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Stručný popis koncepce:
„Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025“ (dále též
„koncepce“ nebo „strategie“) je strategickým a koncepčním dokumentem, který je vytvořen
pro nastavení efektivního modelu rozvoje, řízení a propagace cestovního ruchu na území Kraje
Vysočina a tvoří základní rámec pro přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách
cestovního ruchu na území Kraje Vysočina. Základním východiskem pro tvorbu strategie
je Analytická část, která obsahuje vyhodnocení naplňování předchozí strategie rozvoje
cestovního ruchu platné na období 2008 – 2013 a shrnuje základní poznatky o cestovním ruchu
v regionu (poptávku, nabídku atd.). Dalším předpokladem pro udržitelný a potřebný rozvoj
cestovního ruchu je nastavení Návrhové části, která stanoví rozvojovou vizi, cíle, a na ni
navazující opatření. Z návrhové části následně vychází Implementační část, která stanovuje
procesy a kompetence při realizaci strategie a definuje typové projekty a aktivity, které budou
naplňovat cíle strategie. Jsou definovány role vybraných subjektů, harmonogram realizace,
finanční prostředky kraje, monitoring a vyhodnocování.
K dosažení Vize a Globálního cíle byly na základě rozsáhlé analýzy předchozího a současného
stavu cestovního ruchu v Kraji Vysočina vymezeny 3 prioritní oblasti pokrývající nabídku
cestovního ruchu, jeho řízení a marketing. Ke každému opatření strategie je identifikován
„specifický cíl“, který popisuje žádaný cílový stav, kterého má realizace opatření a jeho aktivit
dosáhnout. Komplexní dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období
2017 – 2025 obsahuje 3 prioritní oblasti, 9 opatření a 59 typových aktivit:
• Prioritní oblast A: Rozvoj a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu v souladu s principy
udržitelnosti: 4 opatření, 29 typových aktivit;
• Prioritní oblast B: Efektivní systém organizace a řízení cestovního ruchu, rozvoj
destinačních managementů a efektivní partnerství subjektů cestovního ruchu, rozvoj
lidských zdrojů: 2 opatření, 17 typových aktivit;
• Prioritní oblast C: Efektivní marketing destinace a strategie značky: 3 opatření, 13
typových aktivit;
V rámci prioritních oblastí byla definována opatření k naplnění specifických cílů. Každé
z opatření je pak popsáno podrobněji v Kartách jednotlivých opatření. Součástí implementační
části je Akční plán, který vychází z Návrhové části Strategie. Každá typová aktivita v Akčním
plánu je navázána na konkrétní opatření Strategie, některé aktivity mohou svým obsahem
přesahovat i do více opatření. Aktualizace Akčního plánu bude probíhat každoročně tak, aby
v něm byl vždy zohledněn aktuální vývoj v území a odpovídal na případné změny ovlivňující
vývoj jednotlivých prioritních oblastí a cílů Strategie. Pro účely implementace Strategie jsou
vytvořeny akční plány na dvouleté období 2017 – 2018, tříleté období 2019 – 2021 a čtyřleté
období 2022 – 2025.

Průběh posuzování:
Oznámení koncepce „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025“, zpracované v rozsahu přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., příslušnému úřadu,
Ministerstvu životního prostředí (dále též „MŽP“), předloženo dne 15. 6. 2017. Po kontrole
náležitostí bylo zahájeno zjišťovací řízení a rozesláno dne 22. 6. 2017 k vyjádření dotčeným
správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům pro zveřejnění na úředních
deskách a dále zveřejněno a v Informačním systému SEA pod kódem MZP249K na úřední
desce Kraje Vysočina dne 28. 6. 2017.
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Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 28. 7. 2017 vydáním závěru zjišťovacího řízení
č.j.: MZP/2017/710/240 s tím, že koncepce bude předmětem posuzování vlivů na životní
prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb. a dále předmětem posuzování vlivů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále též „zákon o ochraně přírody).
Dne 6. 11. 2017 bylo doručeno na Krajský úřad Kraje Vysočina od MŽP postoupení koncepce
k zajištění procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
z důvodu legislativní změny. Po té byl Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
(dále též „vyhodnocení SEA“) předložen Krajskému úřadu Kraje Vysočina a po kontrole
náležitostí byl dne 27. 11. 2017 rozeslán a zveřejněn v Informačním systému SEA pod kódem
VYS021K.
Veřejné projednání návrhu koncepce včetně vyhodnocení SEA se konalo dne 20. 12. 2017
v 11:00 hodin v kongresovém sále budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova
57, Jihlava.
Zápis z veřejného projednání obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina dne 22. 12. 2017. Předání
upraveného návrhu koncepce včetně informace o způsobu vypořádání všech vyjádření
v souvislosti s přípravou koncepce obdržel příslušný úřad dne 9. 1. 2018.

Stručný popis posuzování:
Vyhodnocení SEA bylo zpracováno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní
prostředí a vypracováno v rozsahu přílohy č. 9 k tomuto zákonu a požadavků na jeho rozsah a
obsah a v souladu s požadavky Závěru zjišťovacího řízení. „Strategie rozvoje cestovního ruchu
v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“ byla předložena v jedné variantě. Tato varianta vznikla
na základě komplexního procesu přípravy Strategie ve spolupráci s klíčovými aktéry rozvoje.
Vzhledem k charakteru Strategie se variantní vývoj může projevit na úrovni implementace aktivit,
které jsou ve Strategii uvedeny v obecné rovině, bez bližší konkretizace. Zařazení aktivit
uvedených ve Strategii, či zařazení dalších projektů dosud nezařazených, které odpovídají
aktivitám, ovlivní i dopady Strategie na rozvoj území i životní prostředí a veřejné zdraví.
Pro posouzení byla využita metoda referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví, s hodnocením na škále -2 až +2, vytvořených na základě platných strategických
dokumentů na regionální a národní úrovni, a to především porovnáváním možného vlivu aktivit
Koncepce se stanovenými referenčními cíli ochrany životního prostředí a dále s možnými vlivy
na jednotlivé složky životního prostředí. Hodnocen byl rovněž rozsah vlivu, spolupůsobení a
časový horizont působení. Ve vybraných případech byly některé z koncepcí využity pro
formulaci či úpravu referenčních cílů ochrany životního prostředí, které byly základním nástrojem
pro hodnocení dokumentu Strategie. Sada referenčních cílů ochrany životního prostředí
představuje rámec pro Vyhodnocení koncepce. Při vyhodnocování dílčích cílů, oblastí
intervence, je ve Vyhodnocení v tabelární formě posouzeno, nakolik mohou jednotlivé aktivity a
tím i opatření, ovlivnit naplňování referenčních cílů ochrany životního prostředí, to znamená, zda
je ovlivňují pozitivně, negativně či jsou vůči nim neutrální. Z provedeného hodnocení aktivit
vyplývá, že opatření nejsou v zásadním rozporu s požadavky na ochranu životního prostředí a
mezi navrhovanými opatřeními není žádné, která by mělo potenciálně významný negativní vliv
na životní prostředí. Možné vlivy na životní prostředí budou záležet na konkrétním provedení a
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lokalizaci aktivit, kterými budou uvedená opatření naplňována, a na následných procedurách
hodnocení aktivit/projektů, které musí schválení projektů podmiňovat.
Souhrnně lze konstatovat, že hodnocená Strategie jako celek je v souladu s principy ochrany
veřejného zdraví a s požadavky a cíli ochrany zdraví obyvatel obsaženými v koncepčních
dokumentech v oblasti veřejného zdraví na evropské (celosvětové), národní i krajské úrovni.
Celkově lze očekávat, že pozitivní vlivy hodnocené Strategie na veřejné zdraví převáží nad těmi
negativními (souvisejícími zejména s nárůstem objemu automobilové dopravy). Jedná se
například o podporu vzdělanosti, pohybových aktivit a zvýšení nabídky pracovních míst.
Významnější negativní vlivy bude možné v rámci správních řízení, případně procesů EIA
zredukovat na únosnou míru.
Součástí posouzení „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025“ bylo hodnocení vlivů koncepce na územní evropsky významných lokalit (také „EVL“)
a stav jejich ochrany tzv. naturové hodnocení dle zákona o ochraně přírody. Naturové
hodnocení předložené koncepce bylo prováděno po konci zpracování návrhové části koncepce,
tj. hodnocení ex-post. Podklady dodané zadavatelem v podobě celé koncepce jsou dostatečné
pro provedení hodnocení. Hodnocení je provedeno na škále od -2 do +2, tak, jak uvádí Metodika
MŽP pro hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona o ochraně přírody.
V rámci hodnocení nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy na soustavu Natura 2000.
Potenciálně negativní vlivy jsou identifikovány u některých dílčích opatření (A.1), respektive
typových aktivit (2, 5 a 6 u opatření A1), které řeší budování turistických stezek a tras (pěší,
cyklo, hipo, in-line, běžecké, naučné atd.) a rozvoj běžeckého lyžování a zimních sportů.
Tyto vlivy nebyly identifikovány jako významné, pouze byly zmíněny jako mírné, respektive
potenciálně rizikové, a to z důvodu možného zvýšeného vyrušování některých předmětů
ochrany, pokud by konkrétní aktivity/záměry byly lokalizovány do daných EVL. Kumulativní ani
synergické vlivy na soustavu Natura 2000 u těchto typových aktivit nelze předpokládat, neboť
jednotlivé rozvojové záměry budou řešeny v různých lokalitách Kraje Vysočina a dále mají tyto
aktivity rozdílnou dobu působení v rámci roku (myšleny sportovně-rekreační aktivity letní a
zimní). Nebyly identifikovány ani žádné další negativní kumulativní nebo synergické vlivy
na soustavu Natura 2000.
Podkladem pro vydání tohoto stanoviska byly kromě vyhodnocení SEA také vyjádření k němu
podaná a výsledky veřejného projednání.

Závěry posuzování:
Z vyhodnocení vyplynulo, že nebyly zjištěny žádné významné negativní vlivy aktivit a tudíž ani
opatření na životní prostředí. Byly konstatovány některé potenciálně mírné negativní vlivy/rizika,
a to z hlediska ochrany přírody - zásahy do zvláště chráněných územích a lokalit soustavy
Natura 2000, fragmentace krajiny a možných záborů půdního fondu. Tyto vlivy však nebyly
vyhodnoceny jako významné. Současně byly zjištěny některé pozitivní vlivy ve vztahu
k uvedeným referenčním cílům, zejména z hlediska kvality ovzduší.
Na úrovni koncepce jsou popsána opatření pro předcházení, eliminaci a kompenzaci vlivů
koncepce. Jsou zde navržena jak opatření pro Strategii jako celek, tak i opatření pro naplňování
dílčích cílů vyplývající z Vyhodnocení.
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Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný orgán podle
§ 22 písm. b) zákona na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání vydává postupem podle
§ 10 g tohoto zákona z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí:

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce

„Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 - 2025“
a stanoví podle § 10g odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí následující
požadavky, kterými budou zároveň zajištěny minimální možné dopady realizace koncepce
na životní prostředí a veřejné zdraví:
1) Veškeré aktivity realizované při naplňování opatření, například opatření A1 a A2, musí
mít na zřeteli minimalizaci dopadů na životní prostředí a musí respektovat zachování
přírodní a kulturní hodnoty území.
2) Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů, aktivit a výběr
projektů budou důsledně uplatňována environmentální kritéria uvedená v kapitole 11. 2
hodnocení koncepce.
3) Při budování nových cyklo (in-line) tras a turistických stezek dbát na jejich trasování
mimo nejcennější části zvláště chráněných území, tj. především mimo I. a II. zóny
CHKO, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace,
přírodní památky; a přednostně využívat stávajících komunikací.
4) Při aktivitách situovaných do, či blízkosti chráněných území je nutné všechny tyto záměry
v době jejich přípravy a realizace konzultovat s dotčenými orgány (Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR; Krajský úřad Kraje Vysočina).
5) Vyloučit případně minimalizovat zásah do prvků ÚSES. Navrhnout optimální technické
řešení průchodu nadregionálního či regionálního biokoridoru tak, aby byla co možná
nejméně ovlivněna jeho funkčnost.
6) Při realizaci záměrů minimalizovat kácení dřevin rostoucích mimo les, navrhovat a
realizovat adekvátní náhradní výsadbu.
7) U nových záměrů řešit zmírňování dopadů na další fragmentaci biotopů živočichů
především vhodným technickým řešením mostů, propustků a jiných objektů tak, aby
umožňovaly bezpečnou migraci alespoň malých a středně velkých živočichů, jako jsou
obojživelníci, vydra atd.
8) Při budování nové infrastruktury a zařízení cestovního ruchu dbát na ochranu
zemědělského a lesního půdního fondu, pokud možno situovat nová zařízení do blízkosti
již stávajících zařízení, zamezovat záboru nejkvalitnějších půd.
9) Dbát na omezování rušení zvěře hlukem vyvolaným zvýšením návštěvnosti, zejména
v nočních hodinách.
10) Dbát na omezování světelného znečištění z ploch lyžařských a běžeckých areálů.
11) Dbát na dostatečnou zásobu vody v území, pro potřeby umělého zasněžování využívat
přednostně užitkové vody nebo zásoby z retence dešťových vod.
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12) Chránit kulturní památky a zamezovat jejich poškozování. Při rekonstrukcích kulturních
památek je nutné před realizací záměr konzultovat s dotčenými orgány Státní památkové
péče.
13) U budoucích záměrů, kdy nebude stanoviskem orgánu ochrany přírody vyloučen možný
významný vliv na soustavu Natura 2000, budou dané záměry předmětem samostatného
posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
14) Všechny konkrétní činnosti a záměry připravované podle této koncepce s potenciálním
významným vlivem na lokality soustavy Natura 2000 vyhodnotit ve smyslu § 45h a
případně posoudit dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, a to vždy včetně
kumulativních vlivů.
15) Při přípravě záměrů respektovat vymezení lokalit soustavy Natura 2000. Minimalizovat
územní střety s EVL, eliminovat nebo alespoň minimalizovat dočasný zábor a narušení
ploch na území EVL a v její bezprostřední blízkosti.
16) Zajistit a zveřejnit opatření pro sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a
veřejné zdraví dle § 10h zákona 100/2001 Sb. Sledovat vývoj kvality životního prostředí
na území Kraje Vysočina na základě monitorovacích indikátorů uvedených kapitole 9
upraveného vyhodnocení SEA. V pravidelných intervalech vyhodnocovat vliv
implementace koncepce včetně vlivů na životní prostředí se zveřejňováním souhrnné
zprávy. V případě zjištění významných negativních vlivů na životní prostředí provádět
průběžnou aktualizaci této koncepce a dodržovat další povinnosti vyplývající z výše
uvedeného ustanovení.
17) Předkladatel koncepce zveřejní na svých internetových stránkách vypořádání veškerých
došlých vyjádření a připomínek, a to jak k návrhu koncepce, tak i k jejímu vyhodnocení a
zveřejní schválenou koncepci. Dále zpracuje odůvodnění podle ustanovení § 10g odst.
4 věty druhé zákona 100/2001 Sb.
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení a
nelze se proti němu odvolat.
Krajský úřad Kraje Vysočina upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat podle
§ 10g odst. 4, 5 a 6 zákona 100/2001 Sb.

Dotčené územně samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 písm. a) zákona 100/2001
Sb. o zveřejnění stanoviska na úřední desce v co nejkratším termínu a současně žádáme o
zaslání vyrozumění o dni zveřejnění na emailovou adresu: svikova.b @kr-vysocina.cz. Doba
zveřejnění stanoviska je nejméně 15 dnů.
Do stanoviska a materiálů koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na
internetové adrese CENIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce) - Posuzování
koncepcí, pod kódy záměru MZP249K a VYS021K.

Ing. Barbora Švíková
úředník odboru životního prostředí a zemědělství
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Rozdělovník KUJI 7653/2018 OZPZ 3076/2017:
Předkladatel koncepce (dodejkou):
1) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova
57, 587 33 Jihlava
Dotčené územní samosprávné celky (datovou schránkou):
2) Kraj Vysočina, hejtman, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
3) Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
4) Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
5) Město Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
6) Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
7) Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
8) Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
9) Město Náměšť nad Oslavou, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
10) Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
11) Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov
12) Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
13) Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
14) Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
15) Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč-Vnitřní Město
16) Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí
17) Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Dotčené správní úřady (datovou schránkou):
18) Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 –
Chodov
19) Česká inspekce životního prostředí, OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01
Havlíčkův Brod
20) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
21) Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33
Jihlava
22) Obvodní báňský úřad, pro území krajů Libereckého a Vysočina, Třída 1. Máje 858/26, 460
01 Liberec
Na vědomí (datovou schránkou):
23) Česká inspekce životního prostředí, Na břehu 267/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
24) Český báňský úřad, Kozí 748/4, P. O. BOX 140, 110 01 Praha 1 - Staré Město
25) Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč
(dodejkou)
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