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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,

Vysočina. Ne kraj Vysočina, ale Vysočina. To je společně 
s Prahou na rozdíl od všech ostatních krajů jednoslovný 
název našeho kraje. A tak vás možná napadne otázka, 
jestli je to jediná výjimka, nebo je Vysočina výjimečná ještě 
něčím dalším? Je to náhoda, že výhodu jednoslovného 
názvu, nebo chcete-li jména, má společně s Prahou 
Vysočina jako jediná? A nakonec nás třeba napadne 
přemýšlet i o tom, zda je to vůbec výhoda, jestli to 
třeba není naopak?

Osobně jsem přesvědčen, že jsme výjimeční, že naše 
Vysočina je výjimečná. Stejně jako Praha je i Vysočina rodu 
ženského, žádný jiný kraj již tuto vlastnost nemá. Zeptáte-li 
se proč, odpovím s úsměvem a zároveň i vážně. Vysočina 
stejně jako Praha je rodu ženského proto, protože je 
krásná.

Často svým kolegům, přátelům, známým i spoustě dalších 
lidí, které při tom svém životě plném setkávání a rozhovorů 
potkávám, říkám, že my, co žijeme na Vysočině, jsme 
vlastně strážci pokladu. Po těch téměř padesáti letech 
života na Vysočině jsem o tom bytostně přesvědčen. 
Krásná příroda, nádherné památky, malebná města 
a vesnice, zásobárna vody, potravin a energie. K tomu 
všemu vesměs slušní a pracovití lidé.

Proto je dobré si při tomto výčtu všech našich předností 
uvědomit dvě důležité skutečnosti.

Tou první je, že zdaleka ne všechno je naším dílem. Byla to 
příroda, nebo chcete-li Bůh, který nám umožnil žít na tak 
krásném místě, a byly to stovky generací našich předků, jež 
Vysočinu opatrovaly a kultivovaly směrem k její současné 
kráse a významu.

Tou druhou skutečností je potom vědomí, že dnes jsme 
my nositeli té odpovědnosti nebo – budu se opakovat – my 
jsme ti strážci pokladu.

Jsem velmi rád za to, že v době, kdy skládám své úvodní 
slovo k této výroční zprávě, je píši s pocitem, že jsme své 
odpovědnosti v roce 2007 dostáli. Snažíme se navázat 
na dobré myšlenky našich předků a zároveň se snažíme 
i přijít s něčím novým. Pečujeme o Vysočinu a zároveň se 
snažíme respektovat její nenapodobitelný genius loci. Je to 
odpovědná, ale přitom krásná práce. Proto chci na závěr 
poděkovat všem, kteří pomáhají, kteří se také cítí být 
strážci pokladu.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny
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Vysočina je 5. největším regionem České republiky a její rozloha je 6 796 km ■ 2. Zabírá zhruba 9 % celkové plochy státu.

Název kraje přímo napovídá, že se nachází na podstatné části Českomoravské vrchoviny – geomorfologické oblasti  ■

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

Podhorský ráz kraje s sebou nese také velmi ojedinělý styl osídlení. Průměrnou obcí Vysočiny je malá vesnice  ■

do 800 obyvatel, nepříliš vzdálená od místního centra – městečka do 10 000 obyvatel.

Pouhá čtyři města kraje mají více než 20 000 lidí a jen v jednom městě žije více než 50 000 obyvatel. Celkem má kraj  ■

513 677 obyvatel (k 31. 12. 2007). Na jednom čtverečním kilometru žije 76 (k 31. 12. 2007) obyvatel, což je třetí nejnižší 
číslo mezi českými kraji. Vysočina je tak svým charakterem osídlení nejvenkovštějším regionem Česka.

Krajským městem Vysočiny je Jihlava (nejvýše položené krajské město), kraj se administrativně člení na 15 správních  ■

obvodů obcí s rozšířenou působností. Celkově je v kraji 704 obcí, což je druhý nejvyšší počet mezi kraji.

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

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

 

  

Světlá n. S.

Chotěboř

Humpolec

Pacov

Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Jihlava

Telč

Velké Meziříčí

Žďár n. S.

Třebíč

Moravské 
Budějovice

Náměšť 
nad Oslavou

Nové
Město

na Moravě
Bystřice 
nad Pernštejnem



O VYSOČINĚ

V ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 7  |  6

VYSOČINA V ČÍSLECH

Rozloha: 6 796 km2, 5. místo mezi 14 českými kraji, 9 % z celkové rozlohy ČR
Počet obyvatel: 513 677 (k 31. 12. 2007)
Počet obcí: 704, druhý nejvyšší počet mezi kraji
Hustota zalidnění: 76 obyvatel na km2, třetí nejnižší mezi kraji
Průměrný věk obyvatel: 39,8 roku
Hodnota krajského majetku v roce 2007: 21 090 674 tis. Kč
Počet příspěvkových organizací kraje: 144
Počet zaměstnanců příspěvkových organizací: 11 500

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

…na Vysočině je 2 900 kilometrů značených turistických tras a 2 250 kilometrů cyklotras?
…každá osmá vepřová kotleta je z Vysočiny?
…na Vysočině jsou 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 0,5 procentního bodu pod republikovým průměrem?
…české i moravské centrum – Praha i Brno – jsou zásobovány pitnou vodou z Vysočiny?
…na Vysočině jsou tři památky UNESCO, což je nejvíce z českých krajů?

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, 21 obyvatel, okres Pelhřimov

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

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

Zdroj: ČSÚ Jihlava
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SAMOSPRÁVA

RADA KRAJE VYSOČINA

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

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

Ing. Jana Fischerová, CSc.
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

HEJTMAN VYSOČINY

Hejtman je nejvyšším představitelem kraje. Zastupuje kraj navenek, vede jednání rady i zastupitelstva. Hejtmanem Vysočiny 
je Miloš Vystrčil (odkaz na www.vystrcil.cz)
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SAMOSPRÁVA

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

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 %

Orgány kraje

Zastupitelstvo kraje Rada kraje

Hejtman

Krajský úřad

Výbory zřizované zastupitelstvem kraje Komise zřizované radou kraje
Odbory krajského úřadu

Oddělení jednotlivých odborů

Výbory zastupitelstva kraje

Finanční Kontrolní

Pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Pro regionální rozvoj
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Hospodaření kraje a hospodaření s majetkem kraje je 
z hlediska politika velmi důležité. Neboť pro co jiného si 
nás lidé zvolili než právě proto, abychom se řádně a pečlivě 
starali o majetek kraje, a tedy o společný majetek nás 
všech? To je totiž základní věc. Kraj se stará třeba o silnice, 
o školy, o nemocnice, o muzea, a to jsou všechno věci, jež 
patří kraji, tedy nám všem, kteří v něm žijeme.

Musím velmi vážně říci, že samosprávy (obce a kraje) bývají 
dobrými hospodáři. Zastupitelstva své obce z drtivé většiny 
nijak vážně nezadlužují, ale naopak majetek rozmnožují 
a spravují tak, že jen kvete. Schválně se podívejte kolem 
sebe – i vaše obec určitě má třeba nové chodníky, 
opravenou školu a pěkně upravenou náves.

Příkladem může být i kraj Vysočina. Krajský rozpočet je 
velký a představuje bezmála osm miliard korun. Peníze 
věnujeme z velké části na školství, neboť asi polovinu 
představují platy učitelů, které jsou přesně stanoveny 
zákonem. Ze druhé poloviny pak fi nancujeme právě 
například nemocnice, opravy a stavby silnic či ústavy 
sociálních služeb, galerie a muzea. V krajském rozpočtu 
se najdou peníze na velké silniční stavby, které stojí desítky 
milionů korun, i na drobnosti, jako jsou třeba granty 
na vydávání knih o Vysočině. Silnice jsou z velké části 
opravené, nemocnice v pořádku, klienti ústavů mají stále 
větší komfort a důstojné podmínky, do galerií lidé rádi 
chodí a kraj obecně vychází ze statistik jako místo, kde 
přibývají zahraniční investice, rostou mzdy 
a nezaměstnanost nikdy není vyšší než republikový 
průměr – právě naopak.

Pokud porovnáte hospodaření státu a samospráv, které 
máte na očích, pak tento rozdíl uvidíte. Stát byl až 
donedávna velmi zadlužen tak, až to začalo ohrožovat 
jeho existenci, zatímco obce a kraje se obešly bez dluhů. 
Obce a kraje na rozdíl od státem spravovaných záležitostí 
vzkvétají – alespoň do té míry, jak to lze. Myslím si, že je to 
zásluha nás lidí, kteří zde žijeme. Zkrátka – pokud je 
starosta, radní či hejtman denně na očích, musí pracovat 
dobře. Jinak mu to lidé ihned řeknou.

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

V roce 2007 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 a nejinak je tomu i v případě Vysočiny. 
V roce 2007 tvořily příjmy Vysočiny 7,9 miliardy Kč a výdaje 7,7 miliardy Kč.

Vývoj příjmů rozpočtu kraje Vysočina (v tis. Kč)

Vývoj výdajů rozpočtu kraje Vysočina (v tis. Kč)

2004 2005 2006 2007

6 558 525

7 398 917

7 862 742 7 900 142

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2004 2005 2006 2007

6 264 800

7 135 319

7 611 201

7 680 419

6 000 000

7 000 000

8 000 000

V září 2006 byla čerpána první tranše úvěru od Evropské investiční banky ve výši 150 mil. Kč a v červnu 2007 byla čerpána 
druhá tranše úvěru ve výši 350 mil. Kč. Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou, z tohoto důvodu není k dispozici 
splátkový kalendář. Úroky se splácejí pololetně vždy k 15. 3. a 15. 9. Jistina se začne splácet 15. 9. 2008 a bude se splácet 
pololetně – rovnoměrnými splátkami až do roku 2028, splatnost úvěru je tedy 20 let od začátku splácení jistiny.
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

celkové zdroje rozpočtu kraje mimo úvěru od EIB (7 964 mil. Kč) 

2. tranše úvěru od EIB (350 mil. Kč) 

Podíl 2. tranše úvěru od EIB na celkových zdrojích rozpočtu kraje v roce 2007

výdaje rozpočtu kraje mimo úvěru od EIB (7 330 mil. Kč)

2. tranše úvěru od EIB (350 mil. Kč) 

Podíl 2. tranše úvěru na výdajích rozpočtu 2007

z daní a poplatků − 3 213 mil. Kč

státní dotace (včetně 3,58 mld. Kč na platy učitelů) − 3 694 mil. Kč

nedaňové příjmy (pronájmy, úroky, odvody) − 247 mil. Kč

z prodeje nemovitostí − 8 mil. Kč 

Struktura příjmů rozpočtu kraje Vysočina v roce 2007 v mil. Kč (celkové příjmy 7 162 mil. Kč)

požární ochrana a IZS − 15 mil. Kč

zastupitelstvo kraje − 38 mil. Kč

krajský úřad − 267 mil. Kč

regionální rozvoj − 93 mil. Kč

nemovitý majetek − 473 mil. Kč

informatika − 28 mil. Kč

rezerva a rozvoj kraje − 140 mil. Kč

zemědělství − 112 mil. Kč

školství − 3 947 mil. Kč

kultura − 132 mil. Kč

zdravotnictví − 461 mil. Kč

životní prostředí − 5 mil. Kč

územní plánování − 9 mil. Kč

doprava − 1 742 mil. Kč

sociální věci − 83 mil. Kč

Struktura výdajů rozpočtu kraje Vysočina v roce 2007 v mil. Kč
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

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

Rezort 2005 2006 2007

doprava  6 058 110  6 086 663  6 180 504

kultura    344 266    348 139    361 037

sociální péče    744 248    771 202    784 511

zdravotnictví    178 185    219 216    277 550

školství  2 683 678  2 793 107  2 850 800

správa krajského úřadu  3 926 814  4 075 015  4 090 557

celkem 13 935 301 14 293 342 14 544 958

MAJETEK A INVESTICE

2005

2006

2007

doprava kultura sociální
péče

školstvízdravotnictví správa 
kr. úřadu

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

Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina a příspěvkových organizací

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

2006 2007

Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 126 393 21 090 674

Dlouhodobý nehmotný majetek    164 348    177 348

z toho:
nehmotný majetek    155 304    170 499

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek      9 044      6 812

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku    –79 480    –87 661

Dlouhodobý hmotný majetek 21 097 228 21 830 037

z toho:

nemovitý majetek 14 293 342 14 544 958

movitý majetek  5 334 343  5 576 878

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  1 469 483  1 706 882

poskytnuté zálohy        60      1 320

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku –3 845 174 –4 032 982

Dlouhodobý fi nanční majetek (akcie, podílové listy)     86 743     92 973

Zásoby    202 886    223 161

Finanční majetek (ceniny, běžné účty, účty fondů)  1 669 371  2 289 773

Pohledávky za odběrateli a zaměstnanci, zálohy    800 676    538 401

Ostatní (nesplacené půjčky, poskytnuté výpomoci, přechodné účty)     29 795     54 759
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HOSPODAŘENÍ KRAJE

Významné investice do nemovitého majetku v roce 2007

ÚSP Zboží – rekonstrukce (24 545 000 Kč ze stát. rozpočtu)    36 018 599 Kč ■

Domov mládeže Jihlava – Rekonstrukce kuchyně     21 344 261 Kč ■

Domov důchodců Onšov – Přístavba ubytovací části     13 872 388 Kč ■

III/4065 Třešť – ulice Čenkovská       10 779 086 Kč ■

SÚS Havl. Brod – cestní dozorství Ledeč nad Sázavou      ■  9 847 169 Kč

II/112 Pelhřimov, ulice Rynárecká        ■  9 489 987 Kč

OA a HŠ Havl. Brod – stavební úpravy       ■  6 646 417 Kč

II/129 Cetoraz – most ev.č. 129-002       ■  6 069 000 Kč

VOŠ, SŠV zem. a zdrav. Třebíč – rekonstrukce ZTI a elektro     ■  4 774 927 Kč

ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Pelhřimov a Třebíč     ■  4 736 225 Kč

Gymnázium, SOŠ, VOŠ Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce ZTI     ■  4 064 843 Kč

SOU řem. a služeb M. Budějovice – úprava střechy a fasády     ■  3 904 087 Kč

Oblastní galerie Vysočiny Jihlava – rekonstrukce elektroinstalace    ■  3 857 630 Kč

Gymnázium Havl. Brod – rekonstrukce elektroinstalace     ■  3 692 501 Kč

SOU řem. a služeb M. Budějovice – Rekonstrukce ÚT DM     ■  3 594 192 Kč

Krajský úřad kraje Vysočina – budova D       ■  3 494 982 Kč

Gymnázium a SOŠ Mor. Budějovice – rekonstrukce sociálního zařízení Pražská   ■  3 465 996 Kč

III/15245 Dalešice – most         ■  3 340 487 Kč



Fond Vysočiny 4
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FOND VYSOČINY

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 se základním strategickým dokumentem Program 
rozvoje kraje. V rámci Fondu Vysočiny kraj vyhlašuje grantové programy na podporu nejrůznějších 
směrů rozvoje, přičemž žadateli 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 2007 kraj prostřednictvím Fondu Vysočiny rozdělil mezi žadatele 61 470 007 korun a uspokojil 52,7 % žádostí. 
Podmínkou pro přidělení peněz je i vlastní podíl žadatele, což v roce 2007 představovalo 117 502 140 korun. Díky Fondu 
Vysočiny tak v kraji vznikly nové projekty v celkové hodnotě 178 972 147 korun.

Průměrná výše vlastních peněz žadatelů na jednu korunu, vydanou z Fondu Vysočiny dosáhla v roce 
2007 1,91 koruny (rok 2006 – 1,70 Kč, rok 2005 – 2,30 Kč). Znamená to, že ke každé koruně vydané z Fondu 
Vysočiny přidají žadatelé ze svého téměř další dvě koruny.

Od listopadu 2007 spustil odbor informatiky novou webovou službu pro zájemce o grantové programy Fondu Vysočiny. 
Jedná se o automatický servis, jehož prostřednictvím jsou na základě registrace platné e-mailové adresy rozesílány 
informace o nových grantových programech Fondu Vysočiny. Jakmile jsou do databáze doplněny nově vyhlášené grantové 
programy, obdrží zaregistrovaný uživatel e-mail, který obsahuje název grantového programu, stručný popis jeho zaměření 
a datum uzávěrky příjmu žádostí. Tato služba umožní zvýšit informovanost o nových grantových programech Fondu 
Vysočiny mezi žadateli, a usnadní jim tak orientaci v možnostech fi nancování jejich projektů.

Fond Vysočiny 2007 – souhrnná analýza grantové podpory

Fond Vysočiny (FV) 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Objem prostředků ve FV (mil. Kč)     81,4    159,9     93,9     84,1     65,5     62,4

Počet vyhlášených grantových programů (GP)    25    32    40    36    31    27

Objem vyhlášených GP (mil. Kč)     49,0     72,5     90,4     74,9     67,5     60,2

Přidělená podpora (mil. Kč)     36,7     56,4     67,7     84,5     63,5     61,5

Vlastní podíl žadatelů (mil. Kč)    109,7    124,9    155,3    192,1    108,5    117,5

Počet podaných žádostí 1 137 1 706 1 692 2 260 1 661 1 824

www.fondvysociny.cz

Třebíč

Jihlava

Pelhřimov Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod

Objem projektů v okresech

Celkový rozpočet projektů v Kč

do 20 mil.
25 - 30 mil.
20 - 25 mil.
30 - 40 mil.
nad 40 mil.

podpora z Fondu Vysočiny
spoluúčast žadatele

Kč na 1 obyvatele
351

380

435

476

493
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Rok 2007 byl především prvním rokem takzvaného 
druhého evropského plánovacího období. To bude trvat 
až do roku 2013 a znamená především několik let, kdy 
bude naše země velmi masivně přijímat evropské dotace. 
Náš kraj, a je to díky práci odboru regionálního rozvoje 
krajského úřadu, se na toto období pečlivě připravil. Svědčí 
o tom fakt, že na Vysočinu hned v tom prvním roce, tedy 
v roce 2007, přitekly z Bruselu miliardy korun – ať už 
na masivní opravy silnic, do podpory vzdělání, turistického 
ruchu a dalších důležitých oblastí. 

Znamenité také je, že Vysočina má od roku 2007 v Bruselu 
svoji kancelář, neboli stálé zastoupení. Otevřeli jsme ji 
v Českém domě v říjnu a začala hned pracovat. V této 
souvislosti mne ještě napadá, že v Bruselu byli v roce 2007 
čtyři zaměstnanci našeho úřadu na dlouhodobé stáži. To 
všechno mělo pozitivní dopad právě na to, že Vysočina se 
rychle naučila v evropských pravidlech chodit, navázala 
důležitá partnerství a přátelství a spolupráce s evropskými 
institucemi dobře funguje. 

Co se týká turistiky – cestovního ruchu, kraj v roce 2007 
pokračoval v tom, co se tak dobře osvědčilo v posledních 
letech. S nabídkou dovolené a volného času na Vysočině 
navštívil 13 veletrhů, vydal, anebo znovu vydal 
13 turistických publikací. I díky této práci v roce 2007 se 
na Vysočině ubytovalo asi 420.000 návštěvníků – a to nijak 
nepočítáme turisty, kteří v kraji nepřespí. Toto číslo každým 
rokem roste a všem, kteří se v oblasti cestovního ruchu 
pohybují, dělá radost. 

Regionální rozvoj je složitá problematika – snažíme se 
vybalancovat moderní a dynamický růst s tou starosvětskou 
krásou venkova tak, aby se na Vysočině žilo pohodlně 
a přitom dobře. Věřím, že se nám to daří.

Marie Černá
náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje



V ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 7  |  21

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Rok 2007 byl v první řadě prvním rokem takzvaného druhého plánovacího období Evropské unie. Na toto období se 
Vysočina systematicky připravovala zejména s ohledem na maximální využití evropských dotací. V roce 2007 proto kraj 
otevřel v Bruselu svoji kancelář. Cílem je především přístup k informacím o fi nančních, ale i dalších možnostech, které 
poskytuje EU, nejefektivnější využití těchto informací a také snaha dostat se jako region Vysočina hlouběji do povědomí 
v Evropě a více se otevřít spolupráci s mezinárodními partnery. Mezi nejvýznamnější aktivity kanceláře patří získávání 
a podávání informací, prezentace kraje, spolupráce s ostatními regiony a partnery, vzdělávání v oblasti problematiky EU, 
logistický servis pro politiky a pracovníky kraje Vysočina i pro nekomerční, ale také komerční subjekty kraje Vysočina. 
Kancelář byla otevřena v říjnu 2007 a faktickou činnost zahájila v lednu 2008, kdy se do Bruselu přemístila první 
zástupkyně kraje Vysočina – Mgr. Markéta Heřmanová.

V roce 2007 proběhla dlouhodobá stáž v centru EU v Bruselu, jejímž cílem bylo zejména maximální využití příležitostí 
evropské integrace ve prospěch kraje, výměna zkušeností, aktivní spolupráce s dalšími evropskými regiony a rozvoj kraje 
Vysočina v rámci EU. Stáže v Bruselu se v roce 2007 zúčastnili čtyři zaměstnanci Krajského úřadu kraje Vysočina – Martina 
Kršňáková, Tomáš Čihák, Petr Holý a Stanislava Lemperová. Úkolem stážistů bylo vytvoření efektivních kontaktů 
s představiteli jednotlivých DG, neziskových organizací operujících v Bruselu a dalších významných institucí; monitorování 
a mapování programů fi nančních podpor a přenos informací využitelných pro subjekty z Vysočiny.

Vedle podpory podnikatelského a veřejného sektoru usiluje kraj také o rozvoj třetího sektoru, jak bývá sektor nestátních 
neziskových organizací (NNO) někdy označován. Ve spolupráci se zástupci NNO na krajské úrovni, kteří jsou sdružení 
v Koordinačním uskupení NNO z kraje Vysočina (KOUS), plánuje, připravuje a realizuje podpůrné aktivity, jež ostatním 
organizacím umožňují udržet jejich pravidelnou činnost a rozvíjet nové aktivity, do kterých je zapojena většina veřejnosti 
na Vysočině. Výsledky této práce lze nalézt na tematické www stránce kraje pro NNO www.kr-vysocina.cz/www/
nno a na stránce www.kous.cz.

Po celý rok 2007 administrovala oddělení odboru regionálního rozvoje grantová schémata kraje Vysočina v oblasti 
Společného regionálního operačního programu – konkrétně opatření 1.1, 3.2, 4.1.2 a 4.2.2, a dále potom grantové schéma 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – opatření 3.3.

V roce 2007 se odbor regionálního rozvoje intenzivně připravoval na čerpání fi nančních prostředků v rámci globálních 
grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

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

Výsledky krajského kola Vesnice roku 2007, Vesnice Vysočiny

Vesnice Vysočiny Studenec (okres Třebíč)

Modrá stuha za společenský život Zárubice (okres Třebíč)

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

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Veselý Žďár (okres Havlíčkův Brod)

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

Diplom za vzorné vedení kroniky Police (okres Třebíč)

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Bory (okres Žďár nad Sázavou)

Diplom za rozvíjení lidových tradic Jiratice (okres Třebíč)
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Podle schválených pravidel na podporu obcí do 1 500 obyvatel rozdělil kraj v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 
v roce 2007 mezi 610 žadatelů (obcí) celkem 70 882 000 Kč.

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti regionálního rozvoje v roce 2007

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená podpora

z FV (Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Leader Vysočiny 2007 (podpora činnosti MAS)  1 000 000  1 414 150  2 414 150

Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – I.  4 500 000 10 219 383 14 719 383

Rozvoj vesnice 2007 (obnova místních částí měst a obcí)  6 446 675 11 967 848 18 414 523

Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2007 – II.  4 500 000 10 876 832 15 376 832

Celkem 16 446 675 34 478 213 50 924 888
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CESTOVNÍ RUCH

www.region-vysocina.cz

Podpora cestovního ruchu je jednou z nejvýznamnějších priorit kraje. Má několik směrů, 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, jenž obsahuje kompletní informace 
od zpracovaných tematických výletů až po interaktivní databázi kulturních a společenských akcí, ubytování a podobně. 
Turista, který se rozhodne Vysočinu navštívit, na něm tedy najde kompletní servis.

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

Veletrhy, na kterých kraj v roce 2007 prezentoval svou nabídku pro turisty:

VAKANTIE Utrecht 9. 1.–14. 1. 2007 ■

REGIONTOUR Brno 11. 1.–14. 1. 2007 ■

FERIEN Wien 11. 1.–14. 1. 2007 ■

ITF Slovakiatour Bratislava 18. 1.–21. 1. 2007 ■

TOUR EXPO Olomouc 26. 1.–28. 1. 2007 ■

FITUR Madrid 31. 1.–4. 2. 2007 ■

VACANCES Brusel 8. 2.–12. 2. 2007 ■

HOLIDAY WORLD Praha* 15. 2.–18. 2. 2007 ■

CBR Mnichov 22. 2.–26. 2. 2007 ■

MITT Moskva 21. 3.–24. 3. 2007 ■

DOVOLENÁ Ostrava 30. 3.–1. 4. 2007 ■

MADI Praha 6. 11.–8. 11. 2007 ■

TC Lipsko 21. 11.–25. 11. 2007 ■

* v soutěži o nejlepší expozici uděleno 3. místo v kategorii stánků do 50 m2.

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.

Na základě analýzy turistického potenciálu kraje a hlavních zdrojových trhů byla turistická nabídka Vysočiny v roce 2007 
prezentována na pěti tuzemských a osmi zahraničních veletrzích. Na veletrhu Holiday Word v Praze kraj získal v soutěži 
o nejlepší expozici třetí místo v kategorii stánků do 50 m2.
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Kraj v roce 2007 v rámci podpory cestovního ruchu vydal 13 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 2007

Název publikace Jazyková mutace Stručný popis publikace

Kouzlo přírody čeština
reedice, doplněno
představení chráněných území kraje; prezentovány jsou naučné stezky, střediska 
ekologické výchovy, rozhledny 

Památky UNESCO 
na Vysočině

čeština, angličtina,
němčina, francouzština,
italština, španělština, ruština, 
polština, holandština

reedice, aktualizováno
představení tří měst s památkami zapsanými na Seznam světového kulturního 
dědictví Unesco (stručný stavební a historický vývoj, nabídka služeb, přehled 
kulturních akcí, tipy na ubytování)

Židovské památky 
na Vysočině

čeština, němčina
angličtina, španělština

představení míst se zachovanými památkami židovského osídlení (historický 
a stavební vývoj, přístupnost pro veřejnost)

Dědictví minulosti čeština
reedice, rozšířeno
přehled přístupných památek (hrady, zámky, kláštery, muzea, galerie, zříceniny; 
stručný stavební a historický vývoj, nabídka služeb) 

Hrady, zámky, 
kláštery

čeština, angličtina,
němčina, francouzština,
italština, španělština, ruština, 
polština, holandština

reedice, rozšířeno
přehled přístupných památek (hrady, zámky, kláštery, muzea, galerie, zříceniny; 
stručný stavební a historický vývoj, nabídka služeb)

Dovolená 
na venkově

čeština, němčina, angličtina
reedice, rozšířeno
přehled venkovských penzionů, letních bytů a farem určených k letní dovolené 
rodin s dětmi (popis lokality, vybavení zařízení, nabídka aktivit, orientační ceny)

Vysočinou na kole čeština
reedice, jiné uspořádání
30 podrobně popsaných cykloturistických výletů (itinerář, náročnost, výškový 
profi l, fotografi e, mapa, služby na trase) 

Vysočinou pěšky čeština
reedice, jiné uspořádání
32 podrobně popsaných turistických výletů (itinerář, náročnost, fotografi e, 
mapa, služby na trase)

Ubytování česko-anglická mutace přehled ubytovacích zařízení (kapacita, vybavení, orientační ceny)

Mapa kraje
popis v češtině, angličtině, 
němčině

informační mapa v měřítku 1:160 000 s kresbami nejvýznamnějších památek, 
na rubové straně popis regionálních atraktivit s adresářem turistických 
informačních center

Dovolená v zimě
čeština, polština,
holandština

přehled lyžařských areálů (technické parametry, vybavení, nabídka služeb, 
možností běžeckého lyžování)

Vysočina – místo 
setkávání

čeština
přehled konferenčních prostor (kapacity, technické vybavení, doprovodný 
program, ubytování)

Poznejte 
nejkrásnější místa 
na Vysočině

multimediální CD 60 tipů na výlety pro aktivní poznání regionu

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Vysočiny 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007

hosté celkem 399 905 399 005 389 135 407 720 419 877

Zdroj: ČSÚ
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Turisté mají na Vysočině k dispozici 20 přístupných hradů a zámků, 2 kláštery, 160 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.

Zahraniční hosté dle země původu v roce 2007

28 % − Německo

21,7 % − Slovensko

  5,6 % − Rakousko

  5 % − Francie

  4,9 % − Holandsko

  4,1 % – Polsko 

  3,4 % − Itálie

  2,7 % − Belgie

  2,6 % − Velká Británie

18,9 % − ostatní evropské země

  2,2 % − Japonsko, asijské země

  0,4 % – USA, Kanada, Australie 

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti cestovního ruchu v roce 2007

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 

podpora z FV 
(Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Doprovodná infrastruktura CR 2007
(podpora budování a modernizace DI CR)

2 999 642 6 191 830 9 191 472

Modernizace ubytovacích zařízení 2007 (podpora rozšíření a regenerace 
skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubyt. zařízení CR)

2 204 808 3 565 021 5 769 829

Modernizace ubytovacích zařízení 2007 – II. kolo (podpora zkvalitnění 
skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubyt. zařízení CR)

 795 000 2 053 348 2 848 348



7Doprava
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Starost o dopravu zabírá velkou část činnosti kraje. Kromě 
toho, že se kraj stará o 4 500 kilometrů svých silnic 
a na smlouvu zajišťuje i údržbu silnic státních, pečuje a taky 
platí základní dopravní obslužnost, mluví do bezpečnosti 
v dopravě a vykonává spoustu dalších povinností. Však je 
také kapitola doprava v krajském rozpočtu druhá největší.

Rok 2007 znamenal v oblasti dopravy především zahájení 
rozsáhlých oprav silnic. Když nám stát před lety silnice II. 
a III. tříd předal, byly v hodně špatném stavu; dá se říci, že 
polovina z nich volala po okamžité opravě. Postupně se 
nám podařilo nejvíce děsivé úseky zachránit doslova před 
rozpadnutím, pak jsme je začali dávat do pořádku. Vytvořili 
jsme plán prací tak, abychom věděli, kde je nutné pracovat 
hned a co ještě počká – krajský rozpočet totiž není 
nafukovací a neudělá se všechno naráz.

Vzhledem k tomu, že v roce 2007 začalo takzvané druhé 
plánovací období Evropské unie, které pro nás především 
znamená možnost získat z Bruselu velké peníze, připravili 
jsme projekty na opravu silniční sítě Vysočiny. Stanovili jsme 
také takzvanou páteřní síť silnic Vysočiny. Ta znamená, že 
jsme vybrali silnice, které jsou nejdůležitější – lidé je nejvíc 
využívají.

To všechno v roce 2007 nabralo už konkrétní obrátky – 
opravy začaly. Do konce roku jsme takto zrenovovali přes 
350 kilometrů silnic za 704 milionů korun. K tomu ještě 
přibyly nové stavby – třeba obchvaty a křižovatky, které 
přispívají k většímu pohodlí a bezpečí na silnicích. Přišly nás 
na 221 milionů korun.

Rok 2007 byl zkrátka klíčový; od té doby už jsou rozsáhlé 
přípravy a plány konkrétně vidět a nových (a černých) 
povrchů bude stále přibývat.

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.

dálnice D1 – 2 % 

silnice I. třídy – 8 %

silnice II. třídy – 32 %

silnice III. třídy – 58 %

Podíl délky státních a krajských silnic na Vysočině

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

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

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

Silnice

Dálnice

1. třída

2. třída

3. třída

Hranice okresu

Státní hranice

Páteřní silniční síť kraje Vysočina

MOSTY NA VYSOČINĚ

Kraji Vysočina stát v roce 2001 předal silnice II. a III. tříd a spolu s nimi i mosty na nich. Celkem takto kraj získal majetek 
v hodnotě 6 462 milionů korun, z toho mosty v hodnotě 570 milionů. Jedná se o 932 mostů o celkové délce přemostění 
8 765 metrů. Z tohoto počtu bylo 147 mostů ve stavu výborném (klasifi kační stupeň 1), 194 ve velmi dobrém (2), 428 bylo 
ve stavu dobrém (3), v uspokojivém 281 mostů (4), 68 jich bylo ve stavu špatném (5), 21 ve velmi špatném (6), a 1 most 
dokonce ve stavu havarijním (7). Klasifi kačním stupněm 5 a horším tak bylo nutné v době převodu hodnotit více než 8 % 
z celkového počtu mostů na Vysočině. Dnes má kraj Vysočina ve svém vlastnictví 871 mostních objektů o celkové délce 
přemostění 8 468 metrů a spolu s těmito mosty se v kraji nacházejí i mosty ve vlastnictví státu – na dálnici D1 je 95 mostů 
a na silnicích I. třídy 144 mostních objektů. Dále ještě existují další mosty, jež vedou přes různé vodní toky na místních 
a účelových komunikacích. Jejich přehled však není veden v žádné centrální evidenci kraje Vysočina.

K roku 2006 se v havarijním stavu v kraji Vysočina nacházel 1 most, ve velmi špatném stavu jich bylo 23 a ve stavu 
špatném 100. Do klasifi kačních stupňů 1–3 (výborný–dobrý) lze nyní zařadit 59 % mostů, ve stavu 4 (uspokojivém) pak je 
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30 % mostních objektů. Na neustále se zhoršujícím stavu mostů se v nemalé míře podílí zvýšení intenzity dopravy, 
v některých případech dokonce o více než 30 %. Dále má na upadající stav mostů vliv nárůst nadměrné dopravy, provádění 
zimní údržby chemickými materiály zejména na dálnicích a silnicích I. tříd, působení kyselých dešťů a samozřejmě 
nedostatek peněz na jejich opravy.

Od roku 2001 do roku 2006 se v kraji Vysočina opravilo 47 mostních objektů za 282,53 milionů korun, velkých investičních 
oprav bylo provedeno 16 v celkovém fi nančním objemu 248,205 milionu korun. Náklady na opravy mostů neustále rostou. 
Kraj Vysočina v roce 2006 přijal úvěr od EIB na opravy povrchů silnic, ale tato částka neřeší potřebu peněz na opravy 
mostů. Potřebná částka na opravy mostů činí asi 200 milionů korun ročně.

V roce 2004 činily náklady na stavební údržbu mostů 11,2 milionu korun, v roce 2005 pak 2,6 milionu a v roce 
2006 19 milionů korun. V roce 2007 kraj věnoval na stavební údržbu mostů 34,8 milionu a na investiční opravy 
54,5 milionu korun.

OBNOVA SILNIČNÍ SÍTĚ NA VYSOČINĚ V ROCE 2006–2007

Kraj Vysočina v červenci 2006 uzavřel s Evropskou investiční bankou smlouvu o poskytnutí úvěru v objemu 500 milionu 
korun na fi nancování oprav silnic II. a III. třídy. Kraj tak v letech 2006–2007 investuje do komunikací ve svém vlastnictví 
minimálně miliardu korun (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 tyto opravy kraj do února 2007 zaplatil přes 310 milionu korun při čerpání první části úvěru od EIB 
ve výši 150 milionů. Celkem za uvedené peníze opravil 126 kilometrů silnic.

Opravy silnic ve vlastnictví kraje dle jednotlivých okresů za rok 2007 (v tis. Kč)

Okres Částka celkem
z toho: Délka opravených silnic

v kmúvěr EIB spoluúčast kraje

Havlíčkův Brod 145 794  71 650  74 144  60,530

Jihlava 150 221  74 650  75 571  84,061

Pelhřimov 159 055  79 250  79 805 100,750

Třebíč 139 696  70 000  69 696  39,073

Žďár nad Sázavou 109 545  54 450  55 095  69,416

Kraj celkem 704 311 350 000 354 311 353,830

Investiční výstavba silnic ve vlastnictví kraje v roce 2007 (v tis. Kč)

Zdroje Kraj Vysočina SFDI Odvody KSUSV Evropské fondy Celkem

tis. Kč 41 146 0 13 978 166 207 221 331
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PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC

Příspěvek na provoz Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v roce 2007

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  739 259 000 Kč ■

ROP podané žádosti SROP dokončené projekty

II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba
Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava–Třebíč, úsek č. 1 Jihlava–Příseka, 
km 0,000–4,276

II/353 Bohdalov – obchvat Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích 

II/405 Brtnice–Zašovice Rekonstrukce silnice II/150 Pavlíkov–Vilémovice 

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 1. stavba III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická–Havířská, 2. stavba 

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 2. stavba 

Spotřeba materiálu pro zimní údržbu silnic v roce 2007

Okres Sůl (v tunách) Solanka (v litrech) Inert (v tunách)

Havlíčkův Brod  1 783  356 000  4 188

Jihlava  1 965  617 400 10 919

Pelhřimov    905  129 000  9 617

Třebíč  2 366  102 000 11 774

Žďár n. Sáz.  3 009  300 800 15 043

Celkem 10 028 1 505 200 51 541

Na jeden kilometr svých silnic v roce 2007 přispěl kraj 161 450 korunami provozního příspěvku

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST V ROCE 2007

Základní dopravní obslužnost stanovuje krajské zastupitelstvo.
Na veřejnou linkovou autobusovou dopravu kraj přispěl dopravcům 229 020 000 korun, na žákovské jízdné 
23 000 000 korun. Doplatek na jednoho obyvatele kraje tak v přepočtu činí 495 korun 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 
359 linek, což znamená 4 410 spojů. Na Vysočině je 2 555 zastávek autobusů.

Rozsah základní dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou

2004 2005 2006 2007

ujeté kilometry (mil.)  15,2    15,1   15,1  15,3

úhrada ztrát dopravcům (mil. Kč) 211,1 214 220,6 229,02
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Velcí dopravci: ICOM transport, a. s., Jihlava; TRADOBUS, s. r. o., Třebíč; ZDAR, a. s., Žďár nad Sázavou; CONNEX 
Východní Čechy, a. s., Chrudim. Významní dopravci: ČSAD Jindřichův Hradec, a. s., Jindřichův Hradec; BDS, s. r. o., 
Velká Bíteš; TREDOS, s. r. o., Třebíč; Tourbus, a. s., Brno. Střední dopravci: Zlatovánek, s. r. o., Polička; 
COMETTPLUS, s. r. o., Tábor; ČSAD Benešov, a. s., Benešov; BK BUS, s. r. o., Moravské Budějovice; ČSAD Tišnov, s. r. o., 
Tišnov; ADOSA, a. s., Rosice; ČAD Blansko, a. s., Blansko; Oldřich Řezanina, Koněšín. Drobní dopravci: Josef Štefl  – Tour, 
Dačice; Dopravní podnik, a. s., Jihlava; František Kolář – ČASAD, Kamenice nad Lipou; Hema Jaroslav, Nový Rychnov; Václav 
Seifert, Vortová; BODOS, a. s., Boskovice

Na veřejnou vlakovou dopravu kraj přispěl 253 960 000 Kč, na žákovské jízdné 7 000 000 Kč. Doplatek na jednoho 
obyvatele kraje tak v přepočtu činí 513 Kč za rok.

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

Celková délka tratí na Vysočině činí 592 kilometrů a hustota železniční sítě je 0,086 km tratě/km2, což je druhá 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).

Rozdělení autobusových dopravců do skupin podle počtu ujetých kilometrů základní dopravní obslužnosti 
v roce 2007
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BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU NA VYSOČINĚ

Dopravní nehody na Vysočině

2006 2007 rozdíl

dopravních nehod 8 132 8 086  –46

usmrcených osob   53   72  +19

těžce zraněných osob   201  191  –10

lehce zraněných osob 1 367 1 490 +123

nehod na dálnici 1 308 1 247  –61

na silnici I. třídy 1 663 1 687  +24

na silnici II. třídy 2 016 2 132 +116

na silnici III. třídy   881   870  –11

2007
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Dotace kraje Vysočina za rok 2007

Dotační titul
Rozdělená dotační podpora 

(Kč)
Vlastní podíl úspěšných 

žadatelů (Kč)
Celkový objem zrealizovaných 

projektů (Kč)

Dětská dopravní hřiště 1 453 844 690 038 2 119 682

Počet dopravních nehod na Vysočině podle typu silnice



8Zdravotnic tví
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Jednou z nejdůležitějších událostí oblasti zdravotnictví bylo
v roce 2007 dokončení zdravotního plánu kraje Vysočina.
Plán analyzuje silné i slabé stránky našeho zdravotnictví 
a vyjmenovává a vyčísluje procenta výskytu chorob 
u obyvatel. Příkladem užitečnosti této analýzy může být 
údaj o tom, že 60 % obyvatel kraje je ohroženo 
kardiovaskulárními chorobami. V návaznosti na toto číslo 
jsme dlouhodobě připravovali otevření kardiocentra, které 
na Vysočině funguje již od září 2007.

Dalším příkladem jsou nádorová onemocnění. Jimi trpí 
22 % obyvatel kraje, a proto je před námi úkol personálně 
a materiálně dovybavit komplexní onkologické centrum.
Bude to fi nančně náročné a my přitom počítáme s dotací 
z Bruselu.

Nemalou pozornost jsme věnovali stavebním investicím.
Podařilo se nám vytvořit způsob společného fi nancování 
z krajského rozpočtu, evropských fondů, státních peněz 
a nakonec i rozpočtů samotných nemocnic, a v roce 2007 
jsme tak mohli začít připravovat největší investici 
do nemocničních budov v Pelhřimově, Jihlavě a Havlíčkově
Brodě za 1,4 miliard korun.

Ekonomická situace nemocnic byla v roce 2007 taková, že 
čtyři z pěti krajských nemocnic dosáhly kladných čísel a jen 
jedna vykázala ztrátu. Postupně ale stoupají náklady 
na léčiva, energie a další jednotliviny.

Práce na stabilizaci zdravotnictví na Vysočině trvaly několik 
let, ovšem dnes už se dá říci, že naše nemocnice mají 
dobře připravený růst a rozvoj do dalších let.

Pavel Hájek
náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví
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Kraj zřizuje pět nemocnic. V roce 2007 v nich bylo pro pacienty k dispozici 2 971 lůžek.

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

Hospodářský výsledek s provozní dotací v mil. Kč

Kumulovaná ztráta nemocnic (mil. Kč)

Průměrné počty lůžek v nemocnicích kraje Vysočina v roce 2007

Nemocnice Havlíčkův Brod    561

Nemocnice Jihlava    758

Nemocnice Nové Město na Moravě    626

Nemocnice Třebíč    676

Nemocnice Pelhřimov    350

Celkem 2 971
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Přesto každým rokem kraj musí své nemocnice dotovat částkou kolem 300 milionů Kč.

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 (PNP) jediná příspěvková organizace zřizovaná krajem – 
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) kraje Vysočina.

Záchranářům se úspěšně daří zajišťovat vysokou úroveň přednemocniční neodkladné péče pro přibližně 1 300 obcí 
a místních částí, na území velkém cca 6 900 km2 s půlmilionem obyvatel, přičemž v turisticky atraktivních regionech se 
v letních a zimních sezonách tento počet významně zvyšuje. Dojezdové časy se daří v naprosté většině výjezdů dodržovat 
do stanovených 15 minut, aktuálně ZZS a kraj jednají o možnostech, jak je ještě zkrátit.

ZZS je organizačně dělena na pět 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.

Vybrané významné výdaje v kapitole zdravotnictví v roce 2007

Organizace Účel Částka (mil. Kč)

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina Příspěvek na provoz  144,7

Nemocnice zřizované krajem a ZZS Investice ve zdravotnictví  80

Dětské centrum Jihlava Příspěvek na provoz   15,5

Dětský domov Kamenice nad Lipou Příspěvek na provoz  10

Nemocnice zřizované krajem Příspěvek na provoz    6,4

Dotace z nájemného (část investiční, část provozní) 180

Zabezpečení lékařské služby první pomoci v kraji   32,7

Zajištění provozu protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě    4,4

Náklady na realizaci systému jakosti nemocnic   2
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Zdravotnická záchranná služba – výjezdová stanoviště 

Oblastní středisko Výjezdová skupina Stanoviště 

Pelhřimov

RLP Pelhřimov
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LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI

Rok 2007 byl posledním, kdy lékařskou službu první pomoci zajišťovaly obce tak, že na ni dostaly dotaci od kraje. LSPP je 
totiž jakýmsi mezistupněm mezi běžnou ambulantní a lůžkovou péči a zdravotnickou záchrannou službou a pacientům by 
měla sloužit v případech náhlého onemocnění či zhoršení zdravotního stavu, které bezprostředně neohrožuje zdraví či 
život, a to v době mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení. První pomoc je buď výjezdová s dopravou lékaře 
za pacientem, či nevýjezdová, kdy se pacient za lékařem dopraví sám.

Služba je však trochu pozůstatkem starého předreformího uspořádání – dnes ji umějí nemocnice na Vysočině snadno 
nahradit.

Kraje přitom nemají povinnost takovou službu zajišťovat ani organizovat; jsou pouze oprávněny požádat o zajištění první 
pomoci nestátní zdravotnická zařízení. Rozsah služby rovněž neřeší žádný zákon.

Od roku 2002 kraj zajišťuje první pomoc tak, že se dohodl s pověřenými obcemi, aby se podílely na tvorbě sítě stanovišť. 
Tento postup zvolil s ohledem na skutečnost, že současná právní úprava kraji nesvěřuje kompetenci organizovat LSPP ani 
o síti jejich stanovišť rozhodovat. Všechny peníze, které kraj obdržel od státu na rok 2003 na organizaci lékařské služby 
první pomoci, rozdělil na jednotlivá stanoviště podle velikostí spádového území. Tím stanovil pevnou částku, jíž se 
na zajištění první pomoci podílel až do roku 2007, i když už stát tuto službu už od roku 2003 nedotoval. Kraj Vysočina 
zároveň pověřeným obcím poskytoval metodickou pomoc při organizaci LSPP.

Zdravotnická záchranná služba – výjezdová stanoviště 

Oblastní středisko Výjezdová skupina Stanoviště 

Třebíč

RLP Třebíč

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/RZP Jihlava

RLP Jihlava

RZP Jihlava

RLP Telč

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

PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÁ STANICE

V roce 2007 měla Protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě (jediná na Vysočině) celkem 1 083 záchytů, z toho opakovaně 
bylo zachyceno 235 jedinců a 135 osob bylo zachyceno pouze jednou. Cena jednoho záchytu pro zachyceného činila 
1 700 Kč, výše příspěvku kraje na jednoho zachyceného (bez započtení zpětných úhrad od klientů) byla 4 031 Kč. Kraj 
poskytl Službám města Jihlavy s. r. o., v roce 2007 na provoz záchytné stanice 4 365 307 Kč. Do konce ledna 2008 bylo 
od zachycených osob vybráno 534 300 Kč.

Dotace obcím na zajištění LSPP v roce 2007 (v Kč)

Rozpočet na LSPP v roce 2007 32 730 000

Skutečné čerpání k 31. 12. 2007 32 727 999
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Sociální péče v našem kraji prošla v roce 2007 velmi 
zásadní změnou. Tu přinesl nový zákon, který od základů 
změnil fi nancování těchto služeb. Stát omezil přímé 
dotování zařízení, jež sociální služby poskytují, a místo toho 
začal vyplácet příspěvek na péči klientům, kteří si služby 
takzvaně „nakupují“.

V praxi to znamenalo otřes. Kraj proto velmi pečlivě změnu 
připravoval a pro poskytovatele péče, obce i klienty jsme 
pořádali řadu seminářů a setkání s odborníky tak, aby 
nedošlo k žádným zmatkům a nesrovnalostem.

Novým pravidlům a přístupu ministerstva jsme přizpůsobili 
i způsob vyplácení krajských dotací, aby žádný 
z poskytovatelů péče nebyl existenčně ohrožen a změny 
v systému neměly negativní dopad na klienty. Navíc 
pozoruji jeden velmi pozitivní jev. Sociální péče se v našem 
kraji pomalu přesouvá tam, kam skutečně patří. Do rodin, 
okruhů přátel a sousedů a obcí. A to je dobře.

Kraj toto přesouvání v roce 2007 podpořil ještě navíc 
významnými příspěvky z Fondu Vysočiny na rozvoj 
dobrovolnictví a sousedské péče. Domníváme se totiž, že 
o potřebné se mají prvotně postarat jejich nejbližší, a tím 
jim umožnit co nejdelší užívání přirozeného prostředí, 
kterým je domov.

V podobném duchu jsme v roce 2007 přistoupili 
i k hospicové péči. Naším cílem je co největší dostupnost 
této služby – nejen v takzvaných kamenných hospicích, ale 
také hospicová lůžka v nemocnicích, a zejména hospicová 
péče v domácnostech.

Začali jsme připravovat rozsáhlé změny v síti domovů pro 
seniory. Vedle naplňování standardů kvality péče jsou 
změny stavebního charakteru a kladou důraz na zlepšení 
kvality bydlení. V roce 2007 byla zahájena rekonstrukce 
v ÚSP Zboží a úspěšně jsme připravili i další projekty se 
žádostí o spolufi nancování ze státního rozpočtu. Jde 
o stavbu domova pro seniory ve Velkém Meziříčí 
a rekonstrukci domova ve Ždírci u Jihlavy. Na rok 2008 
byla připravována přestavba bývalé chirurgie v Havlíčkově 
Brodě na domov seniorů s jednotkou hospicové péče.

Zkrátka – rok 2007 byl pro sociální péči na Vysočině 
přelomový a já jsem rád, že v pozitivním slova smyslu. 
Závěrem děkuji všem, kteří se na jeho zvládnutí jakýmkoliv 
způsobem podíleli.

Jiří Vondráček
radní kraje pro oblast sociálních věcí
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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.

Rok 2007 byl pro sociální síť na Vysočině velkým testem. Zcela se změnil způsob fi nancování ze strany státu, a to tak, že 
dotace, které stát sociálním zařízením vyplácel, začal dávat přímo klientům, již si pak měli vybrané služby nakupovat. Došlo 
tím k výpadku významného množství peněz do systému. Kraj nejen velmi pečlivě informoval jednotlivé poskytovatele 
služeb, obce i samotné klienty, ale i upravil svůj systém fi nancování tak, že v systému nedošlo k větším problémům. 

Příspěvkové organizace kraje

Dotace provozní
Investiční dotace

od kraje Počet
lůžek
2007

2007 z toho:
2007

Celkem Kraj Státní rozpočet**

Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou   9 107  1 086   8 021   80

Ústav sociální péče Zboží   8 342  1 050   7 292  574   60

Ústav sociální péče pro dospělé Věž  16 277  6 462   9 815  574   80

Ústav sociální péče Jinošov  10 157  2 398   7 759   70

Ústav sociální péče Nové Syrovice  11 508  1 729   9 779  100

Diagnostický ústav sociální péče Černovice  35 269     10  35 259  172

Ústav sociální péče Lidmaň  13 290  2 819  10 471  565  100

Ústav sociální péče pro mentálně postižené 
Těchobuz

  9 535  1 060   8 475   72

Ústav sociální péče Křižanov  16 602  1 312  14 802  152

Domov pro seniory Havlíčkův Brod   8 640  1 327   7 313   68

Domov důchodců Ždírec  12 123  2 666   9 457  119

Domov důchodců Humpolec  18 598  4 522  14 076  203

Domov důchodců Onšov   3 875   854   3 021   41

Domov důchodců Proseč-Obořiště   6 606   547   6 059   70

Domov důchodců Proseč u Pošné   7 908  2 462   5 446   69

Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových  22 011  1 317  20 694  195

Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova  18 495  1 372  17 123   181

Domov pro seniory Náměsť nad Oslavou   9 062     63   8 999   92

Domov důchodců Velký Újezd  11 229  3 316   7 913  135

Domov pro seniory Mitrov  17 463  4 047  13 416  136

Domov pro seniory Velké Meziříčí  16 386    592  15 794  165

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna 
kraje Vysočina

  6 819  1 107   5 712    0

Celkem 289 302 42 118 246 696 1 713 2 360

** Účelové dotace pro příspěvkové organizace kraje. 
Částky jsou v tis. Kč
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Průměrné náklady na lůžko a den v sociálních zařízeních (Kč)

Opravy a investice v sociálních zařízeních (mil. Kč)

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

2003 2004 2005 2006 2007

Domovy důchodců 460 470 490  513  648

Ústavy sociální péče 500 510 560  590  728

Diagnostický ústav soc. péče Černovice 940 940 950 1025 1023

Ústavy sociální péče a diag. ústav Černovice celkem 550 560 600  667  785

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti sociální péče v roce 2007

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 

podpora z FV
(Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová péče 
(rozvoj dobrovolné sousedské výpomoci a rozšíření hospic.péče)

1 500 000  598 600 2 098 600

Dobrovolnictví 2007 (podpora rozvoje dobrovolnictví v sociálních 
a zdravotnických službách) 

1 500 000 1 390 675 2 890 675

Celkem 3 000 000 1 989 275 4 989 275
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO 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 je 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, jež sama vyrábí asi pětinu české elektrické energie.
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Nejrozšířenějším topivem v kraji je zemní plyn, následovaný uhlím a elektřinou. Z celkového počtu 179 784 bytů 
na Vysočině je 73,1 % vytápěna 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.

Množství emisí v ovzduší Vysočiny je nízké – na Vysočině je vzduch velmi čistý, což vyniká zejména při porovnání 
s republikovým průměrem. Množství emisí se každým rokem snižuje.

SKLÁDKOVANÝ ODPAD

Množství skládkovaných odpadů v posledních letech mírně narůstá.

Na Vysočině je povoleno:
31 zařízení k odstraňování odpadů, z toho 25 skládek ■

140 zařízení ke sběru a výkupu odpadů (a 188 mobilních zařízení) ■

32 zařízení k využívání odpadů (a 11 mobilních zařízení) ■

19 zařízení k nakládání s autovraky ■

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Skládkovaný odpad v tunách 170 468 126 179 403 919 159 432 225 412 162 907 184 072 210 074

Roční emise (t/km2)

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Vysočina 2,9 2,9 2,4 2,4 2,3 2

ČR 9,4 9,2 8,3 8,4 8,4  7,8

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2005

Vysočina

Česká Republika

7

8

9

10

2004

9,4

2,9

9,2

2,9

8,3

2,4

8,4

2,4

8,4

2,3

7,8

2

Roční emise (t/km2)



V ý r o č n í  z p r á v a  2 0 0 7  |  4 8

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti životního prostředí v roce 2007

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

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Systém sběru a třídění odpadu 2007 (podpora sběru a třídění kom. odpadu) 2 348 836 2 114 734 4 463 570

ŽP – zdroj bohatství Vysočiny 2007 1 300 000   839 522 2 139 922

Bioodpady 2007 (nakládání s bioodpadem)   700 000 1 675 296 2 375 296

Celkem 4 348 836 4 629 552 8 978 788

STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

V roce 2007 probíhalo intenzivně odstraňování nejnebezpečnější staré ekologické zátěže – skládky galvanických kalů 
u Nového Rychnova. Skládka kvůli majetkovým převodům v 90 letech prakticky neměla majitele a pod povrchem se 
ukrývaly nebezpečné jedy, které ohrožovaly zdroje pitné vody pro okolí. Kraj ve spolupráci s obcí Dolní Cerekev získal 
na odstranění evropské i státní peníze, přidal ještě zdroje ze svého rozpočtu a zajistil sanaci skládky. Ta probíhala od roku 
2006 do roku 2008.

Příklady dalších starých ekologických zátěží:
Skládka nebezpečných odpadů v Pozďátkách ■

Skládka neutralizačních kalů v Brtnici ■

Skládka neutralizačních kalů poblíž Horního Hradce u Ledče nad Sázavou ■

Skládka galvanických kalů a jiných průmyslových odpadů ve Svratce ■

NÁHRADA ŠKOD, ZPŮSOBENÝCH CHRÁNĚNÝMI ŽIVOČICHY

Rybáři mohou žádat o státní příspěvek jako náhradu za škody způsobené vydrami a kormorány. Tento příspěvek vyplácí kraj 
a loni takto zaplatil téměř 3 miliony Kč. Počet žádostí o kompenzace přitom každý rok narůstá. Zatímco v roce 2003 žádalo 
o náhradu škody, kterou způsobily vydry, 15 žadatelů, o rok později 38 žadatelů a v roce 2007 kraj uspokojil celkem 
90 žádostí. V případě škod způsobených kormoránem kraj v roce 2007 registroval 11 žadatelů, v roce 2005 to bylo 
7 žadatelů.

Poznámka: číselné údaje v kapitole „Životní prostředí“ jsou k roku 2006 kromě těch, u kterých je datum výslovně uvedeno.
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Pokud jde o vodu, jídlo a elektřinu, je Vysočina 
nejdůležitější český kraj. Nebýt Vysočiny, lidé v Česku by 
zkrátka neměli co jíst, pít, čím svítit a topit. Vážně, to není 
nadsázka!

Na Vysočině se totiž pěstuje třetina českých brambor, což 
znamená, že každá třetí brambora ve vaší spíži je právě 
z Vysočiny. Každý pátý litr mléka je také z Vysočiny 
a vepřové maso produkujeme rovněž ve velkém množství – 
zjednodušeně je to každý osmý kilogram. A podobně 
bychom mohli počítat další a další potraviny.

Pokud jde o vodu, zásobujeme obě největší česká města. 
Z vodní nádrže Želivka putuje pitná voda do Prahy, z Víru 
pak do Brna. Vysočina je na vodu bohatá. Leží na hlavním 
evropském rozvodí meze Severním a Černým mořem, takže 
je opravdu střechou Evropy. V praxi to znamená, že 
v našem kraji pramení spousta řek a říček, které pak vodu 
odvádějí dál do ostatních regionů Česka i k sousedům. 
Máme tedy vody dostatek a spíše se o ni dělíme.

Ekologicky čistou elektřinu produkujeme v Dukovanech a je 
jí tolik, že na ni svítí každá pátá žárovka v Česku.

Zkrátka – zemědělství, potravinářství a péče o vodu zabírají 
kraji hodně práce. Také v roce 2007 bylo stále co dělat, 
a bylo by tudíž o čem mluvit. Já připomenu jen několik 
důležitých okamžiků. Asi největší zásah do lesů Vysočiny 
přišel v lednu s obrovským orkánem. Po řádění živlu zůstalo 
na zemi přibližně čtvrt milionu kubíků polomového dřeva. 
Naši lesníci je do léta stihli zpracovat, a tak zabránili hrozící 
kůrovcové kalamitě.

Začaly také práce na odstraňování bývalé skládky 
u Nového Rychnova. V ní byly průmyslové jedy, které 
ohrožovaly pitnou vodu pro celé okolí. Podařilo se nám 
nejen získat peníze, ale hlavně najít způsob, jak skládku 
bezpečně zlikvidovat.

No a konečně jsem měl velkou radost z toho, jak naši mladí 
chovatelé z Vysočiny porazili na hlavu ostatní a z celostátní 
soutěže si odvezli prvních sedm míst. To je neuvěřitelný 
výkon a svědčí o tom, že se v našem kraji chovatelství daří.
Zkrátka – jsme zemědělský, venkovský kraj a svoji práci 
umíme všichni dělat dobře.

Ivo Rohovský
radní kraje pro oblast zemědělství a vodního hospodářství
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Pro Vysočinu je zemědělská výroba nejtradičnějším a nejtypičtějším odvětvím. Z celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská 
půda více než 60 %, což je nejvíce ze všech českých krajů.

Zemědělská produkce Vysočiny činí asi 11 % celkové produkce Česka.

Rozdělení zemědělské půdy v kraji Vysočina do výrobních oblastí k 31. 12. 2007

bramborářská 92 %

horská 6 %

řepařská 2 %

orná půda 77 %

travní porosty 20 %

vinice, sady, zahrady 3 %

Struktura zemědělské půdy v kraji Vysočina k 31. 12. 2007

Převážná část kraje leží v mírně teplé oblasti s průměrnou roční teplotou 6–8  °C 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 výroby brambor. Brambory jsou nejdůležitější potravinářskou 
komoditou Vysočiny – třetina českých brambor vyrostla v našem kraji.

Sklizeň brambor ostatních v roce 2007 podle krajů (kromě raných)

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

 Vysočina 7 946 28,59 227 151

 Středočeský 5 553 26,19 145 449

 Jihočeský 3 590 28,37 101 848

 Královéhradecký 1 451 26,09  37 858

 Jihomoravský 1 694 21,73  36 809

 Pardubický 1 286 27,41  35 255

 Plzeňský 1 058 27,77  29 382

 Moravskoslezský   946 26,36  24 937

 Olomoucký   756 25,10  18 976

 Ústecký   662 24,88  16 471

 Liberecký   376 27,79  10 448

 Zlínský   407 25,58  10 411

 Karlovarský   187 28,77   5 380

 Hl. m. Praha    19 24,26     461

Česká republika 25 931 27,03 700 836

Zdroj: ČSÚ
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Sklizeň brambor v krajích v roce 2007

Podobnou tradici jako bramborářství má na Vysočině živočišná výroba, a zejména chov skotu. Počet chovaných kusů skotu 
je na Vysočině ze všech krajů dlouhodobě nejvyšší a tomu odpovídá například i produkce mléka. Jednoduše řečeno je 
každý pátý litr českého mléka z Vysočiny.

Olomoucký − 2 %

Ústecký − 2 %

Zlínský − 1 %

Liberecký − 1 %

Karlovarský − 1 %

Hl. město Praha − 0 %

Vysočina − 33 %

Středočeský − 21 %

Jihočeský − 15 %

Jihomoravský − 5 %

Pardubický − 5 %

Královéhradecký − 5 %

Plzeňský − 4 %

Moravskoslezský − 3 %

Počty skotu podle krajů

Území, kraj
Stavy ke konci 2. pololetí Rozdíl

(+, -)
Index
(%)2006 2007

Vysočina   215 553   212 947  –2 606  98,8

Jihočeský   211 871   208 158  –3 713  98,2

Plzeňský   153 935   153 191   –744  99,5

Hl.m.Praha + Středočeský   154 704   151 312  –3 392  97,8

Pardubický   119 475   119 218   –257  99,8

Královéhradecký   108 369   105 267  –3 102  97,1

Olomoucký    93 294    93 273    –21 100,0

Moravskoslezský    81 665    80 076  –1 589  98,1

Jihomoravský    74 738    71 010  –3 728  95,0

Zlínský    59 152    60 002    850 101,4

Liberecký    40 986    40 455    –531  98,7

Ústecký    42 030    39 304  –2 726  93,5

Karlovarský    33 857    32 492  –1 365  96,0

Česká republika 1 389 629 1 366 705 –22 924  98,4

Zdroj: ČSÚ
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Chov prasat je náročný na spotřebu obilovin, a proto se soustřeďuje na jižněji položené Třebíčsko, kde se obilovin pěstuje 
v porovnání s ostatními částmi kraje více. Mezi českými chovy prasat jsou ty z Vysočiny druhé nejintenzivnější; v počtu 
chovaných prasat je Vysočina třetí mezi kraji.

Téměř polovina vysočinské drůbeže se chová na Třebíčsku. Žďársko zase vyniká chovem ovcí, kozy pak najdeme 
na Třebíčsku a Havlíčkobrodsku.

Počet hospodářských zvířat k 1. dubnu 2007 podle krajů

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

Vysočina   215 601  83 153  414 796  32 155   8 101  1 065 614   122 067

Hl.m.Praha + 
Středočeský   152 850  57 798  437 434  34 900  16 913  5 867 460 1 488 413

Jihočeský   210 573  86 396  338 196  27 835  23 969  3 502 620   723 578

Plzeňský   155 832  63 846  204 570  16 151  20 210  1 801 796   268 464

Karlovarský    35 753  16 457   26 825   2 025  11 599   262 239   128 821

Ústecký    39 996  16 174   98 656   7 476  10 488  1 093 402   318 256

Liberecký    41 328  18 905   41 353   3 149  10 677    87 089    20 675

Královéhradecký   108 973  43 347  220 522  17 379  10 835  1 145 585   498 602

Pardubický   120 382  47 806  171 531  13 199  10 451  2 203 717 1 208 323

Jihomoravský    74 784  28 601  430 406  34 925   7 448  4 205 225   580 398

Olomoucký    97 241  40 489  219 339  17 216   6 067   566 104   209 451

Zlínský    59 367  26 352  123 198  10 873  18 192  1 190 077   191 649

Moravskoslezský    78 713  35 362  103 589   7 595  13 960  1 601 157   529 067

Česká republika 1 391 393 564 686 2 830 415 224 878 168 910 24 592 085 6 287 764

Zdroj: ČSÚ

Stavy skotu ke konci 2. pololetí 2007

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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EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

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

Žďár nad Sázavou − 22

Jihlava − 12

Třebíč − 9

Havlíčkův Brod − 7

Pelhřimov − 13

Jihlava − 651,42

Třebíč − 381,71

Žďár nad Sázavou − 2 875,83

Havlíčkův Brod − 704,37

Pelhřimov − 515,45

Počet ekofarem k 31. 12. 2007 v kraji Vysočina

Výměra půdy v ekologickém hospodaření v ha k 31. 12. 2007 v kraji Vysočina

VČELAŘENÍ

Včelaření je další tradiční obor, 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 2007

Základní organizace ČSV podle okresů Základní organizace ČSV Chovatelé Včelstva

Jihlava 11   638  7 051

Třebíč  9   941 12 503

Žďár nad Sázavou 12 1 073  9 316

Havlíčkův Brod 11   899  9 641

Pelhřimov 14   745  7 863

Celkem 57 4 296 46 374

Zdroj: Český svaz včelařů
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LESNICTVÍ

Vysočina patří mezi kraje s průměrnou lesnatostí. Celková výměra porostní půdy kraje činí více než 202 000 hektarů. Tyto 
lesy jsou ve vlastnictví přibližně 48 000 právnických či fyzických osob. Lesnatost (podíl lesů) je přibližně 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 se jedná o výkyvy v počasí. Teploty jsou celkově nadnormální, naopak 
srážky výrazně podnormální a relativně málo srážek spadá zejména ve vegetačním období. V souvislosti s těmito 
skutečnostmi dochází k výraznému oslabení lesních porostů.

Smrky (lépe řečeno smrkové monokultury) tvoří necelé tři čtvrtiny lesů Vysočiny.

V lednu roku 2007 se přes část území kraje Vysočina přehnal orkán Kyrill, který rychlostí přibližující se až k 200 km/h lámal 
tisíce stromů. Předběžné odhady rozsahu škod po větrné kalamitě na Vysočině se pohybovaly kolem 700 000 m3. 

Odstranění většiny následků větrné kalamity proběhlo bez větších komplikací do konce první poloviny roku 2007 a díky 
rychlému zásahu lesníků nedošlo v našem regionu oproti předcházejícím rokům k markantnímu přemnožení kůrovce.

stát − 39 %

obce a města − 16 %

právnické osoby − 3 %

lesní družstva  − 7 %

fyzické osoby a ostatní − 35 

Struktura vlastníků lesů Vysočiny

Lesnatost jednotlivých oblastí Vysočiny k 31. 12. 2007

Plochy v ha Lesnatost v %

Bystřice nad Pernštejnem  34 796  11 443 32,9

Havlíčkův Brod  63 185  15 186 24,0

Humpolec  22 793   7 010 30,8

Chotěboř  32 899   9 552 29,0

Jihlava  92 182  28 240 30,6

Moravské Budějovice  41 390  10 012 24,2

Náměšť nad Oslavou  21 134   6 868 32,5

Nové Město na Moravě  29 286  10 230 34,9

Pacov  23 457   7 076 30,2

Pelhřimov  82 741  23 923 28,9

Světlá nad Sázavou  29 020  10 304 35,5

Telč  29 137   8 986 30,8

Třebíč  83 769  22 021 26,3

Velké Meziříčí  47 333  13 267 28,0

Žďár nad Sázavou  46 439  18 505 39,8

Vysočina 679 563 202 622 29,8
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dub − 2 %

dub červený − 0 %

buk − 3 %

bříza − 1 %

habr − 0 %

jasan − 0 %

javor – 0 %

jilm – 0 %

akát – 0 %

smrk ztepilý − 75 %

smrkové exoty − 0 %

jedle bělokorá − 1 %

jedle obrovská − 0 %

borovice − 12 %

kosodřevina − 0 %

modřín − 3 %

douglaska − 0 %

ostatní jehličnany – 0 %

lípa − 0 %

olše − 2 %

osika − 0 %

topol − 0 %

vrby − 0 %

ostatní listnaté – 0 %

Druhová skladba lesů (souhrn za hlavní dřeviny)

Podíl jehličnatých a listnatých lesů Vysočiny

Výměra v ha Podíl v %

Jehličnaté 180 337  89,0

Listnaté  20 037   9,9

Holina   2 248   1,1

Celkem 202 622 100,0
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Podíl věkových tříd v lesích Vysočiny v procentech

Poznámka: Normalita znamená předpoklad, vyplývající z charakteru krajiny a hospodaření na Vysočině.

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

Dotační titul 2005 2006 2007

Obnova lesů poškozených imisemi – – –

Obnova, zajištění a výchova lesních porostů 16 843 970 14 249 602 17 090 036

Sdružování vlastníků lesů malých výměr  1 650 650  1 565 250  1 196 700

Ekologické a k přírodě šetrné technologie  3 276 880  3 482 550  3 903 920

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    101 240

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

 Celkem 29 746 974 20 284 407 22 291 896
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Stav zvěře na Vysočině (sčítání k 31. 3. 2007)

jelen evropský   247

daněk skvrnitý  1 061

mufl on   868

srnec obecný 29 619

prase divoké  2 634

zajíc polní 28 107

bažant obecný 10 484

kachna divoká 11 022

MYSLIVOST

Na Vysočině v roce 2007 bylo 614 165 hektarů honebních ploch. Myslivci užívají 521 uznaných honiteb, z nich je 17 obor 
a 28 bažantnic. V práci jim pomáhá 2 731 loveckých psů.

Poznámka: Číselné údaje v kapitole „Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství“ jsou k roku 2007 kromě těch, u kterých je datum výslovně 
uvedeno.



Vodní hospodářství 12
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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 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).

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.

Podíl obyvatel zásobených vodou z veřejného vodovodu v roce 2007

Pořadí Kraj %

 1 Praha 99,7

 2 Karlovarský 98,4

 3 Moravskoslezský 97,3

 4 Pardubický 95,8

 5 Ústecký 95,6

 6 Jihomoravský 94,6

 7 Vysočina 93,0

 8 Královéhradecký 91,2

 9 Jihočeský 91,0

10 Zlínský 89,8

11 Liberecký 88,5

12 Olomoucký 87,9

13 Středočeský 82,5

14 Plzeňský 82,1

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci v roce 2007

Pořadí Kraj %

 1 Praha 99,7

 2 Karlovarský 92,8

 3 Jihomoravský 86,5

 4 Jihočeský 85,0

 5 Zlínský 83,5

 6 Vysočina 83,2

 7 Ústecký 82,5

 8 Moravskoslezský 79,1

 9 Plzeňský 77,6

10 Olomoucký 75,0

11 Královéhradecký 73,0

12 Pardubický 69,6

13 Liberecký 68,9

14 Středočeský 66,8
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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.
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Vývoj počtu obyvatel kraje Vysočina zásobovaných z veřejných vodovodů a napojených na veřejnou kanalizaci 
od roku 2001 do roku 2007

Vývoj množství vyrobené vody z veřejných vodovodů a množství odpadních vod vypouštěných do veřejné 
kanalizace v kraji Vysočina od roku 2001 do roku 2007
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Dotace kraje na výstavbu a rekonstrukce ČOV a veřejných kanalizací

2004 2005 2006 2007

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

Obce žádaly (Kč) 88 719 260 66 687 064 60 729 292 62 300 000

Počet žádostí (ks)        22        13        19        14

Počet podpořených žádostí (ks)        13        10        12        11
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Historie investic kraje Vysočina na spolufi nancování staveb vodovodů v rámci programu ministerstva zemědělství č. 229310 
výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Historie poskytnutých dotací krajem Vysočina v oblasti vodního hospodářství v letech 2002–2007

2006 2007

 Poskytnutá podpora (mil. Kč)   10,9   13,2

 Počet podaných žádostí (ks) 14 13

 Počet podpořených žádostí (ks) 14 13

Dotace kraje Vysočina v oblasti vodního hospodářství se každoročně zvyšují.
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RYBÁŘSTVÍ

Na Vysočině se nachází přibližně 150 rybářských revírů, asi 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
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Moravský rybářský svaz − 62 %

Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz − 13 % 

Český rybářský svaz, Jihočeský územní svaz − 17 %

Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy − 4 %

Ostatní − 4 %

Uživatelé rybářských revírů v kraji Vysočina

Grantový program Fondu Vysočiny z oblasti vodního hospodářství

Čistá voda 2007 (zásobování vodou, čištění odpadních vod) 2002 2003 2004 2005 2006 2007

fi nanční alokace a poskytnutá podpora (mil. Kč)   2,0   3,0   3,8   5,0   5,5    6,5

požadovaná podpora (mil. Kč)   3,4   8,2  10,3  12,1  12,0   14,9

počet přijatých žádostí (ks) 30 75 61 73 73 108

počet podpořených žádostí (ks) 18 41 12 21 25  39



Kultura a památková péče 13
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Vysočina je jediným českým regionem, který má na svém území tři památky, zařazené na seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Je 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 tří milionů korun – tedy jednoho milionu pro každé z nich.

Zároveň mezi kraji Vysočina vyčnívá i množstvím dalších nemovitých i movitých památek – nemovitých bylo v roce 2007 
na Vysočině 3 032 a movitých 3 326.

V roce 2007 bylo na Vysočině za kulturní památky rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášeno 17 věcí nebo souborů 
věcí a žádné kulturní památce nebyla památková ochrana zrušena.

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 ■

Národní kulturní památky na Vysočině – movité

Socha sv. Kateřiny z Jihlavy ■

Jihlavská Pieta ■

Na Vysočině bylo k roku 2007 evidováno také osm nemovitých národních kulturních památek a dvě movité národní kulturní 
památky – tedy památek, které jsou nejvýznamnější součástí kulturního bohatství národa. Takové památky vyhlašuje vláda ČR.

Obec s rozšířenou působností Nemovitých památek Movitých památek

Havlíčkův Brod   266   284

Světlá nad Sázavou    40    38

Chotěboř    70    94

Jihlava   673   549

Telč   264   217

Pelhřimov   335   368

Humpolec    78   122

Pacov    94   153

Třebíč   287   412

Moravské Budějovice   199   196

Náměšť nad Oslavou    51   146

Velké Meziříčí   177   194

Nové Město na Moravě   237   173

Žďár nad Sázavou   166   207

Bystřice pod Pernštejnem    95   173

Celkem  3 032  3 326
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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 2007 kraj Vysočina podpořil obnovu 175 památkově chráněných objektů v celkovém objemu prací přes 
65 milionů Kč. Kraj přispěl částkou přes 17 milionů a vlastníci vložili do obnovy svých památek 37 milionů Kč. Spoluúčast 
obcí, na jejichž katastrálních územích se památky nacházejí, činila 10,7 milionů Kč.

Za účasti ministra kultury České republiky Václava Jehličky, dalších představitelů ministerstva kultury a ministerstva fi nancí, 
Národního památkového úřadu, krajských samospráv a úřadů, zástupců vysokých škol a představitelů církví se uskutečnila 
pod záštitou Asociace krajů ČR ve dnech 21. a 22. května 2007 v sídle kraje Vysočina první celostátní konference věnovaná 
problematice památkové péče. Kraje uvítaly zlepšení spolupráce s novým vedením Ministerstva kultury ČR a dalšími 
partnery v oblasti kultury a památkové péče. Upozornily na nutnost změny stávajícího památkového zákona při současném 
hledání rovnováhy mezi zájmy památkové péče a přiměřenými kompenzacemi omezení vlastníků kulturních památek. 
Konference prokázala nezanedbatelnou úlohu krajů v péči o kulturní dědictví a nezbytnost vzájemné spolupráce všech 
subjektů podílejících se na ochraně památkového fondu.

Odbor kultury a památkové péče vykonává v samostatné působnosti také zřizovatelské funkce k deseti příspěvkovým 
organizacím, jejichž provoz je hrazen krajem Vysočina.

Počet žádostí Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Dotace kraje

175 65 311 398 37 138 804 10 776 549 17 396 045

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 2007 se anketa setkala s velkým ohlasem, neboť se do ní zapojilo přes 
22 000 hlasujících. V kategorii Kulturní aktivita získal nejvíce hlasů havlíčkobrodský hudební festival Stamicovy slavnosti. 
V kategorii Péče o kulturní dědictví zvítězil počítačový model studentů SPŠ stavební ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě 
Digitalizace Smetanova náměstí.

Kraj Vysočina udělil rovněž v roce 2007 Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu 
s fi nančním oceněním nakladateli knihy, jíž byl přidělen nejvyšší počet bodů od poroty složenou z knihovníků kraje 
Vysočina. Dále poskytl věcné a fi nanční dary Martinu Duškovi a Ondřeji Provazníkovi, režisérům nejlepšího českého 
dokumentárního fi lmu v sekci Česká radost na Mezinárodním festivalu dokumentárních fi lmů Jihlava.

Příspěvková organizace Příspěvek na provoz (v tis. Kč) Počet návštěvníků

Horácké divadlo Jihlava  30 726  54 726

Krajská knihovna Vysočiny  19 879 199 106

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě   5 000  18.193

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě   7 831  17 113

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě   7 329  14 501

Galerie celkem  20 160  49 807

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod   4 617  11 996

Muzeum Vysočiny Jihlava  15 285  70 719

Muzeum Vysočiny Pelhřimov   4 970  10 026

Muzeum Vysočiny Třebíč  14 094  24 787

Hrad Kámen   1 750  22 908

Muzea celkem  40 716 140 436

Celkem 111 481 444 075
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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 2007 (v Kč)

Finanční podpora v oblasti neprofesionálního umění celkem 468 594

Z toho

krajské postupové přehlídky 193 202

národní přehlídky 256 009

účinkující z kraje Vysočina na národních přehlídkách  19 383

Jednotlivé akce v oblasti neprofesionálního umění v roce 2007 (krajské postupové přehlídky – podpora v Kč)

Wolkrův Prostějov – soutěž sólových recitátorů a divadel poezie  20 000

JID 20-07– divadelní festival studentských amatérských divadel  19 668

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  15 220

Třebíčské loutkářské jaro – přehlídka amatérských loutkářských souborů  12 003

Tanec, tanec… přehlídka scénického tance mládeže a dospělých  18 873

Regionální fi nále festivalu Porta – interpretační soutěž o postup do národního fi nále Porty  19 852

Pohádkový mlejnek – přehlídka amatérských divadel   7 586

Scénický tanec Třebíč – přehlídka dětských skupin scénického tance  20 000

Krajská dětská přehlídka souborů 2007 – přehlídka dětských folklorních souborů  20 000

Celkem 193 202

Jednotlivé akce v oblasti neprofesionálního umění v roce 2007 (národní přehlídky – podpora v Kč)

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

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles  16 009

Celostátní přehlídka dětských folklorních souborů  60 000

Republikové kolo Sedmikvítku – folklorní soubory  60 000

Národní fi nále festivalu Porta – interpretační soutěž o postup do mezinárodního fi nále Porty  60 000

 Celkem 256 009

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

Náchodská prima sezóna – národní festival studentské tvořivosti (OS Gympl)  5 983

Tanec, tanec… 2007 – národní přehlídka tanečních souborů 10 000

Náchodská prima sezóna – národní festival studentské tvořivosti (Domino)  3 400

Celkem 19 383
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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 2007 vyšly následující publikace:

Pavel Nocar     Humpolec – ohlédnutí za starými časy ■

Zdeněk Měřínský    Hrad Rokštejn ■

Jitka Bednářová     Josef Florian a jeho francouzští autoři ■

Mgr. Eva Nagyová, Libuše Čermáková  Křižanov II. ■

Nina Vodičková     

Vladimír Borecký    Legenda o Hronu ■

Ivo Filka     Město Žďár nad Sázavou na starých pohlednicích ■

Vlastimil Fiala, Přemysl Fučí   Minulost kosteleckých domů ■

František Gregor, Miroslav Maloušek  Náměšť nad Oslavou a okolí ve starých pohlednicích a fotografi ích ■

Marie Bláhová, Karel Křeče   Netín s osadou Záseka ■

Milan Dušek     Nová Říše ■

Milena Bartlová a kolektiv   Pieta z Jihlavy ■

Miluše Čechová, Radovan Zejda   Stařeč v proměnách věků 2 ■

Hynek Jurman     Stíny v nás ■

Kolektiv autorů     Světelsko, vlastivědný sborník 1. díl ■

Vlastimil Toman    Tajemství kouzelné krajiny ■

František Pleva, Václav Vacek   Vilémovice ■

František Pleva     Toulky vrchovinou ■

Josef Prodělal     Živá krása přírody ■

Jaromír Karásek a kolektiv   Domy v Dlouhém včera a dnes ■

Jan Tomášek     Hrad Kámen a jeho poslední majitel Antonín Flessig ■

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti kultury a památkové péče v roce 2007

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) 1 999 850  7 593 050  9 591 600

Diagnóza památek (zpracování předprojektové dokumentace)   500 000    766 802  1 266 802

Líbí se nám v knihovně 2007 1 999 960    912 749  2 912 709

Edice Vysočiny V. (ediční počiny s vazbou na kulturu, historii a přírodu) 1 968 848  4 572 375  6 541 233

Celkem 6 468 658 13 844 976 20 312 344
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Vzdělávání dětí považuji za to nejdůležitější, co můžeme 
pro ně samé, pro Vysočinu a nakonec i sami pro sebe 
udělat. Čím jsou lidé vzdělanější, tím je větší 
pravděpodobnost, že se jim bude v životě lépe dařit. A to 
nejen proto, že tak mohou získat lepší a lépe zaplacenou 
práci, ale hlavně proto, že se vzděláním přichází vyšší 
kultura života, kultivovanost a obecný rozhled. S tím vším 
pak jde ruku v ruce rozmysl, moudrost a správná životní 
rozhodnutí. Věci v životě se totiž nedějí na zkoušku. 
Nejdou vzít zpátky – je to naostro a na první pokus.

Rok 2007 znamenal pro školství na Vysočině především 
pokračování nastoleného směru – podporu vysokého 
školství a propojení vzdělávání s praxí v podobě 
vědeckotechnologického parku, rozvoj středního školství 
v souladu s potřebami trhu práce a podporu učňovských 
oborů a řemesel.

Vysoké školství je pro Vysočinu nezbytné – studenti, kteří 
na Vysočině dostudují, se budou pravděpodobněji snažit 
zde i získat zaměstnání. A věřte, že vysokoškolsky 
vzdělaných lidí je nám třeba. S tím souvisí i podpora 
vědeckotechnologického parku. Pokud budou fi rmy 
nacházet zázemí pro výzkum a vývoj přímo v našem kraji, 
budou zde umisťovat své moderní provozy, a naopak – 
studenti z Vysočiny budou mít velmi úzký kontakt s praxí.

Střední školy už dávno nejsou živelná zařízení bez 
koncepce. Dnes už umějí pružně reagovat na potřeby 
trhu, což znamená jediné – absolventi najdou snáze práci. 
A učňovské školství a řemesla jsou opravdu zemitým 
základem. Každá fi rma ze všech koutů Vysočiny 
po vzdělaných a prakticky připravených pracovnících volá.

Co se týká kultury, i zde byl rok 2007 dobrý. Přibylo nám 
například 17 kulturních památek tím, že je ministerstvo 
umístilo na seznam. Pokračovala také úspěšná krajská 
podpora obnově kulturního dědictví. Krajská dotace má 
tu vlastnost, že k ní musí přidat ještě peníze obec 
a vlastník. V roce 2007 se tak na Vysočině opravily 
památky za 65 milionů Kč. Díky grantu Edice Vysočiny 
vyšlo 20 nových knih o našem kraji a další a další počiny, 
o kterých se dočtete dále.

Školství a kulturu jsem převzala vlastně až v roce 2008. 
Rok předchozí tak byl stále ještě pod taktovkou mé 
předchůdkyně Martiny Matějkové a ráda říkám, že jsem 
přišla k dobře rozpracovanému dílu.

Jana Fischerová
radní kraje pro oblast školství a kultury
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V roce 2007 pracovalo v kraji 531 škol a školských zařízení (právních subjektů). Jejich součástí bylo 336 mateřských škol, 
281 základních škol (včetně bývalých speciálních škol), 73 středních škol a 29 škol, které poskytovaly střední vzdělání 
s výučním listem. Dále 13 vyšších odborných škol, 20 domů dětí a mládeže a 25 základních uměleckých škol. Při školách 
působilo 483 oddělení školních družin a 41 školních klubů. Stravování žáků zajišťovalo 451 školních jídelen, ubytování 
zabezpečovalo 37 domovů mládeže a internátů. Celodenní péči zajišťovalo 14 zařízení ústavní a ochranné výchovy.

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

obce − 401 

kraj − 99

soukromé subjekty − 19

církve − 6

ministerstvo školství − 5

ministerstvo vnitra − 1

V kraji také působily dvě vysoké školy a dalších 9 pracovišť, které poskytují terciární vzdělání v prezenční či distanční formě 
studia.

Do škol docházelo 88 299 dětí, žáků a studentů, do zařízení pro volný čas 12 700 dětí a mládeže, ve školních jídelnách se 
stravovalo 103 917 žáků, studentů a dospělých, ubytováno bylo 3 609 žáků a studentů, v zařízeních ústavní a ochranné 
výchovy a preventivně výchovné péče byla poskytnuta péče 649 svěřencům.

Vzdělávací a pečovatelské služby dle školského zákona zajišťovalo v hlavní činnosti celkem 12 123 pracovníků (jejich mzdy 
dosáhly celkové částky 2 827,3 milionu korun), z nich bylo 8 163 pedagogů. Ve školství tedy pracuje asi 5 % všech 
zaměstnanců na Vysočině.

Celkové přímé náklady na hlavní činnost všech škol a školských zařízení Vysočiny činily 3 989,9 milionu Kč.

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

V roce 2007 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 asi 
25 000 žáků a studentů. Celkové náklady na zabezpečení, poskytnuté organizátorům, činily 2,2 milionu Kč, z toho 
z rozpočtu ministerstva 1,4 a z rozpočtu kraje 0,8 milionu Kč.

V závěru školního roku získali vítězové krajských kol vybraných soutěží vyhlašovaných ministerstvem tradiční Cenu hejtmana 
Vysočiny. V roce 2007 získalo ocenění 280 žáků a studentů ze základních a středních škol, kteří si vedle věcných cen 
odnesli i fi nanční odměnu v hodnotě od 1 000 do 3 000 Kč. Celková částka všech fi nančních odměn činila 128 000 Kč.

Kromě soutěží, organizovaných ministerstvem, podpořil kraj také řadu těch, na nichž se Ministerstvo školství nepodílí. 
V roce 2007 získalo podporu 28 organizátorů krajských nebo celostátních soutěží a přehlídek pro děti a mládež a částka 
dosáhla výše 723 100 Kč. Jednalo se například o krajské kolo soutěže základních škol Paragraf 11/55, soutěž Alternativní 
zdroje, Učeň instalatér, Jihlavský slavík, Přehlídku dětských pěveckých souborů, Krajskou vědomostní soutěž Všeználek, 
Zelenou stezku – Zlatý list, Sedmikvítek 2007, Ekologickou olympiádu, Otevřené přebory v sokolské všestrannosti, Krajské 
soutěže v atletice a další.

Struktura škol a školských zařízení na Vysočině podle zřizovatelů
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Vyjádřením zájmu kraje o talentované žáky a studenty kraje Vysočina, kteří navštěvují 5. třídy ZŠ až 4. ročníky SŠ (včetně 
víceletých gymnázií), kteří dlouhodobě dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a svůj talent a nadání cílevědomě 
rozvíjejí, je Stipendium Vysočiny a cena Talent Vysočiny. Z celkového počtu 130 zaslaných návrhů na cenu Talent Vysočiny 
2007 komise nominovala celkem 45 žáků a studentů, z toho bylo 10 oceněno formou desetiměsíčního stipendia (celková 
částka 150 000 Kč) a 35 formou jednorázového stipendia (celková částka 52 000 Kč). Žáci a studenti ocenění 
desetiměsíčním stipendiem od září 2007 do června 2008 pravidelně dostávají částku ve výši 1 000 nebo 2 000 Kč. Tito žáci 
a studenti získali současně ocenění Talent Vysočiny 2007 v oboru, v němž byli nominováni.

V roce 2007 se opět uskutečnila Regionální velká výměna zkušeností (RVVZ), jež je největším setkáním vedoucích dětských 
oddílů jakékoliv organizace, rádců či instruktorů, pracovníků center volného času a dalších zájemců z Vysočiny, kteří pracují 
s dětmi ve volném čase. Pořádal ji Studentský klub Katolického gymnázia Halahoj a zúčastnilo se jí několik desítek 
účastníků, lektorů a organizátorů. Kraj Vysočina akci podpořil částkou 30 000 Kč.

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, jež v oblasti dětí a mládeže působí. Díky 
krajské dotaci ve výši 200 000 Kč rada například vydala další ročník brožury o letních táborech na Vysočině a tento přehled 
táborů byl i v elektronické podobě na speciálních webových stránkách.
V roce 2007 dofi nancoval kraj Vysočina 19 evropských projektů škol realizovaných v rámci vzdělávacích programů EU 
(Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus a Mládež v akci) částkou 1 445 380 Kč.

SPORT

Sport podporuje kraj Vysočina několika způsoby. 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 a zdravotně postižený sportovec.

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 široké veřejnosti na svá sportoviště. 
Celkem kraj podpořil 13 projektů částkou 958 000 Kč. V červnu roku 2007 se uskutečnily Hry III. letní olympiády pro děti 
a mládež, které se konaly v Ústeckém kraji a jichž 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 a na jejich základě 
kraj v roce 2007 rozdělil 399 710 Kč na podporu 14 organizátorů vrcholných sportovních podniků v regionu. Na základě 
obdobných pravidel pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách kraj 
rozdělil 513 570 Kč na 60 různých soutěží.

O fi nanční podporu mohou požádat sportovní odvětví, která působí na Vysočině a mají zde centrum pro talentovanou 
mládež. V roce 2007 takovou podporu získalo sedm z nich.
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.

Grantové programy Fondu Vysočiny z oblasti školství, mládeže a sportu v roce 2007

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená

podpora z FV (Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
realizovaných 
projektů (Kč)

Brána k novému poznání (podpora jazykové a IT vzdělanosti) 1 609 762   753 165  2 362 927

Volný čas 2007 (podpora dlouhodobých volnočasových aktivit) 2 500 560  4 355 740  6 856 300

Tábory 2007 (obnova vybavení letních táborů) 1 000 000   819 904  1 819 904

Jednorázové akce 2007 (jednorázové volnočasové a sportovní aktivity) 1 399 591  3 878 645  5 278 236

Sportoviště 2007 (budování sportovních a TV zařízení) 2 996 342  9 606 436 12 602 778

 Celkem 9 506 255 18 593 986 28 920 145
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Vysočina tvoří společně s Jihomoravským krajem takzvaný Region soudržnosti NUTS II Jihovýchod. Oba regiony mají 
společný regionální operační program, jehož řídicím orgánem je regionální rada. Rada přijímá a hodnotí žádosti o dotaci 
z 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.

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 

Během roku 2007 začalo být všem zájemcům k dispozici Eurocentrum Jihlava (otevřeno 4. září 2006). Právě na pracovníky 
Eurocentra 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 se nachází v přízemí budovy Muzea Vysočiny v horní části Masarykova náměstí č. 55 v Jihlavě.

Vysočina má dnes v Evropě pět partnerských regionů. Aktuálně zahájila spolupráci se Zakarpatskou Ukrajinou a v roce 
2007 probíhaly velmi intenzivní přípravy této spolupráce. Zakarpatskou Ukrajinu navštívily krátce po sobě dvě pracovní 
delegace z Vysočiny a našly oblasti vzájemně prospěšného partnerství. V listopadu 2007 schválilo smlouvu o spolupráci 
krajské zastupitelstvo.

Partnerství se Zakarpatskou Ukrajinou řídí stálá delegace ve složení: Václav Kodet, Jiří Běhounek, Vladislav Nechvátal, Milan 
Plodík, Zdeněk Jirsa, Josef Nedvěd, Simeona Zikmundová a Zdeněk Kadlec.

Dalšími partnerskými regiony Vysočiny jsou:
Nitranský samosprávný kraj, Slovensko (od roku 2006) ■

Champagne-Ardenne, Francie (od roku 2006) ■

Friuli Venezia Giulia, Itálie (od roku 2006) ■

Dolní Rakousko (od roku 2002) ■

Dalším významným počinem roku 2007 v oblasti zahraničních partnerství je příprava Dolnorakouské zemské výstavy v roce 
2009. Výstava bude poprvé přeshraniční a z Vysočiny se jí bude účastnit město Telč. V Telči vznikne pro návštěvníky 
výstavy příjemná expozice, moderně a multimediálně prezentující mimořádné a výjimečné česko-rakouské vztahy, zejména 
vzájemné kulturní propojení. Výstava v Telči si klade za cíl nahlédnout na společnou historii pohledem na skutečný život 
člověka, život Rakušana, Čecha, Moravana, Žida nebo mnohdy v minulosti jen prostě katolíka či evangelíka. Budeme moci 
pohlížet do jediné společné historie na celkem 550 m čtverečních vnitřních, ale i venkovních prostor areálu Zámku i dvou 
výjimečných prostor na renezančním náměstí historického centra Telče.

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 asi 1,34 milionu. Hlavním městem kraje je Châlons-en-Champagne s necelými 50 000 obyvateli.
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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 dvaceti italských regionů a jedním z pouhých pěti, jež mají autonomní 
status. Celková rozloha kraje je 7 856 km2 a počet obyvatel 1,19 milionu. Sídelním městem je 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, počet obyvatel kraje 710 000. Hlavním městem kraje je Nitra s 88 000 obyvateli.

Zakarpatská Ukrajina leží těsně za hranicí Slovenska a její hranice prakticky kopíruje někdejší Podkarpatskou Rus, historické 
československé území. Rozloha regionu je 12 800 km2, žije zde 1 241 887 obyvatel. Hlavním městem je Užhorod.

Zahraniční cesty představitelů kraje v roce 2007

Španělsko (Santiago) 14. 2.–18. 2. Jaroslav Hulák, Marie Černá, Václav Kodet, Miroslav Houška, Simeona Zikmundová

Francie (Strasbourg) 11. 4.–13.4. Marie Černá

Čína (Peking) 16. 4.–23. 4. Miloš Vystrčil

Finsko (Helsinky) 23. 4.–26. 4. Pavel Hájek, Marie Černá, Václav Kodet, Miroslav Houška

Německo (Berlin) 21. 5.–24. 5. Jiří Vondráček, Pavel Hájek

Francie (Strasburg) 29. 5.–1. 6. Marie Černá

Švýcarsko (St. Gallen) 20. 5.–26. 5. Simeona Zikmundová

Ukrajina 25. 7.–28. 7.
Václav Kodet, Jiří Běhounek, Zdeněk Jirsa, Vladislav Nechvátal, Vladimír Novotný, 
Milan Plodík, Jaroslav Poborský, Pavel Šlechtický, Miloš Vystrčil, Simeona Zikmundová

Belgie (Brusel) 8. 10.–12. 10.
Marie Černá, Jana Fischerová, Miroslav Houška, Václav Kodet, Ivo Rohovský, Zdeněk 
Ryšavý, Jan Slámečka, Miloš Vystrčil

Izrael (Tel Aviv) 25. 10.–1. 11. Ivo Rohovský

Francie (Strasburg) 19. 11.–22. 11. Marie Černá

Rakousko (Gross S) 29. 11. Simeona Zikmundová



Vztahy s veřejností 16
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Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro poskytování informací veřejnosti, pro propagaci kraje a spolupráci se sdělovacími 
prostředky jsou webové stránky kraje. Na známé adrese www.kr-vysocina.cz se za dobu existence kraje shromáždilo 
obrovské množství údajů a kraj na ní zveřejňuje prakticky všechno, co mu zákony dovolí.

Zejména pro obce, organizace kraje a neziskovky kraj každý měsíc vydává Zpravodaj, který si také vysloužil řadu ocenění. 
Periodikum, jež informuje o nejnovější legislativě, krajských vyhláškách, dotacích a poskytuje i další informace, je držitelem 
certifi kátu profesionální úrovně soutěže Zlatý středník 2007.

Pro veřejnost pak kraj vydává měsíčník Kraj Vysočina, velmi populární periodikum, které v roce 2004 získalo první cenu 
kategorie Nejlepší časopis veřejné správy soutěže Zlatý středník. V roce 2007 měsíčník získal v této soutěži certifi kát 
profesionální úrovně. Podle průzkumu veřejného mínění, jejž v roce 2006 realizovala agentura Factum Invenio, čte měsíčník 
Kraj Vysočina 64 % obyvatel kraje.

Denně vydává oddělení vnějších vztahů množství aktuálních i komentovaných tiskových zpráv a prohlášení. Podle statistik 
návštěvnosti krajských webových stránek lze usuzovat, že zprávy na nich poskytované patří k důležitému zdroji ověřených 
informací. V roce 2007 takovýchto sdělení kraj vydal 445, což je o 50 zpráv více než v roce 2006. Vedle oddělení vnějších 
vztahů vykázaly velký informační potenciál odbor školství, mládeže a sportu, odbor regionálního rozvoje a odbor životního 
prostředí. Nejčastější dotazy novinářů se týkaly školství a zdravotní péče a problematiky alternativních zdrojů energie.

V roce 2007 kraj fi nančně podpořil 58 významných sportovních, kulturních a společenských akcí celkovou částkou 4 400 000 Kč. 
Jde o akce, které buď svým dopadem přerostly rámec regionu, anebo jsou pro Vysočinu naopak charakteristické.

Kalendář významných událostí na Vysočině v roce 2007

leden
Kraj koupil sedm zbrusu nových sanitek, každou za 1,8 milionu korun. Slouží na celé Vysočině. Zámek v Telči se stal 
nejpohádkovějším zámkem Česka. Orkán Kyrill napáchal milionové škody, zejména v lesích. 

únor
Jubilejní desátý ročník Národního folklorního plesu ve Žďáru nad Sázavou byl věnován Horácku. Defi nitivní součet škod 
po lednovém orkánu zněl 283 milionů korun. Martina Sáblíková pokračovala ve zlatém tažení Světovým pohárem. 

březen
Novopečený ministr zemědělství Petr Gandalovič vyjel na venkov a prvním navštíveným krajem byla Vysočina. Krajská 
záchranka dostala polní ošetřovnu pro hromadná neštěstí a silničáři nového ředitele Zdeňka Vacka. Martina Sáblíková 
uzavřela zlatou sezonu několika rekordy. 

duben
Historickým městem Česka se pro rok 2007 stala Polná. Zemědělcům přidalo vrásky jarní sucho. Měsíčník Kraj Vysočina 
dostal certifi kát profesionální kvality. 

květen 

Krajskou anketu o kulturní počin roku Zlatá jeřabina vyhrály Stamicovy slavnosti a počítačový model Smetanova náměstí, 
obojí z Havlíčkova Brodu. Rekonstrukce silnice z Jihlavy do Příseky, která měla být hotová už v listopadu, se opět 
protáhla, tentokrát prý do července. Krajská záchranka dostala EEG monitor do všech sanitek i vrtulníku. Na Vysočině se 
sešli lidé od památek – starostové, památkáři z měst a krajů. 

červen
Vesnicí Vysočiny je Studenec. Vysočina se vrátila na špičku žebříčku v počtu chovaných kusů skotu. Kraj jako tradičně 
otevřel své sídlo veřejnosti. Vinařství Sádek u Třebíče otevřelo naučnou stezku. 

červenec

Ministryně obrany Vlasta Parkanová v Náměšti nad Oslavou potvrdila zachování letecké základny. Sochař Radomír 
Dvořák dokončil další monument v zatopeném lomu, tentokrát Zlatý voči. Národní památník odposlechu tak dostal 
defi nitivní podobu. Na Ukrajinu poprvé ofi ciálně vyjeli zástupci kraje. Oprava silnice do Příseky skončila se zpožděním 
osmi měsíců. 

srpen
Nový policejní prezident Oldřich Martinů poprvé připustil, že by mohla Vysočina získat krajskou policejní správu. 
O Ukrajině je rozhodnuto: kraj chce pomoci s opravami škol, oplátkou očekává rychlý rozvoj partnerství. Zastupitelé 
začali plánovat, jak s novými přáteli na východě nejlépe spolupracovat, a vypravili se do Zakarpatí. 

září
Vysočinu navštívil prezident republiky Václav Klaus. Vítala ho plná náměstí.Václav Klaus zde jako prezident už byl 
podruhé a zdržel se celé tři dny. V Přibyslavi proběhl první ročník přehlídky hasičské techniky PyroCar. Lidé z Vysočiny se 
vzbouřili proti stavitelům větrných elektráren. 

říjen

Krajské kardiocentrum zahájilo ostrý provoz. Ostrý dopis napsal hejtman Miloš Vystrčil na ministerstvo obrany a ohradil se 
proti rušení posádek vojenských záchranářů. Kraj rozhodl o miliardových investicích do budov nemocnic. Veřejnost se 
poprvé dozvěděla o záměru hejtmanství oceňovat občany Vysočiny originálními medailemi z dílny sochaře Radomíra 
Dvořáka. Lidé se stále bouřili proti větrným elektrárnám, na kraj chodily stovky dopisů. Kraj otevřel v Bruselu svoji kancelář. 

listopad
Stát se poprvé ústy ministra životního prostředí Martina Bursíka přihlásil k odpovědností za skládku jedů v Pozďátkách. 
Konkrétní slib řešení z ministra přímo na místě vymámil hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil. Lidé poprvé viděli značku 
Vysočina – regionální produkt. Lidé se v Polné sešli na odborném semináři o větrných elektrárnách, který pořádal kraj. 

prosinec
Havlíčkobrodská nemocnice je podle pacientů třetí nejlaskavější v Česku. Starostové hlasitě volají po krajském policejním 
ředitelství. Námraza z větrných elektráren u Pavlova bombardovala auta na blízké silnici. Kraj oznámil změnu lékařské 
pohotovosti, kterou od ledna poskytují nemocnice. 
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Oddělení vnějších vztahů také vydávalo nebo se přímo podílelo na vydání 3 publikací, které pojednávají 
o činnosti kraje.

Vysočina v dopravě ■

Vysočina bezpečný region ■

Vysočina Výroční zpráva 2006 ■

Kromě řady aktivit jednotlivých odborů, které přímo souvisejí s jejich specializací, získal kraj v roce 2007 také ocenění 
za samotnou činnost úřadu a jeho mimořádnou otevřenost a transparentnost vzhledem k veřejnosti i spolupracujícím 
institucím a partnerům.

Certifi kát profesionální úrovně Zlatý středník 2007 – Zpravodaj, měsíčník Kraj Vysočina, Výroční zpráva kraje Vysočina  ■

2006
Ocenění Chytrý úřad 2007 v rámci veletrhu INVEX 2007 (za ojedinělý projekt budování datového skladu) ■

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.

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. 



Krizové řízení 17
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Nejdůležitějším nástrojem pro zvládání krizových situací na území kraje je Integrovaný záchranný systém (dále „IZS“). IZS je 
určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech včetně havárií a živelních pohrom. 
IZS není instituce, ale systém s nástroji spolupráce, jenž je součástí systému pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu. 
IZS organizuje na úrovni kraje hejtman kraje.

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:

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 ■
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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 – – –

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

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 1. 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

V říjnu roku 2007 proběhl třetí ročník velkého taktického cvičení složek IZS kraje Vysočina – Horizont 2007. Tématem 
tentokrát byl teroristický útok na budovu samosprávy a státní správy biologickými zbraněmi, 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. V praxi byla vyzkoušena mobilní 
dekontaminační jednotka, kterou je vybaven HZS kraje.

Cvičení v praxi ověřilo postup a taktiku složek IZS při společném zásahu při podezření a potvrzení použití biologického 
materiálu, praktickou dekontaminaci zasažených osob a poskytnutí zdravotní péče. Při provádění záchranných 
a likvidačních prací byla prověřena součinnost složek IZS na taktické i operační úrovni. Důraz byl položen na prověření 
spojení mezi složkami IZS kraje a následnou spolupráci při zajištění místa nálezu, likvidaci biologického materiálu, 
dekontaminaci osob a poskytnutí lékařského ošetření. 

Cvičení prokázalo dobrou organizační i materiální 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 2007 získali dobrovolní hasiči na soutěže, činnost mládeže a prevenci 
1,456 milionu korun, na vybavení a činnost pak 4,45 milionu korun.

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 2007

Název a zaměření grantového programu
Rozdělená podpora

z FV (Kč)
Vlastní podíl úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných
projektů (Kč)

Prevence kriminality 2007
(podpora specifi kých programů prevence kriminality)

1 416 019 1 959 778 3 375 797

Kriminalita v krajích v roce 2007

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

Hlavní město Praha  87 077   71,84  17 464

Středočeský  43 956   36,57  13 825

Jihočeský  15 695   24,78   8 137

Plzeňský  15 355   27,37   7 135

Karlovarský  10 580   34,41   5 927

Ústecký  34 632   41,67  18 831

Liberecký  16 045   36,97   8 540

Královéhradecký  13 601   24,63   6 549

Pardubický  10 483   20,50   4 794

Vysočina   9 612   18,71   4 655

Jihomoravský  33 347   29,24  13 315

Olomoucký  15 734   24,52   7 321

Zlínský  10 877   18,41   5 550

Moravskoslezský  39 716    31,78  16 348

Česká republika 356 710 32 138 391

Zdroj: ČSÚ Jihlava
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Vysočina si stále drží své postavení jedničky mezi českými 
kraji v rozvoji informatiky. Krajská páteřní datová síť běží 
výborně, a to nám v roce 2007 umožnilo zahájit pilotní 
projekt datového skladu s jihlavskou nemocnicí. Ten dopadl 
výtečně – nemocnice má dnes svá data v bezpečí 
a na jediném přehledném místě tak, že se z tak obrovského 
množství nic neztratí a vždycky se vše snadno najde. Zní to 
docela banálně, ale je to opravdu velký počin. Takovýchto 
elektronických údajů dnes každá instituce vyprodukuje 
neuvěřitelné množství a bývá problémem je nejen uložit, ale 
také s nimi dále pracovat. Dnes už Vysočina může datový 
sklad vybudovat i pro sebe, své příspěvkové organizace i další 
instituce, a navíc je můžeme navzájem sdílet. V praxi to 
znamená jediné – pohodlí pro občana. Datový sklad Vysočiny 
sklidil uznání mezi odborníky i na mezinárodních fórech.

V roce 2007 jsme také investovali do projektu eParticipate, 
což jsou internetové videopřenosy z jednání zastupitelstva 
kraje i měst. Občané tak mohou politiku sledovat v pohodlí 
a snadno kontrolovat, jak si jejich volení zástupci počínají. 
Projekt byl úspěšný, přenosy se v roce 2008 rozběhly a mají 
obrovskou návštěvnost.

Informatika a informatizace společnosti je pro Vysočinu 
nesmírně důležitá. Náš kraj je venkovský – žijeme v malých 
sídlech a prakticky za vším se musíme dopravovat. Jezdíme 
za zábavou, prací i za svými rodinami. Čím více bude síťování 
našich činností rozšířené, tím méně budeme muset jezdit 
a tím více budeme mít pohodlí. A nejen to. Čím méně 
budeme jezdit, tím více ušetříme na drahé naftě a benzinu. 
A co je nejlepší – tím také více ušetříme naše životní 
prostředí. Vysočina bude díky rozvoji informatiky zelenější.

Jaroslav Hulák
radní pro oblast informatiky a územního plánování
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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 pomáhá regionální, národní i mezinárodní partnerství. Příkladem 
úspěšné mezinárodní spolupráce v roce 2007 může být realizace projektu IANIS+ či koordinace aktivit s partnerským 
regionem Friuli Venezia Giulia

Na základě rutinního provozu krajské komunikační sítě ROWANet a masivního rozvoje datových služeb ve veřejném sektoru 
byla připravena studie dalšího rozvoje této infrastruktury společně s podklady pro realizaci dalších 5 projektů, zejména 
v oblasti využití informačních technologií ve zdravotnictví. Tyto studie budou sloužit jako podklad pro žádosti o fi nancování 
z evropských programů.

Vysočina podobně podporuje snadnou výměnu dat mezi složkami integrovaného systému – hasiči, policií a zdravotnickou 
záchrannou službou i bezpečné nakládání s daty a jejich dlouhodobou archivaci.

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

Krajské investiční výdaje v oblasti informatiky v roce 2007 činily 13 916 375 Kč. Na územní rozvoj v oblasti připadlo 
2 949 838 Kč – jde především o rozvoj krajské informační infrastruktury. Investice putovaly také do projektu technické 
infrastruktury IZS (390 975 Kč) a do projektu eParticipate, který poskytuje občanům kraje přístup k jednáním zastupitelstev 
kraje a měst a obcí v kraji prostřednictvím živých přenosů vysílaných a archivovaných na internetu (www.kr-vysocina.cz/tv).

Investice ve výši 10 966 537 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. Nejvýznamnější investicí v rámci 
činností regionální správy je realizace datového úložiště – pilotní projekt s nemocnicí Jihlava (5 038 014 Kč.). Tento projekt 
umožnil nový a bezpečný způsob archivace dat a stal se podkladem pro realizaci systému zálohy dat ve veřejných 
organizacích kraje Vysočina.

Územní rozvoj

Účel Částka v Kč

ROWANet  1 290 149

SomtNet – MAX   514 254

TIIZS   390 975

eParticipate   754 460

Celkem  2 949 838

Činnost regionální správy

Účel Částka v Kč

hardware  2 693 150

software    558 793

data GIS    786 947

metropolitní síť  1 889 633

datové úložiště  5 038 014

Celkem  10 966 537
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VÝZKUM INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

V roce 2007 se kraj Vysočina opět zúčastnil pravidelného marketingového výzkumu informačních zdrojů pořádaného 
agenturou StemMark. Jedná se o kvantitativní výzkum navazující na projekt z roku 2006. Výzkum zahrnoval dvě části. 
Cílem první části s názvem Občané byla analýza kontaktů občanů s orgány veřejné správy a využívání elektronické 
komunikace. Druhá část Instituce měla za cíl zjistit připravenost institucí veřejné správy pro aplikaci nástrojů 
e-governmentu.

Obecně z průzkumu vyplývá, že roste míra využívání notebooků i vlastnictví mobilních telefonů a dále roste frekvence 
každodenního využívání internetu (v kraji Vysočina zejména v práci i doma). Respondenti uvedli, že možnost komunikovat 
elektronicky výrazně zjednodušuje komunikaci. Nejvíce zohledňovaným měřítkem při pořizování internetu do domácnosti je 
výše měsíčního paušálu, přičemž proti ostatním krajům se občané nejčastěji připojují z domova právě v kraji Vysočina. 
Výrazně se zvýšila možnost využití bezplatného internetu v informačních střediscích – tuto možnost využívá celá čtvrtina 
dotázaných respondentů. Na otázku, co si představit pod pojmem metropolitní sítě, nejlépe reagovali právě občané kraje 
Vysočina, což může být dáno i grantovými programy odboru informatiky zaměřenými právě na budování metropolitních 
sítí.

Co se týká meziregionálních rozdílů, pak kraj Vysočina nabízí ve srovnání s ostatními kraji jednoznačně pestřejší nabídku 
bezplatného internetového připojení; občané a instituce veřejné správy častěji využívají elektronický podpis a proti roku 
2006 více aktivně sami vyhledávají informace týkající se občanů kraje a více komunikují s krajským úřadem prostřednictvím 
internetu. Z průzkumu vyplývá, že právě občané kraje Vysočina jsou nejvíce spokojeni s ochotným a vstřícným jednáním 
úředníků. Zlepšila se také informovanost občanů o webových stránkách kraje – nejen o ofi ciálních stránkách, ale například 
i o turistickém portálu.

Zástupci veřejné správy ve větší míře pracují s dokumenty v jejich elektronické podobě, většinu své komunikace realizují 
prostřednictvím počítače a internetu a ve srovnání s ostatními kraji vedou ve vlastnictví i využívání elektronického podpisu; 
velmi často proti ostatním krajům také pracují s tabulkovými editory nebo prezentačními programy. Dotázaní zástupci 
veřejné správy vnímají nejvíce rizika jako nevyžádaná pošta, podvodné e-maily či počítačové viry – s tím souvisí i větší míra 
zabezpečování informačních systémů obcí. Proti ostatním zúčastněným krajům jsou nejvíce spokojeni s metodickou pomocí 
ze strany kraje a ve srovnání s loňským rokem o 2 % vzrostla i spokojenost se vstřícným jednáním krajského úřadu, klesla 
však absolutní spokojenost s rozsahem informací poskytovaných na webových stránkách kraje.

Závěrečné zprávy s výsledky výzkumu jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách odboru informatiky 
www.kr-vysocina.cz/it > Analýzy a koncepce informatizace kraje, dále budou také využity pro programové plánovaní 
(například Program rozvoje kraje) a defi nování cílových oblastí rozvoje (například grantové programy Fondu Vysočiny).
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Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Město Obec Region

2003

1. místo Třebíč Kralice nad Oslavou Svazek obcí Podoubraví

2. místo Havlíčkův Brod Velká Losenice Sdružení obcí mikroregionu Telčsko

3. místo Nové Město na Moravě Okříšky Horácko – ekologický mikroregion

zvláštní cena poroty – Městské kulturní středisko Třebíč

Město Obec Elektronická služba

2004

1. místo Třebíč Okříšky Ždírec nad Doubravou

2. místo Velké Meziříčí Dolní Vilémovice Kuroslepy

3. místo Havlíčkův Brod Kuroslepy Senožaty

zvláštní cena poroty – obec Cikháj

2005

1. místo Jaroměřice nad Rokytnou Dolní Vilémovice Nové Město na Moravě

2. místo Nové Město na Moravě Police Velké Meziříčí

3. místo Havlíčkův Brod Okříšky Nové Město na Moravě

zvláštní cena poroty – město Svratka

2006

1. místo Havlíčkův Brod Okříšky Želiv

2. místo Jaroměřice nad Rokytnou Myslibořice Svratka

3. místo Počátky Želiv Telč

cena veřejnosti – obec Cikháj

2007

1. místo Moravské Budějovice Okříšky Nové Město na Moravě

2. místo Jaroměřice nad Rokytnou Dobronín Nové Město na Moravě

3. místo Havlíčkův Brod Luka nad Jihlavou Nová Říše

cena veřejnosti – obec Cikháj

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 
2007 obsadily Moravské Budějovice (www.mbudejovice.cz) druhé místo v kategorii Nejlepší webové stránky města 
a obec Okříšky (www.okrisky.cz) třetí místo v kategorii Nejlepší webové stránky obce.
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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

2007

Moravské Budějovice 2. místo
Nejlepší webové stránky města
a zvláštní cena Microsoftu

www.mbudejovice.cz

Okříšky 3. místo
Nejlepší webové stránky obce
a zvláštní cena Microsoft

www.okrisky.cz

Grantové programy odboru informatiky v roce 2007

Název a zaměření grantových programů
Rozdělená 

podpora z FV 
(Kč)

Vlastní podíl 
úspěšných 

žadatelů (Kč)

Celkový objem 
zrealizovaných 
projektů (Kč)

Metropolitní sítě VII – 2007 (podpora komunik. infrastrukt. orgánů veřejné správy) 2 499 998  7 319 115  9 819 113

Veřejně přístupný internet IV – 2007 (podpora zvyšování dostupnosti internetu)   807 888  1 236 761  2 044 649

Bezpečnost ICT – III (rozvoj bezpečnosti ISVS a komunikační infrastruktury)   400 000    552 982    952 982

GIS VII – 2007 (podpora geoinformační infrastruktury) 1 000 000  1 011 102  2 011 102

Webové stránky pro všechny II – 2007 (rozvoj komunikační infrastruktury)   578 066  1 084 546  1 662 612

Celkem 5 285 952 11 204 506 16 490 458



Krajský úřad 19
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Chytrý úřad. Tak se jmenuje jedno z ocenění, které kraj 
Vysočina za svoji práci získal v roce 2007. Něco na tom bude. 
Když se projdete po areálu krajského úřad Vysočiny, určitě vás 
napadne, že od takové instituce byste čekali něco jiného: 
byrokracii, razítka, inkoust. Nic z toho nemá na Vysočině 
místo. Naopak – úřad se snaží vždy lidem vyjít vstříc, protože 
není vládcem, ale správcem svěřeného území. A to mi přijde 
opravdu chytré.

Krajský úřad má podle mého dvě náplně práce. První z nich je 
skutečný rozvoj Vysočiny a správa území kraje. O to se starají 
politici, které lidé do krajského zastupitelstva volí jednou 
za čtyři roky. A zaměstnanci úřadu – chcete-li úředníci, 
pracují podle zadání krajského zastupitelstva tak, aby 
Vysočina stále vzkvétala. Typicky je to třeba Fond Vysočiny, 
správa nemocnic, muzeí a další instituce, péče o školy nebo 
správa silnic.

Druhou činností je pak takzvaná státní správa. Úředník 
v danou chvíli vykonává práci, kterou mu svěřil stát. Bývá to 
spíše dohled a regulace – například stavební řád, státní správa 
v lesích, licence v dopravě a celá řada dalších.

Stává se pravidelně, že jeden úředník pracuje zároveň pro kraj 
i pro stát, a to nejen pro každou oblast půlku svého 
pracovního času, ale téměř současně. A protože od začátku 
tvrdíme, že krajský úřad Vysočiny má být institucí přímou, 
otevřenou, rychlou a moderní, práce pro Vysočinu i pro stát 
je v našem podání stejně dobrá.

A neříkáme to o sobě sami. Říkají to o nás průzkumy mezi 
lidmi, žebříčky přívětivosti a nakonec i různá ocenění, kterých 
se nám pravidelně dostává.

V roce 2007 například byla čtyři. Tři za naši otevřenost 
a transparentnost, jedno za práci s daty. Chytrý úřad.

Zdeněk Kadlec
ředitel krajského úřadu
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Krajský úřad zaměstnává 391 lidí (stav ke 31. 12. 2007). Úřad je členěn na sekce (3), odbory do sekcí nezařazené (2) 
a oddělení nezařazená do sekcí ani odborů (1). V čele sekcí stojí zástupci ředitele – ředitelé sekcí, kteří jsou bezprostředně 
podřízení řediteli. V čele odborů do sekcí nezařazených stojí vedoucí odborů, již jsou podřízení přímo řediteli. V čele 
oddělení nezařazených do sekcí ani odborů stojí vedoucí oddělení, kteří jsou přímo podřízení řediteli. Za plnění úkolů 
svěřených jednotlivým sekcím, odborům do sekcí nezařazeným a oddělením nezařazeným do sekcí ani odborů jsou 
odpovědni jejich vedoucí řediteli.

Jednotlivé sekce jsou členěny na odbory (13) a oddělení nezařazená do odboru (2). V čele odborů stojí vedoucí odborů, již 
jsou podřízení příslušnému zástupci ředitele – řediteli sekce. V čele oddělení nezařazených do odboru stojí vedoucí 
oddělení, kteří jsou podřízení příslušnému zástupci ředitele – řediteli sekce. Zástupci ředitele – ředitelé sekcí řídí a kontrolují 
činnost vedoucích odborů a vedoucích oddělení nezařazených do odborů zařazených do příslušné sekce. Za plnění úkolů 
svěřených jednotlivým odborům jsou odpovědni jejich vedoucí příslušnému zástupci ředitele – řediteli sekce.

Jednotlivé odbory mohou být členěny na oddělení (44), v jejichž čele stojí a jejichž činnost řídí vedoucí oddělení 
bezprostředně podřízení vedoucímu odboru. Za plnění úkolů svěřených jednotlivým oddělením jsou odpovědni jejich 
vedoucí vedoucímu příslušného odboru.

Sekce ekonomiky a podpory

Oddělení vnitřní kontroly

Sekretariát ředitele a KŽÚ

Oddělení interního auditu

Oddělení hospodářské správy

Odbor ekonomický

Odbor informatiky

Odbor analýz

Odbor kontroly

Sekce pro službu veřejnosti Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor životního prostředí

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Sekce pro rozvoj regionu Odbor regionálního rozvoje

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor majetkový

Odbor kultury a památkové péče

Ředitel

Odbor sekretariátu hejtmana

Organizační struktura Krajského úřadu kraje Vysočina po procesně-organizačním auditu
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Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu

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

Oddělení vnitřní 
kontroly

Kontrola činností odborů úřadu, 
návrhy opatření, vyhodnocení 
kontrolní činnosti úřadu, centrální 
evidence stížností a peticí, roční zpráva 
o stížnostech a peticích

Odbor 
sekretariátu 
hejtmana

Oddělení pro řešení 
mimořádných 
situací

Prevence kriminality, romská 
problematika, integrace cizinců

Integrovaný záchranný systém, řešení 
krizových situací

Oddělení vnějších 
vztahů

www 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 správní

Nahlížení do Sbírek zákonů, Sbírky 
mezinárodních smluv a Věstníku 
EU,plní povinnosti registračního 
orgánu při vedení registru dle zákona 
o střetu zájmů, příprava podkladů pro 
jmenování tajemníka OÚ

Státní občanství, volby, matriky, 
vidimace a legalizace, registrace DSO 
a ZSPO, metodická pomoc obcím, 
veřejnoprávní smlouvy, 
přezkoumávání rozhodnutí 
o přestupcích a rozhodnutí vydaná 
dle § 5 OZ, dozor nad přenesenou 
působností obcí, metodický a odvolací 
orgán na úseku evidence obyvatel, 
občanských průkazů, cestovních 
dokladů, zastupování úřadu před 
soudem dle zákona č. 150/2002 Sb., 
o soudním řádu správním

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

y 
a 
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y

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 
informatiky

Oddělení 
koncepční

Rozvoj informačních technologií, 
koncepce informatizace kraje

Oddělení správy 
databází a aplikací

Správa a úprava aplikací, tvorba 
a údržba databází, výměna dat, 
technická podpora uživatelů, technická 
správa webových stránek

Oddělení správy 
GIS

Tvorba a aktualizace map, správa GIS, 
mapové služby, kartografi cké výstupy

Oddělení správy 
sítě

Datové sítě, hlasové služby, technická 
správa a podpora

Odbor analýz
Datový sklad, analýzy pro samosprávu 
i úřad, návrhy databází

Odbor kontroly

Oddělení 
veřejnosprávní 
kontroly

Kontrola hospodaření s veřejnými 
prostředky u krajských příspěvkových 
organizací a u příjemců veřejné 
fi nanční podpory

Zpracování roční zprávy o fi nančních 
kontrolách pro MF

Oddělení 
přezkoumání 
hospodaření obcí

Přezkoumání hospodaření obcí 
a svazků obcí

Oddělení interního 
auditu

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

Oddělení 
hospodářské 
správy

Správa budov krajského úřadu, 
autoprovoz, stravování, bezpečnost 
práce, provozně technické zabezpečení 
činností krajského úřadu, zajištění 
spisové služby 

Agenda pokutových bloků

Se
kc

e 
pr

o 
sl

už
bu

 v
eř

ej
no

st
i

Odbor školství, 
mládeže 
a sportu

Oddělení 
organizace školství

Administrace práce se sítí krajských 
škol, vzdělávání, zaměstnanost, trh 
práce, rozvoj lidských zdrojů

Nadřízený správní orgán škol, rozvoj 
vzdělávací soustavy

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
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Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)
Se
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e 
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Odbor 
sociálních věcí 
a zdravotnictví

Oddělení sociálních 
dávek a sociálně-
-právní ochrany 
dětí

Zřizovatelská funkce k zařízením 
pro výkon pěstounské péče

Stížnosti, státní správa na úseku 
dávek státní sociální podpory, dávek 
pomoci v hmotné nouzi a příspěvku 
na péči, pěstounská péče – 
poradenství, evidence, příprava

Oddělení sociálních 
služeb

Zřizovatelská funkce k sociálním 
zařízením, střednědobé plánování 
rozvoje sociálních služeb, spolupráce 
s NNO a obcemi včetně poskytování 
dotací na provoz sociálních služeb, 
zajištění koordinace protidrogové 
politiky v kraji.

Výkon státní správy na úseku 
sociálních služeb, zajišťování inspekcí 
sociálních služeb, podílení se 
na poskytování dotací ze státního 
rozpočtu

Oddělení zdravotní 
péče

Zřizovatelská funkce k zdravotnickým 
zařízením, rozvoj zdravotnické sítě, 
tvorba zdravotního plánu a jiných 
koncepčních materiálů

Oddělení zdravotní 
a sociální správy

Koncepční zdravotnické materiály, 
zajištění zdravotnických služeb ve 
veřejném zájmu, zajištění provozu 
protialkoholní záchytné stanice, 
zpracování stanovisek k návrhům 
zákonů a prováděcích předpisů, 
provádění předběžné, průběžné 
a následné fi nanční kontroly dle 
zákona č. 320/2001 Sb.

Stížnosti, znalecké komise, 
přezkoumání lékařských posudků 
o zdravotní způsobilosti, přezkoumání 
lékařských posudků ve věcech 
pracovní neschopnosti, oprávnění 
k provozování zdravotnických 
zařízení, znalecké komise, nakládání 
s návykovými látkami, registrace 
a registr poskytovatelů sociálních 
služeb, výběrová řízení na zařazení do 
sítě zdravotnických zařízení, kontrola 
zacházení s návykovými látkami, 
zajišťuje zastoupení krajského úřadu 
při zneškodňování nepoužitelných 
návykových látek, zajištění výkonu 
agendy na úseku správy lékařské 
dokumentace zaniklého nestátního 
zdravotnického zařízení

Odbor 
životního 
prostředí

Oddělení ochrany 
přírodních zdrojů

Zřizování a péče o přírodní rezervace 
a památky, zřizování přírodních parků, 
koncepce a strategie ochrany přírody 
a krajiny, environmentální osvěta 
a výchova

Ochrana přírody a krajiny, škody 
způsobené chráněnými živočichy, 
CITES, ochrana zemědělské půdy, 
environmentální osvěta a výchova 
a zpřístupňování informací i životním 
prostředí, geneticky upravené 
organismy

Oddělení technické 
ochrany životního 
prostředí

Odpadové hospodářství, ochrana 
ovzduší, radonový program

Odpadové hospodářství, ochrana 
ovzduší, radonový program

Oddělení 
integrované 
prevence a EIA

Integrovaná povolení, posuzování vlivů 
na životní prostředí

Integrovaná povolení, posuzování 
vlivů na životní prostředí, stavby 
v ložiskových územích, integrovaný 
registr znečištění, prevence 
závažných havárií, chemické látky 
a přípravky

Odbor lesního 
a vodního 
hospodářství 
a zemědělství

Oddělení lesního 
hospodářství 
a myslivosti

Strategické materiály, kontrola 
příspěvků do lesního hospodářství

Státní správa lesů, myslivosti včetně 
poskytování příspěvků do myslivosti, 
státní správa v oblasti uvádění do 
oběhu reprodukčního materiálu 
lesních dřevin

Oddělení vodního 
hospodářství

Dotace ve vodním hospodářství, 
ochrana před povodněmi, plánování 
v oblasti vod, Plán rozvoje vodovodů 
a kanalizací

Veřejné vodovody a kanalizace, 
rybářství a rybníkářství, ochrana vod, 
agenda vodoprávního úřadu včetně 
speciálního stavebního úřadu pro 
vybraná vodní díla

Oddělení 
zemědělství

Strategické materiály, dotace v oblasti 
lesního hospodářství a zemědělství

Finanční příspěvky na hospodaření 
v lesích, ochrana zvířat proti týrání, 
veterinární péče, sdělení výše 
nedoplatku přídělové ceny
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Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)
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Odbor 
územního 
plánování 
a stavebního 
řádu

Oddělení územního 
plánování

Dotace na územní plány obcí

Pořizování územně plánovací 
dokumentace a územně plánovacích 
podkladů kraje, funkce nadřízeného 
orgánu územního plánování pro 
obce a úřady územního plánování 
na ORP

Oddělení 
stavebního řádu

Agenda stavebního úřadu ve 
správním obvodu, agenda 
odvolacího orgánu pro stavební 
úřady kraje, agenda odvolacího 
orgánu pro vyvlastňovací úřady 
v kraji

Se
kc

e 
pr

o 
ro

zv
oj

 r
eg

io
nu

Odbor 
regionálního 
rozvoje

Oddělení 
strategického 
plánování

Strategie rozvoje kraje, správa 
regionálních statistických databází, 
podpora rozvoje venkova, dohled nad 
Fondem Vysočiny

Energetická koncepce

Oddělení 
regionálního 
rozvoje

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

Oddělení 
cestovního ruchu

Všestranná podpora rozvoje 
cestovního ruchu, grantová schémata 
pro cestovní ruch

Oddělení 
ekonomicko právní 
pro čerpání 
prostředků ES

Veřejná podpora, ekonomicko právní 
zajištění čerpání dotací ze SF EU

Oddělení 
grantových 
programů

Správa dotací poskytnutých kraji ze SF 
EU v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Odbor dopravy 
a silničního 
hospodářství

Oddělení dopravy

Státní odborný dozor v dopravě, 
státní správa na úseku nákladní 
dopravy, výjimky ze zákazu jízdy, 
prevence bezpečnosti silničního 
provozu, státní správa ve věcech 
silnic I. třídy, stanovování místní 
a přechodné úpravy provozu na 
silnicích I. třídy

Oddělení dopravní 
obslužnosti

Dopravní obslužnost
Licenční řízení ve veřejné linkové 
osobní dopravě, schvalování jízdních 
řádů, činnost STK

Oddělení správy 
komunikací

Zřizování KSÚSV správa, údržba 
a opravy silnic, cyklostezky, koncepce 
rozvoje silniční sítě

Oddělení 
projektového řízení

Pomoc při čerpání fi nančních 
prostředků v oblasti dopravy, 
zajišťování přípravy a fi nančního krytí 
jednotlivých projektů v oblasti 
silničního hospodářství, koncepční 
a strategické materiály

Oddělení investiční

Zabezpečení přípravy a realizace 
investičních akcí na pozemních 
komunikacích ve vlastnictví kraje, 
včetně dozorování a fi nančního 
zajišťování
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Bydliště zaměstnanců krajského úřadu k 31. 12. 2007

Vzdělání zaměstnanců krajského úřadu v roce 2007

úplné střední s maturitou – 41 %

vysokoškolské – 57 %

střední odborné bez maturity – 2 %

Havlíčkobrodsko − 40

Jihlavsko − 184

Pelhřimovsko − 48

Třebíčsko − 50

Žďársko − 55

mimo region – 8

Sekce Odbor Oddělení Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa)
Se
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Odbor 
majetkový

Oddělení 
majetkoprávní

Hospodaření s nemovitým majetkem 
kraje

Oddělení správy 
realit

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

Odbor kultury 
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

Fluktuace zaměstnanců krajského úřadu v roce 2007

Přijato − 40

Odešlo − 39

Rozdíl − 1

-40 -35 -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


