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Žák vypíše do sešitu nejdůležitější informace o daném kraji.



Kraj Vysočina

Kraj Vysočina (do května 2001 Jihlavský kraj, poté až do července 2011 
kraj Vysočina) je samosprávný kraj v České republice ležící na pomezí 

Čech a Moravy. Na severu sousedí s Pardubickým krajem, na jihovýchodě 
s Jihomoravským krajem, na jihozápadě s Jihočeským krajem a na 

severozápadě se Středočeským krajem. Na jihu se téměř přibližuje k 
hranici Rakouska, ale nedosáhne na ni.

Za Rakouska-Uherska byl údajně poblíž vrchu Melechov na západě 
dnešního okresu Havlíčkův Brod v blízkosti Stvořidel vyznačen 

symbolický střed Evropy, bližší informace o důvodu vyznačení však 
nejsou známy.





Přírodní podmínky a kultura

• Celé území kraje Vysočina leží v oblasti Českomoravské vrchoviny. Na jihu 
zahrnuje západní část Jevišovické pahorkatiny a sever Javořické pahorkatiny, na 
západě je Křemešnická vrchovina, na severozápadě leží Hornosázavská 
pahorkatina, na severu Žďárské vrchy s Hornosvrateckou pahorkatinou, na východě 
a v centru je Křižanovská vrchovina. V Jihlavských vrších (Javořické pahorkatině) 
se nachází nejvyšší hora Javořice (837 m). Jen o metr nižší je vrchol Devět skal ve 
Žďárských vrších. Rozvodí moří táhnoucí se od severovýchodu na jihozápad dělí 
kraj na dvě téměř stejné části. Úmoří Severního moře do kraje zasahuje povodím 
Labe, Labe samo však krajem neprotéká a vody do něj odtékají řadou menších řek, 
z nichž k těm důležitějším patří Sázava. Obdobně jihovýchodní polovina kraje patří 
k úmoří Černého moře a povodí Dunaje, ale do kraje povodí zasahuje menšími 
řekami, např. Svratkou či Jihlavou.

• Kraj Vysočina se rozprostírá v samém středu České republiky. Kraj tvoří 
Českomoravská vrchovina se svou nádhernou a velmi zachovalou přírodou. 
Návštěvníci zde naleznou také dvě chráněné krajinné oblasti, kterými jsou Žďárské 
vrchy a Železné hory. Kromě přírody se turisté mohou těšit na mnoho kulturních 
památek, hradů, zámků a církevních staveb. Z kulturních památek v kraji byly tři 
zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jsou jimi 
historické centrum města Telč, Poutní Kostel svatého Jana Nepomuckého (Žďár 
nad Sázavou) na Zelené Hoře a židovská čtvrť, židovský hřbitov a Bazilika svatého 
Prokopa v Třebíči. Mezi lákadla regionu patří také muzeum v Pelhřimově, mapující 
jedinečné výkony českých a světových rekordmanů





Památky

• Historie zanechala na Vysočině množství památek, z nichž tři, centrum Telče, 
klášterní kostel na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a Židovská čtvrť a bazilika 
svatého Prokopa v Třebíči jsou zařazeny mezi světové kulturní dědictví UNESCO. 
Stopy dějin doplňují dílo člověka v krajině a dotvářejí její krásu.



Územní změny

• Dne 1. ledna 2005 byla z okresů kraje Vysočina převedena pod okres Brno-venkov 
v Jihomoravském kraji řada obcí západně od Tišnova (Nedvědice s katastrálním 
územím Pernštejn; Černvír; Doubravník s katastrálním územím Křížovice; Borač s 
katastrálním územím Podolí; Pernštejnské Jestřabí s katastrálním územím Maňová, 
Husle a Jilmový; Olší s katastrálním územím Litava, Klokočí a Rakové; Drahonín; 
Žďárec s katastrálním územím Vickov; Vratislávka; Tišnovská Nová Ves; Skryje; 
Kaly s katastrálním územím Zahrada; Dolní Loučky s katastrálním územím 
Střemchoví; Horní Loučky; Újezd u Tišnova; Řikonín; Kuřimské Jestřabí s 
katastrálním územím Blahoňov; Kuřimská Nová Ves; Lubné; Níhov; Rojetín; 
Borovník; Posatín; Katov; Křižínkov) a obec Senorady západně od Oslavan



Zřízení a název

• Kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky vznikl v roce 2000. Byl 
zřízen jako Jihlavský kraj, následně 31. května 2001, dnem vyhlášení novelizujícího 
ústavního zákona č. 176/2001 Sb., získal nový název Vysočina, což bylo iniciováno 
předchozí anketou mezi občany kraje a usnesením zastupitelstva kraje. Spolu s 
hlavním městem Prahou tak byly jedinými kraji v Česku, které nemají v názvu 
stanoveném ústavním zákonem slovo „kraj“. Kraj ale 2. srpna 2010 navrhl ústavní 
zákon, jímž se má název změnit na Kraj Vysočina, a Poslanecká sněmovna 23. 
března 2011 tento návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu reagujícího 
na stanovisko vlády schválila, žádný poslanec nehlasoval proti návrhu a žádný 
poslanec během projednávání nevznesl námitku k podstatě návrhu. Tato novela 
ústavního zákona nakonec úspěšně prošla celým legislativním procesem a nabyla 
účinnosti dne 1. srpna 2011. Od tohoto data jde tedy již o „Kraj Vysočina “. Druhou 
změnu názvu předkladatel zdůvodnil tím, že si ji vynutila sama praxe, protože 
subjekty používají název Vysočina ve spojení s určením kraj naprosto běžně, a to i v 
písemných a právních dokumentech, a prosté označení Vysočina bez dalšího 
vymezení komplikuje namnoze určení, zda se nejedná například o obchodní 
organizaci nebo výrobek, eventuálně geografický pojem



Zdroj: www.wikipedie.cz




