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Zajímá vás, kdo je autorem znaku 
Kraje Vysočina? 

V roce 2001 krajský úřad vyhlásil 
anketu, v níž občané kraje dali nejví-
ce hlasů symbolu jeřábu, coby typic-
kému stromu Vysočiny, vyjadřují-
címu nezdolnost a prostou krásu 
regionu. 

Jeřabiny do znaku navrhl Miloslav 
Daněk z Pacovska. Znak kraje byl 
schválen dne 20. 11. 2001 zastupitel-
stvem tehdejšího kraje Vysočina.

„Autorství je tedy možné připisovat 
pouze ¼ znaku, zbytek je dán zákla-
dem heraldiky. Zapracován je symbol 
Čech, Moravy a krajského města, stej-
ně jako na znacích ostatních krajů,“ 
dopřesňuje Jitka Svatošová, mluvčí 
KÚ Kraje Vysočina. -lko-

ZNAK KRA JE VYSOČINA je umís-
těn ve čtvercovém štítě. V prvním mod-
rém poli je moravská orlice, ve druhém 
stříbrném poli je červený ježek, ve tře-
tím stříbrném poli je červená jeřabina, 
zavěšená na zelené větvi se dvěma listy. 
Ve čtvrtém červeném poli je český dvou-
ocasý lev. Zdroj: net

O znaku Kraje Vysočina

Již 16 let trvá současné kraj-
ské rozdělení České republi-
ky, kterému před rokem 2000 
předcházela dlouhá diskuse 
o novém uspořádání veřejné 
správy. 

Věděli jste, že historie krajů sahá 
až do středověku? Patrné také je, že 
právě kraje v českých zemích bývaly 
nejčastěji reformovanými celky. 

První byla hradská správa
Od 10. do 12. století byla naše 

země rozdělena na hradské okrsky, v 
Čechách dvacet a na Moravě osm. 

Středisky okrsků byla význam-
ná přemyslovská hradiště, kam ply-
nuly naturální dávky a platy z okol-
ních vsí. V čele stáli knížecí úředníci 
(comes, kastelán, villicus). V rámci 
hradských okrsků byla vykonávána 
vojenská, politická, soudní a hospo-
dářská správa. V Čechách se hradská 
soustava objevila za knížete Bolesla-
va I., na Moravě ji zavedl Břetislav I. 

Středověké počátky krajů
Krajské zřízení se na našem území 

zformovalo do 2. poloviny 13. stole-
tí, kdy jím Přemysl Otakar II. nahra-
dil původní hradský systém. Nově 
vznikly správní celky stojící mezi 
panstvími a zeměmi. 

Od 15. století existovalo v Čechách 
14 krajů, které byly roku 1714 zre-
dukovány na 12 krajů.

Na Moravě vznikly čtyři a později 
pět krajů až v 16. století, jako sou-
část obrany proti Turkům. V roce 
1637 se země dělila na Brněnský 
kraj, Olomoucký kraj, Hradišťský 
kraj, Jihlavský kraj a Znojemský 
kraj. Vliv hejtmanů stoupl nato-
lik, že kraje začaly být spravovány z 
jejich sídel, tedy šlechtických hradů 
či zámků. Krajská města tak ztrati-
la svou funkci. Až v roce 1706 císař 
Josef I. nařídil, že státní správu v 
jednotlivých krajích mají vykonávat 
školení úředníci (byrokraté), kte-
ří musí při rozhodování přihlížet ke 
stavovským návrhům.

Úřady zestátnila císařovna 
Reskriptem císařovny Marie Tere-

zie z 23. ledna 1751 byly kraje roz-
děleny na podíly a jejich počet se 
v Čechách opět zvýšil z 12 na 16. 
Krajské úřady byly zestátněny. 
Hejtman musel být nově úředníkem 
s odbornou kvalifi kací a sídlil v kraj-
ském městě. Krajské úřady byly nad-
řízeny vrchnosti a bylo jim svěřeno 
vybírání berní. Marie Terezie tak 
položila základy krajských úřadů v 
dnešním slova smyslu. 

Její syn a následník Josef II. se 
snažil o reformu postátněním správy 
i na nižších stupních a rozdělením 
na základě geografi ckých hledisek. 
Ale jeho smrtí tyto pokusy zanikly. 

Když okresy byly novinkou 
Největší změny v uspořádání veřej-

né správy přišly po revolučním roce 
1848, tedy přechodem z absolutis-
tického na konstituční systém. Do 
roku 1850 proběhla zásadní reforma 
všech stupňů. 

Objevují se samosprávné obce, 
zanikají panství, a především se 
objevuje okres jako nejnižší jednot-
ka státní správy. V čele stojí okres-
ní hejtman. Přirozený mikroregion 
je vymezen i na základě geografi cké 
dostupnosti a několik těchto mikro-
regionů tvoří politický okres. Dalším 
článkem jsou kraje v čele s krajskými 
vládami. 

V Čechách bylo vytvořeno sedm 
krajů se 79 okresními hejtman-
stvími, na Moravě vznikly dva kra-
je (Brněnský a Olomoucký) s 25 
okresními hejtmanstvími a Slezsko 
tvořilo jediný kraj se sedmi okresní-
mi hejtmanstvími.

V Čechách se župy neujaly
Po vzniku Československa, již 

28. října 1918 vyhlásili němečtí 
poslanci v pohraničí odbojné auto-
nomní celky požadující nezávis-
lost na Československu a připojení 
k Horním Rakouskům v Čechách a 
Dolním Rakousům na Moravě. 

ČSR obnovilo územní integritu s 
těmito celky bleskovou vojenskou 
akcí a do konce roku 1918 byly celky 
obsazeny a přestaly existovat.

Bylo třeba reformovat správu v 
nových podmínkách republiky. 

Ústava navrhla nové administrativ-

Historie krajů sahá až do 13. století

KRA JSKÉ dělení Moravy v době Josefa II. Žďár (Saar) tehdy patřil do okresu 
Nové Město (Neustadt) a kraje Brněnského. Jihlavský kraj je podbarven žlutě. 

Podporuji investiční rozvoj 
a rozumné hospodaření 

Ing. Vladimír
Novotný

Končící léto přineslo do našeho kra-
je krásné počasí. Všichni se tak trochu 
vrátili na začátek dovolených a snaží se 
využít možná posledních slunečných 
dnů. Ale blíží se podzim, který přiná-
ší krajské volby do celé České repub-
liky a tedy i do našeho kraje. Myslím, 
že krajská rada, ani zastupitelstvo, se 
nemají za co stydět. Kraj Vysočina 
hospodaří nejlépe v historii. Jde o jas-
ný vzkaz pro nové zastupitelstvo. Že je 
možné překonat krizi, rozumně inves-
tovat, připravit rezervy nástupcům a 
podpořit rozvoj kraje. Při jedné z mno-
ha diskuzí s kolegy ze samosprávy jsem 
se sice setkal i s názorem, že to kraj a 
zastupitelstvo s tím šetřením přehání. 
Tak velké rezervy nepotřebujeme. Ale 
já si myslím, že právě naopak rozumné 
zastupitelstvo v době ekonomického 
růstu rezervy vytváří. Kraj má v sou-
časné době na fondu strategických 
rezerv 1,1 miliardy korun a na účtech 
jiných bank dalších 300 miliónů. Tato 
rezerva je pro kraj a nové zastupitelstvo 
velmi důležitá. Pro nové volební obdo-
bí je připraveno mnoho projektů za 
několik miliard korun nejenom z vlast-
ního rozpočtu, ale i z evropských fon-
dů. Nové zastupitelstvo bude mít jistě 
další nápady jak pomoci rozvoji naše-
ho kraje. A právě proto si v této době 
vytváříme úsporu pro možnost dalších 

investic. Peníze neprojídáme a myslí-
me dopředu a to bez ohledu na to, kdo 
náš kraj povede další čtyři roky. Již ny-
ní je pro nové zastupitelstvo projednán 
a připraven nový rozpočet, vyrovna-
ný a s vyšší rezervou, než v minulosti. 
Dalších 200 miliónů. Tato rezerva je 
připravena nejenom na nové investice, 
ale i na dofi nancování navýšení mezd 
především ve zdravotnictví a sociál-
ních službách. Mimo Evropské projek-
ty počítáme pro školství s 211,4 mil. 
Kč, zdravotnictví 320 mil. Kč. Dopra-
vu čekají investice, opravy a technická 
zhodnocení na komunikacích ve výši 
350 mil. Kč, tato částka bude pový-
šena o cca 800 mil. Kč na projektech 
spolufi nancovaných z evropských fon-
dů. A určitě bychom mohli ve výčtu 
investic pokračovat dále. Návrh roz-
počtu na rok 2017 bude tedy vstupo-
vat do projednávání s dalším možným 
zdrojem fi nancování, a to s naplněným 
Fondem strategických rezerv a dalšími 
prostředky na jiných dosud nezapoje-
ných účtech. Mohlo by se jednat o cca 
1,5 miliardy korun. Spolu s rozpoč-
tovou rezervou je tedy rozpočet kraje 
připraven na nápor nové vlny projektů 
z EU. A to je myslím největší vklad do 
rozvoje našeho kraje od současného 
vedení a zastupitelstva Kraje Vysočina. 

Přeji vám všem hezké a ještě sluneč-
né dny, příjemný podzim a šťastnou 
ruku při vaší volbě v nadcházejících 
krajských volbách.

Předseda klubu zastupitelů Kraje 
Vysočina za ČSSD a náměstek hejtmana 

Kraje Vysočina
 Ing. Vladimír Novotný

Inzerce

ní členění státu na celkem 23 žup se 
zrušením zemského stupně správy. 
Ale to se uchytilo jen na Slovensku 
a tak všechny tři české země i nadále 
existovaly. 

Složitou situaci vyřešil unifi kační 
zákon z roku 1927, který župy zrušil a 
zavedl jednotnou správu rozdělenou 
do okresů soudních a politických. 

Země Česká zůstala nezměněna a 
země Moravská a Slezská byly spoje-
ny v zemi Moravskoslezskou. 

Zákonodárnou moc ústava svěři-
la dvoukomorovému Národnímu 
shromáždění Republiky Českoslo-
venské, složenému z poslanecké sně-
movny a senátu. 

 (Pokračování na str. 14)


