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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
CDF

Centrum dokumentárního filmu

CLV

Nosič venkovní reklamy (angl.: City Light Vitrine)

CR

Cestovní ruch

ČOV

Čistička odpadních vod

EVL

Evropsky významná lokalita

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

GP

Grantový projekt

GVU HB

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

IDS

Integrovaný dopravní systém

IC

Informační centra

IROP

Integrovaný regionální operační program

KČT

Klub českých turistů

LPF

Lesní půdní fond

MZCHÚ

Maloplošné zvláště chráněné území

NG

Národní galerie

NOx

Souhrnně oxidy dusíku

PO

Ptačí oblasti

SEA

Proces posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí (angl.: „Strategic Environmental Assessment“)

TIC

Turistické informační centrum

TZL

Tuhé znečišťující látky

UNESCO

Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (angl.: United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)

VZCHÚ

Velkoplošné chráněné území

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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1. ÚVOD
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje
předkladatele koncepce, aby zajistil sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví. Pokud předkladatel na základě tohoto sledování zjistí, že provádění koncepce má
nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit
přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené
správní úřady a současně rozhodnout o změně koncepce.
Účelem této zprávy je tedy pravidelné Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce Strategie
rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017  2025 na životní prostředí a veřejné zdraví
dle požadavků § 10h citovaného zákona. Zpráva pokrývá období od listopadu 2017 do listopadu
2018.
Sledování vlivů provádění koncepce (dále také monitorování) vychází také z čl. 10, odst. 1 Směrnice
2001/42/ES, který uvádí povinnost členských států monitorovat významné vlivy plánů a programů na
životní prostředí, aby byly mimo jiné včas zjištěny nepředpokládané negativní dopady a aby mohla
být učiněna vhodná nápravná opatření.

1.1 LEGISLATIVNÍ A METODICKÁ VÝCHODISKA
Dne 29. ledna 2018 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina dle § 10g výše uvedeného zákona souhlasné
stanovisko k návrhu koncepce „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 
2025“ (dále jen Stanovisko) při dodržení stanovených podmínek. Mezi ně patří mimo jiné i tyto
podmínky, vztahující se k předkládanému rozboru koncepce:


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.



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.



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.



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).



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.



Při realizaci záměrů minimalizovat kácení dřevin rostoucích mimo les, navrhovat a realizovat
adekvátní náhradní výsadbu.



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.
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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.



Dbát na omezování rušení zvěře hlukem vyvolaným zvýšením návštěvnosti, zejména
v nočních hodinách.



Dbát na omezování světelného znečištění z ploch lyžařských a běžeckých areálů.



Dbát na dostatečnou zásobu vody v území, pro potřeby umělého zasněžování využívat
přednostně užitkové vody nebo zásoby z retence dešťových vod.



Chránit kulturní památky a zamezovat jejich poškozování. Při rekonstrukcích kulturních
památek je nutné před realizací záměr konzultovat s dotčenými orgány Státní památkové
péče.



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.



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.



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.

Naplnění těchto požadavků je popsáno v dokumentu „Prohlášení ke koncepci „Strategie rozvoje
cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“, konkrétně v části „Opatření pro zajištění
sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“. Prohlášení odráží znění
Strategie CR 2017 - 2025 předložené ke schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina dne 27. 3. 2018
a schválené usnesením č. 0337/02/2018/ZK.
Výběr projektů, které by měly být realizovány prostřednictvím Strategie cestovního ruchu v Kraji
Vysočina na období 2017 – 2025, je v kompetenci Rady pro Strategii CR, která posuzuje soulad
předkládaných projektových záměrů se Strategií. Zohlednění environmentálních kritérií není u všech
jednotlivých projektů vyžadováno a uváděno. Environmentální kritéria jsou v této monitorovací
zprávě použita jako zpětná kontrola. Doporučujeme zvážit zahrnutí těchto kritérií vhodným
způsobem při schvalování projektů.
Monitorovací zpráva vychází z popisu schválených aktivit a projektů v daném sledovaném období
a hodnotí vztah jednotlivých projektů k referenčním cílům ochrany životního prostředí tak, jak byly
stanoveny v dokumentaci (původního) Vyhodnocení vlivů Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji
Vysočina na období 2017  2025 na životní prostředí a veřejné zdraví (dále také Vyhodnocení),
a k monitorovacím indikátorům navrženým v rámci tohoto Vyhodnocení.
Protože monitorovací zpráva nemá explicitně určenou strukturu, byl její obsah analogicky upraven na
základě zkušeností hodnotitele s monitorováním vlivů dalších koncepcí na životní prostředí (tzv.
postmonitoring) dle § 10g citovaného zákona, např.
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Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) České Budějovice
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Jihlavské sídelní aglomerace
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Zlín
Integrovaná teritoriální investice (ITI) Hradecko-Pardubické aglomerace

a zkušeností s desítkami hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) na národní, krajské
i obecní úrovni.

1.2 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH AKTIVIT A PROJEKTŮ
Od listopadu 2017 do listopadu 2018 bylo schváleno celkem 41 aktivit/projektů, které spadají do tří
prioritních oblastí a osmi opatření a jsou hodnoceny v této zprávě. Jejich přehled je uveden níže:
Tab. 1: Přehled schválených projektů v rámci Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na
období 2017-2025, rok 2018
Prioritní oblast

Opatření

Aktivita
GP Cyklodoprava a cykloturistika

Podpora konkrétních projektů nadregionálního
významu v oblasti cykloturistiky
Obnova značení hipotras
A1: Rozvoj a zkvalitnění
základní a doprovodné Podpora KČT na značení cyklotras
infrastruktury cestovního Podpora KČT Vysočina značení pěších tras
ruchu
Udržování lyžařských běžeckých tras v Kraji Vysočina
Plnění opatření vyplývající z „Cyklostrategie 2014 2020“
Monitoring cyklistů

A: Rozvoj a zkvalitnění
nabídky cestovního
ruchu v souladu
s principy udržitelnosti

Akce s dopadem do CR
VIP akce
GP Regionální kultura
Dotace městům s památkami UNESCO
A2: Rozvoj a zkvalitnění
atraktivit cestovního
ruchu/turistických cílů

Dotace vlastníkům kulturních památek
Kaple hradu Kámen
Návštěvnické centrum hrad Kámen
Hrad Roštejn (schválený projekt IROP)
Revitalizace návštěvnických prostor p.o. (GVU HB)
GP Klenotnice Vysočiny
Individuální dotace na mimořádnou činnost
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Prioritní oblast

Opatření

Aktivita
Dotace SE.S.TA „Umění baroka ze sbírek NG v Praze“
Memorandum „Kraj Vysočina a Stat. město Jihlava“
Dotace na podporu celoroční činnosti CDF V Jihlavě

A3: Podpora
informovanosti
turistů/návštěvníků
A4: Rozvoj a zkvalitnění
služeb CR, komplexní
nabídky a podpora
certifikačních systémů
B: Efektivní systém
organizace a řízení
cestovního ruchu,
rozvoj destinačních
managementů, funkční
a efektivní partnerství
subjektů cestovního
ruchu, rozvoj lidských
zdrojů

Ocenění aktivity TIC

Bez nároků na rozpočet

B1: Vybudování
Rozvíjení spolupráce s partnery v regionu (podpora
efektivního a silného
existujícím i nově vznikajícím DMO)
systému organizace
a řízení cestovního ruchu Iniciace a podpora konání odborných setkání s partnery

B2: Rozvoj lidských zdrojů
Pořádání školení, seminářů a konferencí
a jejich kvality

C1: Budování
a komunikace značky

C: Efektivní marketing
destinace a strategie
značky

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu TIC

C2: Začlenění
marketingových témat
a produktů oblastních
DMO do marketingové
strategie
a marketingového mixu
turistického regionu
Vysočina

Posilování značky Vysočina (marketingový
a komunikační plán vč. vizuálů a claimů)

Turistická karta Vysočiny (studie)

Inzerce a placená reklama v online a tištěných médiích,
na billboardech, CLV, rádiu, aj.
Tvorba a dotisk propagačních materiálů
C3: Realizace
marketingové strategie
na období 2017 – 2025,
stanovení indikátorů
a metodiky pro její
vyhodnocování

Pořádání informačních cest/tripů (presstripy, famtripy,
blogtripy, tripy pro influencery, …)
Prezentace prostřednictvím sociálních sítí
Tvorba tištěných turistických novin (magazínu) – 2x
roční (letní, zimní)
Prezentace na veletrzích cestovního ruchu a dalších
akcích
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Prioritní oblast

Opatření

Aktivita
Propagační předměty
Webové portály a aplikace
Zakoupení fotografií, vytvoření videí
Analýzy, strategie, šetření, průzkumy, pořízení
statistických dat
Vysočina Film Office
Vysočina Convention Bureau

Zdroj: Dle údajů poskytnutých nositelem koncepce

18-R-12
Listopad 2018

8

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017  2025

2. MONITORING VLIVŮ KONCEPCE NA ŽP
V rámci původního Vyhodnocení koncepce byla využita metoda tzv. referenčních cílů ochrany
životního prostředí, vůči kterým byly jednotlivé typové aktivity Strategie, naplňující specifické cíle a
opatření jednotlivých prioritních oblastí, posuzovány. Z těchto referenčních cílů také vycházejí Otázky
pro hodnocení a výběr projektů z hlediska jejich vlivů na ŽP (kap. 11 Vyhodnocení) a dále tzv.
Monitorovací indikátory/ukazatele (kap. 9 Vyhodnocení). S využitím těchto otázek a indikátorů jsou
níže v rámci monitorování koncepce hodnoceny také předložené aktivity/projekty.

2.1 MONITORING VE VZTAHU K OTÁZKÁM PRO HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ
Z HLEDISKA JEJICH VLIVŮ NA ŽP
Environmentální hodnocení projektů/aktivit má odpovědět na otázku, jakým způsobem může
předkládaný projekt/aktivita ovlivnit životní prostředí ve smyslu referenčních cílů ochrany životního
prostředí.
Hodnocení projektů/aktivit z hlediska životního prostředí je navrhováno v podobě slovního
hodnocení, to znamená konstatováním, že projekt má na ŽP některý z dále uvedených vlivů, tedy:
velmi pozitivní / pozitivní / neutrální / mírně negativní / významně negativní vliv. V tabulkovém
hodnocení odpovídají výše uvedené vlivy číselnému znázornění: +2/+1/0/-1/-2.
Tab. 2: Environmentální kritéria pro výběr projektů ve vztahu k životnímu prostředí
č.

Otázky pro hodnocení a výběr projektů z hlediska ŽP

1 Přispěje realizace projektu ke snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší?
2 Zasahuje projekt do maloplošných zvláště chráněných území?
3

Bude vstup a pohyb návštěvníků v těchto lokalitách přesně vymezen místně i časově, a také kontrolován
tak, aby nedocházelo k vyrušování předmětů ochrany?

4

Zaměřuje se projekt také na zlepšení stavu přírodního/kulturního dědictví nebo realizaci krajinotvorných
opatření?

5 Povede projekt k záboru půdního fondu v I. nebo II. třídě ochrany? Jak velkému?
Bude se projekt věnovat také šetrnému zacházení s neobnovitelnými zdroji (snížená spotřeba energie,
6 snížená spotřeba vody, snížení vypouštěného objemu odpadních vod, snížení produkce odpadů, resp.
zvýšení podílu separovaných odpadů)?
7

Zaměřuje se projekt na environmentálně šetrné druhy veřejné dopravy (IDS, kombinovaná přeprava,
alternativní paliva, nemotorová doprava)?

8 Napomůže projekt ke snížení počtu obyvatel exponovaných nadměrným hlukem, zejména z dopravy?
9 Je součástí projektu i výsadba/obnova zeleně?
10

Je součástí projektu environmentální výchova a vzdělávání obyvatel s cílem zvýšení povědomí veřejnosti
o ochraně životního prostředí?

Zdroj: Vyhodnocení SEA, 2017
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Níže v Tab. 3 jsou hodnoceny projekty na základě environmentálních kritérií s využitím výše
uvedených otázek.
Tab. 3: Odpovědi na otázky pro hodnocení projektů z hlediska ŽP
Otázky pro hodnocení a výběr projektů z hlediska
ŽP
Opatření

A1

A2

Projekt

Celkové
hodnocení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GP Cyklodoprava
a cykloturistika

+1

0

0

0

-1

0

+1

+1

+1

+1

+1

Podpora konkrétních
projektů nadregionálního
významu v oblasti
cykloturistiky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obnova značení hipotras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podpora KČT na značení
cyklotras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podpora KČT Vysočina
značení pěších tras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Udržování lyžařských
běžeckých tras v Kraji
Vysočina

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plnění opatření vyplývající
z „Cyklostrategie
20142020“

+1

0

0

0

0

0

+1

+1

0

+1

+1

Monitoring cyklistů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Akce s dopadem do CR

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

VIP akce

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

GP Regionální kultura

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

Dotace
městům
s památkami UNESCO

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

Dotace
vlastníkům
kulturních památek

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

Kaple hradu Kámen

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

Návštěvnické centrum hrad
Kámen

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1
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Otázky pro hodnocení a výběr projektů z hlediska
ŽP
Opatření

Projekt

Celkové
hodnocení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hrad Roštejn (schválený
projekt IROP)

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

Revitalizace návštěvnických
prostor p.o. (GVU HB)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GP Klenotnice Vysočiny

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

1

Individuální dotace na
mimořádnou činnost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotace SE.S.TA „Umění
baroka ze sbírek NG
v Praze“

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

Memorandum „Kraj
Vysočina a Stat. město
Jihlava“

+1

0

0

0

0

0

+1

+1

0

+1

+1

Dotace na podporu
celoroční činnosti CDF
V Jihlavě

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina na podporu TIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ocenění aktivity TIC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rozvíjení spolupráce
s partnery v regionu
(podpora existujícím i nově
vznikajícím DMO)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iniciace a podpora konání
odborných setkání s
partnery

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B2

Pořádání školení, seminářů
a konferencí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1

Posilování značky Vysočina
(marketingový a
komunikační plán vč.
vizuálů a claimů)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2

Turistická karta Vysočiny
(studie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A3

B1
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Otázky pro hodnocení a výběr projektů z hlediska
ŽP
Opatření

C3

Projekt

Celkové
hodnocení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inzerce a placená reklama
v online a tištěných
médiích, na billboardech,
CLV, rádiu, aj.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tvorba a dotisk
propagačních materiálů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pořádání informačních
cest/tripů (presstripy,
famtripy, blogtripy, tripy
pro influencery, …)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prezentace prostřednictvím
sociálních sítí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tvorba tištěných
turistických novin
(magazínu) – 2x roční (letní,
zimní)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prezentace na veletrzích
cestovního ruchu a dalších
akcích

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Propagační předměty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Webové portály a aplikace

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zakoupení fotografií,
vytvoření videí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Analýzy, strategie, šetření,
průzkumy, pořízení
statistických dat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vysočina Film Office

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vysočina Convention
Bureau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdroj: Popis projektů a aktivit
Poznámka: Čísla v horním řádku tabulky představují čísla otázek dle Tab. 3 výše. Tmavě zelená barva
značí velmi pozitivní (+2), světle zelená pozitivní (+1), bílá neutrální (0), oranžová mírně negativní (-1)
a červená velmi negativní hodnocení (-2).
Z tabulky vyplývá, že schválené projekty jsou z hlediska vlivů na životní prostředí (ve vztahu
ke stanoveným otázkám) převážně neutrální či pozitivní, v případě jednoho projektu mírně
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negativní v jednom dílčím indikátoru.
Souhrn vlivů jednotlivých aktivit na životní prostředí je uveden níže v tabulce.
Tab. 4: Komentář k vlivům jednotlivých projektů na životní prostředí
Opatření

Projekt

Komentář k vlivům

Záměrem je, aby vznikaly souvislé, bezpečné a komfortní koridory
pro cykloturistiku a cyklodopravu. Aktivita se zabývá doprovodnou
infrastrukturou, projektovou dokumentací, obnovou povrchů
komunikací v rámci sítě cyklotras a výstavbou základní
infrastruktury. Projekt přispěje výsadbou zeleně k ochraně
přírodních hodnot v území a ke zvýšení kvality přírodního prostředí.
GP
Cyklodoprava
Rozvoj cykloturistiky je součástí podpory ekologicky šetrné
a cykloturistika
udržitelné formy dopravy a v důsledku tak snižuje emise
znečišťujících látek do ovzduší a hlukovou zátěž z dopravy. Mírně
negativní vliv může mít předpokládaný zábor ZPF při výstavbě
cyklostezek. Vzhledem k jeho předpokládanému malému rozsahu
a přínosu této aktivity pro ostatní složky ŽP (viz výše), lze celkové
dopady považovat za pozitivní.

A1

Pumptrack Nové Město na Moravě - projekt se zabývá rozvojem
infrastruktury pro terénní cyklistiku v rámci areálu Vysočina Areny
(např. vybudování pumptrackové dráhy na jinak už nevyužitelné
ploše cca 3 000 m2), čímž dojde také k zatraktivnění této lokality
(závody a festivaly, školy jízdy, prezentační a testovací akce
Podpora konkrétních projektů
výrobců). Tento projekt lze vnímat jako pilotní. Jedná se o projekt
nadregionálního
významu
bez předpokládaného vlivu na ŽP. Při výstavbě je nutno respektovat
v oblasti cykloturistiky
podmínky lokality v souladu s požadavky předpisů v oblasti ŽP
a řešit otázku dopravy návštěvníků (související vliv na ŽP).
Doporučujeme monitorovat počty návštěvníků (např. formou
automatizovaných sčítačů) s cílem reagovat na případný rychlý
vzrůst návštěvnosti.

Obnova značení hipotras

Jedná se o smlouvu uzavřenou v roce 2018 na období let 2018 –
2021. Projekt se zabývá revizí a obnovou čtvrtiny úseků hipotras
v Kraji Vysočina, aktualizací záznamů hipotras a aktualizací
certifikace čtvrtiny jezdeckých stanic. Jedná se o projekt bez
předpokládaného vlivu na ŽP, je však potřeba vzít v úvahu trasování
hipotras a vyvarovat se případných střetů s požadavky ochrany
přírody (lokalizace, načasování). Dále doporučujeme monitorovat
počty uživatelů hipotras (např. formou automatizovaných sčítačů)
s cílem reagovat na vývoj dynamiky počtu uživatelů.
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Opatření

Projekt

Podpora KČT
cyklotras

na

Komentář k vlivům
Dotace pro KČT zaměřená na obnovu a údržbu značení cyklotras na
území Kraje Vysočina v roce 2018. Přípěvek zahrnuje úhradu
značení cestovních nákladů, případnou výrobu chybějících nebo
poškozených cykloznaček a jejich instalaci. Jedná se o projekt bez
předpokládaného vlivu na ŽP za předpokladu, že půjde o obnovu
stávajících cyklotras.

Dotace pro KČT zaměřená na obnovu a údržbu značených pěších
turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2018. Bude provedena
obnova značení dle dlouhodobého plánu na třetině z celkové sítě
3 197 km značených tras, údržba na pětině informačních prvků,
Podpora KČT Vysočina značení doplnění a obnova směrovek a také práce na zprůchodnění tras
pěších tras
obnovou a stavbou lávek a průklestem porostů v místech dle
potřeby. Jedná se o projekt bez předpokládaného vlivu na ŽP za
předpokladu, že zásahy nebudou prováděny v rozporu s požadavky
na ochranu ŽP (zejména v případě průchodu územím nebo
ochrannými pásmy MZCHÚ či EVL/PO).

Udržování
běžeckých
Vysočina
A1

V roce 2018 poskytnuta pouze jedna individuální podpora formou
finančního daru pro Mikroregion Novoměstsko. Podpora byla
lyžařských
vyplacena na strojovou úpravu lyžařských běžeckých tras
tras
v Kraji
mikroregionu Novoměstsko. Jedná se o projekt bez
předpokládaného vlivu na ŽP při respektování požadavků na
ochranu ŽP.

Jedná se o řadu dílčích aktivit, prostřednictvím kterých je
naplňována „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji
Plnění opatření vyplývající Vysočina na období 2014 - 2020“. V roce 2018 se jedná zejména
z „Cyklostrategie 2014 - 2020“ o Monitoring cyklistů, Do práce na kole 2018 a Eurovelo 4. Projekt
podporuje ekologicky šetrnou formu dopravy a přispěje tak ke
snížení emisí a hluku.

A2

Monitoring cyklistů

Kraj Vysočina disponuje celkem 12 sčítači, které mají sbírat data
o pohybu cyklistů a pěších na nadregionálních cyklotrasách. Data se
poté využívají v oblasti cestovního ruchu a podpory investic do
infrastruktury pro pěší a cyklisty. Nepředpokládají se přímé vlivy na
ŽP. Jedná se o projekt s pozitivním předpokládaným vlivem, neboť
monitorování vytíženosti cyklostezek může být využito
i k managementu jejich užívání.

Akce s dopadem do CR

Spektrum podporovaných aktivit, akce kulturně, gastronomicky,
apod. zaměřené s dopadem do cestovního ruchu (oživení tradic,
propagace
regionální
gastronomie,
zpestření
prohlídek
památkových objektů). Jedná se o projekt bez předpokládaného
vlivu na ŽP. Projekt přispěje k ochraně kulturního dědictví.
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Opatření

Projekt

Komentář k vlivům

VIP akce

Tento projekt zahrnuje akce s výrazně nadregionálním
charakterem, akce s dlouhou tradicí nebo nové akce, které mají
ambici být novou významnou akcí, nebo akce, které nelze podpořit
z jiných systémových dotačních titulů Kraje Vysočina. Jedná se
o podporu významných kulturních, sportovních a společenských
akcí. Jedná se o projekt bez předpokládaného vlivu na ŽP.
Pozornost je potřeba věnovat organizaci sportovních a kulturních
akcí ve VZCHÚ, případně lokalitách EVL/PO. Projekt přispěje
k ochraně kulturního dědictví.

GP Regionální kultura

GP Regionální kultura je grantový program na podporu kulturních
akcí v oblasti neprofesionálního umění. Tento projekt se zabývá
spolufinancováním kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění
se zaměřením na tradiční českou hudebnost, slovesné obory
a divadelní tvořivost, výtvarnou, fotografickou a filmovou tvorbu,
taneční umění a další estetické aktivity. Jedná se o projekt bez
předpokládaného vlivu na ŽP. Projekt přispěje k ochraně kulturního
dědictví.

Jedná se o dotační program bez předpokládaného vlivu na ŽP. Při
jeho realizaci je vhodné vyhodnotit vzrůst návštěvnosti jako
Dotace městům s památkami
podklad pro případná opatření minimalizace negativních vlivů,
UNESCO
plynoucích z nadměrné koncentrované návštěvnosti v památkách
UNESCO.
Jedná se o dotační program bez předpokládaného vlivu na ŽP.
Dotace vlastníkům kulturních
Cílem programu je mj. ochrana kulturních hodnot (pozitivní
památek
dopady).

Kaple hradu Kámen

Uzavření darovací smlouvy mezi Římskokatolickou farností Věžná
a Krajem Vysočina ve věci bezúplatného převodu kaple Panny
Marie Bolestné v obci Kámen včetně pozemku, součástí kaple a
movitých věcí souvisejících s kaplí a obnova a rekonstrukce kaple.
Jedná se o projekt bez předpokládaného vlivu na ŽP. Projekt
přispěje k ochraně kulturního dědictví. Při obnově je potřeba
respektovat požadavky předpisů v oblasti ŽP.

Revitalizace bývalého pivovaru na hradě Kámen pro potřeby
Návštěvnické centrum hrad návštěvnického centra. Jedná se o projekt bez předpokládaného
Kámen
vlivu na ŽP. Projekt přispěje k ochraně kulturního dědictví. Při
obnově je potřeba respektovat požadavky předpisů v oblasti ŽP.
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Opatření

Projekt

Hrad
Roštejn
projekt IROP)

Komentář k vlivům
Vzhledem k zastaralým expozicím, které v současnosti neodpovídají
muzejním trendům, je cílem projektu prostřednictvím nových
atraktivních expozic a stavební obnovy nemovité kulturní památky
(schválený
hradu Roštejn zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty, zajistit
větší ochranu vystavovaných autentických předmětů a vyšší
bezpečnost návštěvníků. Jedná se o projekt bez předpokládaného
vlivu na ŽP, který přispěje k ochraně kulturního dědictví.

Stavební opravy Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
(např. výměna osvětlení ve výstavních prostorách i edukační
místnosti, zavedení vody a napojení na kanalizaci edukační
místnost, rozšíření vstupních dveří zadního štítu, ohřev vody na
Revitalizace návštěvnických
toaletách a pořízení klimatizačních jednotek do výstavních prostor
prostor p.o. (GVU HB)
galerie). Jedná se o projekt bez předpokládaného vlivu na ŽP.
V rámci revitalizace doporučujeme zvážit opatření, vedoucí k šetrné
spotřebě vody a energie a následně také k podpoře EVVO
návštěvníků.
Tento projekt má za cíl vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější
péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví (vytvoření
a zkvalitnění dlouhodobých expozic, ochrana uložených sbírek,
např. vybavení depozitáře, a dále péče o sbírkový fond, jako je
restaurování a konzervování). Jedná se o projekt bez
předpokládaného vlivu na ŽP. Projekt přispěje k ochraně kulturního
dědictví.

GP Klenotnice Vysočiny

Individuální
dotace
mimořádnou činnost
A2

na

Jedná se o dotační program bez předpokládaného vlivu na ŽP.

Dotace
SE.S.TA
„Umění Jedná se o dotační program bez předpokládaného vlivu na ŽP.
baroka ze sbírek NG v Praze“ Projekt přispěje k ochraně kulturního dědictví.
Tento projekt v roce 2018 zahrnuje aktivitu „ do ZOO“, která
si klade za cíl zlepšit vybavenost sítě cyklotras s pozitivními dopady
Memorandum „Kraj Vysočina na rozvoj cykloturistiky, resp. cyklodopravy na úkor IAD. Rozvoj
a Stat. město Jihlava“
cyklodopravy je součástí podpory ekologicky šetrné udržitelné
formy dopravy a v důsledku tak snižuje emise znečišťujících látek do
ovzduší a hlukovou zátěž z dopravy.
Dotace na podporu celoroční
Jedná se o dotační program bez předpokládaného vlivu na ŽP.
činnosti CDF v Jihlavě
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Opatření

A3

Projekt

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (např.
tištěné propagační materiály, zlepšení webových stránek, pořízení
turistických aplikací, mobiliáře a vzdělávání zaměstnanců). V rámci
plnění podmínek programu probíhá spolupráce s příspěvkovou
Zásady Zastupitelstva Kraje organizací Vysočina Tourism, aktualizuje se regionální databáze,
Vysočina na podporu TIC
zpracovávají se statistické údaje. Jedná se o projekt bez
předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci vzdělávání zaměstnanců
doporučujeme zařadit školení v oblasti EVVO a udržitelného CR
s cílem podpory EVVO zaměstnanců a následně také klientů center.
Zpětnou vazbu vytíženosti může poskytnout automatizované
monitorování návštěvnosti jednotlivých IC.
Ocenění aktivity TIC

B1

Komentář k vlivům

Jedná se o projekt bez předpokládaného vlivu na ŽP.

Jedná se o záměr vytvoření nového dotačního titulu zaměřeného na
podporu rozvoje organizací destinačního managementu a dalších
subjektů činných v oblasti cestovního ruchu s cílem udržet stávající
aktivity, rozvíjet nové činnosti a posílit spolupráci veřejného
Rozvíjení
spolupráce a soukromého sektoru v rozvoji nabídky cestovního ruchu. Cílem
s partnery v regionu (podpora podpory je nastavit spolupráci a partnerství v destinaci, pravidla
existujícím i nově vznikajícím fungování organizací destinačních managementů a jejich
DMO)
financování,
nastavení
rolí
a
kompetencí
subjektů
v organizaci/uspořádání cestovního ruchu v Kraji Vysočina. Jedná se
o projekt bez předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci spolupráce je
žádoucí preferovat principy udržitelného cestovního ruchu, který
minimalizuje dopady na ŽP, resp. přírodní oblasti.
Iniciace a podpora konání
Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP.
odborných setkání s partnery

B2

Určeno pro subjekty působící v cestovním ruchu v Kraji Vysočina.
Tento projekt zahrnuje pravidelné akce pro partnery z regionu
v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu TIC v Kraji Vysočina a spolupráce v rámci činnosti
Pořádání školení, seminářů
Vysočina Convention Bureau a Filmové kanceláře Vysočiny
a konferencí
(Vysočina Film Office). Jedná se o projekt bez předpokládaného
vlivu na ŽP. V rámci školení a seminářů doporučujeme zařadit
principy EVVO s cílem podpory udržitelného cestovního ruchu
minimalizujícího dopady na ŽP v subjektech CR Kraje Vysočina.

C1

Posilování značky Vysočina
(marketingový a komunikační Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP.
plán vč. vizuálů a claimů)
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Opatření

C2

Projekt

Turistická
(studie)

Komentář k vlivům
V roce 2018 byla pořízena studie, která zanalyzovala prostředí
a navrhuje vhodný typ turistické karty na míru podmínkám
Vysočiny Vysočiny. Zároveň popisuje finanční a organizační náročnost na
realizaci této aktivity. Další postup bude záviset na projednávání
záměru v odborných komisích, resp. orgánech Kraje Vysočina.
Jedná se o projekt bez předpokládaného vlivu na ŽP.

karta

Inzerce a placená reklama
Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci
v online a tištěných médiích,
aktivity doporučujeme propagovat aspekty udržitelného CR.
na billboardech, CLV, rádiu, aj.
Tvorba a dotisk propagačních Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci
materiálů
aktivity doporučujeme propagovat aspekty udržitelného CR.
Projekt spočívá v tradičních aktivitách, tj. účast na veletrzích
Pořádání
informačních
cestovního ruchu, organizace press tripů, fam tripů, tripů pro
cest/tripů
(presstripy,
bloggery a influencery nebo organizace seminářů a workshopů.
famtripy, blogtripy, tripy pro
Jedná se o projekt bez předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci
influencery, …)
aktivity doporučujeme propagovat aspekty udržitelného CR.
Prezentace prostřednictvím Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci
sociálních sítí
aktivity doporučujeme propagovat aspekty udržitelného CR.
Tvorba tištěných turistických
Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci
novin (magazínu) – 2x roční
aktivity doporučujeme propagovat aspekty udržitelného CR.
(letní, zimní)

C3

Prezentace na veletrzích
Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci
cestovního ruchu a dalších
aktivity doporučujeme propagovat aspekty udržitelného CR.
akcích

Propagační předměty

Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP.
Doporučujeme používat propagační předměty, vyrobené
z přírodních materiálů, které nejsou problematické z hlediska
následného vzniku odpadu (včetně obalových materiálů).

Webové portály a aplikace

Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci
aktivity doporučujeme propagovat aspekty udržitelného CR.

Zakoupení
vytvoření videí

fotografií, Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP. V rámci tvorby
videí doporučujeme propagovat aspekty udržitelného CR.

Analýzy, strategie, šetření, Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP.
průzkumy,
pořízení Doporučujeme zpracovat studii vlivů CR na cenné lokality Kraje
statistických dat
Vysočina (vztah návštěvnosti, sezónnost, intenzita, dynamika).

Vysočina Film Office

V rámci projektu se podařilo zajistit anglickou mutaci webu
www.filmvysocina.cz, probíhá specializovaná inzerce, účast na
seminářích a festivalech, podpora MFDF a na podzim je plánována
organizace location tripu pro tzv. location manažery. Jedná se
o projekt bez předpokládaného vlivu na ŽP.
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Opatření

Projekt
Vysočina Convention Bureau

Komentář k vlivům
Jedná se o aktivitu bez předpokládaného vlivu na ŽP.

Zdroj: Dle údajů poskytnutých nositelem koncepce
Pozitivní dopady na referenční cíle byly zjištěny u třinácti projektů. U projektů „GP Cyklodoprava
a cykloturistika“, „Plnění opatření vyplývající z „Cyklostrategie 2014 - 2020“ a „Memorandum „Kraj
Vysočina a Stat. město Jihlava“ (akce „Cykloboxy v ZOO“) se předpokládá druhotné snížení emisí
znečišťujících látek do ovzduší v důsledku podpory cyklodopravy a cykloturistiky, snížení počtu
obyvatel exponovaných nadměrným hlukem snižováním intenzity IAD a vliv na zvýšení
environmentálního vědomí veřejnosti. „Projekt GP Cyklodoprava a cykloturistika“ dále přispěje
výsadbou zeleně k ochraně přírodních hodnot v území a ke zvýšení kvality přírodního prostředí.
Většina aktivit/projektů v rámci Opatření A2 přispívá ke zlepšení stavu kulturního dědictví.
Významné negativní vlivy nebyly zjištěny u žádného z předložených projektů/aktivit. Nicméně při
výstavbě liniových staveb je potřeba minimalizovat případný zábor území I. a II. třídy ochrany ZPF.
Může se to týkat např. projektu „GP Cyklodoprava a cykloturistika“, jenž zahrnuje projekty „Studie
proveditelnosti cyklotrasy Okrouhlice – Světlá nad Sázavou“, „Nábřežní cyklostezka – část 4, Studie
proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko“, „Dokumentace pro cyklostezku Hodice –
Sedlejov“, „Cyklostezka Héralec – Svratka, Cyklotrasa Havlíčkův Brod – Dolík“, „Cyklostezka ulice
Nečasova – ulice Žďárská, Nové Město na Moravě“ a „Cyklostezka podél komunikace ul. Ledečská –
Perknov, Havíčkův Brod I. etapa“.
V případě veškerých rekonstrukcí je potřeba – v souladu s požadavky stavebního zákona i předpisů
v oblasti ŽP – dbát na snižování potenciálních negativních vlivů výstavby na zeleň a dále vzniku hluku
a prašnosti v období výstavby (rekonstrukce).
Současně doporučujeme monitorovat intenzitu návštěvnosti (v rámci cykloturistiky již probíhá), také
na hipostezkách, resp. v těch územích, kde může zvýšená návštěvnost vytvářet tlak na chráněné či
cenné části přírody či kulturní památky. Monitorování dynamiky, sezónnosti, distribuce návštěvnosti,
apod. může sloužit následnému managementu cestovního ruchu s cílem snížit potenciální střety
a zefektivnit udržitelnost CR.

2.2 KOMENTÁŘ K VLIVŮM KONCEPCE Z HLEDISKA INDIKÁTORŮ
Realizace koncepce je teprve v počáteční fázi, a proto v této chvíli nelze hodnotit aktuální stav
monitorovacích indikátorů/ukazatelů – toto bude mít smysl až v posledních letech realizace
koncepce. Z tohoto důvodu je zde uveden pouze souhrnný komentář (viz Tab. 5) týkající se příspěvků
doposud předložených projektů k jednotlivým indikátorům. Z hodnocení je prozatím patrné, že dosud
předložené projekty nebudou negativně ovlivňovat situaci, posuzovanou podle indikátorů na území
působnosti koncepce.
Tab. 5: Souhrnný komentář k vlivům předložených projektů dle monitorovacích indikátorů SEA
č.

1

Indikátor

Projekty zaměřující se na obnovu
krajiny a kulturních památek

Způsob naplňování indikátoru
Celkem bylo schváleno deset projektů, které se zaměřují např.
na rekonstrukci kaple a revitalizaci bývalého pivovaru hradu
Kámen, obnovu zastaralých expozic hradu Roštejn, opravu
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, podporu
kvalitnější péče o shromážděné hmotné kulturní dědictví
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č.

Indikátor

Způsob naplňování indikátoru
v rámci projektu Klenotnice Vysočiny, podporu dotačních titulů
městům s památkami UNESCO a vlastníkům kulturních
památek.

2

Počet střetů nově vybudovaných
úseků cyklostezek a cyklotras krajské
úrovně s I. nebo II. zónou CHKO,
národních přírodních rezervací nebo
přírodních rezervací.

Nedojde ke střetu mezi I. nebo II. zónou CHKO, národních
přírodních rezervací nebo přírodních rezervací a projekty
města.

3

Projekty se zaměřením na snižování
negativních vlivů na přírodně cenné
lokality

Žádný z projektů nebyl zaměřen na snižování negativních vlivů
na přírodně cenné lokality.

4

Míra záboru ZPF pro nové úseky
cyklostezek krajské úrovně v 1. a 2.
třídě ochrany

Nedojde ke střetu mezi 1. nebo 2. třídou ochrany ZPF
a projekty města.

5

Emise látek znečišťujících ovzduší
(nové zdroje): zejména TZL, NOx,
a další

Žádný z projektů nevytváří nové zdroje znečištění ovzduší.

6

Budování cyklistických a turistických
tras v regionu

V rámci několika projektů dojde k propojení již existujících tras,
dobudování již částečně realizovaných úseků či realizaci zcela
nových úseků.

7

Projekty se zaměřením na šetrnou
turistiku (eko-turistika, projekty
Mezi tyto projekty patří zejména ty, které se zabývají obnovou
zahrnující objekty s šetrným
pěších, cyklo a hipotras.
nakládáním s přírodními zdroji – voda,
energie, apod.)

8

Projekty zaměřené na EVVO

Přestože žádný z projektů nebyl zaměřen pouze na EVVO,
efekty environmentálního vzdělávání a osvěty mohou vyplývat
z aktivit/projektů „GP Cyklodoprava a cykloturistika“, „Plnění
opatření
vyplývající
z Cyklostrategie
2014-2020“
a „Memorandum Kraj Vysočina a Stat. město Jihlava“.

9

Posílení hromadné ekologické
dopravy na úkor IAD

Součástí žádného projektu nebylo posílení hromadné dopravy.
Na snižování IAD má však vliv podpora cykloturistiky na úkor
jiných forem CR.

Zdroj: Vyhodnocení SEA (2017) a popis projektů
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3. SOUHRN
Dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bylo
provedeno sledování a rozbor vlivů koncepce Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na
období 2017  2025 na životní prostředí za období 2017 - 2018. Hodnocení bylo provedeno na
základě doposud předložených projektů a s využitím monitorovacích indikátorů/ukazatelů a otázek
pro hodnocení a výběr projektů.
Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemělo ve
sledovaném období nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví,
a není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně
rozhodnout o změně koncepce.
Naopak lze konstatovat, že provádění koncepce má doposud neutrální až mírně pozitivní vlivy na
jednotlivé složky životního prostředí (nastanou po realizaci vybraných projektů), a to v menší míře
na oblast ochrany ovzduší, ochrany před hlukem, zprostředkovaně také na EVVO a zejména pak na
oblast ochrany kulturního dědictví.
Pro zpětnou vazbu dodržování principů udržitelného cestovního ruchu doporučujeme monitorovat
intenzitu návštěvnosti (v rámci cykloturistiky již probíhá), také na hipostezkách, resp. v těch územích,
kde může zvýšená návštěvnost vytvářet tlak na chráněné či cenné části přírody či kulturní památky.
Monitorování dynamiky, sezónnosti, distribuce návštěvnosti, apod. může sloužit následnému
managementu cestovního ruchu s cílem snížit potenciální střety a zefektivnit udržitelnost CR.
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4. HLAVNÍ POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ
RADDIT consulting s.r.o. (2017): Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 
2025. Vyhodnocení koncepce dle zákona č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve
znění pozdějších předpisů (dle přílohy č. 9 citovaného zákona).
Krajský úřad Kraje Vysočina (2018): Stanovisko ke koncepci dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ze dne 29. 1. 2015.
Krajský úřad Kraje Vysočina (2018): Popisy projektových záměrů (2017 a 2018).
PROCES  Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. (2016): Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji
Vysočina
na
období
2017

2025.
Dostupné
na
<https://www.krvysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4086472>.
ATEM (2017): Hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

18-R-12
Listopad 2018

22

