20 let Kraje Vysočina

KRAJ VYSOČINA
Statutární město: Jihlava
Rozloha kraje: 6 796 km2
Počet obyvatel v roce 2000: 513 742 (729 obcí)
Počet obyvatel v roce 2019: 509 411 (704 obcí)
Kontakt: Kraj Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Tel.: +420 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
Web: www.kr-vysocina.cz
HEJTMANI ZA JEDNOTLIVÁ
VOLEBNÍ OBDOBÍ
2000–2004 Ing. František Dohnal
2004–2008 RNDr. Miloš Vystrčil
2008–2012 MUDr. Jiří Běhounek
2012–2016 MUDr. Jiří Běhounek
2016–2020 MUDr. Jiří Běhounek

Milí přátelé,
Kraj Vysočina v roce 2020 oslavuje 20 let od svého založení, tak jako ostatní kraje. V životě mladého člověka jde
o časový úsek, ve kterém nastávají velice bouřlivé a nejviditelnější vývojové změny.
Rovněž Kraj Vysočina si prošel některými dětskými bolestmi i podstatnými změnami, hned v prvních letech existence, například opakovanou změnou vlastního názvu. Za dvě desítky let se stalo nepočítaně významných, pozitivních,
inspirativních, ale i smutných událostí, které ovlivnily naše životy a zapsaly se do historie kraje. V této publikaci
je stručně shrnuté nejzásadnější dění uplynulých let napříč snad všemi oblastmi veřejného života. Věřím, že Kraj
Vysočina je po 20 letech v očích veřejnosti respektovaným partnerem, v patnácti letech získal pomyslný občanský
průkaz, oslavil plnoletost a má nakročeno do třetí dekády své existence. A stejně jako mladý člověk se i kraj, resp.
jeho volení zástupci stále snaží dosáhnout na další vytyčené cíle, učit se z vlastních chyb a brát si příklad z úspěchů druhých, vážit si odkazu předků, ale zároveň se nebát být inovativní a jiní, odvážní a originální. Jsem rád, že
jsem ve své funkci mohl navázat nejen na dobrou práci prvního hejtmana Kraje Vysočina Františka Dohnala i jeho
nástupce Miloše Vystrčila, ale také na rozumná a prozíravá rozhodnutí přijatá všemi dosavadními zastupitelstvy.
Cením si odborného zázemí úředníků krajského úřadu a zaměstnanců krajem zřizovaných institucí. Naším společným zájmem je nadále zvyšovat úroveň života občanů ze všech koutů našeho kraje, podporovat vzdělání, vytvářet
zázemí pro důstojné stáří, zajišťovat bezpečnost, zlepšovat podmínky pro malé i velké firmy, místní i nové investory,
kteří budou snižovat nezaměstnanost, a v neposlední řadě činit náš kraj atraktivním pro turisty z tuzemska i celého
světa. Je neoddiskutovatelnou pravdou, že bez Vás, všech občanů Kraje Vysočina, by se těchto pozitiv nepodařilo
dosáhnout. Věřím, že i v následujících letech budeme společně kráčet stejným směrem a zušlechťovat naši krásnou
Vysočinu tak, jak jsme to dělali dosud.
Váš hejtman
MUDr. Jiří Běhounek

2000

Samostatný Jihlavský kraj
(od roku 2001 Vysočina a od roku
2011 Kraj Vysočina) vznikl
1. ledna 2000. Statutárním
městem regionu se stala Jihlava.
První volby do nově ustavovaného krajského zastupitelstva
byly vyhlášeny na 12. listopad
2000. Kraj byl poskládán z pěti
stávajících okresů Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár
nad Sázavou ležících jak na území
Čech, tak i Moravy. V roce svého
vzniku sdružoval kraj celkem
729 obcí, jejich počet se v roce
2004 snížil o 25 obcí, které byly
na základě svých aktivit přesunuty pod správu Jihomoravského
kraje. Důvodem byly především
historické vazby. Pro Vysočinu
jsou charakteristické malé vesnice
nepříliš vzdálené od místního
centra.

2001

2002

Znak nového kraje byl Zastupitelstvem kraje Vysočina schválen 20. listopadu 2001. Čtverečný štít: v 1. modrém poli stříbro-červeně šachovaná,
zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí, ve 2. stříbrném poli červený ježek,
ve 3. stříbrném poli červené jeřabiny na zelené svěšené větvi o dvou listech,
ve 4. červeném poli stříbrný, zlatě korunovaný lev se zlatou zbrojí. Plod
jeřabiny byl vybrán formou veřejné ankety. Jeřabiny do znaku navrhl
Miloslav Daněk z Pacova.

2001

2000

2002

Prezident Václav Havel navštívil Vysočinu. V sídle kraje společně
s hejtmanem Františkem Dohnalem a španělským velvyslancem Santiago
Cabanasem zasadil lípu – strom Evropské unie. Další památný strom byl
v areálu sídla Kraje Vysočina vysazen v roce 2006 u příležitosti oslav pátého
výročí přidělení jména kraji Vysočina – tentokrát padla volba na jeřáb ptačí.
Další prezidentskou návštěvu – Václava Klause – přivítala Vysočina v roce
2004, 2007 a 2010. V roce 2014 si osm měst regionu prohlédl prezident
Miloš Zeman, který kraj do roku 2019 navštívil ještě čtyřikrát.

Fotografie na protější straně
• Prezident Václav Havel při první
návštěvě Vysočiny zasadil na nádvoří sídla
Kraje Vysočina pamětní lípu
• Znak Kraje Vysočina s dekorem tradiční
jeřabiny byl schválen krajským
zastupitelstvem 20. listopadu 2001
• Historická fotografie z ustavujícího
krajského zastupitelstva
Fotografie na této straně
• Zralé jeřabiny jako symbol Kraje Vysočina
• Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou,
od roku 1994 zapsán na seznam UNESCO

Vesnicí roku Kraje Vysočina se stal Vilémov na Havlíčkobrodsku. Obec,
která měla v roce 2003 zhruba 1040 obyvatel, zvítězila i v celostátním kole
soutěže – Vilémov byl oceněn zejména za aktivitu a sounáležitost svých
občanů s obcí. Dalšími úspěšnými obcemi v celostátním kole soutěže se
v historii kraje staly obce Častrov, Pikárec, Ořechov, Křižánky a Heřmanov.

2005

Střední školství na Vysočině
prošlo první zásadní úpravou sítě
středních škol. Cílem optimalizace
sítě středních škol bylo vytvořit
silnější subjekty – školy, které
budou schopny lépe čelit stále
klesajícímu počtu žáků. První vlna
slučování se týkala 29 krajských
škol. Důvodem pro další slučování
škol v roce 2014 bylo nastavení
budoucí stability škol s ohledem
na demografický pokles.
Z 18 středních škol vzniklo osm
vzdělávacích odborných center.

2004

2004

2003

2003

2005

První veřejná vysoká škola
na Vysočině – Vysoká škola
polytechnická Jihlava – zahájila
první akademický rok. Škola
vznikla transformací z krajské vyšší
odborné školy a v prvním roce své
existence nabídla vzdělávání
v bakalářských oborech Finance
a řízení, Počítačové systémy
a Cestovní ruch. Za vznikem
vysoké školy na Vysočině je velká
snaha krajské samosprávy
nabídnout studentům v regionu
plnohodnotnou škálu vzdělávání.
Prvním rektorem VŠPJ byl
jmenován Ladislav Jirků.

Fotografie na protější straně
• Vesnicí roku 2003 se stala obec Vilémov
• Kraj Vysočina hospodaří už 15 let
s vyrovanými rozpočty
• Tradice dne otevřených dveří sídla Kraje
Vysočina se datuje od roku 2005. Ve stejném
roce bylo při této příležitosti odhaleno i nové
logo Kraje Vysočina
Fotografie na této straně
• Rektor VŠPJ Ladislav Jirků při inauguraci
• Ve spolupráci s firmami se Kraji
Vysočina daří rozvíjet a zatraktivňovat
technické vzdělávání
• Mimořádný stav na vodním díle Mostiště

2006

2007

2008

2006

Kraj Vysočina uzavřel spolupráci formou takzvané trojdohody
s Nitranským samosprávným krajem (Slovensko) a regionem Champagne-Ardenne (Francie). V té době už čtyři roky velice intenzivně spolupracoval
s Dolním Rakouskem, v roce 2008 mezi partnerské regiony přibyla Zakarpatská oblast Ukrajiny, v roce 2014 pak Minská oblast a čínská provincie Hu-bei.
Od roku 2007 má Kraj Vysočina vlastní zastoupení v Bruselu.

2007

V roce 2007 byla poprvé
vyhlášena soutěž Bezpečná
nemocnice, za jejímž vznikem
stojí hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek. Cílem soutěže je
upozornit na možná rizika při
poskytování zdravotních služeb.
Do soutěže se pravidelně hlásí
se svými projekty i všech pět
nemocnic Kraje Vysočina, nad
kterými Kraj Vysočina převzal
výkon zřizovatelské funkce v roce
2003. Všechny krajské nemocnice
prošly od roku 2010 modernizací
za přispění fondů EU.

Fotografie na protější straně
• Hejtman Miloš Vystrčil v prosinci 2007
podepsal regionální operační program
• Na archivním snímku Jean-Paul Bachy,
hejtman partnerského regionu Champagne-Ardenne, a Miloš Vystrčil, hejtman
Kraje Vysočina
• První loď s názvem Vysočina přivezl
na Dalešickou přehradu speciální tahač
Fotografie na této straně
• V rámci rozvojového Fondu Vysočiny
bylo mezi 323 žadatelů rozděleno už více
než 722 milionů korun. Mezi obcemi byl
velký zájem například o takzvané
inteligentní semafory „hlídající“ rychlost
projíždějících vozidel
• Všech pět krajských nemocnic prošlo
díky evropským dotacím zásadní
modernizací. V roce 2010 došlo
na přestavbu hlavní lůžkové budovy
Nemocnice Pelhřimov

Až dvacet tisíc lidí podle
odhadů hasičů uvízlo v březnu
2008 na dálnici D1 mezi 100 až
126 km v patrně největší řetězové
havárii v historii této silniční tepny.
Na vysočinském úseku dálnice se
v husté lokální sněhové vánici
srazilo více než 120 automobilů.
Zásah 150 profesionálních
záchranářů z řad Integrovaného
záchranného systému řídil
hejtman Kraje Vysočina Miloš

2008

Vystrčil. Zraněno bylo třicet osob,

nehoda si nevyžádala žádné oběti
na životech. Na základě tlaku

vedení Kraje Vysočina byla dálnice
osazena větším počtem světelných infotabulí.

2009

2010

2011

2009

Kraj Vysočina čerpá historicky
nejvyšší dotace z EU na modernizaci dopravní infrastruktury.
V tomto roce se podařilo vydat
na modernizaci silnic více než
1,5 miliardy korun. Za celou dobu
existence Kraje Vysočina byly
realizovány projekty za více než
6,5 miliardy korun, téměř
4,4 miliardy korun pomohly
se zlepšením silniční sítě.

2010

Nově vzniklo Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina se sídlem
v Jihlavě. Územní odbory policie byly až do tohoto sloučení historicky rozděleny do tří různých krajů, což vážně komplikovalo především nasazení a řízení
Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. Současně začaly při
krajském ředitelství v Jihlavě fungovat také například pohotovostní a eskortní
oddělení. Ke krajskému ředitelství se připojila Zásahová jednotka pro ochranu
Jaderné elektrárny Dukovany. Pod jihlavské krajské ředitelství patří dálniční
oddělení ve Velkém Beranově, které dozírá na pořádek v úseku D1 od kilometru 73,3 až po kilometr 165,5 – tedy celkem jde o téměř 92 kilometrů.

2011

Generální tříletou rekonstrukcí
prochází objekty i expozice zámku
v Třebíči. Čtyři nové prohlídkové
trasy Muzea Vysočiny, které zde
sídlí, přibližují přírodní bohatství
Třebíčska, klášterní historii areálu,
upozorňují na poslední majitele
zámku Valdštejny i na třebíčské
betlémy. Kraj Vysočina v Třebíči
uskutečnil svůj historicky největší
projekt zaměřený na regionální
muzejnictví, na který se podařilo
získat více než 160 milionů korun
z ROP Jihovýchod: celkem stály
práce více než 184 milionů korun.
Práce byly dokončeny na konci
roku 2013.

Fotografie na protější straně
• Nově vybudovaná přeložka silnice II/352
Heroltice–Jihlava
• Povodeň v roce 2006 vzala most v Číchově
• V roce 2010 vzniklo historicky první
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Fotografie na této straně
• Muzem Vysočiny Třebíč
• Areál Zámku Třebíč prošel rozsáhlou
rekonstrukcí, od roku 2018 je součástí
památky UNESCO
• Dolnorakouská zemská výstava
zahájená v roce 2009 Krajem Vysočina
a Dolním Rakouskem

2012

2013

2014

2012

Kraj Vysočina získal prestižní
Národní cenu kvality – Excelentní organizace. Za oceněním
pro Vysočinu je několikaletá tvrdá
práce všech zaměstnanců
krajského úřadu a podpora krajské
samosprávy, a to s využitím
modelu sebehodnocení CAF.
Národní cena kvality je jedno
z nejprestižnějších ocenění, které
mohou společnosti a organizace
získat. Každoročně se uděluje
v osmdesáti zemích světa a kritéria
jsou pro všechny stejná.

2013

Rok biatlonu. Poprvé v historii se na území České republiky uskutečnilo
Mistrovství světa v biatlonu. Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě
přivítala 725 závodníků a členů doprovodů ze 44 zemí. Rozpočet šampionátu
činil 280 milionů korun na investice a 192 milionů korun na vlastní pořádání
šampionátu. Na zdárném průběhu se organizačně i finančně podílel také Kraj
Vysočina. Nejvíce medailí si po mistrovství připsala Norka Tora Berger – čtyři
zlaté a dvě bronzové. Česká výprava si z jedenácti závodů, jejichž výsledky
se započítaly do pořadí Světového poháru, odvezla jeden bronz ze smíšené
štafety ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup
a Ondra Moravec. Vysočina se stala oficiálním krajem biatlonu.

Vysočina uspořádala Hry
VI. Zimní olympiády dětí
a mládeže. Šlo o šestý ročník
největší celorepublikové sportovní
události v žákovských kategoriích,
který se mimořádně povedl, a to
i přes nepřízeň počasí. Sportovci
ze všech 14 krajů České republiky
poměřili síly v osmi disciplínách.

2014

I díky zlatu z hokejového utkání
skončila Vysočina v celkovém

hodnocení čtvrtá. Pomyslnou

štafetu dětské olympiády převzal
Plzeňský kraj, kde se v roce 2015
konala její letní podoba.

Fotografie na protější straně
• Zástupci kraje při slavnostním předání
prestižní Národní ceny kvality
• Prvního biatlonového MS ve Vysočina
Aréně se účastnil na pozvání hejtmana
Jiřího Běhounka prezident Václav Klaus
• Rok 2013 byl bohatý na úspěchy
domácích biatlonistů
Fotografie na této straně
• Největší sportovní událostí roku 2014
byla Zimní olympiáda dětí a mládeže
• Opravy dálnice D1
• Tréninková jízda slalomu v rámci Zimní
olympiády dětí a mládeže

2015

2015

V roce 2015 Kraj Vysočina ukončil
první část transformace pobytových
sociálních služeb, čímž zásadním
způsobem změnil život stovkám
spoluobčanů s mentálním postižením. Klienti ústavů se postupně stali
našimi sousedy, kteří žijí v rodinných
domech a tráví svůj každodenní
život téměř srovnatelný se životem
svých vrstevníků. Nový domov našlo
přibližně 230 klientů. Kraj ve
spolupráci s pojišťovnou Generali
osadil první desítky kilometrů silnic
pachovými ohradníky, jež chrání
zvěř i motoristy. Vysočina se
prezentovala na výstavě EXPO
v italském Miláně.

Fotografie na této straně
• Nejstarší seriálový závod soutěží
ve všestrannosti a spřežení v ČR Zlatá
podkova slavil v roce 2015 padesát let
• Vážení vozidel na silnici II/602
u Velkého Meziříčí. Zdejší váhy byly první
svého druhu v regionu i v ČR
• Historicky první Mistrovství světa
horských kol 2016 ve Vysočina Areně
v Novém Městě na Moravě
• Expozice FIAT LUX na světové výstavě
EXPO 2015 v Miláně

2016

2017

2016

V roce 2016 se na Vysočině začaly
rozdělovat kotlíkové dotace.
V rámci všech tří výzev v období
2016–2019 pomohly dotace více než
7 000 domácnostem.
Studenti krajských technických
a odborných středních škol si
sami postavili čtrnáct sportovních
automobilů Kaipan, v dalších letech
pak i traktory a nákladní Tatru.
Kraj Vysočina zahájil vlnu zateplování
veřejných budov a v Nemocnici
Jihlava byli poprvé na stáži lékaři
z Číny.

2017

Heřmanov na Žďársku se v roce 2017 stal Vesnicí roku ČR, obce mohly
začít žádat o grant na podporu zachování venkovských prodejen, ve Vysočina
Areně v Novém Městě na Moravě se jede poprvé světový pohár horských
kol. Začala generální oprava hradu Roštejn, která trvala následující tři roky.
V regionu se objevila ptačí chřipka a státní podporu obědů do škol začalo
využívat prvních 318 dětí. Vysočina trpěla extrémním suchem.

Fotografie na této straně:
• Přehlídka studentských sporťáků
z projektu Postav si svoje auto
• Nové interiéry hradu Roštejn
• Konec těžby uranu v Dolní Rožínce,
posledním uranovém dole ve střední
Evropě

2018

2019

2020

2018

Rok 100. výročí vzniku Československé republiky, ale i zahájení stavby
nové Krajské knihovny Vysočiny
v Havlíčkově Brodě. Kraj Vysočina
byl předsedajícím krajem Evropského
regionu Dunaj Vltava a Vysočinu
navštívila téměř kompletní vláda ČR.
Důvodem byly mimo jiné i podmínky
udržení dostupnosti kvalitní pitné
vody s ohledem na zachování tradičního pěstování brambor. Téměř absolutního vrcholu dosáhla kůrovcová
kalamita. Kraj Vysočina vykoupil první
milion metrů čtverečních pozemků
pod krajskými silnicemi, Vysočina byla
v roce 2018 jednoznačným lídrem
v investicích mezi kraji.

Fotografie na této straně:
• Proletí 100letí – Vysočina oslavila
100 let od založení republiky
• Kůrovcová kalamita zasáhla Vysočinu
• Čtyři z pěti krajských nemocnic
diagnostikují pomocí nejmodernějších
magnetických rezonancí
• V létě 2018 začala v Havlíčkově Brodě
stavba Krajské knihovny Vysočiny

2019

V roce 2019 začaly stavby obchvatů Velkého Beranova a Nového Veselí,
připravena je stavba obchvatu Salačovy Lhoty a JV trasa obchvatu Jihlavy.
Dokončeny byly nové výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina a protialkoholní záchytná stanice. Už čtyři nemocnice z pěti disponují
nejmodernějšími zobrazovacími metodami – magnetickou rezonancí. Kraj
Vysočina se prezentoval na tradičním Svatováclavském posvícení ve Vídni,
Havlíčkův Brod byl centrem Mistrovství světa v softbalu mužů a pokořen byl
i rekord v počtu traktorů jedné značky na jednom místě – Zetory zaplnily
novoměstskou Vysočina Arenu. Krajské granty se začaly rozdělovat podle nové
dotační politiky.

Fotografie na této straně:
• Mistrovství světa v softbalu mužů poprvé v Evropě. Jedním z pořádajících měst byl i Havlíčkův Brod
• Jedna z největších dopravních staveb – obchvat Velkého Beranova
• Vysočina Zetor Show a rekordních 237 traktorů jedné značky na jednom místě
• Barevné Vánoce – tradiční adventní akce v sídle kraje v Jihlavě
• Premiérový ročník středoškolské kuchařské soutěže Trophée Mille Česká republika na Gurmet dni s Krajem Vysočina

Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihlavského kraje se konalo 20. prosince 2000 na Okresním úřadě Jihlava.
31. května 2001 získal kraj nový název Vysočina, od 1. srpna 2011 byl novelou ústavního zákona název kraje
změněn na Kraj Vysočina. Druhou změnu názvu si již vynutila sama praxe, protože prosté označení Vysočina bez
dalšího vymezení komplikovalo určení, zda se nejedná o obchodní organizaci, výrobek, nebo geografický pojem.

Volební období
2000–2004
František Dohnal
hejtman,
oblast informatiky

Zastupitelé zvolení za 4K:
Zastupitelé zvolení za ODS:
Zastupitelé zvolení za KSČM:
Zastupitelé zvolení za SNK:
Zastupitelé zvolení za ČSSD:

Členové rady kraje:
Miloš Vystrčil – 1. náměstek hejtmana, oblast financí a majetku, Alena Štěrbová – náměstkyně hejtmana, oblast školství, mládeže a sportu, Petr Pospíchal – náměstek hejtmana, oblast dopravy, Tomáš Hermann – radní, oblast grantových programů, Václav Kodet
– radní neuvolněný, oblast lesního a vodního hospodářství, Ivo Rohovský – radní, oblast
zemědělství a životní prostředí, Marie Černá – radní, oblast regionálního rozvoje, Martina
Matějková – radní, oblast zdravotnictví a sociálních věcí
Jaromír Barák, Jaromír Černý, Ivana Denčevová, František Dohnal, Tomáš Hermann, Jaroslav
Hulák, Petr Kesl, Václav Kodet, Pavel Maslák, Marie Ostatnická, Jaroslav Sochor, Jiří Vondráček, Michal Zrůst
Martin Čížek, David Doležal, Jana Fischerová, Vladimír Hink, Jiří Jež, Jan Koten, Zdeňka Marková, Stanislav Mastný, Martina Matějková, Jan Nekula, Ivo Rohovský, Milan Šmíd, Václav
Vacek, Vratislav Výborný, Miloš Vystrčil
Jaroslava Bambasová, Miroslav Bišof, Zdeněk Dobrý, Milan Havlíček, Bohumil Kotlán, Gabriel
Kuĺha, Drahoslav Oulehla, Milan Plodík, Jan Slámečka, Václav Štěpán, Karel Tvrdý
Pavel Heřman, Jaroslav Kruntorád, Roman Křivánek, Josef Novotný, Jindřich Skočdopole, Alena Štěrbová
Antonín Daněk, Vladimír Dolejš, Vladimír Novotný, Ladislav Péťa, Petr Pospíchal, Jiří Svoboda

2004

Volební období
2004–2008
Miloš Vystrčil
hejtman,
oblast krizového řízení
a bezpečnosti

Zastupitelé zvolení za ODS:

Členové rady kraje:
František Dohnal – 1. náměstek hejtmana, oblast majetku a financí, Václav Kodet – radní,
po rezignaci Františka Dohnala 1. náměstek hejtmana, oblast dopravy a lesního hospodářství, Pavel Hájek – náměstek hejtmana, oblast zdravotnictví a životního prostředí, Miroslav
Houška – radní, oblast majetku a financí – členem rady se stal po rezignaci Františka Dohnala, Marie Černá – radní, oblast regionálního rozvoje, Jaroslav Hulák – radní, oblast grantové politiky, informatiky a územního plánování, Jiří Vondráček – radní, oblast sociálních
věcí, komunitního plánování a NNO, Ivo Rohovský – radní, oblast zemědělství a vodního
hospodářství, Martina Matějková – radní, oblast kultury a školství, Jana Fischerová – radní, členkou rady se stala po odchodu Martiny Matějkové na MD

Jaromír Brychta, Martin Čížek, Jana Fischerová, Pavel Hájek, Jaroslav Huňáček, Jiří Jež, Vítězslav Jonáš, Simona Kafoňková, Zdeňka Marková, Martina Matějková, Jan Nekula, Ivo Rohovský, Milan Šmíd, Jan Štefáček, Miloš Vystrčil
Zastupitelé zvolení za KDU-ČSL: František Bradáč, Tomáš Havlík, Miroslav Houška, Jaroslav Hulák, Jan Karas, Petr Kesl, Václav
Kodet, Jaroslav Poborský, Jiří Vondráček, Hana Žáková
Zastupitelé zvolení za KSČM:
Jaroslava Bambasová, Miroslav Bišof, Ladislav Brož, Zdeněk Dobrý, Milan Havlíček, Bohumil
Kotlán, Drahoslav Oulehla, Milan Plodík, Jan Slámečka, Pavel Šlechtický, Václav Štěpán, Karel
Tvrdý
Zastupitelé zvolení za ČSSD:
Miroslav Báňa, Jiří Běhounek, Antonín Daněk, Libor Joukl, Vladimír Novotný, Petr Pospíchal,
Zdeněk Ryšavý, Josef Vašíček
Zastupitelé zvolení za SNK-ED: Marie Černá, Zdeněk Jirsa, Jaroslav Kruntorád

2008

Volební období
2008–2012
Jiří Běhounek
hejtman,
oblast zdravotnictví,
krizového řízení
a bezpečnosti

Zastupitelé zvolení za ČSSD:

Členové rady kraje:
Vladimír Novotný – 1. náměstek hejtmana, oblast financí a grantových programů, Libor
Joukl – náměstek hejtmana, oblast dopravy a majetku, Martin Hyský – radní, oblast
regionálního rozvoje, Petr Krčál – radní, oblast sociálních věcí, Marie Kružíková – radní,
oblast školství, mládeže a sportu, Zdeněk Ryšavý – radní, oblast informatiky, životního
prostředí a územního plánování, Tomáš Škaryd – radní, oblast kultury, cestovního ruchu
a NNO, Josef Matějek – radní, oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství

Pavel Antonín, Miroslav Báňa, Zdeňka Bečková, Jiří Běhounek, Marie Bohuslavová, Vladimír
Černý, Antonín Daněk, Jaroslav Doležal, Dagmar Hromádková, Martin Hyský, Libor Joukl,
Bohumil Kovanda, Petr Krčál, Marie Kružíková, Pavla Kučerová, Stanislav Máca, Jiří Maděra,
Josef Matějek, Vladimír Novotný, Karel Pačiska, Jaroslav Soukup, Tomáš Škaryd, Jiří Uchytil
Zastupitelé zvolení za ODS:
Stanislav Cejpek, Pavel Hájek, Jana Fischerová, Jiří Jež, Jiří Kučera, Jan Nekula, Miloslav Popelka, Ivo Rohovský, Stanislav Šíp, Jaroslav Vymazal, Miloš Vystrčil
Zastupitelé zvolení za KSČM:
Ladislav Brož, Zdeněk Dobrý, Drahoslav Oulehla, Milan Plodík, Marie Rusová, Jan Slámečka,
Karel Tvrdý, Jiří Vlach
Zastupitelé zvolení za KDU-ČSL: František Bradáč, Miroslav Houška, Jaroslav Hulák, Jan Karas, Václav Kodet, Jiří Vondráček

2012

Volební období
2012–2016
Jiří Běhounek
hejtman,
oblast krizového řízení
a bezpečnosti, vnějších
vztahů, externí komunikace,
zdravotnictví, informatiky
a komunikačních technologií
Zastupitelé zvolení za ČSSD:

Členové rady kraje:
Vladimír Novotný – 1. náměstek hejtmana, oblast ekonomiky, analytické služby, správa
a využívání dat, Fond Vysočiny, RHSD, Libor Joukl – náměstek hejtmana, oblast dopravy,
silničního hospodářství a majetku, Martin Hyský – radní, oblast regionálního rozvoje,
územního plánu a stavebního řádu, Petr Krčál – radní, oblast sociálních věcí, Jana Fialová – radní, oblast školství, mládeže a sportu, Marie Kružíková – radní, oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, Zdeněk Chlád – radní, oblast lesního a vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, Petr Piňos – neuvolněný radní, oblast NNO,
multikulturní spolupráce, protikorupčních aktivit, veřejnosprávní kontrola u PO a přezkoumávání hospodaření obcí

Jiří Běhounek, Antonín Daněk, Jana Fialová, Martin Hyský, Zdeněk Chlád, Rudolf Chloupek,
Libor Joukl, Josef Komínek, Zdeněk Kopecký, Petr Krčál, Marie Kružíková, Pavla Kučerová,
Vladimír Novotný, Karel Pačiska, Petr Piňos, Jaroslav Soukup, Tomáš Škaryd, Michal Šmarda
Zastupitelé zvolení za KSČM:
Ladislav Brož, Věra Buchtová, Josef Číž, Zdeněk Dobrý, Lubomír Drápela, Pavel Hodáč, Pavel
Kalabus, Marek Nevoral, Drahoslav Oulehla, Milan Plodík, Jan Slámečka
Zastupitelé zvolení za KDU-ČSL: František Bradáč, Miroslav Houška, Vít Kaňkovský, Jan Kasal, Václav Kodet, Tomáš Kučera,
Josef Mach
Zastupitelé zvolení za ODS:
Ota Benc, Radek Černý, Jana Fischerová, Radovan Necid, Miloš Vystrčil
Zastupitelé zvolení za TOP 09 A STAROSTOVÉ PRO VYSOČINU: Ladislav Bárta, Ladislav Jirků, Jaroslav Maxmilián Kašparů
Zastupitelé zvolení za PRO VYSOČINU: Lukáš Vlček

2016

Volební období
2016–2020
Jiří Běhounek
hejtman,
oblast krizového řízení
a bezpečnosti, vnějších
vztahů, externí komunikace,
informatiky a komunikačních
technologií

Zastupitelé zvolení za ČSSD:

Členové rady kraje:
Pavel Franěk – 1. náměstek hejtmana, oblast sociálních věcí a NNO, Vladimír Novotný
– náměstek hejtmana, oblast zdravotnictví, analýz a podpory řízení, RHSD, veřejnosprávní
kontrola u PO a přezkoumávání hospodaření obcí, Josef Pavlík – náměstek hejtmana,
oblast ekonomiky a majetku, Martin Kukla – náměstek hejtmana, oblast ekonomiky
a majetku, členem rady se stal po rezignaci Josefa Pavlíka, Jana Fischerová – náměstkyně
hejtmana, oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Pavel Pacal – náměstek
hejtmana, oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu, Fond Vysočiny,
Jana Fialová – radní, oblast školství, mládeže a sportu, Martin Hyský – radní, lesního
a vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, Jan Hyliš – radní, oblast dopravy a silničního hospodářství

Jiří Běhounek, Jana Fialová, Jan Hyliš, Martin Hyský, Rudolf Chloupek, Marie Kružíková, Vladimír Malý, Ivana Mojžyšková, Vladimír Novotný, Jaromír Pařík, Tomáš Škaryd
Zastupitelé zvolení za ANO:
Pavel Franěk, Miloš Hrůza, Bohumila Kobrlová, Martin Kukla, Josef Pavlík, Jiří Pokorný, Ludmila Řezníčková, Pavel Švec, Lucie Vichrová
Zastupitelé zvolení za KDU-ČSL: František Bradáč, Josef Herbrych, Miroslav Houška, Pavel Janoušek, Čeněk Jůzl, Jaromír Kalina, Vít Kaňkovský
Zastupitelé zvolení za ODS:
Ota Benc, Jana Fischerová, Zdeněk Geist, Radovan Necid, Jan Tecl, Miloš Vystrčil
Zastupitelé zvolení za KSČM:
Pavel Hodáč, Marek Nevoral, Milan Plodík, Kamil Vejvoda, Helena Vrzalová, Josef Zahradníček
Zastupitelé zvolení za STAROSTOVÉ PRO VYSOČINU: Roman Fabeš, Martin Mrkos, Pavel Pacal, Lukáš Vlček
Zastupitelé zvolení za SPD + SPO: Hynek Blaško, Ctibor Čepička, Michal Suchý, Jan Veleba

Víte, že…
… na Vysočině je 3 000 kilometrů značených turistických tras,
více než 2 500 kilometrů cyklotras,
900 kilometrů běžkařských tras
a 850 kilometrů hipotras?
… každá šestá vepřová kotleta
je z Vysočiny?
… na Vysočině jsou dvě chráněné
krajinné oblasti a 202 maloplošných chráněných území,
2 smluvně chráněná území
a 85 evropsky významných
lokalit soustavy Natura 2000,
k ochraně krajinného rázu
je zde devět přírodních parků.
… více než třetina českých brambor a 16 % skotu v České
republice je z Vysočiny?
… asi třetinu území kraje tvoří lesy?
… střední délka života mužů
je třetí nejvyšší, u žen je nejvyšší
ze všech krajů u nás?
… české i moravské centrum –
Praha a Brno – jsou zásobovány pitnou vodou z Vysočiny?
… na Vysočině jsou tři památky
UNESCO, což je nejvíce z českých krajů?
… na Vysočině je druhá nejnižší
kriminalita v České republice?
… lidé na Vysočině patří podle
statistik k nejzdravějším
v České republice?
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