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Historie krajů sahá až do 13. století

ČESKÉ kraje a okresy k roku 1950. Tímto dobrým územním rozčleněním se 
krajská struktura inspirovala i po roce 2000.  Zdroj: Wikipedie

Jaké „k“ ve slově kraj? 
Po krajském uspořádáním ČR v lednu 2000 dostal náš kraj staronový 

název Jihlavský kraj. Ten se v historii objevoval už nejméně v 16. století.
První změnu názvu novodobého kraje přinesla v roce 2001 novelizace 

ústavního zákona, kterou iniciovala předchozí anketa mezi občany Jihlav-
ského kraje a usnesení zastupitelstva kraje. Od 31. 5. 2001 se tedy náš kraj 
začal jmenovat Vysočina. V ČR byly současně přejmenovány další tři kra-
je: „Budějovický“ na „Jihočeský“, „Brněnský“ na „Jihomoravský“ a „Ost-
ravský“ na „Moravskoslezský“.

Vysočina a Hlavní město Praha tak byly jediné dva kraje v Česku, kte-
ré neměly v názvu stanoveném ústavním zákonem slovo „kraj“. Náš kraj 
se jmenoval pouze „Vysočina“ a proto se ve slově kraj psalo malé „k“. Ale 
praxe ukázala, že prosté označení „Vysočina“ bez dalšího vymezení kom-
plikuje určení, zda se nejedná např. o obchodní organizaci, výrobek či 
geografi cký pojem. 

Druhou a zatím poslední změnu názvu našeho kraje navrhl ústavní 
zákon v srpnu 2010. Nový název měl znít „Kraj Vysočina“ s velkými počá-
tečními písmeny u obou slov. Poslanecká sněmovna 23. 3. 2011 tento 
návrh schválila a název začal platit od 1. 8. 2011.  -lko-

(Dokončení ze str. 10)
Okupační oberlandráty

Po Mnichovské dohodě (29. 9. 
1938) bylo od Československa 
odděleno pohraniční území. Oku-
pace přinesla vznik větších, tzv. 
dohlížecích okresů a změnu územní-
ho rozdělení správy v Sudetech. Tam 
vzniklo několik správních žup a části 
území byly podřízeny župám se síd-
ly na území tehdejší Německé říše a 
Rakouska, v té době již připojeného 
anšlusem k nacistickému Německu.

Parlament ČSR přijal ústavní záko-
ny o autonomii Slovenskej krajiny 
a Podkarpatské Rusi. Republika se 
tím změnila ve federaci. Po vstupu 
německé armády do „zbytkového 
Česka“ byl v březnu 1939 vytvořen 
Protektorát Čechy a Morava, členě-
ný na dvě země a dále na oberlandrá-
ty (zemské úřady německé okupační 
správy). Ty později nahradila okres-

ní hejtmanství s rozšířenou působ-
ností.

Území z pohledu dnešního Kraje 
Vysočina náleželo pod dvě hejtman-
ství: Mähren Oberlandratsbezirk 
Brünn - obvod vrchního zemské-
ho rady Brno a Oberlandratsbezirk 
Iglau - obvod vrchního zemského 
rady Jihlava.

Poválečná centralizace
Po válce došlo v Československu k 

obnovení územních celků z doby před 
rokem 1938, ty spravovaly národní 
výbory. 

Nové správní členění vedlo k cent-
ralizaci státní moci. Kraje vymezené 
na základě přirozených meziregionál-
ních jednotek vstoupily do života k 1. 
2. 1949 jako instituce veřejné správy. V 
Československu bylo zřízeno 19 krajů 
a 179 okresů. 

Je zajímavé, že po roce 2000 se toto 

uspořádání potvrdilo jako dobré 
územní rozčlenění a dnešní krajská 
struktura jej v podstatě kopíruje.

Takto kraje existovaly do roku 1960, 
kdy byly nahrazeny 12 většími územ-
ními celky. Byly rozlohou největší v 
novodobé historii správy. Podobně 
byly upraveny i okresy. Ze 179 okre-
sů došlo k redukci na 76 celků. Cen-
tralizace lidové správy probíhala dle 
sovětského vzoru. Spojila se ekono-
mika a politika, v zájmu vyrovnávání 
rozdílů mezi jednotlivými oblastmi.

Zánik národních výborů 
Systém přežil až do listopadu 

1990, kdy došlo ke zrušení krajských 
národních výborů. Nikoli však krajů, 

takže soudy, policie a centralizova-
ná ministerská pracoviště fungovaly 
dál postaru. Kompetence KNV byla 
převedena na ministerstva a okresní 
úřady, vzniklé z okresních národních 
výborů. 

V prosinci 1997 bylo ústavním 
zákonem o vytvoření vyšších územ-
ních samosprávných celků schváleno 
13 nových krajů (+ Praha). 

Území dosavadních okresů se 
nedělilo, takže vznikly snahy k pře-
sunům z kraje do kraje, především v 
blízkosti historické zemské hranice. 
To ostatně zažila i Vysočina.

Volby do krajských zastupitelstev 
proběhly na podzim roku 2000, po 
nich začaly kraje od 1. 1. 2001 pra-
covat.  Lenka Kopčáková

(Dokončení ze str. 1)
Jak informuje Olga Šírová z Měst-

ského úřadu, k datu 20. 9. 2016 bylo 
ve Žďáře n. S. zapsáno 17 926 voličů 
ve stálém seznamu, tj. voličů s trvalým 
pobytem. Dodává, že volební okrsky 
a umístění volebních místností zůstá-
vají stejné jako při volbách minulých. 
V krajských volbách mohou volební 
místnosti také navštívit voliči s volič-
ským průkazem. 

Na otázku, kde si mohou voliči 
vyřídit voličský průkaz, Olga Šírová 
vysvětluje, že žádosti o vydání volič-
ského průkazu jsou vyřizovány na 
odboru sekretariát tajemníka, na pra-
covišti ohlašovny (Lucie Kolbábko-
vá: tel. 566 688 125, e-mail: lucie.kol-
babkova@zdarns.cz). 

„K 20. 9. 2016 bylo vydáno pouze pět 
voličských průkazů,“ dopřesňuje.

Bližší pokyny o způsobu hlasování 
budou součástí sady hlasovacích líst-
ků, které obdržíme do schránek naše-
ho trvalého pobytu. Měli bychom 
si tedy pro jistotu zkontrolovat, zda 
je náš dům správně označen číslem 
popisným a orientačním. 

Pokud zrovna v době voleb zjistí-
me, že nám propadl občanský prů-
kaz, ještě není nic ztracené. Po celou 
dobu konání voleb bude na Měst-
ském úřadu ve Žďáře n. S., na praco-

višti občanských průkazů stálá služ-
ba. „Zde si volič může vyřídit občanský 
průkaz bez strojově čitelných údajů, s 
dobou platnosti 1 měsíc (§ 24c záko-
na o OP) za účelem realizování svého 
volebního práva,“ sděluje pracovnice 
ohlašovny Lucie Kolbábková.

Žádost o vydání OP typu „blesk“ se 
podává současně se žádostí o vydání 
občanského průkazu se strojově čitel-
nými údaji, přikládají se dvě stejné 
fotografi e. Vydání tohoto typu OP je 
osvobozeno od správního poplatku.

Lucie Kolbábková upozorňuje, že 
v případě, kdy se volič v minulosti 
nechal zapsat do zvláštního seznamu 
voličů vedeného zastupitelským nebo 
konzulárním úřadem ČR, je automa-
ticky vyškrtnut ze stálého seznamu 
voličů v místě svého trvalého pobytu 
na území ČR. 

 „Pokud chce být tento volič v případě 
návratu na území České republiky opě-
tovně zapsán do stálého seznamu voli-
čů v místě svého trvalého pobytu, musí 
požádat příslušný zastupitelský nebo 
konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním 
seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí,“ 
podotýká na závěr Lucie Kolbábková 
s tím, že potvrzení o vyškrtnutí ode-
vzdá na pracovišti ohlašovny nebo v 
den voleb přímo ve volební místnos-
ti.  -lko-

Zvolíme nové zastupitele... 

Od roku 2008 je hejtmanem Kraje Vysočina MUDr. 
Jiří Běhounek, nestraník za ČSSD (* 13. 5. 1952, Pra-
ha). Funkci přijal ve svých 56 letech. Absolvent Univer-
zity Karlovy v Praze, později primář ortopedie Nemoc-
nice Pelhřimov. Poprvé byl hejtmanem kraje zvolen 
14. 11. 2008 a podruhé 9. 11. 2012. V roce 2013 byl 
jako lídr ČSSD zvolen poslancem PS PČR. Ponechal si 
mandát hejtmana i poslance.  -lko-, foto archiv

Dosavadní hejtmané kraje
V novodobé historii krajů v Česku od roku 2000 proběhla již čtyři čtyřletá 

volební období. Ta dala Vysočině tři hejtmany. První dva byli shodou okol-
ností rodáci z Dačic. 

Prvním hejtmanem Jihlavského kraje (od r. 2001 kra-
je Vysočina), byl v letech 2000-2004 Ing. František 
Dohnal, zástupce Čtyřkoalice, navržený KDU-ČSL. 
Funkce se ujal ve svých 40 letech (* 28. 4. 1960). 

Absolvent radiotechniky na ČVUT v Praze a Metro-
politní univerzity Praha. V letech 1991-1998 starosta 
Jihlavy. V letech 2005-2012 prezident NKÚ. R. 2010 
obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby. Zemřel 
10. 8. 2013, ve věku 53 let.

V pořadí druhým hejtmanem Kraje Vysočina byl 
v letech 2004 – 2008 RNDr. Miloš Vystrčil, člen ODS 
(* 10. 8. 1960). Hejtmanem se stal ve svých 44 letech. 

Absolvent Masarykovy Univerzity v Brně. V letech 
1998 - 2001 starosta Telče, Ve volbách 2010 se stal 
senátorem za obvod č. 52 – Jihlava. 


