZhořec

Vysoké
Boňkov

Lhotka

Vysoká

Kuklík

Jiřice Sklené

Pohled

KarlovProseč
Ždírec

Hořice
ChyšnáKřešín

Řečice Cikháj

Jitkov

Pohleď Lučice

Olešná

Malčín

Olešná
Čížkov

Smrčná
Dlouhé

Ostrov Pavlov

Hradec

Bačkov

KyniceKozlov
Číhošť

Skryje

Svratka

Kdousov
Hornice

Nimpšov

Lhotice

Litohoř
Příštpo

Lhánice

Štěpkov

Mohelno
Domamil

Lesůňky
Knínice

Popůvky

Ostašov Březník

Zdeňkov Kozlany

Cidlina

Mastník
Koněšín

Střítež

Borovná
Hluboké

Jinošov

Ořechov
Kojatín

Okříšky
Vanůvek Kamenná

Budišov
Nárameč

Číhalín Přeckov

Rudíkov
Stojčín Radonín

Kaliště

Řídelov

Záblatí
Kněžice

Vlčatín
Čechtín

Březské

Březejc Ořechov

MilešínRodinov Uhřínov
Radošov

VidonínKadolec

Brtnice

Batelov
Vílanec

Chlumek
Lavičky

Častrov

Puklice
Bořetín Rohozná

Střítež
Věžnice Pikárec

Blízkov

Božejov Strážek
Mirošov

NadějovRynárec MilasínMilíčov

Střítež

BýšovecMirošovPlandry
Radešín

Arnolec

Blažkov

Putimov
Věchnov

Bobrová

Moraveč
Pokojov

Kotlasy

Střítež

Obrataň

Sirákov

Zbinohy Ždánice
KamennáKojčiceCetoraz

Rosička Bohuňov
Věžnice

Slavníč

Skorkov

Matějov

Dehtáře
Písečné Rovečné

Sedlice DalečínHerálec

Světnov

Javorek

Vepřová
Budíkov

Lukavec Kaliště

Kojetín

Oudoleň

Herálec

Příseka Sobíňov
Bojiště

Zbilidy

Šimanov Obyčtov

Sazomín
Záborná

Rudolec

Sloupno
Kunemil

Vlkanov
Nejepín

Sázavka

Chrtníč
Rušinov

Jeřišno

Vilémov

Podmoky

Křižánky

Radotice
Kostníky

Pálovice

Litovany
Rácovice

Blatnice

Dukovany

Bohušice
Vícenice

Kramolín
Dalešice

ZárubiceLesonice

Petrůvky
Kojetice Rapotice

Vápovice

Želetava

Slavičky

Štěměchy

Studenec

Ocmanice
Krahulčí

Chlístov
Krokočín

Krahulov
Pozďatín Zahrádka

Valdíkov Jasenice
Mysliboř

Nová VesNevcehle
Brtnička

Mrákotín

Sedlejov

Klatovec
Okřešice

Zašovice

Třeštice Studnice

Benetice

JabloňovJihlávka

Oslavice

Stonařov

Heřmanov
Pavlínov

Radňoves
Nová Ves

Křižanov

Rančířov
Bohdalín

Kostelec

Kamenice

Čelistná
Hojovice

Radenice

Zajíčkov

Rantířov
Bobrůvka

Ústrašín
Ondřejov Kněževes

Bohdalec
Znětínek

Hybrálec

VěžničkaVyskytná

Litohošť

Dobronín

Mysletín

Rozsochy
Zachotín

Bácovice

Úhořilka
Bořetice

Vystrkov Kochánov OlešenkaŠlapanov

Ubušínek
Sulkovec

Hořepník

Těchobuz
Květinov

Bratřice

BuřeniceMezilesí Modlíkov
Jimramov

Košetice
Senožaty

Kejžlice

Polnička

Radostín

Slavětín

Radostín

ČachotínSlužátky

Zlátenka Dubovice Hodíškov Prosetín
Koroužné

Druhanov

Bezděkov

Sedletín

Slavíkov

Prosíčka
Vepříkov

Rybníček

Klokočov

Bačkovice

Lovčovice

Přešovice

Oponešice

Slavětice

Martínkov

Meziříčko Kuroslepy

Stropešín

Šebkovice

Krasonice
Loukovice

Třebenice
Čáslavice

Mysletice

Nová Říše

Sedlatice

Vladislav

Hostětice

PetroviceHeraltice

Nové Sady

Hroznatín

Oslavička
Bransouze

Bochovice

Žirovnice

Horní Ves

Svatoslav
Skřinářov

Jezdovice
Martinice

Včelnička
Bítovčice

Meziříčko

Krásněves
Skorotice

RousměrovČernovice

Dobroutov

Radňovice

Nyklovice

Bartoušov
Křelovice

Daňkovice
Borovnice

Čáslavsko

Chlumětín

Leskovice

Leškovice Čečkovice

Heřmanice

Zvěrkovice

Rouchovany

Komárovice

Svojkovice

Pokojovice

Stará Říše

Kundratice

Dobrá Voda

Dobrá Voda

Bílý Kámen

Útěchovice
Svépravice Komorovice

Nové Dvory

Strachujov
Vlachovice

Dlouhá Ves

Tři Studně

Vyklantice

Koberovice
Škrdlovice

Krátká Ves
Vojslavice

Hojanovice

Okrouhlice Česká Bělá

Krucemburk
Trpišovice

Vilémovice
Podmoklany

Hněvkovice

Chřenovice

Zvěstovice

Slavíkovice

Chotěbudice

Myslibořice

Zadní Vydří Bohuslavice

Zvolenovice
Kožichovice

Krasíkovice
Nové Veselí

Útěchovičky

Arneštovice

Michalovice

Krásná Hora

Veselý ŽďárDolní Město

Dolní Krupá

Horní Krupá Rozsochatec

Kraborovice

Častohostice

Dolní Lažany

Hartvíkovice

Přibyslavice

Horní Smrčné

Malý Beranov

Zadní ZhořecLibkova Voda Nový Rychnov

Vysoká Lhota

Staré Bříště Velké Tresné

Velká Chyška

Žižkovo Pole

Horní Paseka

Nová Cerekev

Ovesná Lhota

Jindřichovice
Dolní Vilímeč

Lesní JakubovVystrčenovice

Horní Myslová

Červená Lhota

Horní Dubenky

Dolní Cerekev

Horní Cerekev

Velký Beranov

Malá Losenice
Nový Jimramov

Stříbrné Hory

Hurtova Lhota

Vojnův Městec

Kamenná Lhota

Panské Dubenky

Stránecká Zhoř

Větrný Jeníkov

Červená Řečice

Velká Losenice

Salačova Lhota

Horní Rápotice

Dolní Heřmanice

Horní Heřmanice

Lhota-Vlasenice

Dolní Libochová

Vysoké Studnice

Dolní Sokolovec

Biskupice-Pulkov

Dolní Vilémovice

Horní Radslavice

Chlum-Korouhvice

Leština u Světlé

Radkovice u Budče

Panenská Rozsíčka

Luka nad Jihlavou

Hamry nad Sázavou

Havlíčkova Borová

Nová Ves u Světlé

Březí nad Oslavou

Sklené nad Oslavou

Ostrov nad Oslavou

Martinice u Onšova

Nová Ves u Leštiny

Kralice nad Oslavou

Moravecké Pavlovice

Dobrá Voda u Pacova

Lipnice nad Sázavou

Radkovice u Hrotovic

Ždírec nad Doubravou

Libice nad Doubravou

Kladeruby nad Oslavou

Štěpánov nad Svratkou

Rokytnice nad Rokytnou

Proseč pod Křemešníkem

Střítež pod Křemešníkem

Útěchovice pod Stražištěm

Vícenice u Náměště nad Oslavou

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Třešť

Polná

Jemnice

Počátky

Hrotovice

Velká Bíteš

Golčův Jeníkov

Ledeč nad Sázavou

Jaroměřice nad Rokytnou

Telč

Pacov

Třebíč

Humpolec

Chotěboř

Havlíčkův Brod

Moravské Budějovice

Jihlava

Račice

Urbanov

Moravec
Hubenov

Dušejov

Poděšín

Počítky

Spělkov

Skuhrov

Jiratice

Kojatice

Petráveč

Břevnice

Bohdalov

Naloučany

Volevčice

Menhartice

Mikulovice

Chýstovice

Mladoňovice

Třebelovice

Horní Újezd

Markvartice

MarkvarticeČechočovice

Nová Buková

Okrouhlička

Hvězdoňovice

Velký RybníkMladé Bříště

Nové Syrovice

Strachoňovice

Osová Bítýška

Nový Telečkov

Dolní Rožínka

Horní Rožínka

Dlouhá Brtnice

Velké Janovice

Uhelná Příbram

Horní Libochová

Kostelní Myslová

Horní Vilémovice

Cerekvička-Rosice

Radešínská Svratka

Radostín nad Oslavou

Nová Ves u Chotěboře

Vyskytná nad Jihlavou

Fryšava pod Žákovou horou

Jakubov u Moravských Budějovic

Přibyslav

Kamenice nad Lipou

Pelhřimov

Velké Meziříčí

Žďár nad Sázavou

Náměšť nad Oslavou

Světlá nad Sázavou

Nové Město na Moravě

Bystřice nad Pernštejnem

Objem finanční podpory a spoluúčasti na projektech v obcích

Souhrnná analýza grantové podpory v území 
kraje Vysočina
Celkový rozpočet projektů v Kč:
Podpora projektů celkem v Kč:
Spoluúčast žadatelů celkem v Kč:

172 054 985
  63 527 242 (36,92 %)
108 527 743 (63,08 %)

Objem finanční podpory a spoluúčasti

podpora z Fondu Vysočiny

spoluúčast žadatele

Celkový rozpočet projektů v Kč na 1 obyvatele

5 - 704

705 - 1752

1753 - 3521

3522 - 7505

7506 - 17733

  63 527 242 (36,92 %)

108 527 743 (63,08 %)

Celkový rozpočet projektů činí  336  Kč na 1 obyvatele

Žadatelé z Vysočiny v Kč: 
Žadatelé mimokrajští v Kč: 

Celkový rozpočet projektů v Kč: 

166 663 130 (96,87 %)
    5 391 855 (  3,13 %)

172 054 985

Celkový rozpočet projektů v Kč

nad 20 mil.

2 - 4 mil.

0,5 - 2 mil.

7 - 15 mil.

4 - 7 mil.

do 0,5 mil.

Fond Vysočiny 2006 – souhrnná analýza grantové podpory
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Co je to vlastně regionální rozvoj? Základní rozvojové 
priority jsou obsaženy v „Programu rozvoje kraje 
Vysočina“. Jeho hlavními prioritami jsou rozvoj ekonomiky, 
lidských zdrojů, oblast infrastruktury a životního prostředí. 

To jsou základní informace, které ale občanovi mnoho 
neřeknou.

Na druhou stranu, zcela laicky řečeno, je to úsilí týmu 
politiků a krajských úředníků o to, aby se lidem na Vysočině 
žilo co nejlépe. „To snad je samozřejmé,“ podotkne občan, 
„od toho vás platíme ze svých daní,“ a má samozřejmě 
pravdu.

Cílem našeho snažení ale nejsou všechny ty dokumenty, 
koncepce, programy a projekty; ty jsou právě jenom 
prostředkem k tomu, abychom svoji energii zacílili 
do oblastí, které pomohou našemu kraji, městům a obcím, 
a potažmo lidem zde žijícím k tomu, že budou žít 
v příjemném životním prostředí, budou mít práci, jež 
odpovídá jejich kvalifi kaci, a ve volném čase budou mít kde 
odpočívat, bavit se, vzdělávat či uspokojovat své duchovní 
potřeby. 

Právě proto chceme několika různými způsoby, ať už 
podporou rozvoje vysokého školství, vědeckotechnologického 
centra, rozvojem informačních technologií, ale i využíváním 
potenciálu cestovního ruchu a podporou výzkumu a inovací 
dosáhnout toho, abychom nebyli jenom dílnou, ale stali se 
i mozkem republiky, aby nám zde zůstávali či se sem stěhovali 
vzdělaní lidé, kteří zde najdou uplatnění.

Na druhou stranu ale potřebujeme udržet život na našich 
vesnicích a podpořit jejich rozvoj i pracovní příležitosti 
stejně jako zemědělství a lesnictví, jež pomáhají udržovat 
nejen zaměstnanost, ale i neopakovatelný ráz krajiny, která 
láká řadu návštěvníků a turistů.

Naše poděkování patří rozhodně všem, kteří na odboru 
regionálního rozvoje pro lepší budoucnost našeho kraje 
pracují.

Marie Černá
náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje
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Základním strategickým dokumentem Vysočiny je „Program rozvoje kraje“ – prakticky říká, co a kdy se má udělat, aby se 
lidem na Vysočině dařilo stále lépe. 

Má na starosti také nové investice a kvůli tomu jsou hlavně ve městech a obcích Vysočiny zřizovány průmyslové zóny. 

Pro podporu rozvoje podnikání kraj podporuje také zakládání průmyslových klastrů. V roce 2006 byly aktuální tyto:

Přesná Vysočina  ■

Dřevozpracující klastr ■

Klastr přesného strojírenství a přesné zámečnické výroby  ■

Nábytkářský klastr  ■

Investiční příležitosti na Vysočině kraj představil v roce 2006 na dvou veletrzích. Prvním z nich byl URBIS INVEST 2006 – 
veletrh investičních příležitostí. Kraj Vysočina se spolu s městem Jihlava prezentoval na 20 m2 plochy. Druhým veletrhem 
pak byl REAL VIENNA – realitní a investiční veletrh zaměřený na střední a východní Evropu, jenž se konal na novém 
výstavišti ve Vídni. Na straně poptávajících byli zástupci investičních fondů a institucí, kteří se orientují na střední a východní 
Evropu.

Na obou veletrzích představil atraktivitu podnikatelského prostřední v regionu katalog „Investiční příležitosti na Vysočině“, 
jenž byl vydán v české a anglické verzi a obsahoval kompletní údaje o průmyslových zónách i rozvojových plochách.

Páteřní síť silnic a regionální poloha
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Podle schválených pravidel rozdělil kraj v rámci „Programu obnovy venkova“ v roce 2006 mezi 570 žadatelů (obcí) 
69 127 000 Kč.

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti regionálního rozvoje v roce 2006

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 
podpora 
z FV (Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Rozvoj mikroregionů 2006 (podpora venkovských mikroregionů)  6 500 000  9 109 442 15 609 442

Rozvoj malých podnikatelů 2006 (pořízení technologií,
výrobních zařízení MP)

 5 497 642 10 247 074 15 744 716

Rozvoj vesnice 2006 (obnova místních částí měst a obcí)  2 500 000  3 858 566  6 358 566

Výzkum a vývoj pro inovace 2006 (podpora výzkumných 
a vývojových činností MSP)

 1 566 600  1 302 400  2 869 000

Certifi kace-osvědčení 2006 (získání certifi kace ISO 9000, 
14001, 22000, OHSAS 18001, HACCP, EMAS)

 1 602 896  2 117 823  3 720 719

Bydlete na venkově 2006 (projektová dokumetace pro byt výstavbu)  1 476 772  1 956 839  3 433 611

Celkem 19 143 910 28 592 144 47 736 054

Výsledky krajského kola „Vesnice roku 2006“, „Vesnice Vysočiny“

Vesnice Vysočiny Mladoňovice (okres Třebíč)

Modrá stuha za společenský život Horní Krupá (okres Havlíčkův Brod)

Bílá stuha za činnost mládeže Nová Ves u Nového Města na Moravě (okres Žďár nad Sázavou)

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Kaliště (okres Pelhřimov)

Diplom za vzorné vedení kroniky Bohuňov (okres Žďár nad Sázavou)

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Myslibořice (okres Třebíč)

Diplom za rozvíjení lidových tradic Jinošov (okres Třebíč)

K všestrannému rozvoji venkova přispívá tradiční a oblíbená soutěž „Vesnice Vysočiny”. 



Cestovní ruch
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www.region-vysocina.cz

Podpora cestovního ruchu je jednou z nejvýznamnějších priorit kraje. Má několik směrů, z nichž mezi hlavní patří grantová 
politika, zaměřená na modernizaci základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, na zkvalitnění služeb 
a na tvorbu turistických produktů. Kromě grantových programů Fondu vysočiny je kraj úspěšným žadatelem v evropských 
grantových schématech SROP. Kraj sám vydává tematické tištěné materiály, které mají návštěvníkům regionu co nejvíce 
usnadnit orientaci v atraktivitách kraje. 

Od roku 2004 je v provozu krajský turistický portál www.region-vysocina.cz, který obsahuje kompletní informace 
od zpracovaných tematických výletů po interaktivní databázi kulturních a společenských akcí, ubytování a podobně. Turista, 
jenž se rozhodne Vysočinu navštívit, zde najde kompletní servis. 

Velmi vážně se kraj zabývá propagací turistické nabídky formou stánků na veletrzích, workshopů, presstripů, fam tripů 
a inzerce. 

Na základě analýzy turistického potenciálu kraje a hlavních zdrojových trhů byla turistická nabídka Vysočiny v roce 2006 
prezentována na 7 tuzemských a 11 zahraničních veletrzích. Na tuzemských veletrzích byly expozice ve velikosti od 30 m2 
realizovány dodavatelsky (Regiontour, Holiday World), pro menší expozice kraj využívá typový stánek veletržní správy, 
grafi cky provedený v souladu s designmanuálem kraje. Na zahraničních veletrzích byla prezentace turistických regionů 
zajišťována ve společné národní expozici agenturou CzechTourism, v níž má každý region k dispozici pult s grafi kou 
a jednací stůl. Výjimkou byl veletrh v Bratislavě, kde jsme měli samostatný stánek kraje. 

Vlastní dlouhodobé projekty kraje v oblasti cestovního ruchu 

Cykloturistika na Vysočině Hippoturistika na Vysočině Regionální turistický informační systém

vytváření podkladů pro vznik turistického 
produktu „Vysočinou na kole“, 
soustředění informací o cyklistické 
dopravě na jedno místo, příprava 
systému na podporu údržby cyklotras

zmapování úrovně služeb, propojení 
jezdeckých stanic trasami a vyznačení 
tras v terénu

zvýšení komfortu pohybu turistů v kraji, 
zpřesnění informací o stavu cestovního 
ruchu, rozšíření a podpora prodeje 
turistické nabídky kraje

Veletrhy, na kterých kraj v roce 2006 prezentoval svou nabídku pro turisty:

VAKANTIE Utrecht 10. 1.–15. 1. 2006 ■

REGIONTOUR Brno 12. 1.–15. 1. 2006 ■

VAKANZ Lucemburk 20. 1.–22. 1. 2006 ■

FITUR Madrid 25. 1.–29. 1. 2006 ■

ITF Slovakiatour Bratislava 26. 1.–29. 1. 2006 ■

TOUR EXPO Olomouc  3. 2.–  5. 2. 2006 ■

VACANCES Brusel  9. 2.–13. 2. 2006 ■

BIT Miláno 18. 2.–21. 2. 2006 ■

CBR Mnichov 18. 2.–22. 2. 2006 ■

HOLIDAY WORLD Praha 23. 2.–26. 2. 2006 ■

ITB Berlin  8. 3.–12. 3. 2006 ■

MITT Moskva 22. 3.–25. 3. 2006 ■

INFOTOUR Hradec Králové 23. 3.–24. 3. 2006 ■

MOBIL SALON České Budějovice  7. 4.–  9. 4. 2006 ■

DOVOLENÁ Ostrava 21. 4.–23. 4. 2006 ■

TT Varšava 21. 9.–23. 9. 2006 ■

MADI Praha  1. 11.– 3. 11. 2006 ■

TUC Lipsko 22. 11.–26. 11. 2006 ■
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Kraj v roce 2006 v rámci podpory cestovního ruchu vydal 11 publikací v nejrůznějších jazykových verzích, které turistům 
slouží pro usnadnění naplánování jejich pobytu.

Publikace slouží k prezentaci turistického potenciálu na veletrzích cestovního ruchu, workshopech a specifi cky zaměřených 
akcích typu press tripů (poznávací cesty pro novináře) a fam tripů (infocesty pro zástupce cestovních kanceláří). 
V omezeném množství jsou materiály k dispozici v turistických informačních centrech.

Přehled turistických publikací, vydaných krajem v roce 2006

Název publikace Jazyková mutace Stručný popis publikace

Kouzlo přírody čeština
Představení chráněných území, přírodních rezervací a naučných stezek, které je 
zpřístupňují. Prezentovány jsou rozhledny, střediska ekologické výchovy a záchranné 
stanice ohrožených druhů živočichů přístupné pro veřejnost. 

Památky UNESCO 
na Vysočině

čeština, italština, 
španělština, ruština

Představení tří měst s památkami zapsanými na Seznam světového kulturního 
dědictví Unesco s uvedením tradičních kulturních akcí a tipy na ubytování.

Židovské památky 
na Vysočině

čeština
Představení míst se zachovanými památkami židovského osídlení a příslušnými 
kontakty.

Dědictví minulosti čeština
Přehled přístupných památek (hrady, zámky, kláštery, muzea, galerie, zříceniny) 
s fotografi emi interiéru i exteriéru, stručným popisem stavebního a historického 
vývoje, nabízených služeb a nezbytnými kontaktními údaji.

Dovolená na venkově
čeština, němčina, 
angličtina, vlámština

Přehled venkovských penzionů, letních bytů a farem určených k letní dovolené rodin 
s dětmi. Každý ubytovatel je představen fotografi í, popisem příjezdu k objektu, 
charakteristikou nabízených služeb a vybavení, tipy na výlety do okolí, orientační 
cenou.

Tipy na výlety čeština
Podrobně zpracované turistické a cykloturistické výlety (popis průběhu trasy, mapa, 
kilometráž, stupeň náročnosti, fotografi e atraktivit na trase), doplněné popisem 
služeb na trase (ubytování, stravování, památky, infocentra).

Historická města
čeština, němčina, 
angličtina, 
francouzština

Představení historických měst kraje s důrazem na kulturní a sportovní nabídku 
(hrady, zámky, muzea, koupaliště, pravidelné akce) a příslušnými kontakty.

Ubytování
česko-anglická 
mutace 
s piktogramy

Přehled ubytovacích kapacit na Vysočině. Jednotlivé objekty jsou představeny 
fotografi í, kontaktními údaji, informacemi o kapacitě zařízení, vybavení objektu 
a pokojů, orientačních cenách.

Camping na Vysočině
čeština, němčina, 
angličtina

Přehled campů s uvedením příjezdu k lokalitě, nabízených službách sportovně-
-rekreačního charakteru, vybavení areálu, nabídce atraktivit v nejbližším okolí, 
nezbytných kontaktních údajů a fotografi e.

Mapa kraje čeština

Informační mapa v měřítku 1:160 000 s vyznačením pěších a cykloturistických tras, 
piktogramy označujícími hrady, zámky, muzea, rozhledny, sjezdové areály, 
na rubové straně popis nejvýznamnějších atraktivit kraje s adresářem turistických 
informačních center. Popis v češtině, angličtině a němčině. Doplněno fotografi emi.

Vysočina plná života angličtina
Image brožura se všeobecným představením turistických možností v kraji Vysočina 
pro vzdálenější trhy.

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Vysočiny 

Rok 2003 2004 2005 2006

hosté celkem 399 905 399 005 389 135 407 720

Na Vysočině bylo pro návštěvníky v roce 2006 k dispozici 18 803 lůžek v 354 ubytovacích zařízení, z toho ve 154 hotelích 
a penzionech. 
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Turisté mají na Vysočině k dispozici 20 přístupných hradů a zámků, 2 kláštery, 170 maloplošných chráněných území, 
37 naučných stezek, 2 700 kilometrů pěších tras, 2 400 kilometrů cykloturistických tras, 30 zimních sjezdových areálů, 
230 kilometrů udržovaných běžeckých stop, 3 lanová centra, 180 koňských stanic, 6 rozhleden a 40 turistických 
informačních center.

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti cestovního ruchu v roce 2006

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 

podpora z FV 
(Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Modernizace ubytovacích zařízení 2006 (podpora ubytovacích zařízení CR) 3 624 930  8 875 998 12 500 928

Doprovodná infrastruktura CR 2006 (budování a modernizace DI CR) 2 000 000  3 376 533  5 376 533

Celkem 5 624 930 12 252 531 17 877 461

Struktura zahraničních hostů dle země původu v roce 2006

42 % − z ostatních zemí

24 % − ze SRN

24 % − ze Slovenska 

  6 % − z Rakouska

  4 % − z Polska 



Doprava
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Každý, kdo se pohybuje ve veřejné správě, věděl, že když 
stát předal péči o silnice II. a III. tříd krajům, zbavil se tím 
jednoho z největších břemen: tyto silnice totiž zatěžuje 
největší vnitřní dluh. Jednoduše řečeno tím, že se o ně 
dlouho nikdo pořádně nestaral, jsou ve velmi špatném 
stavu.

Náš kraj je také velmi specifi cký tím, že má hodně malých 
silnic a silniček. Je to dáno tím, že na Vysočině je velké 
množství malých vesniček a do každé z nich vede nejméně 
jedna silnice. 

Proto jsme nechali zpracovat velmi podrobnou analýzu, 
díky níž víme, kterou ze silnic opravit nejdříve, která může 
počkat a jak dlouho, aby se její stav příliš nezhoršil. 

Z toho všeho vyplývá, že péče o stav silnic je pro kraj 
jednou z nejvyšších priorit. Proto jsme v roce 2006 důrazně 
trvali na tom, aby největší část přijatých evropských dotací 
šla právě do dopravní infrastruktury, a také proto jsme 
v roce 2006 rozhodli o přijetí velkého úvěru od Evropské 
investiční banky, jejž jsme využili právě pro opravy silnic. 
To je důvod, proč tvoří kapitola „Doprava“ druhou 
nejvýznamnější část krajského rozpočtu.

Vycházíme totiž z úvahy, že kvalitní silnice a dobré dopravní 
spojení jsou pro rozvoj regionu to nejdůležitější. A zejména 
v regionu, který nemá obří krajské město a kolem něj 
chudé vesničky, ale síť rovnocenných měst a obcí. 

Václav Kodet
náměstek hejtmana pro oblast dopravy
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Kraj Vysočina je vlastníkem 4 578,82 kilometrů silnic II. a III. tříd. Stát je pak vlastníkem silnic I. tříd, kterých je v kraji 
Vysočina 422,026 kilometrů; krajem Vysočina probíhá úsek dálnice D1 (ve správě státu) o celkové délce 92,902 kilometrů. 

Okres
Dálnice D1 
délka km

I. třída 
délka km

II. třída 
délka km

III. třída 
délka km

Celkem 
délka km

Havlíčkův Brod 11,611 111,263  240,237  704,575 1 067,686

Jihlava 25,806  64,480  326,400  380,014  796,700

Pelhřimov 20,143  69,196  290,869  606,690  986,898

Třebíč –  71,075  356,499  697,073 1 124,647

Žďár nad Sázavou 35,342 106,012  415,375  561,088 1 117,817

Vysočina 92,902 422,026 1 629,380 2 949,440 5 093,748

silnice III. třídy – 57,90 %

silnice II. třídy – 31,99 %

silnice I. třídy – 8,29 %

dálnice D1 – 1,82 % 

Podíl délky státních a krajských silnic na Vysočině

Počtem kilometrů silniční sítě ve vlastnictví kraje, tedy II. a III. tříd, se řadí kraj Vysočina na 4. místo v rámci celé České 
republiky. 

Kraj
II. a III. třídy

délka km
Pořadí

I. třídy
délka km

I., II. a III. třídy 
celkem délka km

Pořadí

Středočeský  8 645  1  942  9 587  1

Jihočeský  5 475  2  708  6 183  2

Plzeňský  4 602  3  456  5 058  3

Vysočina  4 579  4  422  5 001  4

Jihomoravský  4 024  5  448  4 472  5

Ústecký  3 673  6  581  4 254  6

Královéhradecký  3 333  7  346  3 679  7

Pardubický  3 162  8  458  3 620  8

Olomoucký  3 130  9  391  3 521  9

Moravskoslezský  2 651 10  760  2 727 10

Liberecký  2 111 11  371  2 482 11

Karlovarský  1 841 12  312  2 153 12

Zlínský  1 787 13  342  2 129 13

Celkem ČR 49 010 6 627 55 637
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OBNOVA SILNIČNÍ SÍTĚ NA VYSOČINĚ V ROCE 2006

Kraj Vysočina v červenci 2006 uzavřel s Evropskou investiční bankou smlouvu o poskytnutí úvěru v objemu 500 milionů Kč 
na fi nancování oprav silnic II. a III. třídy. Kraj tak v letech 2006–2007 investuje do komunikací ve svém vlastnictví minimálně 
miliardu Kč (z toho 500 milionů z vlastních zdrojů). Předpokládá se, že v rámci úvěrového fi nancování bude opraveno 
a rekonstruováno celkem 83 úseků silnic o celkové délce asi 600 kilometrů. 

V roce 2006 kraj zahájil prostřednictvím krajských organizací Správ a údržeb silnic první fázi těchto oprav. Průběžně se daří 
naplňovat věcný záměr projektu obnovy silniční sítě kraje, v jehož rámci bylo prozatím dokončeno 24 silničních úseků
ze 42 zahájených akcí. Za takové opravy kraj do února 2007 zaplatil přes 310 milionů Kč při čerpání první části úvěru od EIB 
ve výši 150 milionů Kč. Celkem za tyto peníze opravil 126 kilometrů silnic.
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PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE

Společný regionální operační program
Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava–Třebíč, II. etapa, úsek č. 1 – Jihlava–Příseka, km 0,000–4,276  ■

Stavba probíhá. Předpokládaný termín dokončení je červenec 2007. Dotace 138,75 milionů Kč by měla být proplacena 
na přelomu let 2007 a 2008. 
Rekonstrukce mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a rekonstrukce silnice III/35114 ■

Projekt byl dokončen. Dotace 14,7 milionů Kč bude proplacena v roce 2007.
Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích ■

Předpokládaný termín dokončení je květen 2007. Dotace ve výši 21,4 milionů Kč by měla být vyplacena na přelomu let 
2007 a 2008.
Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov–Vilémovice  ■

V roce 2006 byla podána žádost. Tento projekt bude realizován v roce 2007.
III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická–Havířská, 2. stavba ■

V roce 2006 byla podána žádost. Tento projekt bude realizován v roce 2007.

Interreg III A 
II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice – okružní křižovatka ■

Projekt byl dokončen v roce 2006. Proplacen podíl EU na 1. etapě ve výši 2,28 milionů Kč.
Severojižní propojení kraje Vysočina ■

V roce 2006 bylo zahájeno zpracovávání technické dokumentace, která bude dokončena v roce 2007. Podíl EU 
8,8 milionů Kč bude proplacen na přelomu let 2007 a 2008.

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC

SÚS Havlíčkův Brod  112 995 000 Kč ■

SÚS Jihlava   105 036 000 Kč ■

SÚS Pelhřimov   112 277 000 Kč ■

SÚS Třebíč   135 933 000 Kč ■

SÚS Žďár nad Sázavou  131 849 000 Kč ■

Vysočina celkem    598 090 000 Kč ■

Při rozdělování fi nančního příspěvku na jednotlivé Správy a údržby silnic Vysočiny se vychází z náročnosti zimní údržby, 
délek udržovaných silnic II. a III. třídy jednotlivými SÚS a dalších parametrů, jakými jsou například hustota provozu a stav 
povrchu vozovek.

Na 1 km svých silnic v roce 2006 přispěl kraj 130 600 Kč provozního příspěvku.

Opravy silnic ve vlastnictví kraje dle jednotlivých okresů za rok 2006 (v tis. Kč)

Okres Částka celkem
Z toho: Délka opravených silnic 

v kmÚvěr EIB Spoluúčast kraje

Havlíčkův Brod  60 563  26 850  33 713  23,246

Jihlava  50 779  25 350  25 429  18,397

Pelhřimov  42 415  20 750  21 665  30,200

Třebíč  65 281  31 500  33 781  24,232

Žďár nad Sázavou  91 456  45 550  45 906  29,952

Kraj celkem 310 494 150 000 160 494 126,027

Investiční výstavba silnic ve vlastnictví kraje v roce 2006 (v tis. Kč)

Zdroje Kraj Vysočina SFDI Odvody SÚS
Kraj Vysočina – 
fond strateg. 

rezerv

Evropské
fondy

Celkem

139 299 38 256 8 759 110 629 2 238 299 181
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DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ROCE 2006

Základní dopravní obslužnost stanovuje krajské zastupitelstvo. 

Na veřejnou linkovou autobusovou dopravu kraj přispěl dopravcům 220 634 000 Kč, na žákovské jízdné 23 000 000 Kč. 
Doplatek na jednoho obyvatele kraje tak v přepočtu činí 478 Kč za rok.

Kraj má smlouvu o závazku veřejné služby (základní dopravní obslužnosti) uzavřenou s 22 dopravci. Na Vysočině celkem 
působí 50 dopravních fi rem, přičemž některé mají v kraji pouze 1 zastávku. V základní dopravní obslužnosti je zařazeno 
352 linek, což znamená 4 023 spojů. Na Vysočině je 2 555 zastávek autobusů. 

Na veřejnou vlakovou dopravu kraj přispěl 248 000 000 Kč, na žákovské jízdné 7 000 000 Kč. Doplatek na 1 obyvatele 
kraje tak v přepočtu činí 500 Kč za rok.

Kraj má smlouvu o závazku veřejné služby (základní dopravní obslužnosti) uzavřenou se 2 dopravci (České dráhy, a. s., 
a Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.).

Celková délka tratí na Vysočině činí 592 kilometrů a hustota železniční sítě je 0,086 km tratě/km2, což je 2. nejnižší 
hodnota v rámci České republiky. Železniční síť pokrývá 195 z 704 obcí kraje.

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

Ze 704 obcí má 83 % zajištěnou dopravní obslužnost jen autobusem, 16 % obcí autobusem i vlakem a pouze 4 obce jen 
vlakem (Sedlejov, Mysliboř a Slaviboř na Jihlavsku a Plačkov na Pelhřimovsku).

Kraj v roce 2006 přispěl:

14,70 Kč na 1 ujetý km v rámci základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě (celkem 221 milionů korun) ■

55,10 Kč na 1 ujetý km v rámci dopravní obslužnosti v drážní dopravě (celkem 248 milionů Kč) ■

Spotřeba materiálu pro zimní údržbu silnic v roce 2006

Okres Sůl (v tunách) Solanka (v litrech) Drť, písek (v tunách)

Havlíčkův Brod  4 029  611 250  7 506

Jihlava  3 617  381 600 17 010

Pelhřimov  2 433  276 177 24 480

Třebíč  3 165   63 013 14 602

Žďár n. Sáz.  3 027  438 915 25 816

Celkem 16 271 1 770 955 89 414

Rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

2004 2005 2006

Ujeté kilometry (mil.)  15,2  15,1  15,1

Úhrada ztrát dopravcům (mil. Kč) 211,1 214,0 220,6
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BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU NA VYSOČINĚ 

Kraj v roce 2006 přijal strategický dokument „Koncepce bezpečnosti silničního provozu v kraji Vysočina“ (Koncepce BESIP). 
Tento dokument vymezil základní problémové oblasti, které je schopen kraj ovlivnit, vytýčil možná východiska a stanovil 
krátkodobé i dlouhodobé úkoly, jež povedou ke zlepšení bezpečnosti provozu na silnicích. 

Velcí dopravci: ICOM transport, a. s., Jihlava; TRADOBUS, s. r. o., Třebíč; ZDAR, a. s., Žďár n. S.; CONNEX Východní Čechy, a. s., Chrudim

Významní dopravci: ČSAD Jindřichův Hradec, a. s., J. 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; Fr. Kolář – ČASAD, Kamenice nad Lipou; Hema Jaroslav, Nový 

Rychnov; Václav Seifert, Vortová; BODOS, a. s., Boskovice

Dopravní nehody na Vysočině

2005 2006 rozdíl

dopravních nehod 8 688 8 132 – 556

usmrcených osob   79   53  – 26

těžce zraněných osob  229  201  – 28

lehce zraněných osob 1 683 1 367 – 316

nehod na dálnici 1 335 1 308  – 27

na silnici I. třídy 1 695 1 663  – 32

na silnici II. třídy 2 309 2 016 – 293

na silnici III. třídy 1 018  881 – 137

Rozdělení autobusových dopravců do skupin podle počtu ujetých kilometrů základní dopravní obslužnosti 
v roce 2006
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V rámci plnění Koncepce BESIP kraj Vysočina:

Přijal dlouhodobé rozpočtové opatření na podporu výstavby, rekonstrukce a modernizace dětských dopravních hřišť, pro  ■

které uvolnil částku 1,5 milionu Kč na rok 2006 a stejnou částku schválil i pro rok 2007. Podpora umožnila realizovat 
projekty v celkovém objemu 2 367 183 Kč, za niž bylo například pořízeno 64 jízdních kol, 5 autíček, cyklistické přilby, 
učební pomůcky pro dopravní výchovu, byla zprovozněna nebo nově pořízena světelná signalizační zařízení pro 
křižovatky dopravních hřišť, byly pořízeny 3 buňky k přebudování na učebny a sklad kol, opravily se některé učebny 
u dětských hřišť, 1 hřiště bylo nově oploceno a 1 hřiště bylo zcela nově vybudováno.

Přijal grantový program „Bezpečná silnice 2006“ na podporu akcí a opatření přispívajících ke zvýšení bezpečnosti  ■

provozu na pozemních komunikacích, a to především ke snižování nepřiměřené rychlosti vozidel v obcích, jejž kraj 
podpořil fi nanční částkou 2,119 milionů Kč. Mezi akce s největším objemem celkových nákladů patřily hlavně projekty 
řešící nákup laserových měřičů rychlostí pro potřeby obecních policií (2), vybudování zpomalovacích prahů a instalace 
informačních měřičů rychlostí v obcích (16).

K podpoře výuky dopravní výchovy a vyškolení nových učitelů dopravní výchovy schválil částku 150 000 Kč. ■

Inicioval vznik dopravně-bezpečnostních aktivů v obcích s rozšířenou působností, kterým poskytuje metodickou pomoc.  ■

Převzal úlohu koordinátora v oblasti BESIP a oslovil ke spoluúčasti další orgány a instituce v rámci kraje. ■

Převzal roli organizátora krajského kola dopravní soutěže Mladý cyklista. ■

Přímo fi nančně podpořil opatření na úseku prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích  ■

v hodnotě 7,1 milionů Kč.

Grantový program Fondu Vysočiny z oblasti dopravy v roce 2006

Název a zaměření grantového programu
Rozdělená podpora 

z FV (Kč)
Vlastní podíl úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Bezpečná silnice 2006 
(zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích)

2 119 000 2 400 266 4 519 266



Zdravotnictví
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ZDRAVOTNICTVÍ

Oblast zdravotnictví patří k nejsložitějším problematikám, 
s jakými se veřejná správa potýká. Je to proto, že se zde 
přímo střetávají obchodní zájmy, zájmy rozvoje území 
a zájmy vysoce specializované profese s prostým lidským 
požadavkem na odbornou, profesionální, a přitom hluboce 
soucitnou péči. Všechny tyto zájmy jsou přitom 
rovnocenné a mají svůj nezastupitelný význam. 

Rok 2006 znamenal pro zdravotnictví Vysočiny velmi 
významný mezník. Nemocnice, které stát krajům předal 
v žalostném stavu, udržely alespoň základní výsledky pro 
ekonomické zachování, i když se to neobešlo bez 
významné fi nanční pomoci kraje. Kraj zase pokračoval 
ve snaze najít takový model hospodaření, aby byly 
nemocnice schopné pracovat dlouhodobě. 

Je úplně samozřejmé, že zdravotnictví potřebuje poměrně 
razantní zásah. Aspoň minimální slušné výsledky nemocnic 
jsou totiž jen výsledkem poměrně vážných ekonomických 
opatření a fi nanční injekce z krajského rozpočtu. Pokud by 
to takto mělo pokračovat, brzy dojdeme do bodu, kdy 
budeme řešit dilema – platit z krajského rozpočtu 
nemocnice a omezit něco jiného, nebo naopak nezvyšovat 
příspěvek nemocnicím a ohrozit lékařskou péči?

Každý, kdo má alespoň špetku odpovědnosti, toto hrozící 
dilema vidí a cítí, že je třeba velmi promyšleně a moudře 
zasáhnout. Takový zásah nás v nejbližší době čeká. 

Závěr roku znamenal pro lékaře, zdravotníky, ale i každého, 
kdo se zdravotnictvím zabývá, obrovské poučení. První 
český případ masového vraha v bílém byl odhalen 
v nemocnici na území našeho kraje. Všechna opatření, 
která od té doby nemocnice i kraj udělaly, všechny kontroly 
i všechny kontroly kontrol už nemohou vrátit lidské životy. 
Pomohou ale k tomu, aby se taková věc neopakovala. 
A také k tomu pomohou všem ostatním českým 
nemocnicím. Jen moc a moc doufám, že lékaři a sestry 
nikdy neztratí to nejcennější, co jim mohou pacienti stále 
dávat – důvěru.

Pavel Hájek
náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví
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ZDRAVOTNICTVÍ
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Kraj zřizuje 5 nemocnic. V roce 2006 v nich bylo pro pacienty k dispozici 2 977 lůžek. 

Počty lůžek v nemocnicích kraje Vysočina v roce 2006

Nemocnice Havlíčkův Brod  561

Nemocnice Jihlava  758

Nemocnice Nové Město na Moravě  631

Nemocnice Třebíč  677

Nemocnice Pelhřimov  350

Celkem 2 977

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

Hospodářský výsledek krajských nemocnic v mil. Kč

Kumulovaná ztráta nemocnic (mil. Kč)
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ZDRAVOTNICTVÍ

Přesto každým rokem kraj musí své nemocnice dotovat částkou kolem 300 milionů korun. 

Vybrané významné výdaje v kapitole zdravotnictví v roce 2006

Organizace Účel Částka (mil. Kč)

Zdravotnická záchranná služba 
kraje Vysočina

Příspěvek na provoz 128,4

Dětské centrum Jihlava Příspěvek na provoz  14,2

Dětský domov Kamenice nad Lipou Příspěvek na provoz   9,1

Nemocnice zřizované krajem Příspěvek na provoz 104,5

Investice ve zdravotnictví a částečné oddlužení nemocnic 144,1

Zabezpečení lékařské služby první pomoci v kraji  32,7

Zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě   3,7

Přehled lůžkových nestátních zařízení na Vysočině: 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, Jihlava ■

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624, Havlíčkův Brod ■

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 390, Pelhřimov ■

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, Nové Město na Moravě ■

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 2, Třebíč ■

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s., Mostiště č. 93, Velké Meziříčí ■

Nemocnice Počátky, s. r. o., Havlíčkova 206, Počátky ■

CTM HOSPITAL, a. s., Antala Staška 16070/80, Praha 4 – místo provozování LDN v Humpolci, 5. května 319 ■

Nemocnice LEDEČ – HÁJ, spol. s r. o. (provoz LDN), Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou ■

LTRN Humpolec (léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí), Jihlavská 803, Humpolec ■

Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové, spol. s r. o., Na Vyhlídce 859, Chotěboř ■

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod ■

Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská 54, Jihlava ■

Dětská psychiatrická léčebna, U Stadionu 285, Velká Bíteš ■

Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, Vítězslava Nováka 305, Kamenice nad Lipou ■

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Jiráskova 67, Jihlava ■

Protialkoholní, protitoxikomanické a psychiatrické zařízení PATEB, s. r. o., Budějovická 625, Jemnice  ■

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA

Na Vysočině zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči jediná příspěvková organizace zřizovaná krajem – Zdravotnická 
záchranná služba (ZZS) kraje Vysočina. 

Záchranářům se úspěšně daří zajišťovat vysokou úroveň přednemocniční neodkladné péče pro 704 obcí a měst na území 
velkém asi 6 800 km2 s půlmilionem obyvatel, přičemž v turisticky atraktivních regionech se v letní a zimní sezoně tento 
počet významně zvyšuje. Dojezdové časy se daří v naprosté většině výjezdů dodržovat do stanovených 15 minut.

ZZS je organizačně dělena na 5 oblastních středisek. Na 16 stanovištích je 22 výjezdových skupin ZZS a na stanovišti 
v Jihlavě 1 vzletová skupina letecké záchranná služby (LZS).

Všechny výjezdové skupiny a vzletovou skupinu letecké záchranné služby řídí jediné zdravotnické operační středisko 
v Jihlavě. Jednotlivá stanoviště ZZS mají své obvody určené územím přiřazených obcí, operační středisko však využívá 
jednotlivé týmy podle vhodnosti a nejbližší dostupnosti po celém území kraje bez ohledu na hranice obvodů.
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Ledeč nad Sázavou

Náměšť nad Oslavou
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Nové Město na Moravě
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Výjezdová stanoviště a obvody ZZS

Legenda
Ñ Stanoviště ZZS

TRIDA_SIL
Dálnice

Silnice 1. třídy

Silnice 2. třídy

Havlíčkův Brod

Chotěboř

Ledeč nad Sázavou

Jihlava

Pelhřimov

Humpolec

Pacov

Počátky

Třebíč

Náměšť nad Oslavou

Moravské Budějovice

Bystř ice nad Pernštejnem

Nové Město na Moravě

Velké Meziříčí

Tišnov

Telč

Žďár nad Sázavou

Státní hranice

Zdravotnická záchranná služba – výjezdová stanoviště 

Oblastní středisko Výjezdová skupina Stanoviště 

Pelhřimov

RLP Pelhřimov

RLP RV Pelhřimov

RZP Pacov

RLP Humpolec

Havlíčkův Brod

RLP H. Brod

RLP RV H. Brod

RZP H. Brod

RZP Ledeč n. S.

RZP Chotěboř
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PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE

V roce 2006 ošetřila protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě (jediná na Vysočině) celkem 868 klientů, náklady 
na 1 ošetření činily 1 700 Kč. Klienti uhradili 490 995 Kč, což představuje 34 % z celkových nákladů na ošetření, které 
v roce 2006 činily 1 442 300 Kč.

ZDRAVOTNICTVÍ

Oblastní středisko Výjezdová skupina Stanoviště

Třebíč

RLP Třebíč

RLP/RZP Třebíč

RLP M. Budějovice

RLP Náměšť n. O.

Žďár nad Sázavou

RLP Nové Město n. M.

RLP V. Meziříčí

RLP Bystřice n. P.

RZP Žďár n. S.

Jihlava

RLP Jihlava

RLP Jihlava

RZP Jihlava

RZP záloha Jihlava

RLP Telč

RLP Počátky

LZS Jihlava

ZOS Jihlava

RLP – rychlá lékařská pomoc, RZP – rychlá zdravotnická pomoc, RV – setkání na míště, LZP – letecká záchranná služba, ZOS – zdravotnické operační 
středisko call centrum linky 155
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Sociální  péče
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Velmi okřídlené a velmi pravdivé úsloví říká, že stupeň 
vyzrálosti a vyspělosti jakékoliv společnosti se pozná podle 
toho, jak se taková společnost stará o ty, kteří se o sebe 
sami postarat nemohou. 

Jsem rád, že u nás na Vysočině se o takové naše 
spoluobčany postarat umíme. Je to zásluha trpělivé 
a každodenní práce zaměstnanců ústavů sociální péče, 
domovů důchodců, pečovatelských služeb a všech, již 
pracují v oblasti sociálních služeb. Ti všichni denně věnují 
svým klientům nejen odbornou práci, ale hlavně lásku 
a obyčejnou, a přitom tak neobyčejnou a vzácnou lidskou 
pozornost. 

Je lhostejné, zda zařízení zřizuje obec, kraj nebo nestátní 
nezisková organizace. 

Kraj se snaží všem poskytovatelům sociální péče připravit 
co nejlepší podmínky a zároveň říká, že nejlépe se 
o každého umí postarat jeho rodina, a proto je naším 
cílem, aby všichni klienti mohli v domácím, důvěrně 
známém a nejpřirozenějším prostředí zůstat tak dlouho, 
jak je to možné.

Rodina je zdravým a přirozeným prostředím člověka. 
V rodině vyrůstají další generace, které dobře znají radosti 
i úskalí života a jsou zárukou přirozeného vývoje a uchování 
naší společnosti. 

Rok 2006 přinesl do oblasti sociální péče mnohé změny. 
Byl to rok velkých investic i změn ve fi nancování ze strany 
státu. Klientům i poskytovatelům sociální péče přinesl 
přípravu na samostatné nakupování péče na základě 
smluvních vztahů s poskytovateli. Věnovali jsme mnoho 
času vysvětlování, seminářům i běžným rozhovorům tak, 
aby každý na Vysočině věděl, co taková změna přinese. 
Věřím, že naše společná práce nebyla marná.

Jiří Vondráček
radní kraje pro oblast sociálních věcí

SOCIÁLNÍ PÉČE
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Kraj pečlivě hlídá síť sociálních služeb tak, aby ve všech směrech vyhovovala potřebám občanů. Velmi úzce spolupracuje 
s obcemi i neziskovým sektorem a fi nančně se podílí na provozu zařízení, zřizovaných právě neziskovými organizacemi 
a obcemi. 

Sám zřizuje 21 sociálních ústavů a domovů důchodců a 1 manželskou a rodinnou poradnu.

Příspěvkové organizace kraje
Příjmy 

z vlastní 
činnosti

Dotace provozní
Investiční 

dotace 
od kraje Počet 

lůžek
2006

2006 z toho:

2006
Celkem Kraj* Státní 

rozpočet**

Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou    6 953  12 002  12 002   80

Ústav sociální péče Zboží    4 818   9 079   9 079   60

Ústav sociální péče pro dospělé Věž    5 977  13 034  13 034   80

Ústav sociální péče Jinošov    5 208  11 321  11 321   79

Ústav sociální péče Nové Syrovice    7 292  13 538  13 538  110

Diagnostický ústav 
sociální péče Černovice

   9 799  49 821  49 821  159

Ústav sociální péče Lidmaň    7 501  14 542  14 515  27   2  104

Ústav sociální péče 
pro mentálně postižené Těchobuz

   5 225  10 494  10 444  50   69

Ústav sociální péče Křižanov   10 337  21 492  21 374 118  152

Domov důchodců Havlíčkův Brod    5 179  10 148  10 148  599   68

Domov důchodců Ždírec    8 649  14 711  14 711  119

Domov důchodců Humpolec   16 447  20 891  20 891  646  203

Domov důchodců Onšov    3 251   4 503   4 503   41

Domov důchodců Proseč-Obořiště    5 904   7 564   7 537  27   68

Domov důchodců Proseč u Pošné    5 228   7 318   7 318   69

Domov důchodců 
Třebíč – Manž. Curieových 603

  15 657  21 857  21 857  193

Domov pro seniory Třebíč, 
Koutkova – Kubešova

  11 840  17 860  17 860  182

Domov důchodců Třebíč – Kubešova***    3 125   4 902   4 902

Domov důchodců Náměsť nad Oslavou    8 613  12 269  12 263   6   92

Domov důchodců Velký Újezd   10 007  11 940  11 940  135

Domov důchodců Mitrov   11 350  15 306  14 724 582  136

Domov důchodců Velké Meziříčí   13 698  18 401  18 255 146  180

Psychocentrum – manželská 
a rodinná poradna kraje Vysočina

     18   5 280   5 280    0

Celkem 182 076 328 273 327 317 956 1 247 2 379

* Zdrojem pro tento příspěvek dotace byly jednak vlastní příjmy kraje z rozpočtového určení daní a jednak státní dotace na zřizovatelskou působnost kraje
převzatou od okresních úřadů ve výši 286 mil. Kč.

** Účelové dotace pro příspěvkové organizace kraje.

Částky jsou v tis. Kč

*** organizace byla sloučena k 01. 07. 2006 s DD Třebíč Koutkova. Od 01. 07. 2006 vzniká Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova.



45V ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti sociální péče v roce 2006

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 

podpora z FV
(Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Generely bezbariérových tras (zpracovávání generelů bezbariérových tras) 1 327 704 941 437 2 269 141

Dobrovolnictví 2006 (podpora rozvoje dobrovolnictví 
v sociálních a zdravotnických službách) 

1 173 481 1 086 094 2 259 575

Celkem 2 501 185 2 027 531 4 528 716

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

2002 2003 2004 2005 2006

Domovy důchodců 420 460 470 490  513

Ústavy sociální péče 510 500 510 560  590

Diagnostický ústav soc. péče Černovice 900 940 940 950 1025

Ústavy sociální péče a diag. ústav Černovice celkem 550 550 560 600  667
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Financování služeb nezřizovaných krajem v tis. Kč 

(uveden je rozpočet druhu služby, dotace kraje a některé další významnější příjmy)

Druh služby
MPSV 
2006

Jiná státní 
správa 2006

Uživatel 
2006

Kraj Vysočina 
2006

Rozpočet 
2006

Týdenní stacionáře     0 2 389    592   299   8 581 

Tlumočnické služby   314    6      0     0     472 

Tísňové péče   918    0    397   157   3 519

Sociální rehabilitace  1 505    0    250   594   3 740

Sociální poradenství  5 522    0    515  1 621 11 187 

Sociálně-terapeutické dílny   518    0     0   155    765 

Sociálně-aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením

 1 035    0     15   206   2 635

Sociálně-aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

  350   86      0    20    796

Služby následné péče  1 137    0      0   399   1 878 

Raná péče  1 345    0      0   550   2 649

Pečovatelská služba 10 282    0 21 518 12 328 105 506 

Osobní asistence  4 140  100  1 020  1 353  10 843 

Odlehčovací služba    431    0      0    475  1 800 

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

 6 011  744     14  2 506  17 361

Krizová pomoc     0    0     0     0    840

Kontaktní centra  1 614  100     0  1 103   5 749

Chráněné bydlení  1 117    0    171    258   1 951

Domy na půl cesty   523    0     80     57   1 005

Domy se zvláštním režimem  1 329    0    958     68   2 510

Domy pro seniory 21 881    0 16 947  1 337  43 522 

Denní stacionáře  7 296 3 030  2 329  3 137  33 893 

Centra denních služeb  3 763    0    208  1 057   8 152

Azylové domy  3 802    0  2 353  2 150  12 934 

Celkem 74 839 6 456 47 370 29 837 282 296

Druh služby
MPSV
2006

Jiná státní
správa 2006

Uživatel
2006

Kraj Vysočina 
2006

Rozpočet 2006

DD zřizované obcí 0 38 527 41 207 5 500 119 161 

Celkem 0 38 527 41 207 5 500 119 161 

MPSV
2006

Jiná státní
správa 2006

Uživatel
2006

Kraj Vysočina 
2006

Rozpočet 2006

Celkem 74 839 44 984 88 577 35 337 401 458 



Životní prostředí
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na Vysočině jsou 2 chráněné krajinné oblasti – Žďárské vrchy a Železné hory, 9 přírodních parků a 170 maloplošných 
chráněných území. 

Chráněná oblast Žďárské vrchy se rozkládá na území přibližně 709 km2. V oblasti se nachází 49 zvláště chráněných 
maloplošných území – 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací, 36 přírodních památek a 46 památných stromů 
a alejí. 

Chráněná oblast Železné hory se rozkládá na ploše zhruba 284 km2. V oblasti se nachází 24 maloplošných zvláště 
chráněných území – 1 národní přírodní rezervace, 12 přírodních rezervací, 11 přírodních památek a 14 památných stromů. 
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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

Přímo na Vysočině lidé spotřebují bezmála 29 % elektřiny, která zde vzniká. Je to dáno přítomností dukovanské jaderné 
elektrárny, která sama vyrábí asi pětinu české elektrické energie. 

Nejrozšířenějším topivem v kraji je zemní plyn, následovaný uhlím a elektřinou. Z celkového počtu 179 784 bytů 
na Vysočině je 73,1 % vytápěno ústředním topením (z toho 13,3 % dálkovým), 9,7 % etážovým topením, 13,8 % pomocí 
kamen a jiný nebo kombinovaný způsob vytápění se používá ve 2,8 % bytů.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V roce 2005 kleslo množství emisí u stacionárních zdrojů oproti předchozímu roku o 6,6 %, a tedy o 4,45 kilotuny 
znečišťujících látek. U velkých stacionárních zdrojů ve stejném srovnání se množství emisí zvýšilo o 0,57 kilotuny, což souvisí 
se vznikem nových provozů, jako jsou kotelny na jiné druhy paliv než zemní plyn, dřevovýroba, lakovny a podobně. 
U středních zdrojů jsou hodnoty mírně nižší.

Emise ze stacionárních zdrojů

Pořadí Kraj Kt/rok

 1 Liberecký 40,5

 2 Zlínský  52,74

 3 Vysočina  63,07

 4 Olomoucký  65,06

 5 Královéhradecký  66,73

 6 Praha  67,02

 7 Karlovarský 78,2

 8 Pardubický  78,53

 9 Plzeňský  79,03

10 Jihomoravský  88,25

11 Jihočeský  90,38

12 Středočeský 171,17

13 Ústecký 202,81

14 Moravskoslezský 270,89
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SKLÁDKOVANÝ ODPAD

Množství skládkovaných odpadů v posledních letech mírně narůstá.

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Skládkovaný odpad v tunách 170 468 126 179 403 919 159 432 225 412 162 907 184 072

Na Vysočině je povoleno:
36 zařízení k odstraňování odpadů, z toho 26 skládek ■

109 zařízení ke sběru a výkupu odpadů (a 122 mobilních zařízení) ■

35 zařízení k využívání odpadů (a 15 mobilních zařízení) ■

17 zařízení k nakládání s autovraky ■

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

Základní evidenci starých zátěží (starých skládek) kraj převzal z bývalých okresních úřadů. V posledních letech nebyla 
evidence aktualizována a současný stav starých zátěží není centrálně evidován, přičemž na jejich podrobný průzkum chybějí 
peníze. Do budoucna bude nutné databázi aktualizovat, určit nejproblematičtější lokality a stanovit postupná opatření 
k jejich sanaci.

Příklady starých ekologických zátěží:
Skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách ■

Skládka galvanických kalů u Nového Rychnova (sanace prakticky začala v roce 2006) ■

Skládka neutralizačních kalů v Brtnici ■

Skládka neutralizačních kalů poblíž Horního Hradce u Ledče nad Sázavou ■

Skládka galvanických kalů a jiných průmyslových odpadů ve Svratce ■
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NÁHRADA ŠKOD, ZPŮSOBENÝCH CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY

Rybáři mohou žádat o státní příspěvek jako náhradu za škody způsobené vydrami a kormorány, jejž vyplácí kraj, který loni 
takto zaplatil téměř 3 000 000 Kč. Počet žádostí o kompenzace přitom každý rok narůstá. Zatímco v roce 2003 žádalo 
o náhradu škody způsobenou vydrami 15 žadatelů, o rok později 38 žadatelů a v roce 2006 kraj uspokojil celkem 
69 žádostí. V případě škod způsobených kormoránem kraj v roce 2006 registroval 8 žadatelů, v roce 2005 7 žadatelů.

Poznámka: číselné údaje v kapitole „Životní prostředí“ jsou uvedeny k roku 2005 kromě těch, u kterých je datum výslovně uvedeno. Aktuální 
údaje ze statistik jsou k dispozici vždy až v poslední čtvrtině roku následujícího.

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti životního prostředí v roce 2006

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 

podpora z FV 
(Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Bioodpady 2005 (nakládání s bioodpadem) 1 199 738 1 457 032  2 656 770

Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005 (podpora obnovitelných zdrojů) 2 000 000 2 117 102  4 117 102

Krajina Vysočiny 2005 (projekty k zadržení vody v krajině a k péči o životní prostředí) 1 092 280 1 090 029  2 182 309

Systém sběru a třídění odpadu 2006 (podpora sběru a třídění kom. odpadu) 2 200 000 3 156 070  5 356 070

Bioodpady 2006 (nakládání s bioodpadem)  703 725 1 984 369  2 688 094

Celkem 7 195 743 9 804 602 17 000 345

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Zemědělství  a lesnic tví
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Ať se zeptáte kohokoliv, jak by popsal Vysočinu, určitě 
v jeho popisu zaznějí slova „lesy“, „pole“, „louky“ 
a „rybníky“. Je to proto, že Vysočina zkrátka taková je, 
a proto jsou zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství pro 
kraj tak důležité. 

V roce 2006 se v této oblasti stala řada zajímavých 
a ojedinělých věcí. Vzpomínám si namátkou 
na Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě, Výstavu českého 
červenostrakatého skotu v Radešínské Svratce, rozsáhlá 
opatření proti ptačí chřipce či zářijový Měsíc biopotravin. 
Ve spolupráci se soukromou farmou jsme uspořádali 
výtvarnou soutěž pro školy, která propagovala mléko 
z Vysočiny. Systematicky a trvale podporujeme drobné 
chovatele, jejich výstavy, a hlavně jejich práci s mládeží.

Domnívám se totiž, že každý obyvatel Vysočiny je 
venkovan – a to vesničan v nejlepším slova smyslu. Každý 
z nás ví, jaké to je mít ruce od hlíny a v zátylku pražící 
slunce. Každý z nás ví, jak je důležitá venkovská 
pospolitost a vzájemná pomoc. Patří to k našemu kraji 
a my jsme na to právem hrdí. Naše děti vyrůstají 
obklopeny životem: možná není příliš sterilní a někdy 
dokáže kopnout a kousnout, ale je to život v nejčistší 
podobě, zdravý a přirozený. 

Vysočina je také kraj, který dodává pitnou vodu doslova 
polovině republiky. Proto je péče o vodní bohatství další 
důležitou prací, jíž se věnujeme. V roce 2006 jsme ukončili 
velkou opravu hráze Mostišťské přehrady, která hrozila 
protržením. Oprava se stala velmi ojedinělým 
a mistrovským dílem. Máme za sebou také velké jarní tání 
po nebývalé zimě i letní přívalové deště a obojí se nám 
podařilo dobře zvládnout. V kraji vyrostly nové čistírny 
odpadních vod i kilometry kanalizací, jež přispívají k tomu, 
aby naše řeky, potky i lesní tůně zůstaly tak čisté, jak je 
máme rádi nejen my, ale jak si je zamilovali i okouzlení 
návštěvníci Vysočiny.

Ivo Rohovský 
radní kraje pro oblast zemědělství a vodního hospodářství

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ
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ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Pro Vysočinu je zemědělská výroba tradičním a typickým odvětvím. Z celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda více než 
60 %, což je nejvíce ze všech českých krajů.

Zemědělská produkce Vysočiny tvoří asi 11 % celkové produkce Česka. 

Rozdělení zemědělské půdy na Vysočině k 31. 12. 2006

bramborářská

horská

řepařská

orná půda

travní porosty

vinice, sady, zahrady

Struktura zemědělské půdy na Vysočině k 31. 12. 2006

Převážná část kraje leží v mírně teplé oblasti s průměrnou roční teplotou 6–8 ºC a se srážkami kolem 600 mm ročně. Z celé 
rozlohy kraje ale pouze 15 % není zařazeno do kategorie méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními. 
Tomu odpovídá dominantní postavení Vysočiny v oblasti produkce brambor. 

Sklizeň brambor v jednotlivých krajích v roce 2006 (v tunách)

Vysočina 188 669

Středočeský 132 781

Jihočeský  87 597

Jihomoravský  31 445

Pardubický  29 445

Královéhradecký  28 567

Plzeňský  21 559

Moravskoslezský  16 328

Olomoucký  13 273

Ústecký  13 188

Zlínský   8 497

Liberecký   7 238

Karlovarský   4 870

Hl. m. Praha    129

Česká republika 583 586

Zdroj: ČSÚ
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ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Sklizeň brambor v jednotlivých krajích 2005

Přes polovinu celkové osevní plochy v kraji zabírají obiloviny; rozsahem produkce jsou asi nejdůležitější pšenice a ječmen 
a zvláštní postavení pak zaujímá žito – čtvrtina českého žita se v minulých letech pěstovala na Vysočině. Důležitou plodinou 
Vysočiny je také len: z celkové české plochy osevu lnu je jí na Vysočině 35 %. 

Podobnou tradici jako bramborářství má na Vysočině živočišná výroba, a zejména chov skotu. 

Počet chovaného skotu v jednotlivých krajích k 1. 4. 2006

Počet kusů chovaného skotu v krajích v roce 2006

Vysočina  215 553

Jihočeský  211 871

Středočeský a hl. m. Praha  154 704

Plzeňský  153 935

Pardubický  119 475

Královéhradecký  108 369

Olomoucký   93 294

Moravskoslezský   81 665

Jihomoravský   74 738

Zlínský   59 152

Ústecký   42 030

Liberecký   40 986

Karlovarský   33 857

Česká republika 1 389 629

Zdroj: ČSÚ

Olomoucký − 2 %

Ústecký − 2 %

Zlínský − 1 %

Liberecký − 1 %

Karlovarský − 1 %

Hl. město Praha − 0 %

Vysočina − 33 %

Středočeský − 23 %

Jihočeský − 15 %

Jihomoravský − 5 %

Pardubický − 5 %

Královéhradecký − 5 %

Plzeňský − 4 %

Moravskoslezský − 3 %

Moravskoslezský − 6 %

Jihomoravský − 5 %

Zlínský − 4 %

Ústecký − 3 %

Liberecký − 3 %

Karlovarský − 2 %

Vysočina − 16 %

Jihočeský − 15 %

Středočeský a hl. m. Praha − 11 %

Plzeňský − 11 %

Pardubický − 9 %

Královéhradecký − 8 %

Olomoucký − 7 %
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ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Chov prasat je náročný na spotřebu obilovin, a proto se soustřeďuje na Třebíčsku. Mezi českými chovy prasat jsou ty 
z Vysočiny druhé nejintenzivnější, v počtu chovaných prasat je Vysočina 3. mezi kraji a ve výrobě vepřového masa 4. 
Téměř polovina vysočinské drůbeže se chová na Třebíčsku. Žďársko zase vyniká chovem ovcí, kozy pak najdeme 
na Třebíčsku a Havlíčkobrodsku. 

Počet hospodářských zvířat na Vysočině k 1. 4. 2005 a 1. 4. 2006

2005 2006 Rozdíl Index v %

Drůbež 1 231 383 1 029 533 – 201 850  83,6

Kozy      972    1 136     164 116,9

Ovce     7 655    7 642     – 13  99,8

Koně      717      775      58 108,1

Prasata  391 482  387 100   – 4 382  98,9

Skot  218 625  216 474   – 2 151  99,0

Zdroj: ČSÚ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Hospodaření šetrné k přírodě, bez umělých hnojiv a pesticidů se v kraji dynamicky rozvíjí. Nejvíce je zastoupen chov skotu 
bez produkce mléka. 

Seznam ekologických zemědělců Vysočiny k 1. lednu 2007

Název ekofarmy/zemědělec Sídlo farmy Chovy zvířat

Petr Endrle Vadín skot

Ing. Martin Chadim Horní Dubenky skot

František Matoušek Brzkov rostlinná výroba

Martin Šenigl Telč ovce

Bukovjan Karel, Doc. MVDr. CSc. Přibyslav koně, ovce

Domkářová Marta Havlíčkův Brod ovce

Dvorský Jan, Ing. Olešenka ovce, kozy

Klement Vladimír – BIO Farma Kojetín Pohled skot BTPM

Marek Petr Častonín skot BTPM

Sklenář Josef – Farma Sasov Sasov koně, skot BTPM, prasata, kozy, ovce

Hana Habermannová Ctiboř kozy

RNDr. Miroslav Šrůtek Pelhřimov skot

Jan Bazala Rokytnice nad Rokytnou skot, ovce

Václav Veleta Lukavec rostlinná výroba

Bradová Věra – Rodinná farma 
pro chov skotu – dojnic

Nová Cerekev skot pro produkci mléka, skot BTPM

Dobrovolný Pavel, Ing. Ratibořice ovce, kozy

Hejátková Květuše, Ing. Ocmanice bez chovu

Holub František, Ing. Číhalín skot BTPM

Křišťan Tomáš, Ing. – Ekofarma Křišťan a spol. Humpolec ovce

Nechyba Pavel Pelhřimov skot BTPM, koně

Stýblo Pavel, Ing. – Ekofarma Kordovsko Zeleneč skot BTPM

Školní statek Humpolec – Farma Plačkov Dusilov bez chovu

Vaněk František Hynkov skot BTPM, kozy

Horák Aleš Lesoňovice skot, kozy

Ludmila Pospíšilová Holubí Zhoř skot, ovce, kozy, prasata, koně, drůbež
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ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Název ekofarmy/zemědělec Sídlo farmy Chovy zvířat

Žofi e Konvalinková Krátká skot

AGRO – Měřín, a. s. – ekofarma Měřín Měřín bez chovu

Buršík Oldřich Ruda skot pro produkci mléka, skot BTPM, drůbež

Husák Radmil – rodinná ekofarma Javorek skot BTPM

Kadeřávek Miroslav, Ing. Věcov ovce

Mach Jaroslav Osová Bitýška prasata, skot BTPM, drůbež

Raková Hana Kuklík koně, ovce, skot pro produkci mléka

Ústav pro strukturální politiku 
v zemědělství, a. s. – Ekofarma Herálec

Měřín skot pro produkci mléka, skot BTPM

Ústav pro strukturální politiku 
v zemědělství, a. s. – Ekofarma Chlumek

Měřín skot pro produkci mléka

Vařejka Libor – Meziboří Meziboří prasata, skot BTPM

Žďárský Jaroslav – Osada Březí, Ondrušky skot BTPM, ovce

Zdroj: ČSÚ

Žďár nad Sázavou − 13

Jihlava − 5

Třebíč − 8

Havlíčkův Brod − 5

Pelhřimov − 8

Jihlava − 182,88

Třebíč − 311,98

Žďár nad Sázavou − 2 606,17

Havlíčkův Brod − 636,97

Pelhřimov − 285,79

Počet ekofarem v kraji Vysočina k 1. lednu 2007

Výměra půdy v ekologickém hospodaření v ha k 1. lednu 2007 v kraji Vysočina



57V ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 6

V roce 2006 proběhl druhý ročník akce „Září – měsíc biopotravin“, úspěšný cyklus prodejních trhů, dnů otevřených dveří 
a dalších popularizačních aktivit. 

Mimořádně dobře si Vysočina vede ve vybraných bioproduktech. Například na vepřové maso má v podstatě monopol 
a dodává také velké množství kravského a polovinu kozího mléka. 

Množství Jednotky Z toho Vysočina V %

Kravské mléko   11 210,19 tisíce litrů 3 687,70   32,90

Kozí mléko     504,04 tisíce litrů   250,40   49,70

Ovčí mléko       8,00 tisíce litrů  0 0

Střižní vlna potní      32,16 tun     1,00    3,10

Vejce 131 735,00 kusů  9 635,00    7,30

Hovězí maso vč. telecího     513,80 tun 208   40,50

Vepřové maso      202,51 tun 161   80,00

Skopové maso       8,20 tun   0 0

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

VČELAŘENÍ

Včelaření je dalším tradičním oborem, který má v zemědělském spektru Vysočiny své místo. Počet včelařů i chovaných 
včelstev je v kraji poměrně rovnoměrně rozprostřen, přičemž vede teplejší klimatická oblast Třebíčska. 

Včelařství na Vysočině k 15. září 2006

Základní organizace ČSV podle okresů Základní organizace ČSV Chovatelé Včelstva

Jihlava 10  850  9 000

Třebíč  9 1 000 13 000

Žďár nad Sázavou 12  900  9 000

Havlíčkův Brod 11  900  9 000

Pelhřimov 14  780  8 500

Celkem 56 4 430 48 500

Zdroj: Český svaz včelařů

LESNICTVÍ

Vysočina patří mezi kraje s průměrnou lesnatostí. Celková výměra porostní půdy kraje je asi 203 000 hektarů. Tyto lesy jsou 
ve vlastnictví zhruba 48 000 právnických či fyzických osob. Lesnatost (podíl lesů) je zhruba 30 %. Zdravotní stav lesů 
na Vysočině se mírně zlepšuje; z obecného hlediska však lze konstatovat, že podmínky pro vývoj zdravotního stavu lesa 
byly v poslední době nepříznivé, zejména pokud se jedná o výkyvy v počasí. Teploty jsou celkově nadnormální, a srážky 
naopak výrazně podnormální. Relativně málo srážek spadne zejména ve vegetačním období. V souvislosti s těmito 
skutečnostmi dochází k výraznému oslabení lesních porostů.

Struktura vlastníků lesů Vysočiny

stát − 50 %

obce a města − 10 %

právnické osoby − 2 %

lesní družstva  − 5 %

fyzické osoby a ostatní − 33 %
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ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Asi tři čtvrtiny lesů Vysočiny tvoří smrky nebo lépe řečeno smrkové monokultury. Toto relativně vysoké zastoupení 
jehličnatých porostů napomohlo pozvolnějšímu odtávání extrémně velké vrstvy sněhu na jaře 2006, a tím i zmírnění jarní 
povodně. Ačkoliv v listnatých lesích sníh rychle roztál, hluboké smrkové lesy sníh zadržely a nedovolily mu, aby roztál 
naráz – povodeň tedy byla podstatně mírnější.

Lesnatost jednotlivých oblastí Vysočiny k 1. 4. 2005

Plochy v ha Lesnatost v %

Bystřice nad Pernštejnem  34 797  11 443 32,9

Havlíčkův Brod  63 185  15 196 24,1

Humpolec  22 792   7 010 30,8

Chotěboř  32 901   9 553 29,0

Jihlava  92 182  28 236 30,6

Moravské Budějovice  41 416   9 920 24,0

Náměšť nad Oslavou  21 137   6 868 32,5

Nové Město na Moravě  29 286  10 230 34,9

Pacov  23 458   7 076 30,2

Pelhřimov  82 741  23 935 28,9

Světlá nad Sázavou  29 021  10 304 35,5

Telč  29 137   8 961 30,8

Třebíč  83 767  22 060 26,3

Velké Meziříčí  47 333  13 420 28,4

Žďár nad Sázavou  46 434  18 505 39,9

Vysočina 679 585 202 716 29,8

Podíl jehličnatých a listnatých lesů Vysočiny

Výměra v ha Podíl v %

Jehličnaté 181 138  89,4

Listnaté  19 251   9,5

Holina   2 326   1,1

Celkem 202 716 100,0
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Poznámka: Normalita znamená předpoklad, vyplývající z charakteru krajiny a hospodaření na Vysočině.
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MYSLIVOST

Na Vysočině je 617 482 hektarů honebních ploch. Myslivci užívají 522 uznaných honiteb, z nich je 16 obor a 27 bažantnic. 
V práci jim pomáhá 2 719 loveckých psů. 

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

Dotační titul 2005 2006

Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 16 843 970 14 249 602

Sdružování vlastníků lesů malých výměr  1 650 650  1 565 250

Ekologické a k přírodě šetrné technologie  3 276 880  3 482 550

Vybrané činnosti mysliveckého hospodaření   454 791     5 445

Vyhodnocení lesních hospodářských plánů v digitální formě  7 467 294   959 608

Ostatní hospodaření v lesích    27 389    21 952

Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců    26 000        0

Celkem 29 746 974 20 284 407

Stav zvěře na Vysočině (sčítání k 31. 3. 2006)

Jelen evropský   174

Daněk skvrnitý  1 006

Mufl on   746

Srnec obecný 28 433

Prase divoké  2 074

Zajíc polní 27 935

Bažant obecný 10 497

Kachna divoká  8 066

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Poznámka: Číselné údaje v kapitole „Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství“ jsou k roku 2005 kromě těch, u kterých je datum výslovně 
uvedeno.



Vodní hospodářství

12
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek. Z hlediska průměrného ročního průtoku jsou 
nejvýznamnějšími vodními toky řeka Jihlava (11,4 m3/s), Sázava (9,9 m3/s), Želivka (7,2 m3/s) a Svratka (7,2 m3/s). Vysočinou 
prochází hlavní evropské rozvodí mezi řekami Doubravou, Sázavou a Želivkou na jedné straně a Svratkou, Oslavou, Jihlavou, 
Rokytnou a Moravskou Dyjí na straně druhé. 

Na řadě vodních toků na území kraje byly vybudovány velké údolní vodní nádrže, z nichž některé jsou významnými zdroji 
pitné vody nejen z hlediska krajského, ale i hlediska celorepublikového. Z území okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod je 
prostřednictvím vodní nádrže Švihov (Želivka) zásobováno pitnou vodou hlavní město Praha a z území okresu Žďár nad 
Sázavou prostřednictvím Vírského oblastního vodovodu z vodní nádrže Vír je 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 ČR 
(100 metrů).

Na Vysočině hraničí rozvodí velkých českých a moravských řek
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Podíl obyvatel zásobených vodou z veřejného vodovodu

Pořadí Kraj %

 1 Praha  99,5

 2 Karlovarský  98,2

 3 Moravskoslezský  96,4

 4 Pardubický  96,2

 5 Ústecký  95,7

 6 Jihomoravský  93,6

 7 Královéhradecký  90,8

 8 Jihočeský  90,6

 9 Vysočina  90,2

10 Zlínský  88,2

11 Liberecký  88,1

12 Olomoucký  87,0

13 Středočeský  82,4

14 Plzeňský   81,02

Kraj Vysočina poskytuje na výstavbu a rekonstrukce ČOV a veřejných kanalizací obcím od roku 2004 dotace. Díky nim už 
na Vysočině vyrostly nebo byly rekonstruovány desítky ČOV a kilometry obecních kanalizací. 

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci

Pořadí Kraj %

 1 Praha  99,2

 2 Karlovarský  91,6

 3 Jihočeský  84,3

 4 Vysočina  83,6

 5 Jihomoravský  83,1

 6 Ústecký  81,0

 7 Zlínský  80,0

 8 Plzeňský  77,4

 9 Moravskoslezský  75,9

10 Královéhradecký  74,3

11 Olomoucký  73,5

12 Liberecký  68,4

13 Pardubický  68,1

14 Středočeský  63,9

Dotace na výstavbu a rekonstrukce ČOV a veřejných kanalizací

2004 2005 2006

V rozpočtu kraje schváleno (mil. Kč) 45 425 000 50 700 000 46 700 000

Obce žádaly (mil. Kč) 88 719 260 66 687 064 60 729 292

Počet žádostí        22        13        19

Počet podpořených žádostí        13        10        12

Odkanalizování a čištění odpadních vod v obcích je i přes roztříštěnou sídelní strukturu na území kraje a vysoký počet 
malých obcí na poměrně dobré úrovni. Obce intenzivně pracují na naplnění požadavku EU, podle kterého mají být 
na čistírny odpadních vod (ČOV) do roku 2010 napojeny všechny obce, jež jsou zdrojem znečištění velikosti nad 2 000 
ekvivalentních obyvatel. Ne všechny stávající ČOV 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.
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POVODNĚ A DALŠÍ KRIZOVÉ UDÁLOSTI

Významnější celoplošné povodně byly na Vysočině v letech 1997, 2002, 2005 a 2006. Na území kraje se vyskytly také letní 
bleskové místní povodně po přívalových deštích, například v červenci 2002 ve Štěpánově nad Svratkou a v květnu 2005 
v Ledči nad Sázavou.

Velké jarní tání v roce 2006 také prověřilo kvalitu opravy hráze mostišťské přehrady na řece Oslavě. Ta prošla v uplynulých 
měsících opravou kvůli závažnému porušení jílového i těsnicího jádra. V dubnu pak hráz ustála tání sněhu, kterého v zimě 
2005/2006 napadlo na Vysočině nebývalé množství. 
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RYBÁŘSTVÍ

Na Vysočině se nachází asi 150 rybářských revírů, přibližně třetina z nich je pstruhových. Ostatní revíry jsou 
mimopstruhové.

Uživatelé rybářských revírů v kraji Vysočina

Uživatel rybářského revíru Podíl užívaných rybářských revírů v %

Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy  4

Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz 17

Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz 13

Moravský rybářský svaz 62

Ostatní  4

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

Grantový program Fondu Vysočiny z oblasti vodního hospodářství v roce 2006

Název a zaměření grantového programu
Rozdělená podpora 

z  FV (Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných žadatelů 

(Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Čistá voda 2006 (zásobování vodou, čištění odpadních vod) 5 499 252 8 904 769 14 404 021

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
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Vysočina je jediný český region, který má na svém území 3 památky zařazené na Seznam světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Jsou to: historické jádro Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad 
Sázavou a židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. Všem třem městům s památkami UNESCO kraj každý rok dává 
dotaci ve výši 3 000 000 Kč – a tedy 1 000 000 Kč pro každé z nich.

Zároveň Vysočina mezi kraji vyčnívá i množstvím dalších nemovitých i movitých památek – nemovitých bylo v roce 2006 
na Vysočině 3 035 a movitých 3 321. 

V roce 2006 bylo na Vysočině 12 subjektů rozhodnutím Ministerstva kultury prohlášeno za kulturní památku a 7 kulturním 
památkám byla památková ochrana zrušena.

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

Obec s rozšířenou působností Nemovitých památek Movitých památek

Havlíčkův Brod  278  283

Světlá nad Sázavou   40   38

Chotěboř   69   94

Jihlava  674  549

Telč  260  216

Pelhřimov  333  365

Humpolec   80  122

Pacov   99  153

Třebíč  273  412

Moravské Budějovice  199  196

Náměšť nad Oslavou   51  146

Velké Meziříčí  178  194

Nové Město na Moravě  242  173

Žďár nad Sázavou  164  207

Bystřice pod Pernštejnem   95  173

Celkem 3 035 3 321

Národní kulturní památky na Vysočině

Rodný dům Karla Havlíčka Borovského ■

Zámek Telč ■

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře  ■

Zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou ■

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou ■

Zámek Náměšť nad Oslavou ■

Klášter s kostelem sv. Prokopa v Třebíči ■

Židovský hřbitov v Třebíči ■

Jedním z důležitých nástrojů podpory kulturního dědictví je poskytování fi nančních příspěvků vlastníkům na obnovu 
kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina nebo z grantových programů Fondu Vysočiny. V roce 2006 kraj Vysočina 
podpořil obnovu 156 památkově chráněných objektů v celkovém objemu prací téměř 52 000 000 Kč. Kraj přispěl částkou 
přes 15 milionů a vlastníci vložili do obnovy svých památek 28,5 milionů Kč. Spoluúčast obcí, na jejichž katastrálních 
územích se památky nacházejí, činila přes 8 000 000 Kč.

Na Vysočině bylo k roku 2006 evidováno také 8 nemovitých národních kulturních památek, které jsou nejvýznamnější 
součástí kulturního bohatství národa a jež vyhlašuje vláda.

Počet žádostí Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Dotace kraje

156 51 900 454 28 525 541 8 309 875 15 065 038
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Odbor kultury a památkové péče vykonává v samostatné působnosti také zřizovatelské funkce k 10 příspěvkovým 
organizacím, což mimo jiné znamená, že kraj zčásti hradí jejich provoz. 

KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE

Příspěvková organizace
Příspěvek na provoz 

(v tis. Kč)
Investiční dotace* 

(v tis. Kč)
Počet návštěvníků

Horácké divadlo Jihlava  30 063   0  57 203

Krajská knihovna Vysočiny  19 510   0 177 486

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě   4 913   0  23 528

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě   7 796   0  16 633

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě   7 003 277  13 377

Galerie celkem  19 712 277  53 538

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod   4 100   0  16 613

Muzeum Vysočiny Jihlava  12 293   0  62 023

Muzeum Vysočiny Pelhřimov   4 852   0  10 812

Muzeum Vysočiny Třebíč  13 986   0  24 844

Hrad Kámen   1 680   0  23 739

Muzea celkem  36 911   0 138 031

Celkem 106 196 277 426 258

* investiční dotace na vybavení depozitářů 

Pro zvýšení obecného povědomí o kulturním dědictví a kulturním dění na Vysočině vyhlašuje kraj anketu „Zlatá jeřabina“; 
prvním třem aktivitám v každé kategorii uděluje cenu kraje s fi nančním oceněním. Anketa je veřejná a má dvě kategorie – 
„Kulturní aktivita“ a „Péče o kulturní dědictví“. V roce 2006 se anketa setkala s velkým ohlasem: zapojilo se do ní přes 
16 000 hlasujících. V kategorii „Kulturní aktivita“ získalo nejvíce hlasů pravidelné setkávání uměleckých kovářů „Brtnické 
kovadliny“ v Brtnici. V kategorii „Péče o kulturní dědictví“ zvítězilo zrestaurování portálu sýpky v Lukách nad Jihlavou. 

Kraj Vysočina udělil rovněž v roce 2006 „Cenu kraje Vysočina“ za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu 
s finančním oceněním nakladateli knihy, které byl přidělen nejvyšší počet bodů od poroty složené z knihovníků kraje 
Vysočina. Dále poskytl věcné a fi nanční dary Janu Šiklovi, režiséru nejlepšího českého dokumentárního fi lmu v sekci „Česká 
radost“ na Mezinárodním festivalu dokumentárních fi lmů Jihlava, a sochaři Radomíru Dvořákovi za zhotovení dvou 
sochařských reliéfů v lomech u Lipnice nad Sázavou.

Kraj Vysočina každoročně podporuje aktivity v oblasti neprofesionálního umění:

pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění konané v kraji Vysočina ■

účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji ■

Finanční podpora v oblasti neprofesionálního umění v roce 2006 (v Kč)

Finanční podpora v oblasti neprofesionálního umění celkem 246 232

Z toho

krajské postupové přehlídky 150 402

národní přehlídky  70 228

účinkující z kraje Vysočina na národních přehlídkách  25 602

Jednotlivé akce v oblasti neprofesionálního umění v roce 2006 (národní přehlídky – podpora v Kč)

Divadelní Třebíč – národní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla 60 000

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 10 228

Celkem 70 228
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Jednotlivé akce v oblasti neprofesionálního umění v roce 2006 (krajské postupové přehlídky – podpora v Kč)

Wolkrův Prostějov – soutěž sólových recitátorů a divadel poezie  20 000

JID 20-06 – divadelní festival studentských amatérských divadel  20 000

Třešťské divadelní jaro – přehlídka ochotnických divadelních souborů  20 000

Dospělí dětem – divadelní přehlídka zaměřená na tvorbu pro děti  20 000

Zpěváčci – přehlídka dětských interpretů lidové písně  13 428

Třebíčské loutkářské jaro – přehlídka amatérských loutkářských souborů  20 000

Tanec, tanec… – přehlídka scénického tance mládeže a dospělých  17 634

Porta – interpretační soutěž kapel  19 340

Celkem 150 402

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti kultury a památkové péče v roce 2006

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 

podpora z FV 
(Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Regionální kultura V. (podpora kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění) 1 999 270 9 526 230 11 525 500

Nevyužívané památky (zpracování studií využití kulturních památek) 1 075 900 1 166 899 2 242 799

Klenotnice Vysočiny 2006 (kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví 
muzeí a galerií) 

1 500 000 1 418 605 2 918 605

Edice Vysočiny IV. (ediční počiny s vazbou na kulturu, historii a přírodu) 1 964 451 3 705 187 5 669 638

Celkem 6 539 621 15 816 921 22 356 542

EDICE VYSOČINY

Velmi úspěšný grantový program pravidelně podporuje vydávání knih s lokální a regionální tematikou, které by bez takové 
podpory vůbec neměly šanci na vydání. V roce 2006 vyšly následující publikace:

M ■ ilan Salaš     Rohovští z Tasova: Nejstarší žijící selský rod v českých zemích

Jindřich Hegr     Betlém ■

PhDr. Jan Sucharda    Hrotovické album ■

Milan Peňáz     Chudobín, historie zaniklé obce ■

Jan Prchal     Polná ve 20. století ■

PaedDr. Jitka Měřínská    Janu Zrzavému s láskou ■

Jaroslav Sadílek     Kamenice u Jihlavy: tvrz čp. 20, kostel sv. Jakuba Většího ■

Josef Pěnčík     Z dějin obce Jinošova ■

Marie Hrušková, Marie Holečková   Krajinou řeky Doubravy ■

Antonín Hampl     Pacov a motorismus ■

Vladimír Makovský    Mlýny a mlynáři na Velkomeziříčsku, svazek IV. (1370–2005) ■

Radovan Zejda     Jaroměřice nad Rokytnou – Kulturní ■

Marie Holečková    Vysočinou po stopách Santiniho ■

Jaroslava Stránská    Havlíčkova Borová: Ve svědectví starých pergamenů ■

Účast na přehlídkách účinkujících z kraje Vysočina (podpora v Kč)

Národní přehlídka dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře  3 814

Národní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých v Jablonci nad Nisou 10 000

Národní přehlídka Jiráskův Hronov 10 000

Národní přehlídka Wolkrův Prostějov  1 788

Celkem 25 602



Školství,  mládež a sport
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Rok 2006 byl pro školy a školská zařízení náročný vzhledem 
k platnosti nového školského zákona, neboť mnohá 
ustanovení zákona nebyla jednoznačná, některá velmi 
komplikovala dosud zaběhnuté systémy a školy se jim 
musely přizpůsobovat. Dále pokračovalo vybavování škol 
výpočetní technikou a informačními technologiemi. 

Školy v kraji Vysočina byly na počet žáků nejaktivnější 
z celé ČR v podávání projektů v rámci Státní informační 
politiky ve vzdělávání. Do tohoto programu se přihlásilo 
91 základních a středních škol s 118 projekty, realizováno 
bylo 64 projektů a získáno téměř 10 milionů Kč. Kraj 
Vysočina dosáhl dle statistického šetření ÚIV na 100 žáků 
na všech stupních vzdělávání nejlepší parametry v počtu 
počítačů, počtu připojených počítačů k internetu a počtu 
počítačů s rychlým připojení k internetu ze všech krajů ČR. 
Pro krajské školy byl určen i speciální program vypsaný 
krajem Vysočina na vybavení výpočetní technikou v celkové 
výši 7 milionů korun, ze kterého bylo podpořeno 
36 projektů středních a základních (bývalých speciálních) 
škol.

Úspěšným projektem kraje částečně fi nancovaným 
z Evropských zdrojů je projekt „Adaptabilní školy“, 
do kterého je zapojeno 9 odborných středních škol. Projekt 
je zaměřený v části „Počáteční vzdělávání“ na možnost 
variability vzdělávání. Žáci v prvních ročnících příbuzných 
oborů se učí podle stejného učebního plánu, vyzkoušejí si 
více oblastí a teprve po ukončení prvního ročníku se 
rozhodnou pro specializaci. Druhá část projektu je 
zaměřena na další vzdělávání dospělých a cílem je vytvořit 
ze škol vzdělávací střediska pro celoživotní vzdělávání.

Z hlediska slučování a změn v síti škol byl rok 2006 rokem 
klidným, neboť nedošlo k žádným zásadním změnám. 
Pokračovalo však sestěhovávání již dříve sloučených škol 
do menšího počtu areálů a také docházelo k modernizaci 
a změně oborové nabídky v rámci kraje. 

Základní školy pracovaly a stále pracují na vlastních školních 
vzdělávacích programech, a v důsledku demografi ckého 
poklesu populace se přizpůsobují nižším počtům žáků. 
Rok 2006 jistě nebyl pro školy rokem snadným, ale dá se 
říci, že si učitelé ze změnami úspěšně poradili a školství 
na Vysočině odpovídá vysokým standardům kladeným 
na naše vzdělávání.

Martina Matějková
radní kraje pro oblast školství a kultury

ŠKOLSTVÍ ,  MLÁDEŽ A SPORT
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V roce 2006 pracovalo v kraji 533 škol a školských zařízení (právních subjektů). Součástí těchto právních subjektů bylo 
336 mateřských škol, 283 základních škol (včetně bývalých speciálních škol), 69 středních škol a 29 škol, které poskytovaly 
střední vzdělání s výučním listem. Dále 14 vyšších odborných škol, 19 domů dětí a mládeže a 25 základních uměleckých 
škol. Při školách působilo 479 oddělení školních družin a 326 školních klubů. Stravování žáků zajišťovalo 449 školních 
jídelen, ubytování zabezpečovalo 34 domovů mládeže a internátů. Celodenní péči zajišťovalo 15 zařízení ústavní 
a ochranné výchovy. 

ŠKOLSTVÍ ,  MLÁDEŽ A SPORT

obce − 403 

kraj − 100

soukromé subjekty − 18

církve − 6

ministerstvo školství − 5

ministerstvo vnitra − 1

V kraji také působily 2 vysoké školy a dalších 11 pracovišť, které poskytují terciární vzdělání v prezenční či distanční formě 
studia.

Do škol docházelo 90 600 dětí, žáků a studentů, do zařízení pro volný čas 13 785 dětí a mládeže, ve školních jídelnách se 
stravovalo 94 153 žáků, studentů a dospělých, ubytováno bylo 3 658 žáků a studentů, v zařízeních ústavní a ochranné 
výchovy a preventivně výchovné péče byla poskytnuta péče 631 svěřencům.

Vzdělávací a pečovatelské služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem 13 212 pracovníků (jejich mzdy 
dosáhly celkové částky 2 708,9 milionů Kč), z nichž 8 242 byli pedagogové. Ve školství tedy pracuje asi 5 % všech 
zaměstnanců na Vysočině.

Celkové přímé náklady na hlavní činnost všech škol a školských zařízení Vysočiny činily 3 917,3 milionů Kč, z toho náklady 
na platy 2 642,2 milionů Kč.

Mzdové náklady ve školství hradí stát formou účelové dotace. Kraj fi nancuje především investiční, a hlavně rozvojové 
a nadstavbové aktivity. 

V roce 2006 se na Vysočině uskutečnilo více než 30 postupových soutěží a přehlídek vyhlašovaných a podporovaných 
Ministerstvem školství. Okresních a krajských kol jednotlivých sportovních i nesportovních soutěží se zúčastnilo přibližně 
25 000 žáků a studentů. Celkové náklady na zabezpečení, poskytnuté organizátorům, činily 2,2 milionu Kč, z toho 
z rozpočtu ministerstva 1,3 a z rozpočtu kraje 0,9 milionu Kč. 

V závěru školního roku získali vítězové krajských kol vybraných soutěží, vyhlašovaných ministerstvem, tradiční Cenu 
hejtmana Vysočiny. V roce 2006 získalo ocenění 98 žáků a studentů ze základních a středních škol, kteří si vedle věcných 
cen odnesli i fi nanční odměnu v hodnotě od 700 do 4 000 Kč. Celková částka všech fi nančních odměn činila 114 200 Kč.

Kromě soutěží, organizovaných ministerstvem, podpořil kraj také řadu těch, na kterých se Ministerstvo školství nepodílí. 
V roce 2006 získalo podporu 36 organizátorů krajských nebo celostátních soutěží a přehlídek pro děti a mládež; částka 
dosáhla výše 600 000 Kč. Jednalo se například o „Soutěž v předlékařské první pomoci“, „Učeň instalatér“, „Strojař roku“, 
„Učňovskou zeď“, „Jihlavského slavíka“, „Přehlídku dětských pěveckých souborů“, krajskou vědomostní soutěž 
„Všeználek“, „Zelenou stezku – Zlatý list“, republikové fi nále „Sedmikvítku“, „Ekologickou olympiádu“, „Otevřené přebory 
v sokolské všestrannosti“, krajské soutěže v atletice a další. Příjemci dotace bylo 15 středních škol, 15 organizátorů z řad 
neziskových organizací, 7 DDM a 1 ZUŠ.

Vyjádřením zájmu kraje o talentované žáky a studenty kraje Vysočina, kteří navštěvují 5. třídy ZŠ až 4. ročníky SŠ (včetně 
víceletých gymnázií) a kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a svůj talent a nadání cílevědomě 
rozvíjejí, je Stipendium Vysočiny. Z celkového počtu 86 zaslaných návrhů na cenu Talent Vysočiny 2006 komise nominovala 

Struktura škol a školských zařízení na Vysočině podle zřizovatelů
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celkem 41 žáků a studentů, z toho bylo 9 oceněno formou desetiměsíčního stipendia (celková částka 130 000 Kč) 
a 32 formou jednorázového stipendia (celková částka 51 000 Kč). Žáci a studenti ocenění desetiměsíčním stipendiem 
od září 2006 do června 2007 pravidelně dostávají částku ve výši 1 000 nebo 2 000 Kč. Tito žáci a studenti získali současně 
ocenění Talent Vysočiny 2006 v oboru, v němž byli nominováni. 

MLÁDEŽ

Kraj dotuje také aktivity Rady dětí a mládeže kraje Vysočina. Ta sdružuje organizace pracující s dětmi a mládeží v jejich 
volném čase a je partnerem kraje pro komunikaci s neziskovými organizacemi, které působí v oblasti dětí a mládeže. Díky 
krajské dotaci ve výši 200 000 Kč například rada vydala 3. ročník brožury o letních táborech na Vysočině; tento přehled 
táborů byl k dispozici i v elektronické podobě na speciálních webových stránkách. 

V roce 2006 dofi nancoval kraj Vysočina 21 evropských projektů škol realizovaných v rámci vzdělávacích programů EU 
(Socrates, Leonardo da Vinci a Mládež) a programu INTEREG III.A částkou 1 194 930 Kč. 

V roce 2006 se opět uskutečnila Regionální velká výměna zkušeností (RVVZ), která je největším setkáním vedoucích 
dětských oddílů jakékoliv organizace, rádců či instruktorů, pracovníků center volného času a dalších zájemců z Vysočiny, již 
pracují s dětmi ve volném čase. Pořádalo ji Občanské sdružení Hodina H a zúčastnilo se jí několik desítek účastníků, lektorů 
a organizátorů. Kraj Vysočina akci podpořil částkou 30 000 Kč.

SPORT

Sport podporuje kraj Vysočina několika způsoby, z nichž největší podporu představuje Fond Vysočiny. Kromě grantových 
programů ale kraj také každoročně vyhlašuje anketu „Sportovec Vysočiny“ v kategoriích: dospělí, kolektiv, mládež 
do 15 let, senioři, trenér roku, zdravotně postižený sportovec, sportovní počin roku (cena fair play).

Školy a školská zařízení zřizované krajem měly v roce 2006 možnost zažádat o fi nanční příspěvek na otevření školních 
sportovišť pro veřejnost. Příspěvek byl přidělen školám, které umožnily volný přístup na svá sportoviště široké veřejnosti. 
Celkem kraj podpořil 16 projektů částkou 1 047 340 Kč. V lednu roku 2006 se uskutečnila 2. zimní olympiáda pro děti 
a mládež, jež se konala v Královéhradeckém kraji a jíž se účastnila také výprava z Vysočiny. V roce 2006 krajská rada 
schválila pravidla pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. 
Na základě těchto pravidel kraj rozdělil 482 050 Kč na podporu 14 organizátorů vrcholných sportovních podniků v regionu. 
Současně rada schválila podobná pravidla pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa 
ve sportovních disciplínách. Na podporu 26 organizací, které vysílaly reprezentanty Vysočiny na vrcholné sportovní soutěže, 
kraj rozdělil 285 543 Kč.

Pro vrcholové sportovce vznikl nový nástroj podpory – podpora krajských center talentované mládeže. O fi nanční podporu 
tohoto centra mohou požádat sportovní odvětví, která působí na Vysočině a mají zde centrum pro talentovanou mládež. 
V roce 2006 takovou podporu získala 4 centra.

Finanční podpora sportu na Vysočině v roce 2006

Iniciativa Částka (Kč)

Grantový program „Sport pro všechny“  2 900 000

Grantový program „Sportoviště“  3 000 000

Grantový program „Jednorázové akce“   552 414

Sportovec Vysočiny – anketa   200 000

Olympiáda pro děti a mládež ČR   675 000

Sportovní akce podporované z rozpočtu („Zlatá lyže“ a podobné akce)  2 600 000

Otevření školních sportovišť pro veřejnost  1 047 300

Finance na podporu sportovních talentů („Talent“ a „Stipendium Vysočiny“)    36 200

Dofi nancování školních sportovních soutěží   450 000
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Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti školství, mládeže a sportu v roce 2006

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 

podpora z FV 
(Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Sportoviště 2006 (budování sportovních a tělovýchovných zařízení) 2 999 999 11 771 199 14 771 198

Tábory 2006 (obnova vybavení letních táborů)   999 746  1 034 213  2 033 959

Jednorázové akce 2006 (jednorázové volnočasové a sportovní aktivity) 1 534 864  3 074 146  4 609 010

Celkem 5 534 609 15 879 558 21 414 167

Iniciativa Částka (Kč)

Krajská centra talentované mládeže  1 939 500

Podpora organizování a výjezdů na MČR, MS, ME a SP   800 000

Všesportovní kolegium  4 000 000

Podpora mimořádných sportovních talentů   165 000

Podpora krajských kol soutěží nevyhlašovaných MŠMT   143 000

Celkem 18 508 414

Investice do významných sportovišť z rozpočtu kraje 41 000 000

Celkem 59 508 414
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Nejrozsáhlejším počinem, který kraj v souvislosti se vstupem Česka do EU zahájil, je projekt „Partnerství pro Vysočinu“. 
Cílem projektu je připravit všechny potenciální budoucí žadatele v kraji (obce, podnikatele, zemědělce, neziskové 
organizace, mikroregiony a další) i kraj jako celek na čerpání dotací z evropských fondů v období 2007–2013.

Příprava na čerpání peněz EU spočívá zejména: 
v utváření místních partnerství a přípravě Regionálního operačního programu (ROP) ■

v určení priorit rozvoje a vyhledávání kvalitních projektových záměrů ■

ve vzdělávání subjektů v kraji v problematice evropských fondů, zpracování a řízení projektů ■

ve zvyšování kvality veřejné správy, které umožní účinnější uplatňování principu partnerství na místní i regionální úrovni ■

Při přípravě příštího programovacího období EU 2007–2013 spolupracuje kraj Vysočina s tzv. místními partnerstvími. Jde 
o neformální pracovní skupiny složené ze zástupců mikroregionů, místních akčních skupin, obcí, místních organizací, 
institucí, fi rem i aktivních jednotlivců.

Vznikl tak „Regionální operační plán kraje Vysočina“, který sloužil jako jeden z podkladových materiálů při zpracování 
„Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod“.

Aktivity v rámci projektu Partnerství pro Vysočinu v roce 2006
vzdělávací moduly – pět tematických vícedenních cyklů školení  ■

analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina ■

semináře k metodě CAF, BSC, benchmarking ■

seminář administrátorů SROP 3.3 ■

obhajoby předběžných studií proveditelnosti integrovaných projektů ■

dlouhodobé stáže v Bruselu, Open Days ■

ostatní semináře k podpoře tvorby projektů pro plánovací období 2007–2013 ■

Projekt „Partnerství pro Vysočinu“ získal v prosinci 2006 druhou cenu za podporu místní demokracie a spolupráci 
s nestátními neziskovými organizacemi „O lidech s lidmi“. Soutěž vyhlásilo již 3. rokem Centrum pro komunitní práci.

Partnerem evropských orgánů je v řadě případů takzvaný Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod, tedy Vysočina společně 
s jižní Moravou. Oba regiony mají společný regionální operační program, jehož řídicím orgánem je regionální rada, která 
přijímá a hodnotí žádosti o dotaci z ROP a následně pak poskytuje dotace na projekty. 

Orgány regionální rady jsou výbor regionální rady, předseda regionální rady a úřad regionální rady. Sídlo je v Brně, 
detašované pracoviště v Jihlavě. Regionální rada má v současnosti 28 zaměstnanců, z toho 19 v Brně a 9 v Jihlavě. 

Složení výboru regionální rady

Vysočina Jihomoravský kraj

Miloš Vystrčil, hejtman, předseda výboru regionální rady Stanislav Juránek, hejtman 

Václav Kodet, 1. náměstek hejtmana Milan Venclík, 1. náměstek hejtmana 

Marie Černá, náměstkyně hejtmana Václav Horák, náměstek hejtmana  

Pavel Hájek, náměstek hejtmana Jaroslav Pospíšil, radní kraje 

Miroslav Houška, radní kraje František Adamec, radní kraje 

Martina Matějková, radní kraje Jiří Kadrnka, zastupitel kraje 

Vladimír Novotný, zastupitel kraje Václav Božek, zastupitel kraje 

Jiří Vlach, zastupitel kraje Stanislav Navrkal, zastupitel kraje 

V pořadí šesté české Eurocentrum bylo otevřeno 4. září 2006 v Jihlavě. Právě na ně se mohou obyvatelé Vysočiny obracet 
se svými dotazy týkajícími se evropské problematiky, vybrat si z velkého množství informačních materiálů a využít mnoho 
dalších doplňkových služeb pro detailnější poznání Evropské unie. Eurocentrum najdou zájemci v přízemí Muzea Vysočiny 
v horní části Masarykova náměstí č. 55 v Jihlavě. 

Dva pracovníci odboru regionálního rozvoje byli v roce 2006 na dlouhodobé stáži v Bruselu. Cílem stáže bylo navázání 
osobních vazeb, které jsou důležité v rámci efektivního čerpání strukturální pomoci v programovacím období 2007–2013. 
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V rámci této aktivity proběhla i říjnová akce „Open Days“, jíž se účastnili zástupci politické reprezentace kraje, členové 
řídicího týmu projektu „Partnerství pro Vysočinu“ a zaměstnanci krajského úřadu, kteří se podílejí se na implementaci 
programů a zvyšování absorpční kapacity kraje Vysočina.

Vysočina má dnes v Evropě 4 partnerské regiony. V roce 2006 podepsal krajský hejtman smlouvu o partnerství a spolupráci 
se 3 z nich: se slovenským Nitranským samosprávným krajem Vysočina smlouvu uzavřela 19. dubna, s francouzským 
Champagne-Ardenne 21. dubna a s italským krajem Friuli Venezia Giulia 4. září. Dlouhodobě Vysočina spolupracuje 
s Dolním Rakouskem.

Dolní Rakousko je jednou z devíti spolkových zemí Rakouska. Svou severní hranicí sousedí na severu s Českou republikou 
a na severovýchodě se Slovenskou republikou. Celková rozloha kraje činí 19 174 km2, počet obyvatel asi 1,55 milionu. 
Sídelním městem je Sankt Pölten s necelými 50 000 obyvateli.

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

Friuli-Venezia Giulia je přímořský severoitalský autonomní kraj, který se od roku 1963 díky specifi ckým geografi ckým, 
etnickým a historickým podmínkám těší zvláštnímu statutu. Na západě hraničí s Benátskem, na severu s Rakouskem 
a na východě se Slovinskem. Region je jedním ze 20 italských regionů a jedním z pouhých 5, jež mají autonomní status. 
Celková rozloha kraje je 7 856 km2 a počet obyvatel 1,19 milionu. Sídelním městem je Trieste (Terst) s 200 000 obyvateli.

Nitranský samosprávný kraj leží na jihu Slovenské republiky na hranicích s Maďarskou republikou. Celková rozloha kraje činí 
6 343 km2 a počet obyvatel 710 000. Hlavním městem kraje je Nitra s 88 000 obyvateli.

Konkrétní naplňování spolupráce s Dolním Rakouskem se projevilo i v podpisu smlouvy o spolupráci mezi Vysočinou, 
Dolním Rakouskem, městy Horn, Raabs a Telč při pořádání Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2009: 22. listopadu 
podepsalo smlouvu všech 5 partnerů. Vyplývá z ní, že část velké tradiční výstavy bude hostit právě Telč. Poprvé v historii 
tak výstava překročí hranice nejen svého regionu, ale i své země. 

Dalším konkrétním výstupem je například říjnová návštěva pracovníků oddělení kultury Nitranského samosprávného kraje, 
ředitelů tamních krajských muzeí a slovenských památkářů. Prohlédli si významné památky na celém území Vysočiny 
a na místě dohodli vzájemnou výměnu konkrétních expozic, výstav i stáží pro své zaměstnance.

Zahraniční cesty představitelů kraje v roce 2006

Belgie – Brusel (Open Days)

Bohumil Kotlán, Jiří Vlach, Václav Kodet, Miroslav Houška, Petr Kesl, Jaroslav Poborský, 
Jaroslav Hulák, Tomáš Havlík, Milan Havlíček, Marie Černá, Miloš Vystrčil, Jan Nekula, 
Jaroslav Huňáček, Vladislav Nechvátal, Milan Šmíd, Simona Kafoňková, Vladimír Novotný, 
Jiří Běhounek, Hana Žáková, Zdeňka Škarková, Zdeněk Jirsa, Miroslav Březina, Zdeňka 
Švaříčková, Jiří Hrdlička, Karel Coufal, Tomáš Kamp, Simeona Zikmundová

Nizozemí, Belgie – Brusel Jiří Vondráček

Francie – Champagne Ardenne Miloš Vystrčil

Francie – Strasbourg Marie Černá, Jana Fischerová

Francie Simeona Zikmundová

Izrael Pavel Hájek

Lucembursko Václav Kodet, Miroslav Houška

SRN – Ulm, Karlsruhe Ivo Rohovský

Slovensko – Nitra Simeona Zikmundová, Miloš Vystrčil



Vztahy s veřejností
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Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro poskytování informací veřejnosti, propagaci kraje a spolupráci se sdělovacími 
prostředky jsou webové stránky kraje. Na známé adrese www.kr-vysocina.cz se za dobu existence kraje nashromáždilo 
obrovské množství údajů, neboť kraj na ní zveřejňuje prakticky všechno, co mu zákony dovolí. Vysočina tak už dvakrát 
bodovala v soutěži „Otevřeno“, která hodnotí otevřenost a transparentní rozhodování českých úřadů. V roce 2004 webové 
stránky soutěž vyhrály, v roce 2006 získaly ocenění za telefonní seznam úředníků a politiků, který obsahuje i čísla jejich 
mobilních telefonů a zároveň umožňuje zjistit, zda jsou právě na pracovišti. 

Zejména pro obce, organizace kraje a neziskovky kraj každý měsíc vydává Zpravodaj, který si také vysloužil řadu ocenění. 
Periodikum, které informuje o nejnovější legislativě, krajských vyhláškách, dotacích a podobně, je držitelem certifi kátu 
profesionální úrovně soutěže „Zlatý středník 2006“.

Pro veřejnost pak kraj vydává měsíčník Kraj Vysočina, velmi populární periodikum, které v roce 2004 získalo 1. cenu 
kategorie „Nejlepší časopis veřejné správy“ soutěže „Zlatý středník“. V roce 2006 měsíčník získal v této soutěži certifi kát 
profesionální úrovně. Podle průzkumu veřejného mínění, který v roce 2006 realizovala agentura Factum Invenio, čte 
měsíčník Kraj Vysočina 64 % obyvatel kraje. 

Denně vydává oddělení vnějších vztahů množství tiskových zpráv a prohlášení. V roce 2006 takovýchto sdělení kraj 
vydal 395. Z tohoto počtu jich 165 vydal přímo odbor sekretariátu hejtmana a velký informační potenciál vykázal i odbor 
školství, mládeže a sportu a odbor regionálního rozvoje. Nejčastější dotazy novinářů se týkaly dopravy a zdravotní péče. 

V roce 2006 kraj fi nančně podpořil 39 významných sportovních, kulturních a společenských akcí celkovou částkou 
5 415 000 Kč. Jde o akce, které buď svým dopadem přerostly rámec regionu, anebo jsou pro Vysočinu naopak 
charakteristické. 

Oddělení vnějších vztahů také vydávalo nebo se přímo podílelo na vydání 5 publikací, které pojednávají 
o činnostech kraje.

Vysočina do kapsy ■

Vysočina bezpečný region ■

Vysočina region informačních technologií ■

Rowanet – krajská páteřní síť ■

Mapa Vysočina Kulturní dědictví ■

Kromě řady aktivit jednotlivých odborů, které přímo souvisejí s jejich specializací, získal kraj v roce 2006 také ocenění 
za samotnou činnost úřadu a jeho mimořádnou otevřenost a transparentnost vzhledem k veřejnosti i spolupracujícím 
institucím a partnerům. 

3. cena v kategorii OTEVŘENO 2006 – za on-line zobrazení přítomnosti úředníků na pracovišti a uvedení čísel mobilních  ■

telefonů včetně hejtmana a radních na webu
Firemní médium roku 2005/06 – 2. místo v kategorii časopis neziskové, příspěvkové a rozpočtové organizace veřejné  ■

správy – měsíčník Kraj Vysočina
Certifi kát profesionální úrovně „Zlatý středník 2006“ –  ■ Zpravodaj
Certifi kát vysoké profesionální úrovně „Zlatý středník 2006“ – měsíčník  ■ Kraj Vysočina
Národní cena České republiky za jakost – ocenění zlepšení výkonnosti organizace (hodnocení podle modelu CAF) 2006 ■

Organizace dobré veřejné služby (za aplikaci metody CAF) Ministerstvo vnitra 2006 ■

SYMBOLY KRAJE

Znak kraje Vysočina
Znak kraje Vysočina je představován čtverečným štítem, v jehož 
1. modrém poli je stříbro-červeně šachovaná, zlatě korunovaná orlice 
se zlatou zbrojí; 2. a 3. stříbrné pole je symbolizováno červeným 
ježkem a červenými jeřabinami na zelené větvi o 2 listech a 4. červené 
pole náleží stříbrnému, zlatě korunovanému lvu se zlatou zbrojí. 
Totožnou symboliku pak používá i vlajka kraje.
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Symbolika
1. pole – moravská orlice – symbol historické moravské zemské příslušnosti k východní části kraje
2. pole – ježek – symbol sídelního města kraje (tzv. klíčový derivát městského znaku hlavního města kraje – Jihlavy)
3. pole – symbol dílčí identity kraje – jeřáb 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. Logo kraje Vysočina 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. 

Kalendář významných událostí na Vysočině v roce 2006

leden
Krajší radní podpořili přípravu Martiny Sáblíkové na ZOH částkou 150 000 Kč. A to ještě předtím, než poprvé 
zazářila na mistrovství v Hamaru.

únor
Vysočinu zavalily haldy sněhu, zimní stadion v Humpolci se pod ním sesul jako domeček z karet. Zřítily se desítky 
střech. Kraj nabídl obcím, že jim zaplatí statika.

březen
Krajská páteřní síť RowaNet už je v provozu. Optické kabely propojily hlavně veřejnou správu, měří asi
160 kilometrů.

duben
Teprve třetí žena v historii ankety „Zlatý Ámos“ je z Vysočiny. Ivana Krumplová ze ZŠ Krásovy Domky v Pelhřimově 
s přehledem vyhrála anketu a stala se královnou českých učitelů na celý rok.

květen 
Krajskou anketu o kulturní počin roku vyhrála rekonstrukce portálu sýpky v Lukách nad Jihlavou a setkání kovářů 
„Brtnické kovadliny“. Ve skutečnosti ale vyhráli úplně všichni, kdo mají památky rádi. Hlasovalo totiž 
neuvěřitelných 16 000 lidí, a to bylo proti minulým ročníkům famózní.

červen
Kraj jako tradičně otevřel své sídlo veřejnosti. Lidé si vyzkoušeli hejtmanování nanečisto a na nádvoří se skvěle 
bavili. Byla muzika i občerstvení.

červenec
Zastupitelstvo rozhodlo o prvním větším úvěru v historii kraje. Na opravu zničených silnic si Vysočina vzala půjčku 
500 milionů Kč, z toho 150 v roce 2006.

srpen
Deštivé léto, a hlavně mokrý týden před žněmi způsobily, že obilí vyklíčilo na stojato v klasech. Poškozená byla 
všechna obilná pole, zemědělci sklidili polovinu toho, co obvykle.

září
Jedinečný Národní památník odposlechu v lipnickém lomu získal další část: obří reliéf Ústa pravdy, který doplnil 
rovněž obří Bretschneidrovo ucho.

říjen
Firma, která má opravit silnici z Jihlavy do Příseky, i přes předchozí ujišťování začala připouštět, že opravu nestihne 
do zimy. Řekla jen to, co už všichni věděli. 

listopad
Za první měsíc existence se o „Rodinný pas“ – slevovou kartu pro rodiny s dětmi přihlásilo na tisíc zájemců. 
Rodinný pas lidi zaujal.

prosinec
Policie zatkla ošetřovatele z havlíčkobrodského ARA Petra Zelenku. Přiznal se k sériovým vraždám pomocí léku
na ředění krve heparinu. 

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ



Krizové řízení
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání krizových situací na území kraje je Integrovaný záchranný systém. To je vlastně řada 
spolupracujících organizací, které při jakékoliv nehodě umějí situaci profesionálně zvládnout. 

Integrovaný záchranný systém má dvě složky: základní a ostatní. 

Základní složky IZS 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 IZS 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 ■

Vybrané ostatní složky IZS na Vysočině:

153. záchranný prapor Jindřichův Hradec ■

Celní ředitelství Brno ■

ČEPRO, a. s., stř. Šlapanov ■

České dráhy, a. s. ■

Český červený kříž, oblast. spolek Jihlava ■

Český červený kříž, oblastní spolek Pelhřimov ■

ČEZ, a. s. – HZSp JE Dukovany ■

ČIŽP OI Havlíčkův Brod ■

DIAMO, s. p., Stráž pod Ralskem ■

E.ON Česká republika, a. s. ■

Hasičská záchranná služba – Českých drah ■

ICOM transport, a. s., Jihlava ■

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina ■

Městská policie Jihlava ■

Pretol HB, s. r. o. ■

TRADO-BUS, s. r. o., Třebíč ■

Vodní záchranná služba ČČK Třebíč ■

V říjnu roku 2006 proběhl druhý ročník velkého taktického cvičení složek IZS kraje Vysočina „Horizont 2006“. Tématem 
tentokrát byla havárie dopravního letadla s cestujícími při pokusu o nouzové přistání. Cvičení probíhalo na letišti Jihlava-
-Henčov a jeho cílem bylo zejména ověřit postup a taktiku složek IZS při společném zásahu při záchranných a likvidačních 
pracích, prověřit spojení mezi složkami IZS a zjistit možný rozsah i úroveň spolupráce zasahujících složek IZS. 
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KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Financování složek IZS z rozpočtu kraje v korunách 

Rok HZS SDH Záchranná brigáda kynologů Policie ČR Český červený kříž

2002 3 500 000 5 000 000 – – –

2003 3 500 000 5 300 000 50 000 100 000 –

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 – – –

HZS – Hasičský záchranný sbor, SDH – Sbor dobrovolných hasičů

Složení bezpečnostní rady kraje Vysočina:

Miloš Vystrčil předseda hejtman kraje Vysočina

Pavel Maslák místopředseda HZS kraje Vysočina

Václav Kodet člen náměstek hejtmana kraje Vysočina

Simeona Zikmundová člen ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina

Drahoslav Ryba člen ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina

Roman Heinz člen zástupce ředitele Policie České republiky – Správy jižní Moravy

Lukáš Kettner člen ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina

Vladimír Trávník člen ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava

Zdeněk Linhart člen ředitel Jaderné elektrárny Dukovany

Jan Murárik člen – tajemník vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací Krajského úřadu kraje Vysočina

Cvičení v praxi ověřilo postup a taktiku složek IZS při společném zásahu při hromadném neštěstí s větším počtem 
zraněných a vzniku ekologické havárie. Byla prověřena součinnost složek IZS na taktické i operační úrovni při provádění 
záchranných a likvidačních prací. Důraz byl kladen na prověření spojení mezi složkami IZS kraje a následnou spolupráci 
s 153. záchranným praporem AČR Jindřichův Hradec, Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, orgány 
ochrany životního prostředí, leteckou záchrannou službou a dalšími záchranáři. 

Cvičení prokázalo dobrou připravenost integrovaného záchranného systému kraje Vysočina při organizaci záchrany životů, 
zdraví a majetku.
 
Kraj kromě zřizovatelství některých složek IZS jeho činnost také každoročně dotuje penězi i pro složky, na jejichž provozu 
se běžně nepodílí. 

Velkou podporu získávají každým rokem od kraje i dobrovolní hasiči. Kraj oceňuje nejen jejich samotnou práci, ale také 
společenský přínos pro život v obcích. V roce 2006 získali dobrovolní hasiči na soutěže, činnost mládeže a prevenci 
1,37 milionu Kč, na vybavení a činnost pak 4,43 milionů Kč.

BEZPEČNOSTNÍ RADA KRAJE

Bezpečnostní rada kraje je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace.
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Grantový program Fondu Vysočiny z oblasti prevence kriminality v roce 2006

Název a zaměření grantového programu
Rozdělená podpora 

z FV (Kč)
Vlastní podíl úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Prevence kriminality 2006 
(podpora specifi kých programů prevence kriminality)

1 022 600 1 509 853 2 532 453

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Kriminalita v krajích v roce 2005

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

Vysočina   7 993 16   3 985

Karlovarský  10 081 33   5 551

Zlínský  10 176 17   5 125

Pardubický  10 288 20   4 964

Královéhradecký  11 674 21   6 202

Olomoucký  14 841 23   7 587

Liberecký  15 037 35   8 164

Plzeňský  15 138 28   6 648

Jihočeský  16 752 27   8 228

Jihomoravský  30 878 27  12 678

Ústecký  32 751 40  17 649

Moravskoslezský  35 139 28  16 776

Středočeský  37 208 32  11 297

Praha  95 731 81  20 070

Česká republika 343 687 34 134 924

Zdroj: ČSÚ Jihlava
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INFORMATIKA

Vysočina patří v oblasti využívání nových technologií 
a rozvoje informatiky ke špičce mezi českými regiony. Velice 
rádi to připomínáme a jsme to náležitě hrdí. Význam 
informatiky roste neustále – nové technologie nám pomáhají 
vytvářet podmínky pro rychlé rozhodování úřadů, lepší péči 
o pacienty, pohodlí pro turisty či nové pracovní příležitosti pro 
obyvatele kraje.

V roce 2006 jsme defi nitivně zprovoznili krajskou páteřní 
optickou síť ROWANet. Jmenuje se po stromu, jehož plody 
jsou použité ve znaku kraje Vysočina (rowan znamená 
anglicky jeřabina). Síť dokáže hodně užitečné věci. Propojuje 
počítače úřadů, škol, záchranářů, hasičů, knihoven, muzeí 
a ústavů tím, že si všichni můžeme vyměňovat data tak 
rychle, jako bychom seděli v jedné budově. Je to docela 
převratná věc i dnes v době e-mailů. Dat totiž může být 
téměř neomezené množství, a když se k tomu přidá ještě 
datový sklad, který už také máme, umíme skoro ihned 
odpovědět na jakoukoliv otázku, vytvořit jakoukoliv analýzu, 
a hlavně sledovat, jak se která věc v průběhu let daří či 
nikoliv. Zkrátka – práce na rozvoji našeho kraje je snazší 
a účinnější. Význam zprovoznění ROWANetu se dá přirovnat 
k významu zavedení elektřiny. Umíme žít i bez ní, ale už 
bychom asi nechtěli.

Je toho opravdu hodně, co se nám v roce 2006 v oblasti 
informatiky podařilo. Mohl bych vzpomenout ještě práci 
na informačních místech pro podnikatele, veřejný internet 
v obcích, internetové kiosky pro turisty a řadu dalších 
užitečných věcí. Nic z toho není samoúčelné. 

Vysočina je v podstatě venkovský region – nemáme žádné 
obří město, ale síť prakticky rovnocenných měst i vesnic; jejich 
spojení se světem i mezi sebou je to nejlepší, co pro jejich 
rozvoj můžeme udělat.

Jaroslav Hulák
radní pro oblast informatiky a územního plánování
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INFORMATIKA

Kraj je obecně přijímán jako lídr mezi českými regiony v oblasti informatiky a informatizace. Mezi jeho priority patří zejména 
podpora rozvoje infrastruktury – a to jak přímá fi nanční, tak i nepřímá prostřednictvím trvalého zvyšování obecného 
povědomí o výhodách nových technologií. Druhou prioritou kraje je rozvoj elektronických služeb, které přispívají 
k efektivitě a otevřenosti výkonu veřejné správy na území kraje. Ke kvalitě a nadčasovosti realizovaných projektů v rámci 
rozvoje informačních a komunikačních technologií přispívá regionální, národní i mezinárodní partnerství. Příkladem 
úspěšné mezinárodní spolupráce mohou být projekty ICHNOS či IANIS+, na nichž se kraj Vysočina úspěšně v roce 2006 
podílel.

Kraj úspěšně dokončil projekt jihlavské metropolitní sítě, která propojila nemocnici, školy a detašovaná pracoviště kraje, 
stejně jako páteřní regionální síť ROWANet. Podobně podporuje snadnou výměnu dat mezi složkami integrovaného 
systému – hasiči, policií a zdravotnickou záchrannou službou.

Mezi nejviditelnější výsledky práce v oblasti patří webové stránky kraje, jež se postupně rozrostly do podoby kvalitního 
a uživatelsky příjemného informačního portálu s prakticky všemi informacemi, které kraj může poskytnout. 

ROWANET (www.rowanet.cz)

Kraj postupně propojuje část svého území páteřní optickou telekomunikační sítí 
ROWANet a v březnu 2006 už síť zahájila svůj rutinní provoz. Primárně je určená 
veřejné správě, jíž poskytuje možnost velmi rychlého sdílení dat, vysokorychlostní 
internet, disková úložiště, hlasové služby a další možnosti. 
ROWANet je z poloviny fi nancován krajem, 40 % Evropskou unií (SROP 2.2) a 10 % státním rozpočtem ČR. Síť z principu 
nijak nekonkuruje komerčním poskytovatelům internetových služeb – není určená pro veřejnost ani fi rmy.

Krajské investiční výdaje v oblasti informatiky v roce 2006 činily 7 404 748 Kč. Na územní rozvoj v oblasti připadlo 
1 869 852 Kč – jde především o rozvoj projektu ROWANet – regionální páteřní sítě, založené na optických vláknech 
a CWDM technologiích (částka 915 319 Kč). Další velkou investicí byl projekt SomtNet – MAX, který byl fi nancován 
z krajských peněz (740 524 Kč) a na nějž částkou 1 435 000 Kč přispělo i Ministerstvo informatiky ČR z prostředků 
Broadbandového fondu. Investice putovaly také do projektu technické infrastruktury IZS (79 730 Kč) a do výzkumu 
informačních zdrojů mezi občany kraje Vysočina.

rowanet

Územní rozvoj

Účel Částka v Kč

ROWANet  915 319

SomtNet – MAX  740 524

TIIZS   79 730

Výzkum informačních zdrojů  134 279

Celkem 1 869 852

Investice ve výši 5 534 896 Kč byly vynaloženy na činnost regionální správy, a tedy na činnost krajského úřadu. Do této 
částky patří především náklady na vybavení úřadu hardwarem (PC, notebooky, tiskárny, servery) a softwarem. Mezi další 
výdaje patří i investice do dat pro oddělení GIS a náklady na rozvoj metropolitní sítě.

Činnost regionální správy

Účel Částka v Kč

hardware 2 820 048

software 1 672 528

data GIS  752 811

metropolitní síť  289 509

Celkem 5 534 896
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INFORMATIKA

VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

V roce 2006 proběhl na Vysočině průzkum informačních potřeb obyvatel, jenž se soustředil nejen na veřejnost, ale 
i na využívání informačních technologií veřejnou správou.

Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že 86 % uživatelů internetu používá internet doma, 40 % pak v zaměstnání. Denně 
internet používá 67 % obyvatel kraje. Nejčastějším připojením v domácnosti našeho kraje je telefonní linka (31 %), 
následovaná ADSL (25 %) a WiFi (13 %).

Tři čtvrtiny lidí z Vysočiny se domnívají, že elektronizace zjednoduší komunikaci s úřady, 18 % si to nemyslí. Při získávání 
informací 35 % lidí preferuje internet, 56 % jej odmítá. Při komunikaci s úřady dává drtivá většina (85 %) lidí přednost 
osobnímu kontaktu, pouze 3 % upřednostní elektronickou komunikaci. Přímo s krajským úřadem také lidé nejraději 
komunikují osobně (50 %), telefonicky 18 % a elektronickou formou 7 %. Webové stránky kraje zná a navštěvuje 8 %, 
15 % stránky zná a vidělo, 29 % zná a ještě nenavštívilo a 48 % lidí stránky nezná. 

ZLATÝ ERB

Od počátku soutěže webových stránek a elektronických služeb měst, obcí a regionů byl kraj Vysočina velmi úspěšný. 
Ukázalo se také, že systematická podpora rozvoje internetu se vyplatila i v případě úspěšných soutěžících z řad obcí. V roce 
2006 obsadila obec Okříšky (www.okrisky.cz) v kategorii „Nejlepší webové stránky obce“ druhé místo. 

Úspěchy samospráv Vysočiny v soutěži Zlatý erb

Rok Obec Umístění Kategorie www

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

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti informatiky v roce 2006

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 

podpora z FV 
(Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Veřejně přístupný internet II (podpora zvyšování dostupnosti internetu)  948 423 1 132 050  2 080 473

GIS V (podpora geoinformatické infrastruktury) 1 000 000 1 054 741  2 054 741

Metropolitní sítě – V (podpora komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy) 1 241 378 2 504 518  3 745 896

GIS VI (podpora geoinformatické infrastruktury)  926 898  955 876  1 882 774

Veřejně přístupný internet III (podpora zvyšování dostupnosti internetu)  997 010 1 158 578  2 155 588

Webové stránky pro všechny (rozvoj komunikační infrastruktury)  487 764  927 631  1 415 395

Bezpečnost ICT II (rozvoj bezpečnosti ISVS a komunikační infrastruktury)  299 555  261 651   561 206

Metropolitní sítě VI (podpora komunikační infrastruktury orgánů veřejné správy) 1 250 000 1 957 603  3 207 603

Celkem 7 151 028 9 952 648 17 103 676
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Samo slovo úřad pravděpodobně v nikom nevzbudí nijak 
příznivé pocity. Úřad máme jaksi automaticky spojený 
s papíry, šedou barvou, neveselými kancelářemi a čekáním. 

Jenže krajský úřad na Vysočině je úplně jiný. Každý z těch, 
kdo jej navštívil, bývá velmi překvapený a udivený. Rychlost, 
profesionalita, světlo a příjemné dojmy. To jsou slova, která 
od našich návštěvníků slýcháme, a není to jen tím, že kraj sídlí 
ve velmi pozoruhodném areálu. 

Je to především lidmi. Každý z mých spolupracovníků 
od začátku věděl, že chce vybudovat něco nového. Vybudovat 
úřad, který bude pracovat jako skutečná servisní organizace 
pro území a jeho obyvatele. Úřad, jenž je velmi otevřený, velmi 
vstřícný a vysoce profesionální. Byla to naše cesta – Vysočina 
vznikla jako nový kraj a my jsme věděli, že za žádnou cenu 
nechceme zapadnout do průměru.

Rok 2006 potvrdil, jak správná naše úvaha byla. Existuje totiž 
jedno kritérium, podle kterého se dá celkem objektivně 
poznat, jak si v oblasti nových, moderních přístupů stojíme. 
Jsou to nejrůznější soutěže a ocenění, jež v tomto směru 
vyhlašují české i mezinárodní instituce a občanská sdružení. 
Vysočina si obvykle v těchto disciplínách vede výtečně. V roce 
2006 jsme získali pět ocenění, které jsou právě za to, jaký je 
úřad a jak se úřad chová – tedy za otevřenost, informování 
veřejnosti, profesionalitu zaměstnanců a podobně.

Mohu s klidným svědomím a s hrdostí prohlásit, že množství 
těch ocenění je v měřítku regionů výjimečné a že patří všem 
zaměstnancům kraje za jejich trpělivost a vytrvalost, za jejich 
mimořádné pracovní zaujetí a za úctu, se kterou ke své práci 
a k Vysočině přistupují.

Simeona Zikmundová
ředitelka krajského úřadu

KRAJSKÝ ÚŘAD
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KRAJSKÝ ÚŘAD

Krajský úřad v roce 2006 zaměstnával 382 lidí. Organizačně se člení na 15 odborů, které pak mají celkem 47 oddělení. 
V čele úřadu stojí ředitel, jenž řídí jeho činnost zpravidla prostřednictvím vedoucích odborů. Za plnění úkolů je ředitel 
odpovědný hejtmanovi. Ředitele po dobu nepřítomnosti v plném rozsahu zastupuje zástupce, který je kromě toho 
odpovědný za tvorbu strategických dokumentů a systém řízení.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Odbor ekonomický Oddělení rozpočtu a financování

Oddělení účetnictví

Oddělení územního plánování

Oddělení stavebního řádu

Oddělení lesního hospodářství a myslivosti

Oddělení vodního hospodářství

Oddělení zemědělství

Oddělení projektového řízení

Oddělení dopravy

Oddělení dopravní obslužnosti

Oddělení správy komunikací

Oddělení grantových programů

Oddělení koncepce vzdělávání

Oddělení organizace školství

Oddělení mládeže a sportu

Oddělení ekonomiky školství

Oddělení analytické

Zástupce ředitele

Odbor interního auditu

Oddělení  pro řešení mimořádných situací

Oddělení vnějších vztahů

Oddělení kanceláře hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana

Oddělení organizační

Oddělení personální

Oddělení hospodářské správy

Oddělení správních činností

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Odbor sekretariátu ředitele 

a krajského živnostenského úřadu

Oddělení regionálního rozvoje

Oddělení cestovního ruchu

Oddělení strategického plánování

Oddělení ekonomicko-právní pro čerpání prostředků ES

Odbor regionálního rozvoje

Oddělení ochrany přírodních zdrojů

Oddělení technické ochrany ŽP

Oddělení integrované prevence

Odbor životního prostředí

Odbor lesního a vodního hospodářství

 a zemědělství

Odbor územního plánování

 a stavebního řádu

Oddělení kultury

Oddělení památkové péče

Odbor kultury a památkové péče

Oddělení sociálních služeb

Oddělení sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení zdravotní a sociální správy

Oddělení zdravotní péče

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení koncepční

Oddělení správy sítí

Oddělení správy databází a aplikací

Oddělení správy GIS

Odbor informatiky

Oddělení majetkoprávní

Oddělení správy realit

Oddělení investiční

Odbor majetkový

Odbor školství, mládeže a sportu

Oddělení vnitřní kontroly

Oddělení veřejnosprávní kontroly

Oddělení přezkoumání hospodaření obcí

Odbor kontroly

Ředitel
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Odpovědnost jednotlivých odborů krajského úřadu

Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)

Odbor 
sekretariátu 
hejtmana

Oddělení pro řešení 
mimořádných situací

Prevence kriminality, romská 
problematika, protidrogová 
strategie, integrace cizinců 

Integrovaný záchranný systém, řešení 
krizových situací

Oddělení vnějších vztahů
webové stránky kraje, komunikace 
s tiskem a veřejností, zahraniční 
styky kraje, propagace

Kancelář hejtmana

Organizace zasedání rady 
a zastupitelstva, pracovní 
a společenské akce, informační, 
organizační a administrativní servis 
pro volené zástupce 

Odbor 
sekretariátu 
ředitele 
a krajského 
živnostenského 
úřadu

Oddělení personální

Pracovněprávní vztahy, personální 
a sociální rozvoj, vzdělávání, 
hodnocení, platová agenda 
a agenda odměňování

Oddělení hospodářské 
správy

Správa budov kraje, autoprovoz, 
stravování, bezpečnost práce, 
provozně technické zabezpečení 
činností krajského úřadu

Agenda pokutových bloků

Oddělení organizační

Vnitřní předpisy úřadu, struktura 
řízení, správa písemností 
a archivace, koordinace 
a optimalizace činností, zajištění 
spisové služby

Oddělení správních činností
Nahlížení do Sbírek zákonů, Sbírky 
mezinárodních smluv a Věstníku EU

Státní občanství, volby, matriky, 
registrace DSO a ZSPO, metodická 
pomoc obcím, veřejnoprávní smlouvy, 
přezkoumávání rozhodnutí 
o přestupcích, dozor nad přenesenou 
působností obcí

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

Odbor 
ekonomický

Cestovní náhrady, úvěry kraje
Veřejné sbírky, loterie, tomboly, 
přezkum obecních správních 
rozhodnutí ve věci poplatků a daní

Oddělení rozpočtu 
a fi nancování

Krajský rozpočet, úvěry, dotace z EU
Zprostředkování státních dotací 
obcím, metodická pomoc obcím

Oddělení účetnictví Účetnictví kraje Účetní výkazy pro centrální orgány

Odbor 
regionálního 
rozvoje

Oddělení strategického 
plánování

Strategie rozvoje kraje, správa 
databází, podpora rozvoje venkova 

Energetická koncepce

Oddělení regionálního 
rozvoje

Podpora investic, spolupráce 
s podnikatelskými subjekty, podpora 
neziskového sektoru, příprava 
projektů EU

Oddělení cestovního ruchu
Všestranná podpora rozvoje 
turistiky, grantová schémata pro 
cestovní ruch

Oddělení ekonomicko-
-právní pro čerpání 
prostředků ES

Veřejná podpora, ekonomicko-
-právní zajištění čerpání dotací 
ze SF EU
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Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)

Odbor 
životního 
prostředí

Oddělení ochrany 
přírodních zdrojů

Posuzování vlivů na životní prostředí, 
zřizování přírodních parků, 
geneticky upravené organismy

Ochrana přírody a krajiny, škody 
způsobené chráněnými živočichy, 
ochrana zemědělské půdy, stavby 
v ložiskových územích, posuzování vlivů 
na životní prostředí, geneticky 
upravené organismy

Oddělení technické ochrany 
životního prostředí

Odpadové hospodářství, ochrana 
ovzduší, radonový program

Odpadové hospodářství, ochrana 
ovzduší, radonový program

Oddělení integrované 
prevence

Integrovaná povolení, 
environmentální osvěta a výchova

Integrovaný registr znečištění, 
zpřístupňování informací i životním 
prostředí, prevence závažných 
ekologických havárií

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

Vodovody, kanalizace, rybářství 
a rybníkářství, ochrana vod, agenda 
speciálního stavebního úřadu pro 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

Územní rozvoj a regulační plán Územní plánování

Oddělení stavebního řádu
Agenda stavebního úřadu ve správním 
obvodu

Odbor školství, 
mládeže 
a sportu

Oddělení koncepce 
vzdělávání

Vzdělávání, zaměstnanost, trh 
práce, rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj vzdělávací soustavy

Oddělení organizace 
školství

Administrace práce se sítí krajských 
škol

Nadřízený správní orgán škol

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 grantových 
programů

Administrace dotací z EU

Odbor kultury 
a památkové 
péče

Oddělení kultury

Rozvoj kultury v regionu, uchovávání 
a prezentace movitého kulturního 
dědictví kraje, zřizovatelství 
příspěvkových organizací, příspěvky 
v 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
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Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)

Odbor 
sociálních věcí 
a zdravotnictví

Oddělení sociálních dávek 
a sociálně-právní ochrany 
dětí

Zřizovatelství zařízení pro výkon 
pěstounské péče, pěstounská péče

Státní správa na úseku dávek státní 
sociální podpory, pěstounská péče – 
poradenství, evidence, příprava

Oddělení sociálních služeb
Zřizovatelství sociálních zařízení, 
rozvoj sociálních služeb, spolupráce 
s NNO

Výkon státní správy na úseku sociálních 
služeb

Oddělení zdravotní péče
Zřizovatelství zdravotnických 
zařízení, rozvoj zdravotnické sítě, 
tvorba zdravotního plánu

Oddělení zdravotní 
a sociální správy

Koncepční zdravotnické materiály, 
zajištění zdravotnických služeb 
ve veřejném zájmu

Stížnosti, lékařské posudky, oprávnění 
k provozování zdravotnických zařízení, 
znalecké komise, nakládání 
s návykovými látkami, registr 
poskytovatelů sociálních služeb

Odbor dopravy 
a silničního 
hospodářství

Oddělení dopravy

Státní odborný dozor v dopravě, 
státní správa na úseku nákladní 
dopravy, výjimky ze zákazu jízdy, 
prevence, bezpečnost, státní správa ve 
věcech silnic I. třídy, nadměrné náklady

Oddělení dopravní 
obslužnosti

Dopravní obslužnost Jízdní řády, STK, licence 

Oddělení správy 
komunikací

Zřizování SÚS, správa, údržba 
a opravy silnic, cyklostezky, strategie

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 
majetkový

Oddělení majetkoprávní
Hospodaření s nemovitým majetkem 
kraje

Oddělení správy realit

Investiční a neinvestiční akce, 
zajištění staveb, hospodaření 
s energiemi, efektivní využití 
majetku

Oddělení investiční
Realizace veřejných investic, 
centrální evidence zakázek

Odbor kontroly

Oddělení vnitřní kontroly
Kontrola činností odborů úřadu, 
návrhy opatření, centrální evidence 
stížností a peticí

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

Odbor 
interního 
auditu

Interní audity zaměřené 
na dodržování předpisů, opatření 
a postupů, s opatřeními k nápravě

Oddělení analytické
Datový sklad, analýzy pro 
samosprávu i úřad, návrhy databází
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Poměr přijatých a propuštěných zaměstnanců krajského úřadu v roce 2006

Vzdělání zaměstnanců krajského úřadu v roce 2006

úplné střední s maturitou – 43 %

vysokoškolské – 55 %

střední odborné bez maturity – 2 %

Přijato − 39

Odešlo − 30

Rozdíl přijatých a propuštěných 

zaměstnanců − 9 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40



Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
internet: www.kr-vysocina.cz
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