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Použité zkratky 

 

AOPK   Agentura ochrany přírody a krajiny 

CK   Cestovní kancelář 

CR   Cestovní ruch 

ČDDD   Čistý disponibilní důchod domácností  

ČR   Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

DS   Destinační společnost 

ETC   European Travel Commission  

EU   Evropská unie 

HDP   Hrubý domácí produkt 

CHKO   Chráněná krajinná oblast 

KV   Koruna Vysočiny 

VDNM  Vodní dílo Nové Mlýny  

MSP   Malá a střední podnik 

NPR   Národní přírodní rezervace 

NPÚ   Národní památkový ústav 

NUTS   Nomenklatura územních statistických jednotek 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

PP   Přírodní památka 

PR   Přírodní rezervace  

ULL   Ultralehké létání  

TIC   Turistické informační centrum 

TO   Turistická oblast 

UNESCO  Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu 

WTO   World Trade Organization   

SLZ   Sportovní létací zařízení 
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1 Úvod 

Strategie rozvoje cestovního ruchu Koruna Vysočiny (dále jen Strategie) byla 

vytvořena pro nastavení efektivního modelu cestovního ruchu, včetně řízení lidských 

zdrojů působících napříč všemi subjekty cestovního ruchu na území, které zastřešuje 

Koruna Vysočiny (KV). Dalším cílem Strategie bylo vymezení jasných kompetencí 

v systému řízení cestovního ruchu a nastavení systému jeho financování. Cestovní 

ruch totiž představuje komplexní hospodářské odvětví, které významným způsobem 

ovlivňuje zaměstnanost, platební bilanci a socioekonomický rozvoj mikroregionů, 

podílí se na tvorbě hrubého domácího produktu, má vliv na příjmy místních rozpočtů 

a podporuje také investiční aktivitu v území. Všeobecně je tak cestovní ruch 

považován za odvětví budoucnosti. Jeho rozvoj musí mimo jiné provázet silný 

multiplikační efekt, který přinese přidanou hodnotu na území které Koruna Vysočiny 

zastřešuje. 

Koruna Vysočiny se snaží v rámci svých záměrů rozvíjet zájmové území mikroregionů 

citlivě, šetrně a v souladu se všemi principy udržitelného života, se společným cílem 

vytvoření turisticky atraktivní oblasti, s rostoucím významem pro cestovní ruch, při 

zachování všech přírodních a kulturních hodnot a v souladu se zájmy místních 

obyvatel. Společnými záměry Koruny Vysočiny je proto především podpora růstu 

cestovního ruchu v destinaci, iniciace spolupráce mezi podnikatelskou sférou, 

samosprávou a neziskovými organizacemi a v neposlední řadě realizace projektů na 

podporu rozvoje regionu. Vzhledem k tomu, že pojem Vysočina se vztahuje 

k rozsáhlejšímu regionu, bylo pro vytvoření společného zájmu využito neologismu 

„Koruna Vysočiny“. Tento název jasně vystihuje určení širšího geografického 

zařazení regionu (Vysočina), ale současně přidává určující a rozlišovací přídomek 

(Koruna), který má úlohu nejen poetickou, ale také marketingovou. Tímto přídomkem 

je tato společnost z hlediska geografie charakterizována jako ta „na hoře“, tj. 

v nejvyšší části Vysočiny. Vytvořením společného turistického klenotu Koruna 

Vysočiny se snaží tato destinační společnost  vyzdvihnout unikátnost turistických cílů 

a zároveň zachovat jedinečnost každého z jednotlivých regionů tak, aby svojí pestrostí 
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tvořily dohromady harmonický celek toho nejlepšího ze svých pokladů a tradic, jak je 

to zřejmé z obrázku 1. 

Obrázek 1: Koruna Vysočiny 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak vyplývá z obrázku, vytvořením společného turistického klenotu Koruna Vysočiny 

se destinační společnost snaží vyzdvihnout unikátnost turistických cílů a zároveň 

zachovat jedinečnost každého z jednotlivých regionů tak, aby svojí pestrostí tvořily 

dohromady harmonický celek toho nejlepšího ze svých pokladů a tradic. Na stejném 

základě je vytvářena i erbovní a přívlastková symbolika, která vychází buď 

z historického užívání nebo vhodného uchopení přednosti jednotlivého mikroregionu. 

Zmíněné mikroregiony mají podobnou geografii i společné kulturní tradice, což je v 

rámci budování turistické oblasti nejpodstatnějším rysem. Tento prvek byl sledován 

již při vytváření vize spolupráce v území Koruny Vysočiny, aby nevznikal nesourodý 

celek na základě politické shody, ale aby se primárně jednalo o nabídku, kde budou 

jednoznačně pojmenovatelné rysy a charakteristiky. Z tohoto důvodu byla spolupráce 

budována i přes stávající krajskou hranici mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským 

krajem, která je pouze současným umělým politickým rozdělovníkem. Jinak totiž vždy 

a to jak geograficky, tak i turisticky představovala jednotné území okolo horního toku 
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řeky Svratky od „brány Vysočiny“ v Nedvědici, až po její „zelenou střechu“ ve 

Žďárských vrších. Koruna Vysočiny se nebrání možnosti přidat k aktivitám destinace 

i obce a subjekty sousedních regionů, které organicky k Vysočině také přináleží, 

přestože je odděluje politická hranice jiného kraje. Jde zejména o mikroregion severní 

části CHKO Žďárské vrchy, tedy Hlinecko a Poličsko, nebo o nejvýchodnější cíp 

Vysočiny, kterým je Olešnicko v Jihomoravském kraji. 

2 Vymezení území a základních trendů 

Pro zpracování analýzy je nejprve nutné vymezit zájmové území a seznámit se se 

všemi aktuálními trendy v oblasti cestovního ruchu a to nejen na úrovni České 

republiky, Kraje Vysočina, ale i vlastního mikroregionu. 

2.1 Základní charakteristika území 

Turistickou destinaci Koruna Vysočiny aktuálně tvoří čtyři mikroregiony, kterými 

jsou Bystřicko, Nedvědicko, Novoměstsko a Žďársko, viz obrázek 2. 

Obrázek 2: Zájmové území Koruny Vysočiny 

 

Zdroj: vlastní zdroj 
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V současnosti Koruna Vysočiny působí na území 1 180 km2, dle zájmu sousedních 

mikroregionů však může svoji působnost dále rozšířit. Základní charakteristika 

mikroregionů které zastřešuje Koruna Vysočiny je provedena v tabulce 1.  

Tabulka 1: Základní charakteristika mikroregionů Koruny Vysočiny 

Název Rozloha  
v km2 

Počet obyvatel 
(k 1.1.2019) 

Hustota 
osídlení 

Počet  
obcí 

Bystřicko 348 18 873 54 35 

Nedvědicko 75 3 927 52 10 

Novoměstsko 293 19 401 66 30 

Žďársko 464 42 648 92 48 

Celkem 1 180 84 849 72 123 

Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

2.1.1 Bystřicko 

Bystřicko zahrnuje mikroregion kolem města Bystřice nad Pernštejnem, nacházející 

se na krajském trojmezí Kraje Vysočina s kraji Jihomoravským a Pardubickým. Jako 

turistický mikroregion v severovýchodním cípu Českomoravské vrchoviny navazuje 

na západněji položené Žďárské vrchy, které jsou pramennou oblastí zdejších řek. 

Odtud na Bystřicko přitéká řeka Svratka, která dále teče k jihu, aby modelovala reliéf 

krajiny  do poměrně členité podoby na celém zbytku Vysočiny. Hluboké, až 

kaňonovité údolí řeky a jejích přítoků kontrastuje s vysokým převýšením (místy i přes 

300 m) okolních vrcholků, které dávají krajině podhorský až horský ráz. Prvek 

nedostupnosti přitom umožnil v regionu zachování celé řady unikátních přírodních 

společenství, které dnes tvoří soustavu zvláště chráněných území přírody včetně lokalit 

evropského významu zařazených v soustavě Natura 2000. Podstatná část Bystřicka 

leží v přírodním parku Svratecká hornatina. Přirozeným centrem je město Bystřice nad 

Pernštejnem. Významnějšími obcemi je Dolní Rožínka, Strážek, Rožná a Vír. 

Rozloha: 348 km2  

Počet obyvatel: 18 873 (k 1.12019, zdroj ČSÚ) 

Počet obcí: 35 

Obce mikroregionu: Blažkov, Bohuňov, Bukov, Bystřice nad Pernštejnem, Dalečín, 

Dolní Rožínka, Horní Rožínka, Chlum-Korouhvice, Koroužné, Lísek, Milasín, 
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Moravské Pavlovice, Nyklovice, Písečné, Prosetín, Radkov, Rodkov, Rovečné, 

Rozsochy, Rožná, Strachujov, Strážek, Střítež, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, 

Ubušínek, Unčín, Věchnov, Velké Janovice, Velké Tresné, Věstín, Věžná, Vír, Zvole, 

Ždánice.  

Turistické informační centrum Bystřice nad Pernštejnem 

Masarykovo nám. 1, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

Tel.: +420 566 590 388 – 387 

e-mail: info@bystricenp.cz 

web: https://info.bystricenp.cz/ 

2.1.2 Nedvědicko 

Nedvědicko je mikroregion pod perlou historie a gotické architektury, s mramorovým 

hradem Pernštejn. Malý mikroregion, který tvoří pouze deset obcí dnes nese hrdý 

název po svém srdci Mikroregion Pernštejn, a reprezentuje tak společné historické 

kořeny. Území obydlené již v období raného středověku vystihuje dodnes krása 

přírody a malebnost údolí uprostřed členitých kopců, a obrovská pestrost množství 

turistických cílů koncentrovaných na malém území.  

Rozloha: 75 km2 

Počet obyvatel: 3 927 (k 1.12019, zdroj ČSÚ) 

Počet obcí: 10 

Obce mikroregionu: Býšovec, Černvír, Doubravník, Drahonín, Nedvědice, Olší, 

Pernštejnské Jestřabí, Sejřek, Skorotice, Ujčov. 

Turistické informační centrum Nedvědice 

Nedvědice 52, 592 62 Nedvědice 

Tel.: +420 511 119 173 

e-mail: info@penstejnsko.cz 

web: nedvedice.cz 

web: pernstejnsko.cz 

mailto:info@bystricenp.cz
mailto:info@penstejnsko.cz
http://www.nedvedice.cz/
http://www.pernstejnsko.cz/
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2.1.3 Novoměstsko 

Mikroregion Novoměstsko obklopuje slavné sportovní srdce Vysočiny, jímž není nic 

menšího, než Nové Město na Moravě. I když dnes nepatří mezi ostatními sousedskými 

městy k největším, svou historií, jako odvěké sídlo vrchnostenské správy na horním 

toku řeky Svratky a Bobrůvky, mnohé ostatní předčí. Dnešní Novoměstsko zahrnuje 

pruh území pod administrativní správou Nového města jako obce s rozšířenou 

působností od Křižánek na severu až po Bobrovou na jihu. Přirozeným centrem je již 

zmíněné Nové Město na Moravě. Na území Novoměstska se dále nachází tři obce, 

které získaly statut městyse, a to Bobrová, Jimramov a Sněžné. 

Rozloha: 293 km2  

Počet obyvatel: 19 401 (k 1.12019, zdroj ČSÚ) 

Počet obcí: 30 

Obce mikroregionu: Bobrová, Bobrůvka, Borovnice, Daňkovice, Dlouhé, Fryšava 

pod Žákovou horou, Javorek, Jimramov, Kadov, Krásné, Křídla, Křižánky, Kuklík, 

Líšná, Mirošov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové Město na Moravě, Nový 

Jimramov, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Radňovice, Řečice, Sněžné, 

Spělkov, Tři Studně, Věcov, Vlachovice, Zubří.  

Turistické informační centrum Nové Město na Moravě 

Vratislavovo nám. 114, 592 31 Nové Město na Moravě 

tel.: +420 566 598 750 – 1 

e-mail: ic@nmnm.cz 

web: hm.nmnm.cz 

web: nmnm.eu 

2.1.4 Žďársko 

Štíhlá bílá stavba na půdorysu hvězdy, která se vzpíná na Zelené hoře jako pomyslný 

středobod regionu Žďárska, dominuje zvlněné krajině lesů, rybníků ale i ostře 

řezaných údolí pěti řek, které v širším mikroregionu pramení. To je Santiniho kostel 

sv. Jana Nepomuckého, památka UNESCO, která je svou posvátnou geometrií řazena 

k nejvýznamnějším barokním stavbám nejen v České republice. Žďársko jako 

mailto:ic@nmnm.cz
http://www.hm.nmnm.cz/
http://www.nmnm.eu/
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mikroregion leží v severovýchodní části kraje Vysočina. Na severu hraničí s 

Pardubickým krajem, na západě sousedí se správními obvody ORP Havlíčkův Brod, 

Chotěboř a Jihlava, na jihu se nachází správní obvod ORP Velké Meziříčí a na východě 

správní obvod ORP Nové Město na Moravě. Přirozeným centrem je město Žďár nad 

Sázavou, které bylo do roku 2003 okresním městem. Po reformě veřejné správy se 

Žďár nad Sázavou stal obcí s rozšířenou působností (ORP). Na území Žďárska se 

nachází dále město Svratka a městyse Bohdalov, Nové Veselí, Ostrov nad Oslavou a 

Vojnův Městec. 

Rozloha: 464 km2 

Počet obyvatel: 42 648 (k 1.12019, zdroj ČSÚ) 

Počet obcí: 48 

Obce mikroregionu: Bohdalec, Bohdalov, Březí nad Oslavou, Budeč, Cikháj, Hamry 

nad Sázavou, Herálec, Hodíškov, Chlumětín, Jámy, Karlov, Kněževes, Kotlasy, 

Krásněves, Kyjov, Lhotka, Malá Losenice, Matějov, Nížkov, Nové Dvory, Nové 

Veselí, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Počítky, Poděšín, Pokojov, Polnička, 

Račín, Radostín, Radostín nad Oslavou, Rosička, Rudolec, Sázava, Sazomín, Sirákov, 

Sklené, Světnov, Svratka, Škrdlovice, Újezd, Vatín, Velká Losenice, Vepřová, Vojnův 

Městec, Vysoké, Znětínek, Žďár nad Sázavou.  

Turistické informační centrum Žďár nad Sázavou 

Stará radnice, nám, Republiky 24, 5291 01 Žďár nad Sázavou 

tel.: +420 566 628 539 

e-mail: ticzdarns@seznam.cz 

web: santinitour.cz/info-centrum 

2.2 Geografická poloha a fyzickogeografické podmínky 

Koruna Vysočiny zaujímá v rámci České republiky centrální polohu, tedy území jehož 

atraktivnost podtrhuje poměrně malé znečištění ovzduší, povrch tvořený 

pahorkatinami Českomoravské vrchoviny, s čistými zdroji vody a klikatícím se 

povodím. K 1. lednu na území Koruny Vysočiny žilo celkem ve 123 obcích 84 849 

obyvatel. Ekonomická výkonnost území sice jak u Kraje Vysočina zaostává za 

mailto:ticzdarns@seznam.cz
http://www.santinitour.cz/info-centrum
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celorepublikovým průměrem, což je způsobeno i tím, že tradičně významné postavení 

zde má zemědělství. Území má ale poměrně stabilizovanou síť základních a středních 

škol, s poměrně dobře zajištěnou zdravotní péčí a nízkou kriminalitou.  

2.2.1 Bystřicko 

Území Bystřicka náleží do kraje Vysočina (bývalého okresu Žďár nad Sázavou). Na 

východě sousedí s Jihomoravským krajem, na severozápadě je krátká hranice s 

Pardubickým krajem, na západě sousedí s Novoměstskem a na jihu s Mikroregionem 

Velkomeziříčským-Bítešsko. Bystřicko se nachází v Hornosvratecké vrchovině, kde 

Žďárské vrchy na severu oblasti navazují na jižnější Nedvědickou vrchovinu, která je 

nejčlenitější částí celé Vysočiny. Krajina se zde mírně svažuje od severu k jihu, k 

nejatraktivnějším místům zde patří údolí řeky Svratky, kde dochází k vysokému 

relativnímu převýšení (místy i přes 300 m). Vrchy kolem Svratky se tu pojí téměř v 

horské hřebeny a řadu nejvyšších vrchů Bystřicka lze nalézt právě tady. Je to zejména 

Horní les (774 m) u Nyklovic a Kočího kopec (756 m) u Sulkovce, odkud lze ideálního 

počasí zahlédnout Kralický Sněžník nebo Alpy, viz obrázek 3.  

Obrázek 3: Kočího kopec (pohled na Kralický Sněžník) 

 
Zdroj: KORBÁŘ, L., archív 



                                                                           Strategie rozvoje cestovního ruchu                         

Stránka 14 z 97 

 

Podstatná část Bystřicka leží v přírodním parku Svratecká hornatina, který byl 

vyhlášen v roce 1990 na území o rozloze 365 km2.  

Podnebí je na Bystřicku drsnější, průměrné roční teploty se pohybují mezi 5 až 7 °C, 

úhrn srážek za rok dosahuje rozmezí 600 mm až 680 mm. Počet letních dnů je 

odhadován na 20 až 40 dnů, naopak mrazových dní se uvádí průměrně 120 až 140 za 

rok. Lokalita Bystřicka je přesto významným útočištěm teplomilných živočichů. 

Domov zde nachází například kudlanka nábožná (Mantis religiosa), modrásek 

černoskvrnný (Phengaris arion)1 a další. Početnou populaci tvoří ještěrka obecná 

(Lacerta agilis), užovka hladká  (Coronella austriaca) a slepýš křehký (Anguis 

fragilis). Vegetace oblasti je tvořena zejména mozaikou travinou bylinných 

společenstev s roztroušenými keři. Na jižních svazích se vyskytují především 

krátkostébelné kostřavové trávníky. Velmi často zde nalezneme vstavače obecného 

neboli kukačku (Orchis morio) a vzácně i koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). V 

hlubších půdách můžeme naleznout náročnější a také ohrožené druhy. Například se 

jedná o pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), hořeček brvitý (Gentianopsis 

ciliata), bleduli jarní (Leucojum vernum) a další. 

Bystřicko patří do úmoří Černého moře a celou oblast odvodňuje řeka Svratka se 

svými přítoky, z nichž největší jsou pravostranné Fryšávka, Bystřice, Nedvědička a 

Loučka. Svratka pramení u Křivého Javora a Žákovy hory, je dlouhá 173,9 km a 

plocha povodí je 7118,7 km2. Svratka se vlévá se do Dyje ve střední nádrži Nové 

Mlýny2. Kolem uvedených toků se zachovala spousta hradních zřícenin. Na březích 

Svratky je to Dalečín, Pyšolec, Zubštejn a Hradisko u Štěpánova. Dominantní vodní 

plochou je přehradní nádrž Vír (dokončená 1958) s druhou nejvyšší hrází v ČR (76,5 

m) a vodní plochou 223,6 ha vytváří. Významnou přírodní památkou v přehradní 

nádrži Vír je Chudobínská borovice, která roste na skalnatém ostrohu přehrady a 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

1 Modrásek černoskvrnný (Phengaris arion) je druh vzácně se vyskytujícího motýla. V minulosti býval v 

ČR rozšířen po celém území a v současnosti přežívá jen na hrstce lokalit. Obvykle se jedná o 

mikropopulace  několika desítek až stovek jedinců. 
2 Vodní dílo Nové Mlýny (VDNM) je kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy na 

jihu Moravy, na rozhraní okresů Břeclav a Brno-venkov. 
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souvisí se zatopenou vesnicí Chudobín, voz obrázek 4.  Tato borovice3 není jen 

důležitým přírodním mezníkem, ale také působivým svědectvím o vysoké odolnosti 

přírody vůči změně klimatu a dopadu na člověka. Vírská přehradní nádrž vytváří v 

krajině výraznou dominantu a slouží jako zásobník pitné vody pro Brno. 

Nejvyhledávanějšími rybníky jsou Skalský a Domanínský, které se nacházejí v těsné 

blízkosti města Bystřice nad Pernštejnem. 

Obrázek 4: Chudobínská borovice 

Zdroj:  OLBRZYMEK, M. 
 

2.2.2 Nedvědicko 

Krajina na Nedvědicku je velmi rozmanitá a nacházejí se c ní různé krajinné prvky. 

Řeky Svratka a Loučka proudí v hlubokých údolích mikroregionu, proto zde 

nalezneme prudké a skalnaté svahy, říční nivy, stráně pokryté křovinami nebo lesy, 

pastvinami, pole i místa dalekých rozhledů. Region je známý krásnou přírodou a 

čistým životním prostředím. Značná část se nachází v přírodním parku Svratecká 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

3 Borovice lesní (Pinus sylvestris) 
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hornatina. Na území mikroregionu se nachází několik přírodní rezervací a chráněných 

území. Jedná se o Sokolí skálu, Rezervaci Nad Horou, Údolí Chlébského potoka a 

Hrádky. V mikroregionu najdeme množství chráněných vzácných druhů rostlin. 

Například na jaře můžeme v přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka na lokalitě o 

rozloze asi 4,3 ha spatřit mnoho bílých květů bledule jarní (Leucojum vernum), viz 

obrázek 5, ale i prvosenky vyšší (Primula elatior), lýkovce jedovatého (Daphne 

mezereum), jaterníku trojlaločnatého (Hepatica nobilis), plicníku tmavého 

(Pulmonaria obscura) a pcháče potočního (Cirsium rivulare).  

Obrázek 5: Přírodní rezervace Údolí u Chlébského potoka 

 
Zdroj: Bystřicko 

Na Sokolí skále u Prudké můžeme obdivovat tařici skalní (Aurinia saxatilis). 

Vyskytují se zde například i brambořík evropský (Cyclamen europaeum), lilie 

zlatohlavá (Lilium martagon), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) a různé druhy 

vstavačů (Orchis). V hlubokých lesích lze najít velké množství hub. Na území 
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Nedvědicka pozorovat zajímavé živočichy, vyskytují se zde chráněný výr (Bubo), 

krkavec velký (Corvus corax), skorec  (Cinclus) nebo například ledňáček říční (Alcedo 

atthis). V řece Svratce žijí pstruzi a lipani. Lze zde spatřit mnoho chráněných druhů 

brouků a motýlů.  

Geologické složení území mikroregionu je mnohotvárné, půda se využívá 

hospodářsky. U Horního Čepí se těžilo stříbro a barevné kovy. Nápadné pozůstatky po 

dolování na katastru Horního Čepí jsou zachovány a 900 m severozápadně od obce, u 

cesty vysoko ve svahu nad levým břehem potoka tekoucího od zřícenin pusté samoty 

Lhotky, v Pavelkově lese. V okolí Olší a Drahonína se těžila uranová a železná ruda. 

V okolí Nedvědice a Drahonína se objevují mineralogické lokality, ve kterých najdeme 

množství minerálů. Některé kostely, řada pomníků a křížů byly postaveny z bílého 

nedvědického mramoru, který se zde těžil.4 V širším okolí Nedvědice se nachází celá 

řada opuštěných mramorových dolů mezi sběrateli je však oblíbený především malý 

výchoz s neobvyklým modrým mramorem. V posledním z lomů byla těžba ukončena 

v sedmdesátých letech minulého století. Nedvědickem regionem protéká méně 

významná řeka Loučka a Svratka. Řeka Loučka, ještě jako Bobrůvka,  pramení 1 km 

západně od Rokytna v nadmořské výšce 725 m, v Novém Městě protéká několika 

rybníky a dále teče na jih, až v Dolních Loučkách se stéká s Libochovkou. Zde získává 

název Loučka, aby se stala pravostranným přítokem Svratky. Svratka na Nedvědicku, 

podobně jako na Bystřicku utváří území, jak to uvádí Šmarda: „Údolí Svratky je velmi 

malebné. Místy je lemováno po obou březích lesy, jinde vysoko strmí rulové ostrožny 

skalní. Na svém toku míjí četné hrady a zámky a pohání mnohé mlýny a továrny.“5 

2.2.3 Novoměstsko 

Novoměstsko kopíruje území spádového obvodu obce s rozšířenou působností Nové 

Město na Moravě. Leží ve střední části bývalého okresu Žďár na Sázavou, a tvoří 

severovýchodní část kraje Vysočina. Na jihu sousedí s mikroregionem 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

4 Jedna lokalita se nachází asi 500 m od kostela v Nedvědici, přístup je po asfaltové cestě, která je odbočkou 

ze silnice Nedvědice – Pernštejn. 
5 ŠMARDA, J. Tišnovsko: vlastivědné poměry okresu. Tišnov: 1939, 51 s.  
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Velkomeziříčsko-Bítešsko, na východě s mikroregionem Bystřicko, na severu 

s Hlineckem a Poličskem v Pardubickém kraji. Jižní část Novoměstska leží v 

nadmořské výšce okolo 500 metrů, v severní oblasti se nadmořská výška zvyšuje na 

600 – 800 metrů. Severní část mikroregionu leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské 

vrchy, která byla vyhlášena v roce 1970. V oblasti se nachází několik desítek skalních 

útvarů, z nichž nejvyšší je Devět skal (nadmořská výška 836 metrů), viz obrázek 6. 

Obrázek 6: Devět Skal 

 

Zdroj: Obec Herálec 

Podnebí Novoměstska je ovlivněno vyšší nadmořskou výškou kraje Vysočina, tj. 

celkově chladnějším počasí s krátkým létem. Typické pro tento Novoměstsko je 

množství sněhu, který se zde drží ještě v době, kdy v jiných lokalitách už panuje jarní 

počasí. Počet dnů se sněhovou pokrývkou se udává mezi 60 a 100, počet letních dnů 

mezi 20 až 40. Teploty v zimním období dosahují v průměru -3°C až -5°C, v letních 

měsících vystupují průměrně na 15°C až 17°C. Průměrná roční teplota je 4°C až 8°C. 

Bohužel v posledních několika letech postihuje i tento region změna klimatu. 

Novoměstsko leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, která je důležitou 

pramennou oblastí na hlavní evropské rozvodnici mezi Severním a Černým mořem. 

Do Severního moře jsou odvodňovány řeky Chrudimka, Sázava a Doubrava. Do 
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Černého moře pak řeka Svratka a Oslava. Vedle těchto toků zde pramení řada 

drobnějších potoků, které vytvářejí poměrně hustou říční síť. Nejvýznamnějším 

vodním tokem je však opět řeka Svratka, jejímž přítokem je říčka Fryšávka. Turisty 

vyhledávané jsou oblasti, v nichž se nachází rybníky, z nichž nejvýznamnější jsou 

Medlov (rozloha 22 ha), Sykovec (rozloha 13,9 ha), Milovský rybník (rozloha 7 ha) a 

Zuberský rybník. Na území Novoměstska se nachází Chráněná krajinná oblast 

Žďárské vrchy, která patří mezi největší chráněná území v České republice. 

V chráněné krajinné oblasti je krajina ekologicky a biologicky vyvážená a nachází se 

zde řada přírodních rezervací a památek. Turisticky zajímavá jsou i rašeliniště a 

podmáčené louky, z nich nejvýznamnější jsou Dářská rašeliniště, což je  cenný 

komplex rašelinných ekosystémů, jediná lokalita blatkového boru na Českomoravské 

vrchovině. Rašeliniště typu přechodového vrchoviště, v němž se zachovala rašeliništní 

společenstva s porostem borovice blatky (Pinus rotundata) a řada chráněných a 

ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jde také o významnou lokalitu vážky 

jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). Lokalita se nachází na území CHKO Žďárské 

vrchy a její součástí jsou dnešní NPR Dářko a NPR Radostínské rašeliniště. Jsou to 

však také Branty, Díly u Lhotky, Pernovka , Radostínské rašeliniště, Sklenské louky 

nebo lokalita Pod Kamenným vrchem, které jsou turisticky zajímavé. 

Centrem Novoměstska  je město Nové Město na Moravě, které je význačným 

kulturním, sportovním, hospodářských a turistickým centrem celého mikroregionu. 

Samotné Nové Město leží na mírném návrší nad soutokem říček Bobrůvky a 

Bezděčky. Město je výchozím místem mnoha turistických cest, které vedou do 

nejzajímavějších partií oblasti. 

2.2.4 Žďársko 

Území Žďárska leží převážně v Bítešské vrchovině, ale zasahuje i do Křižanovské 

vrchoviny, Žďárských vrchů a nepatrně i do Havlíčskobrodské pahorkatiny. Oblast 

jižně od Žďáru je mírně zvlněná s rozsáhlými plošinami s velkým množstvím rybníků. 

Severní část správního obvodu je velice členitá a nachází se zde i nejvyšší místo, které 

je na hranici se správním obvodem Nové Město na Moravě, poblíž vrcholu Devět skal 
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(836 m).  Celá oblast je významná z vodohospodářského hlediska, protože zde pramení 

pět řek. Do Černého moře odtéká Svratka a Oslava a do Severního moře Doubravka, 

Chrudimka a Sázava. Z rybníků je nejznámější Velké Dářko, Veselský a Matějovský 

rybník nebo Pilská nádrž, přehrada Staviště (z roku 1959) a Stržská nádrž (z roku 

1954) slouží jako zdroje pitné vody. Příroda na Žďársku není tolik poškozená jako v 

jiných mikroregionech a nachází se zde řada národních a přírodních rezervací i 

památek. Nejvýznamnější chráněnou krajinnou oblastí jsou Žďárské vrchy (zřízena v 

roce 1970). Patří mezi naše největší chráněná území se zachovalými přírodními 

společenstvy a s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedním ze 

zalesněných vrcholů je Žákova hora, kde se na jižním svahu nachází národní přírodní 

rezervace jako ukázka přirozeného jedlobukového pralesa. V národní přírodní 

rezervaci Dářko se rozkládá nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny.  

Podle klasifikace klimatických oblastí, se na území Žďárska nacházejí dvě klimatické 

oblasti. Oblast CH7, která se nachází severně od města Žďár nad Sázavou, je 

charakteristická velmi krátkým až krátkým létem, které je mírně chladné a vlhké. 

Přechodné období je dlouhé, s mírně chladným jarem, mírným podzimem a dlouhou 

zimou s dlouho trvající sněhovou pokrývkou. Oblast MT3, která se naopak nachází 

jižně od Žďáru nad Sázavou, je definována jako oblast s krátkým létem, které je mírné 

až mírně chladné. Přechodné období je normální až dlouhé, jaro i podzim jsou mírné 

a zima je normálně dlouhá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Vzhledem ke 

klimatickým poměrům nabízí území Žďárska příznivé podmínky zejména pro pěší 

turistiku, cykloturistiku, v zimě díky velkému množství běžeckých tras má vhodné 

podmínky pro lyžařskou turistiku a některé oblasti, které disponují významnými 

rybníky či vodními nádržemi mají vhodné předpoklady pro rozvoj letní rekreace u 

vody. 

Z uvedených důvodů je Žďársko cenné z hlediska ochrany přírody a krajiny. Na 54,3 

% území se nachází zvláště chráněná území jak maloplošná, tak i velkoplošná ZCHÚ 

v zastoupení CHKO Žďárské vrchy. Podle AOPK mezi 19 maloplošných chráněných 

území patří: Národní přírodní rezervace (NPR Dářko, NPR Žákova hora, viz obrázek 

7,  NPR Radostínské rašeliniště), Přírodní rezervace (PR Baba - V Bukách, PR Branty, 



                                                                           Strategie rozvoje cestovního ruchu                         

Stránka 21 z 97 

 

PR Olšina u Skleného, PR Pod Kamenným vrchem, PR Štíří důl) a Přírodní památky 

(PP Brožova skála, PP Díly u Lhotky, PP Louky u Černého lesa, PP Mlýnský potok a 

Uhlířky, PP Peperek, PP Roštípená skála, PP Sklenské louky, PP Suché kopce, PP 

Světnovské údolí, PP Tisůvka a PP Zkamenělý zámek). Přírodní park Bohdalovsko se 

rozkládá na území 12 obcí (někde jen části) jižně od Žďáru nad Sázavou. Území je 

cenné z hlediska krajinného zvláště velkým počtem rybníků s vytvořeným litorálním 

pásmem, ale i z hlediska výskytu řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Lesní ekosystémy patří k nejvýznamnější složce životního prostředí. Mezi 

nejdůležitější funkcí lesa vyjma produkce dřevní hmoty patří zajišťování ochrany 

půdy, vázání CO2, vytváření ekologicky a esteticky hodnotného přírodního prostředí.  

Obrázek 7: Žákova hora 

 

Zdroj: Chata Tři Studně 

2.3 Historie osídlování území 

Zabývat se pozůstatky z doby předhistorické je spíše úkolem archeologie a na území 

dnešní Koruny Vysočiny je to obtížné již z toho, že po dlouhá staletí zde byl hustý 

prales. Vždyť ještě v 1. polovině 12. století vedlo územím pouze pár úzkých stezek, 
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které bylo možné v případě nebezpečí okamžitě zatarasit. Osídlování kraje proto také 

probíhalo postupně a není divu, jak uvádí Čermák, že v této době se enormně 

používalo dřevo ať už jako stavební materiál (i krytina všech budov) nebo palivo a 

hospodářské náčiní, v podstatě vše, co se netýkalo odívání a stravování. Důsledky 

tohoto trendu logicky vyústily v extrémní úbytek lesa v tehdejší krajině.6 Dominantami 

tohoto kraje byly proto od 13. století rozsáhlé hrady a tvrze, které se tyčily na březích 

místních toků, avšak trochu překvapivě už v 15. století je mnoho z nich rozbořeno. 

Jejich ruiny jsou sice dnes zarostlé v lesích, ale i přes to jsou stále cílem turistů, kteří 

si chtějí připomenout dobu našich předků, jak to dokládají současným mýcením  znovu 

odhalené zbytky hradu Auršperk, který byl označován také jako Auersperg, Ušperk a 

Ungersbert. 

Historie jedné části území Koruny Vysočiny, tedy Nedvědicko a Bystřicko, je tak úzce 

svázána s hradem Pernštejnem a příslušníky rodu „Zubří hlavy“, kteří se v oblasti 

objevují na začátku 13. století, tehdy ještě s přídomkem „z Medlova“. Za služby 

královských úředníků získali část území na horním toku Svratky a zapojili se do 

sílícího proudu kolonizace tohoto hornatého území pohraničního hvozdu. Tak 

například vznik Bystřice je připomínán v roce 1220 ve spojitosti se jménem Štěpána 

z Medlova, Strážek vzniká roku 1242, Vír 1243, Pernštejn 1285 a Dalečín 1349. 

Střediskem kolonizátorů byl hrad Kámen, dnešní Zubštejn, protože jak uvádí Belcredi 

s Kružíkem7 lze téměř s jistotou říci, „že do této oblasti vnikl a Jimramov založil 

Jimram z rodu Pernštejnů, totiž Jimram II. z Kamene, jenž žil mezi léty 1230 až 1298“. 

Jimramov již však leží na Novoměstsku. Pánové z Medlova tedy zakládali vsi a 

městečka, ale také rodový klášter v Doubravníku. Vyjádřením pevné držby zdejší 

krajiny bylo i vybudování hradu Pernštejna, jehož vznik je datován nedlouho před 

rokem 1285. Tehdy také pánové z Medlova přijali označení Pernštejnové, v té době 

nejbohatší a nejmocnější panský rod Českého království. Pernštejnský rod se začal 

rozrůstat do několika větví jak dodnes dokládají mnohé zříceniny dalších hradů na 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

6 ČERMÁK, E. Kronika Zubří země. Jimramov-Hollywood-Roma, 1979, 311 s.  
7 BELCREDI, L.: KRUŽÍK, M. Jimramov 1361-2011: almanach k 650. výročí první písemné zmínky. 

Jimramov, 2011. 
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území. Historicky zajímavé je, že době husitské revoluce a vlády Jiřího z Poděbrad se 

stal Pernštejn jednou z nejvýznamnějších moravských husitských pevností. V této 

době také vrcholil jeho vojenský význam. Ten se ale potvrdil ještě mnohem později, 

kdy do dějin třicetileté války se zapsalo krátké a neúspěšné obléhání Pernštejna Švédy 

v roce 1645.  

O Nedvědici můžeme předpokládat, že vznikla jako podhradí sídla pernštejnských 

pánů, což znamená, že existovala již také v roce 1285. V zápise v zemských deskách 

z roku 1350 jsou pak spolu s Nedvědicí uváděny ještě Jámy (zaniklá ves v místech 

pozdějšího dvora Mansberk), Bor, Býšovec, a od těchto osad značně vzdálené 

Pavlovice a Daňkovice. Co se týká Bystřice nad Pernštejnem, její nejstarší historií se 

zabývalo mnoho autorů. Samo město Bystřice na svých webových stránkách uvádí, 

že  podle listiny z roku 1238, zachované v opisu z konce 13. století, stál v této lokalitě  

kostel náležící ke klášteru v Doubravníku. Osada pak byla založena ve 13. století jako 

správní středisko šlechtickým rodem erbu zubří hlavy, pány z Medlova, později z 

Pernštejna. Jisté však je, významným městečkem, de facto vlastně už malým městem, 

se stala Bystřice ještě před rokem 1348. V té době totiž přešla do majetku moravských 

markrabat, a proto se objevil na městské pečeti jejich znak. 

Historie druhé části území Koruny Vysočiny, tedy Žďárska a Novoměstska je  

spojována s raným osídlováním téměř pralesovité krajiny na pomezí Čech a Moravy. 

Toto osídlování bylo spojeno se „žďářením“ lesů pro hospodářskou činnost rolníků. 

Sídly se pak stávaly především kláštery a jejich okolí. Například osada Žďár vznikla 

při cisterciáckém klášteře založeném Bočkem z Obřan8 roku 1252. Po krátkodobé 

existenci v místech označovaných dnes "Na starém městě" byla přemístěna na levý 

břeh řeky Sázavy do míst dnešního historického jádra. O Žďáře jako městečku se 

poprvé zmiňuje listina z roku 1293. Podle zachovaných urbářů z roku 1407 již tehdejší 

městečko čítalo 93 usedlostí. Oficiálně na město byl Žďár nad Sázavou povýšen 

Františkem kardinálem z Ditrichštejna v roce 1607. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

8 Boček z Jaroslavic a ze Zbraslavi, nebo také Boček z Obřan, byl  moravský šlechtic z rodu pánů ze 

Zbraslavi.. 
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Také Nové Město bylo založeno Bočkem z Obřan okolo roku 1250. Na listině krále 

Václava II. z roku 1293 je již nazýváno Nova Civitas. Nejdůležitějšími vlastníky byli 

páni z Lipé, páni z Pernštejna, Vilém Dubský z Třebomyslic, Dietrichštejnové, 

Kratzerové a nakonec Nadační ústav šlechtičen Mariánská škola v Brně. Největšího 

rozkvětu si však Nové Město užívalo v době renesance za pánů z Pernštejna. Povýšeno 

na město bylo Nové Město opět za kardinála Františka z Dietrichštejna v roce 1635. 

Ale i další větší obce Novoměstska mají dlouhodobou historii, vždyť například první 

zmínka o Bobrové existuje z roku 1267. Bobrová je tak jedním z nejstarších sídel na 

Novoměstsku, vznik Řečice je spojován s klášterním dvorcem, tzv. grangií9, kterou 

zde založil žďárský klášter již na konci 13. století. Věcov je připomínán v roce 1392 a 

o Sněžném (dříve Německé) je první písemná zmínka z roku 1335, kdy Jeruše (dcera 

Jimrama z Aueršperka) darovala příjmy z obce doubravnickému klášteru.  

3 Základní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 

Význam cestovního ruchu již delší dobu celosvětově roste. Všeobecně lze sledovat 

změny v přístupu k marketingu cestovního ruchu, s cílem odklony od masového pojetí 

ke strukturálněji koncipovanému přístupu. Současně se projevuje trend častější 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru v oblasti cestovního ruchu, kdy snahou je 

vytvořit nové produkty a rozšířit tak stávající nabídku produktů a přesunout poptávku 

cestovního ruchu i mimo tradiční centra a oblasti. 

3.1 Aktuální trendy v cestovním ruchu 

Podle World Trade Organization (WTO) a European Travel Commission (ETC) mezi 

aktuální trendy patří: 

- internet jako vysoce frekventovaný a nejvýznamnější zdroj informací, dále pak 

„šeptanda“ (Word of Mouth) a osobní doporučení,  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

9 Grangie (latinsky grangium) byl velký hospodářský dvůr řádu cisterciáků. Grangia také byla nástrojem 

kolonizace odlehlých neosídlených území a zároveň zajištěním soběstačnosti klášterů, kterým řádová 

pravidla nařizovala nezávislost na vnějším světě. 
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- internet jako hlavní komunikační kanál, kdy vliv na rozhodování mají on-line 

recenze, webové stránky ubytovacích zařízení, turistických oblastí a 

turistických atrakcí, 

- internet jako důležitá forma prezentace na webových stránkách,  

- růst on-line prodeje individuálních produktů a služeb cestovního ruchu a růst 

počtu přímých rezervací (bez využití cestovních kanceláří – pokles jejich 

významu),  

- růst počtu turistů ve vyšším (seniorském) věku a mladých lidí (16 až 35 let),  

- individualizace cestovního ruchu, tj. růst poptávky po menších ubytovacích 

jednotkách, po individuálním cestování,  

- dominance automobilové dopravy,  

- zkracování „hlavní“ dovolené, větší počet krátkodobých dovolených 

(prodloužené víkendy apod.),  

- růst poptávky po mimosezónních aktivitách,  

- růst požadavků turistů/návštěvníků na služby (poměr kvalita/cena),  

- rozvoj zážitkového turismu,  

- růst zájmu o aktivní dovolené, wellness produkty, lázeňské pobyty a fitness 

centra,  

- růst poptávky po aktivitách ve volném čase a relaxaci (relaxačních pobytech),  

- poskytování produktových balíčků, zejména aktivní a mladí lidé si chtějí svůj 

balíček poskládat sami,  

- rozvoj nových forem cestovního ruchu, jako je městský cestovní ruch, event 

turismus, industriální, gastronomický, zážitkový cestovní ruch, couchsurfing, 

geocaching,  

- využívání mobilních aplikací (satelitní navigace, informační SMS o nabídce a 

aktualitách v regionu, MMS pohlednice a další),  

- brand management, kdy klíčovým prvkem již není značka konkrétní destinace, 

ale značka celé lokality (města, regionu),  

- sezónní návštěvnost kraje (nejvyšší návštěvnost v letní sezóně).  
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V mikroregionech které zastřešuje Koruna Vysočiny hraje navíc významnou úlohu 

stav životního prostředí, protože kvalita životního prostředí je návštěvníky/turisty  

vnímána velice negativně. Významným faktorem rozvoje cestovního ruchu je ale také 

politická stabilita, respektive nestabilita, kdy návštěvníky určitých lokalit od návštěvy 

výrazně odrazují nepokoje nebo různé kriminální činy včetně terorismu. Významnou 

bariérou rozvoje cestovního ruchu je ale také doprava, resp. dostupnost destinace, 

kvalita silnic a dopravní značení, úroveň turistických služeb, jako je kvalita 

stravovacích zařízení, značení turistických tras, informovanost apod. Proto je pro 

pochopení nových trendů v oblasti cestovního ruchu v mikroregionech, které 

zastupuje Koruna Vysočiny, nezbytné vnímat celé území ve všech souvislostech a 

širším kontextu.   

3.2 Sociodemografická analýza území 

Všeobecně je známé, že nabídka cestovního ruchu se mění v závislosti na poptávce, 

která je ovlivněna stárnoucí populací, vylidňováním území a klesajícími příjmy, resp. 

výdaji obyvatel. V následující tabulce 2 je uveden základní populační přehled ve všech 

mikroregionech Koruny Vysočiny. 

Tabulka 2: Populační přehled mikroregionů Koruny Vysočiny (k 1.1.2019) 

Mikroregion Počet z toho 
Prů-

měrný z toho 

  celkem muži ženy věk muži ženy 

Bystřicko 18 873 9 456 9 417 43,3 41,8 45,0 

Nedvědicko 3 927 1 965 1 962 42,3 41,5 43,1 

Novoměstsko 19 401 9 681 9 720 42,2 41,7 42,9 

Žďársko 42 648 21 141 21 507 41,2 40,1 42,3 

Suma/průměr 84 849 42 243 42 606 42,3 41,3 43,3 
Zdroj: ČSÚ 

3.2.1 Bystřicko 

Jak je zřejmé z tabulky 3, Bystřicko mělo k 1.1.2019 celkem 18 873 obyvatel, z toho 

bylo 9 456 mužů a 9 417 žen. Průměrný věk obyvatel byl 43,3 roků, z toho 41,8 roků 

u mužů a 45,0 u žen. Největší počet obyvatel (8 110) mělo město Bystřice nad 

Pernštejnem, nejmenší počet obyvatel (42) měla obec Chlum-Korouhvice. Nejvyšší 
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průměrný věk občanů měla obec Milasín (49,4 roků) a Velké Tresné (49,3 roků), 

nejnižší průměrný věk obyvatel měla obec Ždánice (37 roků). V tabulce 4 je pak 

uveden vývoj počtu obyvatel vždy k 31.12. příslušného roku. 

Tabulka 3: Počet obyvatel a jejich průměrný věk k 1.1.2019 (Bystřicko) 

OBEC Počet z toho 
Prů-

měrný z toho 

  celkem muži ženy věk muži ženy 

Blažkov 284 139 145 43,4 41,9 44,9 

Bohuňov 258 129 129 40,2 40,7 39,8 

Bukov 193 99 94 40,2 37,4 43,2 

Bystřice n. P. 8 110 4 005 4 105 43,5 41,9 45 

Dalečín 643 336 307 44,5 42,4 46,7 

Dolní Rožínka 605 306 299 45,8 43,1 48,6 

Horní Rožínka 76 41 35 44,9 40,3 50,3 

Chlum-Korouhvice 42 21 21 40,6 38,1 43,2 

Koroužné 264 146 118 43,7 42,8 44,7 

Lísek 377 200 177 40 38,3 41,4 

Milasín 45 23 22 49,4 47,7 51,1 

Moravecké Pavlovice 51 25 26 47,8 44,7 50,7 

Nyklovice 165 88 77 41,1 38,8 43,8 

Písečné 185 97 88 44,5 44,2 44,8 

Prosetín 377 194 183 43,4 42 44,8 

Radkov 175 92 83 44,5 42 47,4 

Rodkov 101 48 53 39,6 38 41,2 

Rovečné 623 314 309 45,5 44,3 46,7 

Rozsochy 708 369 339 41,6 40,8 42,4 

Rožná 789 414 375 41 39,3 42,8 

Strachujov 134 69 65 42,6 39 46,5 

Strážek 837 387 450 46,5 43,8 48,8 

Střítež 104 50 54 48 47,6 48,3 

Sulkovec 170 83 87 44,6 42,5 46,6 

Štěpánov n. S. 709 358 351 43,1 40,6 45,6 

Ubušínek 94 48 46 45,3 44 46,7 

Unčín 193 100 93 42,9 40,4 45,7 

Věchňov 341 171 170 41,4 41,7 41,2 

Velké Janovice 124 65 59 40,6 40,3 40,9 

Velké Tresné 111 52 59 49,3 48,8 49,7 

Věstín 157 83 74 42,5 41,8 43,3 

Věžná 222 114 108 43,6 41,7 45,6 

Vír 714 338 376 44,4 43,4 45,3 
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Zvole 661 345 316 40,2 39,4 41,1 

Ždánice 231 107 124 37 38 36,1 

Suma/průměr 18 873 9 456 9 417 43,3 41,8 45,0 
Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel k 31.12. příslušného roku (Bystřicko) 

 

Zdroj: ČSÚ 

Jak je zřejmé z tabulky 4 a grafu 1, v mikroregionu Bystřicko dochází k pozvolnému 

úbytku obyvatel. Tento nepříznivý vývoj je třeba, a to nejen z hlediska cestovního 

ruchu, co nejdříve stabilizovat. Přitom se to týká jak přirozeného přírůstku, resp. 

úbytku, tak i pohybu přistěhování. 

Graf 1: Vývoj pohybu obyvatel (Bystřicko) 

 

Zdroj: Vlastní zpracovaní dle ČSÚ 
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3.2.2 Nedvědicko 

Jak je zřejmé z tabulky 5, Nedvědicko mělo k 1.1.2019 celkem 3 927 obyvatel, z toho 

bylo 1 965 mužů a 1962 žen. Průměrný věk obyvatel byl 42,3 roků, z toho 41,4 roků 

u mužů a 43,1 u žen. Největší počet obyvatel (1 350) měla Nedvědice, nejmenší počet 

obyvatel (125) měla obec Drahonín. Nejvyšší průměrný věk občanů měla obec 

Skorotice (48,5 roků), nejnižší průměrný věk obyvatel měla obec Drahonín (38,1 

roků). 

Tabulka 5: Počet obyvatel a jejich průměrný věk k 1.1.2019 (Nedvědicko) 

OBEC Počet z toho 
Prů-

měrný z toho 

  celkem muži ženy věk muži ženy 

Býšovec 166 83 83 44,2 44,3 44,1 

Černvír 152 79 73 43,4 43,3 43,4 

Doubravník 849 447 402 43,1 42,2 44,0 

Drahonín 125 65 60 38,1 37,7 38,4 

Nedvědice 1 350 654 696 43,9 43,2 44,5 

Olší 326 165 161 39,8 40,1 39,5 

Pernštejnské Jestřábí 188 95 93 41,7 40,0 43,5 

Sejřek 169 79 90 41,6 41,2 42,0 

Skorotice 132 68 64 44,6 40,9 48,5 

Ujčov 470 230 240 42,4 41,5 43,2 

Suma/průměr 3 927 1 965 1 962 42,3 41,4 43,1 
Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

U ostatních údajů, které se dotýkají pohybu obyvatel v mikroregionu Nedvědicka, lze 

předpokládat stejný vývoj jako je to v případě Bystřicka, se kterým Nedvědicko 

bezprostředně sousedí. 

3.2.3 Novoměstsko 

Jak je zřejmé z tabulky 6, Novoměstsko mělo k 1.1.2019 celkem 19 401 obyvatel, 

z toho bylo 9 681 mužů a 9 720 žen. Průměrný věk obyvatel byl 42,2 roků, z toho 41,7 

roků u mužů a 42,9 u žen. Největší počet obyvatel (10 098) mělo Nové Město na 

Moravě, nejmenší počet obyvatel (41) měla obec Račice. Nejvyšší průměrný věk 

občanů měla obec Líšná (53,4 roků), nejnižší průměrný věk obyvatel měla obec Nový 

Jimramov (37,6 roků) a Nová Ves u Nového Města na Moravě (37,7 roků). 
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Tabulka 6: Počet obyvatel a jejich průměrný věk k 1.1.2019 (Novoměstsko) 

OBEC Počet z toho 
Prů-

měrný z toho 

  celkem muži ženy věk muži ženy 

Bobrová 900 461 439 41,8 41,5 42,2 

Bobrůvka 240 128 112 45,0 41,4 49,1 

Borovnice 190 85 105 42,3 42,3 42,3 

Daňkovice 154 70 84 39,4 39,5 39,3 

Dlouhé 255 124 131 38,7 39,7 37,8 

Fryšava 341 175 166 44,3 42,7 45,9 

Javorek 96 46 50 40,4 43,6 37,4 

Jimramov 1 145 554 591 44,9 43,9 45,8 

Kadov 152 84 68 42,0 40,2 44,3 

Krásné 113 54 59 38,7 38,7 38,7 

Křídla 354 186 168 38,6 38,2 39,1 

Křižánky 402 197 205 44,4 43,8 44,9 

Kuklík 205 101 104 40,5 41,7 39,4 

Líšná 56 24 32 53,4 49,0 56,6 

Mirošov 143 76 67 44,0 41,3 47,1 

Nová Ves u N.M. 653 326 327 37,7 37,7 37,8 

Nové město n. M. 10 098 4 996 5 102 43,2 41,7 44,7 

Nový Jimramov 64 29 35 37,6 35,2 39,6 

Podolí 95 49 46 43,4 44,0 42,7 

Račice 41 19 22 47,2 47,9 46,6 

Radešín 111 56 55 43,0 42,3 43,7 

Radešínská Svratka 609 314 295 40,3 39,6 41,0 

Radňovice 321 162 159 42,6 43,0 42,3 

Řečice 466 236 230 40,9 39,7 42,1 

Sněžné 705 355 350 43,7 43,1 44,2 

Spělkov 44 25 19 45,0 41,4 49,7 

Tři Studně  105 49 56 41,8 44,9 39,1 

Věcov 713 382 331 40,9 40,4 41,5 

Vlachovice 132 73 59 43,3 42,8 43,9 

Zubří 498 245 253 38,4 38,8 38,0 

Suma/průměr 19 401 9 681 9 720 42,2 41,7 42,9 
Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 
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Tabulka 7: Vývoj počtu obyvatel k 31.12. příslušného roku (Novoměstsko) 

 
Zdroj: ČSÚ 

Jak je zřejmé z tabulky 7 a grafu 2, v mikroregionu Novoměstsko byla situace podobná 

vývoji na Bystřicku. Tento nepříznivý vývoj se však v roce 2018 výrazně změnil, když 

byl zaznamenán jak přirozený, tak migrační přírůstek obyvatel. To se projevilo 

zvýšením počtu obyvatel mikroregionu z 19 276 v roce 2017 na 19 401 v roce 2018. 

Při bližší analýze však bylo zjištěno, že v roce 2018 dosáhl počet obyvatel i při 

uvedeném zvýšení pouze stejného počtu jako v roce 2014 (19 411). Proto lze v případě 

Novoměstska vyvodit stejný názor, tak jak tomu bylo u mikroregionu Bystřicko.  

Graf 2: Vývoj pohybu obyvatel (Novoměstsko) 

 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017 2018-2

0 3

91

-68

-11

-57

34

-70

-11

-54

125

Přirozený Stěhováním Celkový



                                                                           Strategie rozvoje cestovního ruchu                         

Stránka 32 z 97 

 

Zdroj: Vlastní zpracovaní dle ČSÚ 

3.2.4 Žďársko 

Jak je zřejmé z tabulky 8, Novoměstsko mělo k 1.1.2019 celkem 42 648 obyvatel, 

z toho bylo 21 141 mužů a 21 507 žen. Průměrný věk obyvatel byl 41,2 roků, z toho 

40,1 roků u mužů a 42,3 u žen. Největší počet obyvatel (20 847) měl Žďár nad 

Sázavou, nejmenší počet obyvatel (45) měla obec Kyjev. Nejvyšší průměrný věk 

občanů měla Svratka (45,8 roků), nejnižší průměrný věk obyvatel měla obec Vysoké 

(34,9 roků).  

Tabulka 8: Počet obyvatel a jejich průměrný věk k 1.1.2019 (Žďársko) 

OBEC Počet z toho 
Prů-

měrný z toho 

  celkem muži ženy věk muži ženy 

Bohdalec 278 147 131 44,4 42,9 46,1 

Bohdalov 1 151 603 548 40,0 39,9 40,2 

Březí n. Osl. 283 149 134 37,7 35,7 40,1 

Budeč 189 92 97 42,3 40,7 43,8 

Cikháj 108 58 50 38,6 41,5 35,3 

Hamry n. S. 1 582 756 826 40,5 40,5 40,6 

Herálec 1 320 671 649 42,5 40,3 44,8 

Hodíškov 154 71 83 41,1 40,7 41,5 

Chlumětín 205 108 97 44,0 41,7 46,6 

Jámy 611 317 294 38,8 38,3 39,3 

Karlov 109 57 52 37,7 35,3 40,3 

Kněževes 149 77 72 42,7 40,3 45,3 

Kotlasy 111 54 57 43,4 41,6 45,1 

Krásněves 289 137 152 40,3 41,7 39,0 

Kyjov 45 21 24 41,3 41,0 41,5 

Lhotka 220 120 100 38,0 35,7 40,8 

Malá Losenice 275 140 135 43,9 42,7 45,2 

Matějov 210 103 107 43,5 41,8 45,1 

Nížkov 981 498 483 39,8 38,8 41,0 

Nové Dvory 324 158 166 41,0 40,1 41,8 

Nové Veselí 1 326 669 657 41,9 40,6 43,2 

Obyčtov 427 215 212 38,2 38,6 37,8 

Ostrov nad Osl. 963 485 478 40,6 40,2 41,0 

Pavlov 342 182 160 40,9 38,2 44,0 

Počítky 231 113 118 38,6 38,1 39,2 
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Poděšín 248 129 119 41,4 40,4 42,5 

Pokojov 152 84 68 43,8 42,3 45,7 

Polnička 817 402 415 40,9 41,2 40,7 

Račín 127 72 55 40,0 37,9 42,7 

Radostín 157 75 82 48,9 47,7 50,0 

Radostín nad Osl. 933 489 444 38,1 36,7 39,7 

Rosíčka 47 25 22 45,0 45,9 44,0 

Rudolec 210 102 108 41,6 40,2 42,9 

Sázava 674 328 346 40,6 40,4 40,8 

Sazomín 245 127 118 39,6 38,6 40,6 

Sirákov 264 138 126 38,9 37,7 40,2 

Sklené 106 52 54 40,9 44,0 38,0 

Světnov 472 240 232 40,2 40,3 40,2 

Svratka 1 403 705 698 45,8 43,2 48,4 

Škrdlovice 667 321 346 44,7 43,0 46,3 

Újezd 251 135 116 41,3 40,1 42,7 

Vatín 329 169 160 43,2 41,9 44,6 

Velká Losenice 1 220 616 604 37,6 36,4 38,8 

Vepřová 421 240 181 41,5 38,9 44,9 

Vojnův Městec 777 408 369 42,5 41,0 44,2 

Vysoké 192 93 99 34,9 32,9 36,7 

Znětínek 206 105 101 39,6 36,9 42,4 

Žďár nad Sázavou 20 847 10 085 10 762 44,2 42,6 45,8 

Suma/průměr 42 648 21 141 21 507 41,2 40,1 42,3 
Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

Tabulka 9: Vývoj počtu obyvatel k 31.12. příslušného roku (Žďársko) 

 

Zdroj: ČSÚ 

Jak je zřejmé z tabulky 9 a grafu 3, v mikroregionu Žďársko byla situace podobná 

vývoji v dalších mikroregionech Koruny Vysočiny. 



                                                                           Strategie rozvoje cestovního ruchu                         

Stránka 34 z 97 

 

Graf 3: Vývoj pohybu obyvatel Žďársko 

 

Zdroj: Vlastní zpracovaní dle ČSÚ 

I když počet obyvatel přirozeným přírůstkem se zvyšuje, úbytek způsobený migrací 

vystěhováním vyvolává i v tomto mikroregionu pozvolný úbytek obyvatel.  

3.3 Rozhodující ubytovací kapacity 

3.3.1 Bystřicko a Nedvědicko 

Ubytovacích kapacit v regionech Bystřicko a Nedvědicko je dostatečné množství, viz 

mapa na obrázku 8. Mikroregiony nabízí ubytování v různých kategoriích ubytovacích 

kapacit od hotelů, přes penziony, kempy až po ubytování v soukromí, přičemž 

ubytovací kapacity jsou rozmístěny po celém území těchto dvou mikroregionů.  
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Obrázek 8: Ubytovací kapacity Bystřicko a Nedvědicko 

 
Zdroj: https://info.bystricenp.cz/ubytovani-a-gastronomie 

Nejvíce ubytovacích kapacit je soustředěno do oblasti Bystřice nad Pernštejnem, 

Nedvědice, územního pásu od Dolní Rožínky po Zubří a Bystřice nad Pernštejnem po 

Unčín. Ubytování je zajištěno jednak v hotelech a penzionech, ale také v soukromí 

nebo ubytovacích zařízení měst, obcí a sportovních organizací. Seznam s popisem 

jednotlivých možností ubytování je uveden jak na portálu Bystřicko … ráj Vysočiny na 

internetové adrese: https://info.bystricenp.cz/, tak na portálu Koruna Vysočiny, na 

internetové adrese: https://www.korunavysociny.cz/sluzby-pro-turisty. V grafu 4 je 

uveden vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení na Bystřicku v letech 2010 až 
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2018. I když počet hromadných ubytovacích kapacit za uvedené období klesl, počet 

lůžek v těchto zařízeních do roku 2015 vzrůstal, viz tabulka 10. 

Graf 4: Bystřicko – vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení  

 
Zdroj: ČSÚ 

Co se týká Nedvědicka, podle provedené analýzy má zde své provozovny kolem 13 

podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, z toho v 5 provozovnách se dá ubytovat. 

Celkem se v těchto zařízeních nachází 345 lůžek, z toho 290 lůžek je v pokojích 

hotelového typu. Největší ubytovací kapacitu nabízí Rekreační středisko Prudká, které 

nabízí více možností ubytování (pokoje, domky, chatky a kemp). 

3.3.2 Novoměstsko a Žďársko 

Ubytovacích kapacit v mikroregionech Novoměstsko a Žďársko je opět dostatečné 

množství. Regiony nabízí ubytování v různých kategoriích kapacit od hotelů, přes 

penziony, kempy až po ubytování v soukromí nebo v prázdninových domech. Nejvíce 

ubytovacích kapacit je soustředěno do Nového Města na Moravě a Žďáru nad 

Sázavou, ale veliké množství se jich nachází v oblasti Žďárských vrchů, jak je to 

zřejmé z mapy na obrázku 9. 
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V grafu 5 je uveden vývoj hromadných ubytovacích zařízení na území Novoměstska 

a Žďárska v letech 2010 až 2018. 

Obrázek 9: Ubytování Žďárské vrchy 

 
Zdroj: https://www.hotelypenziony.cz/zdarske-vrchy/ 

Jak je zřejmé z uvedeného obrázku nejvýznamnější koncentraci ubytovacích kapacit 

všech typů nalezneme právě v prostoru Žďárských vrchů, tedy v trojúhelníku  

s vrcholy ve Žďáru nad Sázavou, Novém Městě na Moravě a Svratce. Na 

Novoměstsku a Žďársku je celá řada větších i menších hotelů, penzionů, rekreačních 

středisek, restaurací, hospůdek a ubytování v soukromí. Na Novoměstsku se některá z 

těchto zařízení nachází přímo u upravovaných běžeckých tratí, jiná jsou od nich více 

či méně vzdálena. I tyto kapacity však pomáhají ubytovávat návštěvníky v období 

velkých sportovních akcí, když prioritně slouží ubytování běžných turistů v rámci jak 

zimní, tak letní turistické sezóny.  

Graf 5: Novoměstsko a Žďársko – vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení 
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Zdroj: ČSÚ 

3.3.3 Ubytování pomocí portálu Koruna Vysočiny 

Pro ubytování návštěvníků Koruny Vysočiny byl zřízen portál Koruna Vysočiny, který 

se snaží jak je zřejmé z obrázku 10, poskytovat kompletní služby pro návštěvníky 

mikroregionů jako jsou turistické cíle destinace, informace o jednotlivých akcích a 

událostech, jako již zmiňované možnosti ubytování. Seznam služeb s popisem je 

uveden internetové adrese: https://www.korunavysociny.cz/sluzby-pro-turisty. 

V následující tabulce 10 je zachycen vývoj počtu hromadných ubytovacích zařízení v 

destinaci Koruna Vysočiny od roku 2010 do roku 2018, vyjma Nedvědicka, které není 

ve statistice Českého statistického úřadu pro Kraj Vysočina zachyceno. Nachází se 

totiž, jak již bylo uvedeno v ORP Tišnov v severozápadní části Jihomoravského kraje. 

Na celém ORP Tišnov se v roce 2018 celkem nacházelo 18 hromadných ubytovacích 

zařízení s 1 010 lůžky. Z našich interních zdrojů Mikroregion Pernštejn v současném 

roce disponuje s 554 lůžky 
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Obrázek 10: Portál Koruna Vysočiny 

 

Zdroj: Koruna Vysočiny 

Tabulka 10: Vývoj hromadných ubytovacích zařízení (Koruna Vysočiny) 

Rok

Zařízení Lůžek Zařízení Lůžek Zařízení Lůžek Zařízení Lůžek

2010 13 925 56 3552 34 2025 103 6502

2011 14 735 55 3554 35 1991 104 6280

2012 25 1291 70 4048 47 2301 142 7640

2013 27 1363 69 3973 46 2293 142 7629

2014 21 1068 66 3949 45 2087 132 7104

2015 24 1284 64 3963 43 1955 131 7202

2016 21 1123 67 4135 41 1950 129 7208

2017 21 1189 64 3963 45 2153 130 7305

2018 20 1173 60 3735 48 2275 128 7183

Bystřicko Novoměstsko Žďársko Celkem

 
Zdroj: ČSÚ 

3.4 Dopravní analýza území 

3.4.1 Silniční doprava 

Dle koncepce rozvoje silniční sítě na území kraje Vysočina je v rámci Vysočiny za 

stěžejní považována dálnice D1, která prostupuje krajem od severozápadu na 
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jihovýchod v délce přibližně 93 km. V žádné své části však neprochází územím, které 

zastřešuje Koruna Vysočiny. Pro regiony Koruny Vysočiny jsou proto důležité 

zejména silnice I. třídy, které mají vliv jak na místní, tak i dálkovou dopravu.  

Jedná se o následující úseky:  

- silnice I/19 - spojující kraje Plzeňský Středočeský (okrajově), Jihočeský, 

Vysočinu a Jihomoravský.  Vede v západovýchodním směru od Plzně 

přes Tábor a Pelhřimov, zde peážuje10 po silnici I/34 až za Havlíčkův Brod a 

pokračuje přes Žďár nad Sázavou a Kunštát na křižovatku se silnicí I/43, kde 

končí. Je dlouhá 224,599 km a v rámci České republiky má značný místní, 

regionální i celostátní dopravní význam, 

- silnice I/37 – silnice I. třídy, spojující města Trutnov, Dvůr Králové nad 

Labem (nepřímo), Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Ždírec nad 

Doubravou, Žďár nad Sázavou a Velká Bíteš (s přímou návazností na dálnici 

D1 do Brna). Celková délka silnice je 145,276 km. 

3.4.2 Železniční doprava 

Co se týká železniční obslužnosti území Koruny Vysočiny jsou z hlediska 

železničního spojení významné dva úseky, trať 250, která začíná v Havlíčkově Brodě 

a vede přes Žďár nad Sázavou do Brna, a trať 256 ze Žďáru nad Sázavou, která vede 

přes Nové Město na Moravě do Nedvědice, Tišnova a dále na Brno.  Celá tato 

železniční trať byla zprovozněna v roce 1953 a nahradila tehdy tři místní dráhy 

z přelomu 19. a 20. století. Na trati se nachází celkem osm tunelů. Elektrizována byla 

v roce 1966.  Jízdní řády jsou v současné době k dispozici v elektronické podobě 

v Centrálním informačním systému jízdních řádů a ve vyhledávačích spojení, např. 

IDOS. 

V roce 2020 došlo k následujícím koncepčním změnám: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

10 Slovo peáž (francouzsky péage) představuje souběh dvou silnic (číslovaných silničních tras) po stejné 

trase (silnici),  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trutnov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dv%C5%AFr_Kr%C3%A1lov%C3%A9_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dv%C5%AFr_Kr%C3%A1lov%C3%A9_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C4%9B%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrudim
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDd%C3%ADrec_nad_Doubravou
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDd%C3%ADrec_nad_Doubravou
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_B%C3%ADte%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D1
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
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1. 250 (Praha –) Havlíčkův Brod – Tišnov (– Brno): 

- byl navýšen rozsah dálkové dopravy na rychlíkové lince R9 Praha – Havlíčkův 

Brod – Brno, osobní vlaky v úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou se 

nově půlí interval rychlíků, a společně s nimi nabízí přibližně hodinový interval 

spojení z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou,  

- ve východním úseku trati ze Žďáru nad Sázavou do Vlkova u Tišnova a dále 

směrem do Jihomoravského kraje ale zůstal jízdní řád téměř beze změn.  

2. 256 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov:  

- v úseku Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě je zaveden hodinový 

interval vlaků od brzkých ranních do pozdních večerních hodin,  

- vzhledem ke vzdálenějšímu umístění sídel od železničních zastávek a stanic ve 

středním úseku tratě jsou z Nového Města na Moravě do Nedvědice 

provozovány vlaky základního dvouhodinového schématu,  

- v úseku Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě používá železniční 

dopravu cca 2,5 násobek cestujících ve srovnání s navazujícím úsekem tratě z 

Nového Města na Moravě do Nedvědice, z tohoto důvodu byla přizpůsobena 

doprava poptávce,  

- v relacích Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad 

Pernštejnem a Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov se pokračuje v postupném 

rozvoji nabídky autobusových linek prostřednictvím pravidelného intervalu 

spojů,  

- autobusová linka Bystřice nad Pernštejnem – Tišnov je v celém úseku tarifně 

integrována do IDS JMK.11  

V Kraji Vysočina se nenachází žádné letiště využitelné pro mezinárodní dopravu. 

Dobře dostupná jsou ale letiště Brno Tuřany (z Bystřice nad Pernštejnem cca 80 km), 

Letiště Václava Havla v Praze (ze Žďáru nad Sázavou 150 km), případně letiště ve 

Vídni, které je vzdálené cca 190 - 215 km. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

11Srov. Krajský úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUJI 97307/2019 
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3.4.3 Cyklodoprava 

Dle údajů ze  Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy na období 2014 – 2020 

Kraje Vysočina12, prochází jedna z evropských cyklotras (EuroVelo), konkrétně se 

jedná o „Trasu střední Evropou“, která vede z francouzského Roscoff až na Ukrajinu 

do Kyjeva městy Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad 

Pernštejnem. Cyklotrasy EuroVelo slouží jako hlavní potenciál z hlediska nabídky 

cykloturistiky ČR směrem k zahraničním návštěvníkům.  

Dále územím Koruna Vysočiny prochází 2 další dálkové cyklotrasy (č. 1 a 19): 

- Dálková trasa č. 1 - propojuje obce Herálec, Kadov a Bystřice nad Pernštejnem, 

dříve byla součástí původního návrhu trasování zmíněné Trasy střední Evropou 

v severovýchodní části kraje.  

- Dálková trasa č. 19 (Sázavská cyklotrasa) - má směr Lísek – Nové Město na 

Moravě – Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod – Zruč nad Sázavou – Týnec – 

Davle.  

3.4.4 Letiště 

Na území okresu Žďár nad Sázavou je oficiálně evidováno pět letišť. Jedná se o letiště 

Křižanov, které se však nachází mimo území Koruny Vysočiny, následuje Sazomín, 

Zvole, Dolní Rožínka a Bystřice nad Pernštejnem: 

- Křižanov – letiště Aeroklubu Křižanov se nachází blízko Ořechova, asi 2,5 km 

směrem na Žďár nad Sázavou. Aeroklub poskytuje letecký výcvik pro piloty 

kluzáků GLD, piloty motorových kluzáků TMG a piloty soukromých letounů 

PPL. Zajišťuje také vyhlídkové lety v motorových letadlech a bezmotorových 

kluzácích. 

- Sazomín – jedná se o účelové neveřejné letiště pro sportovní létání. Toto letiště 

však pořádá pravidelné slety SLZ letadel (sportovní létací zařízení). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

12 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020 
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- Zvole – jedná se o neveřejné letiště u Šiklova mlýna. K dispozici je travnatá 

plocha pro ULL, možnost parkování a kotvení letadel na odstavné ploše. 

Letiště však slouží i pro konání akcí pro veřejnost, nebo kempování. 

- Dolní Rožínka – jedná se o svahové letiště, které má jednosměrnou dráhu RWY 

18, která je určená pouze pro vzlety a RWY 36 jen pro přistání, protože prudce 

stoupá. Slouží opět pro Šiklův mlýn. 

- Bystřice nad Pernštejnem – regionální letiště, které vzniklo v roce 1998, je 

využíváno také Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina k nácviku 

leteckého hašení, sezónně i zde také trénuje Armáda ČR evakuaci pilotů. 

Letiště také slouží pro vyhlídkové lety pro veřejnost. Ty jsou 

pořádány externími piloty ze Dvora Králové nad Labem čtyřmístnými letouny. 

3.5 Ekonomická analýza území  

3.5.1 Vývoj HDP a nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost v celém Kraji Vysočina v roce 2019 zůstávala pod republikovým 

průměrem. Na konci roku 2019 dosáhl podíl nezaměstnaných osob v Kraji Vysočina 

2,70 %, když ještě ke konci listopadu 2019 činil pouze 2,28 %. Proti roku 2018 bylo 

zaznamenáno snížení podílu o 0,32 bodu. V mezikrajském srovnání byl sedmý 

nejvyšší a proti republikovému průměru byl nižší o 0,17 bodu, přičemž nejnižší podíl 

nezaměstnaných osob je dlouhodobě vykazován v Praze (1,90 %). Naopak nejhorší 

situace je v Moravskoslezském kraji (4,44 %). Podíl nezaměstnaných v žádném okrese 

Vysočiny nepřesáhl čtyři procenta, nejvyšší byl na Třebíčsku, kde dosáhl 

úrovně 3,44 %.13 V okrese Žďár nad Sázavou, který je pro statistické vyhodnocení 

srovnatelný s obvodem Koruny Vysočina, podíl nezaměstnaných během posledních 

roků postupně klesal a to z 5,62 % k 31.12.2016 na 2,85 % k datu 31.12.2019. Přitom 

počet uchazečů o zaměstnaná ve stejném období klesl z 4 439 v roce 2016 na 2 417 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

13 ČSÚ. Nezaměstnanost v Kraji Vysočina v roce 2019 zůstávala pod republikovým průměrem. [online], 

2020, [cit. 2020-02-25], dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xj/nezamestnanost-v-kraji-vysocina-v-roce-

2019-zustavala-pod-republikovym-prumer 
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v roce 2019, tedy na 54,5 %. Vzrůstal však počet volných pracovních míst z 676 v roce 

2016 na 1 454 v roce 2019.14 

Méně příznivý byl vývoj poměru Hrubého domácího produktu (HDP) na 1 obyvatele 

Kraje Vysočina (kde Koruna Vysočiny působí) k HDP České republiky, jak to ukazuje 

graf 6.  

Graf 6: HDP na 1 obyvatele v % 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ 

Ze statistický údajů Českého statistického úřadu je zřejmé, že zatímco rozdíl mezi 

Krajem Vysočina a údajem za celou Českou republikou se snižoval, od roku 2014 

dochází k jeho trvalému poklesu. Jestliže v roce 2013 dosahovalo HDP na 1 obyvatele 

v Kraji Vysočina výše 327 539 Kč (za ČR 389 900 Kč) a poměru k HDP ČR  84,0 

procentního bodu, pak v roce 2018 dosahovalo HDP Kraje Vysočina hodnoty 405 488 

Kč, tedy o 77 949 Kč více ( za ČR 500 973 Kč, tedy o 111 073 Kč více). Přitom poměr 

HDP na 1 obyvatele Kraje Vysočina proti stejné hodnotě za celou Českou republiku 

se snížil na 80,9 procentního bodu. Došlo tak k poměrně výraznému oslabení 

postavení Kraje Vysočina vůči průměru ČR. Zde se ukazuje, že význam rozvoje 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

14 Tamtéž. 
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cestovního ruchu jak v Kraji Vysočina, tak i v destinaci Koruna Vysočina může mít 

významný efekt pro rozvoj ekonomiky a tedy HDP. 

3.5.2 Čistý disponibilní důchod a spotřebitelské ceny 

Kraj Vysočina, kterého je Koruna Vysočiny součástí, nepatří v rámci ekonomického 

srovnání k předním krajům České republiky. S HDP, které bylo analyzováno 

v předcházející kapitole bezprostředně souvisí ukazatel čistého disponibilního 

důchodu domácností (ČDDD), což  je hodnota, kterou mohou domácnosti věnovat na 

svoji konečnou spotřebu, na úspory finančních aktiv a na akumulaci hmotných i 

nehmotných aktiv. Disponibilní důchod je výsledkem tvorby a rozdělení důchodů a je 

bilanční položkou účtu druhotného rozdělení důchodů. Čistý disponibilní důchod 

domácností na 1 obyvatele v posledním zveřejněném roce 2018 dosáhl v Kraji 

Vysočina výše 242 580 Kč, což bylo 3 786 Kč méně, než činil průměr celé České 

republiky. Nejvyššího ČDDD v rámci ČR dosáhla Praha (324 945 Kč), následována 

Středočeským krajem (258 543), Jihomoravským krajem (242 593 Kč) a již zmíněným 

Krajem Vysočina.15 V tabulce 11 je uvedeno porovnání spotřebitelských cen 

vybraného druhu zboží a služeb v prosinci 2018, podle zveřejnění Českého 

statistického úřadu 19.12.2019. 

Tabulka 11: Spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a služeb v prosinci 2018 

v Kč za jednotku     

 Druh zboží a služeb  
 Měřicí 

jed-
notka  

Česká  
republika 

Czech 
Republic 

Kraj Vysočina  
kraj/Region 

plus/mínus 

Chléb konzumní kmínový 1 kg 36,14  33,42  -2,72  

Pečivo pšeničné bílé 1 kg 11,07  11,07  0,00  

Pšeničná mouka hladká 1 kg 24,65  25,21  0,56  

Těstoviny vaječné 1 kg 45,11  47,68  2,57  

Rýže loupaná dlouhozrnná 1 kg 47,76  51,96  4,20  

Vepřová pečeně s kostí 1 kg 170,30  164,50  -5,80  

Vepřová kýta bez kosti 1 kg 124,02  108,50  -15,52  

Vepřový bůček 1 kg 657,10  664,50  7,40  

Hovězí maso přední bez kosti 1 kg 115,94  123,62  7,68  

Hovězí maso přední s kostí 1 kg 121,10  116,50  -4,60  

Hovězí svíčková pravá 1 kg 89,69  100,50  10,81  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

15 Srov. ČSÚ. Statistická ročenka Kraje Vysočina – 2019.  
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Šunkový salám 1 kg 67,74  77,44  9,70  

Poličan 1 kg 147,41  134,50  -12,91  

Kuřata kuchaná celá 1 kg 204,58  183,00  -21,58  

Filé mražené 1 kg 194,56  215,75  21,19  

Uzená makrela 1 kg 153,43  159,45  6,02  

Vejce slepičí čerstvá 10 ks 15,82  19,40  3,58  

Mléko polotučné trvanlivé 1 l 192,28  192,42  0,14  

Sušené plnotučné mléko (Sunar) 500 g 8,44  8,67  0,23  

Eidamská cihla 1 kg 144,73  144,00  -0,73  

Lučina 1 kg 243,43  219,00  -24,43  

Jogurt bílý netučný 150 g 78,75  77,60  -1,15  

Tvaroh měkký konzumní 1 kg 36,07  34,33  -1,74  

Máslo čerstvé 1 kg 204,75  221,25  16,50  

Olej slunečnicový 1 l 38,14  42,90  4,76  

Pomeranče 1 kg 28,76  27,42  -1,34  

Banány žluté 1 kg 27,37  24,75  -2,62  

Jablka konzumní 1 kg 26,96  27,08  0,12  

Konzumní brambory 1 kg 52,11  56,25  4,14  

Rajská jablka červená kulatá 1 kg 59,67  52,75  -6,92  

Papriky 1 kg 22,20  22,92  0,72  

Mrkev 1 kg 23,47  28,65  5,18  

Cibule suchá 1 kg 20,23  20,44  0,21  

Cukr krystalový 1 kg 12,26  10,97  -1,29  

Káva zrnková pražená 100 g 45,37  49,93  4,56  

Přírodní minerální voda uhličitá 1 l 9,08  9,27  0,19  

Jakostní víno bílé  0,75 l 97,80  93,40  -4,40  

Pivo výčepní, světlé, lahvové 0,5 l 11,85  11,60  -0,25  

Čištění pánského obleku 
1 

služba 289,06  205,00  -84,06  
Lékařská prohl. na žádost paci-
enta 1 výkon 405,29  350,00  -55,29  

Seřízení sbíhavosti předních kol 
1 

oprava 897,56  670,30  -227,26  

Parkovné za osobní automobil 1 hod. 22,23  16,25  -5,98  

Poplatek za technickou kontrolu 
popla-

tek 909,42  792,50  -116,92  

Gerbera velkokvětá 1 ks 41,75  38,00  -3,75  

Pronájem kurtu na squash 1 hod. 239,16  175,00  -64,16  

Vstupenka do kina průměr 128,81  100,19  -28,62  

Úhrada za školní družinu 
mě-

síčně 155,41  115,00  -40,41  

Hovězí guláš s přílohou 1 porce 23,60  22,85  -0,75  

Řízek vepřový smažený s přílohou 1 porce 29,11  27,00  -2,11  

Smažený sýr s přílohou 1 porce 120,03  85,00  -35,03  
Coca Cola (Pepsi Cola) v restau-
raci 0,2 l 142,31  97,00  -45,31  

Pivo světlé, sudové, výčepní 0,5 l 119,94  94,50  -25,44  

Oběd ve školní jídelně  
(strávníci 11–14 let) 1 menu 26,01  24,50  -1,51  

     
Zdroj: ČSÚ, 2019 

Z tabulky je zřejmé, že výrazně vyšší množství cen v Kraji Vysočina se v roce 2018 

drželo pod hladinou průměru České republiky. To je z hlediska rozvoje cestovního 

ruchu výhodné. Je třeba si totiž uvědomit, že v oblasti výše ceny ve vztahu k turismu 
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lze vymezit vzájemnou závislost, kdy jednak cenová úroveň destinace ovlivňuje 

úroveň poptávky, ale také, že úroveň poptávky ovlivňuje cenovou úroveň destinace. 

Dále je třeba brát na zřetel, že poptávka po službách turismu vykazuje vysokou 

cenovou elasticitu, což znamená, že na snížení/zvýšení ceny o jednotku reaguje 

poptávka nadproporcionálním zvýšením/snížením (např. počtem příjezdů, 

přenocování apod.).16 

3.5.3 Zhodnocení významu turismu pro ekonomiku regionu 

Cestovní ruchu neovlivňuje pouze zaměstnanost, ale podstatným způsobem se podílí 

na tvorbě Hrubého domácího produktu, má významný vliv na příjmy místních 

rozpočtů a jeho rozvoj podporuje investiční aktivity v území. Proto je pro svůj 

multiplikační efekt považovaný za odvětví budoucnosti. Ekonomický dopad turismu 

je ale značně závislý na následujících hlavních faktorech, kterými jsou atraktivity, 

dostupnost a vybavenost. S tím úzce souvisí také faktory kvality poskytovaných služeb 

a spokojenosti návštěvníka (zákazníka). Stále důležitější úlohu zde proto musí hrát 

organizace cestovního ruchu, v našem případě Koruna Vysočiny, která stanovuje 

rámec pro fungování  destinace, vyvíjí turistický produkt a propaguje ho na vhodných 

trzích turistického ruchu.  

Významnost regionu je přitom zřejmý, protože jak lze zjistit ze zdrojů agentury 

CzechTourism, zahraniční turisty v České republice lákají především kulturní 

památky. Zahraniční výletníky (jednorázové návštěvníky) pak gastronomie a pěší 

turistika. Domácí turisty zajímají kulturní památky, pěší turistika, a čtvrtina se také 

věnuje návštěvě příbuzných. Za kulturními památkami přijíždějí lidé zejména do 

Prahy, ale také do Kraje Vysočina, do krajů Jihočeského a Karlovarského. 

Jihomoravský kraj láká návštěvníky na gastronomii, aktivní turismus je zase nejvíce 

populární v Libereckém kraji. Karlovarský kraj je samozřejmě unikátní lázeňstvím, 

ale přitažlivý je i díky pěší turistice. Venkovský turismus je nejvíce v oblibě v Kraji 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

16 PALATKOVÁ, M. Mezinárodní cestovní ruch. Grada Publishing a.s., 2011, 221. 
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Vysočina.17 Přehledné regionální diferenciace významnosti turistických cílů jsou 

znázorněné na obrázcích 11 a 12. 

Obrázek 11: Kulturní turismus, gastronomie, aktivní turismu 

 

Zdroj: statiskaamy.cz 

Mezi Čechy byly v roce 2018 nejoblíbenější penziony a neplacené ubytování 

v soukromí. U cizinců vedly zase tříhvězdičkové hotely a na druhém místě se umístily 

penziony. V dražších hotelech bydleli především Číňané a Japonci. Neplacené 

ubytování v soukromí volili nejčastěji Slováci, Maďaři a Ukrajinci.18 

Výhodou cestovního ruchu je, že na přínosy z cestovního ruchu mohou dosáhnout 

všechny města a obce, ale i všichni podnikatelé a občané. A to při minimálním zatížení 

života (např. soukromé ubytování). Turismus proto může tvořit významnou část 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

17 MACHOVÁ, S. Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu. STATISTIKA&MY, [online], 

2020, [cit. 2020-02-29], dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2019/08/tracking-prijezdoveho-a-

domaciho-cestovniho-ruchu/ 
18 MACHOVÁ, S. Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu. STATISTIKA&MY, [online], 

2020, [cit. 2020-02-29], dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2019/08/tracking-prijezdoveho-a-

domaciho-cestovniho-ruchu/ 
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hrubého domácího produktu každé destinace. To je možné i v případě venkovských 

regionů, které zastřešuje Koruna Vysočiny, jak je to zřejmé z celostátních výsledků 

cestovního ruchu. Vždyť jak uvádí Herget, podíl turismu na hrubém domácím 

produktu ČR byl v roce 2018 2,9 procenta, přičemž v cestovním ruchu pracovalo 239 

000 osob. Pro srovnání české zemědělství vytvořilo 2,8 procenta HDP a jen polovinu 

pracovních míst.19 

Obrázek 12: Wellness, pěší turistika, přírodní památky a táboření, venkovský turismus 

 
Zdroj: statiskaamy.cz 

4 Výběr z nabídek v oblasti cestovního ruchu  

Koruna Vysočiny realizuje společné marketingové projekty za účelem zvýšení zájmu 

návštěvníků o destinaci. Ve spolupráci s poskytovateli služeb se snaží připravit 

výjimečné a především ucelené produkty postavené na komplexním řetězci služeb, 

které klienta provází od nákupu produktu až po jeho odjezd z destinace. Mikroregiony 

Bystřicka, Nedvědicka, Novoměstska a Žďárska zahrnují každý na svém území 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

19 HERGET, in MACHOVÁ, Soňa. Tracking příjezdového a domácího cestovního ruchu. 

STATISTIKA&MY, [online], 2020, [cit. 2020-02-29], dostupné z: 

https://www.statistikaamy.cz/2019/08/tracking-prijezdoveho-a-domaciho-cestovniho-ruchu/ 

 



                                                                           Strategie rozvoje cestovního ruchu                         

Stránka 50 z 97 

 

několik významných turistických cílů jako poutní kostel sv. Jana Nepomuckého ve 

Žďáru nad Sázavou pod záštitou UNESCO, pohádkový hrad Pernštejn, moderní 

Vysočina Arénu s areálem singletracků u Nového Města na Moravě nebo Centrum 

EDEN v Bystřici nad Pernštejnem. Kulturní a historické dědictví lze v této souvislosti 

definovat jako konfiguraci kulturních prvkům, které jsou jako trvalé kolektivní 

vlastnictví a všeobecně sdílený výsledek materiální a duchovní činnosti členů určité 

kultury předávány následujícím pokolením. 

4.1 Bystřicko 

Předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu jsou na Bystřicku nadprůměrné. Primárně 

nejvýznamnějším atributem je kulturní krajina, zahrnující množství významných 

přírodních lokalit a kulturních památek.  

V následujícím přehledu jsou pojmenovány významné a atraktivní turistické cíle 

mikroregionu: 

Centrum Eden Bystřice nad Pernštejnem 

Historie centra Eden sahá až do 15. století, kdy je areál obyčejným statkem. V roce 

1495 však přenechávají bratři Vilém a Vratislav z Pernštejna tehdejší dvůr městu 

Bystřice za pravidelný plat a začíná jeho bohatá historie. V současnosti se areál Centra 

Eden, viz obrázek 13, skládá ze tří hlavních částí, které tvoří Panský dvůr, Horácká 

vesnici a Ekopavilon. Areál je zaměřen především na rodiny s dětmi, ale příjemné 

prožití volného času zde vzhledem k rozmanitosti centra mohou najít všichni 

návštěvníci různých věkových kategorií. V Centru Eden se totiž prolíná historie 

s budoucností. Centrum je otevřeno v měsíci květnu, červnu a září pouze o víkendech 

nebo svátečních dnech, v měsících červenci a srpnu je pak otevřeno každý den. 
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Obrázek 13: Centrum Eden 

 

Zdroj: https://www.centrumeden.cz/ 

  
Kontakty:  
Tel: +420 731 152 540 
E-mail:  info@centrumeden.cz 
Web: https://www.centrumeden.cz/cs/ 

 

Šikland - Westernové městečko Šiklův Mlýn  

Šikland je komplex zábavních areálů s největší nabídkou služeb a zábavy v České 

republice. Největší z areálů a srdce Šiklandu je Šiklův mlýn, s prvním westernovým 

městečkem v České republice. Ten leží poblíž vesničky Zvole nad Pernštejnem. Ve 

stejném místě najdou příznivci motosportu a military Motosport military offroad areál. 

Tři kilometry od Šiklova mlýna, v centru městečka Dolní Rožínka se pak nachází 

Strašidelný zámek Draxmoor. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 567 400 
E-mail:  info@sikland.cz 
Web: https://www.sikland.cz/kontakty-informace/kontakty/ 

 

Kostel sv. Michala ve Vítochově 
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Kamenný kostel sv. Michaela byl podle legendy vystavěn z popudu svatého Metoděje, 

který jej měl osobně vysvětit. Prý na místě, kde se ujala borovice zasazená kořeny 

vzhůru. Býval označován jako kostelík „U Sedmi borů“ právě podle stromů, které zde 

rostly zdánlivě kořeny vzhůru. Poslední z nich vzal ovšem za své v roce 1976. Kostelík 

je převážně raně gotickým jednolodím snad z 1. poloviny 13. století. Ve 2. polovině 

13. století byla loď zvýšena a vznikla dnešní podoba čtyřbokého kněžiště. To bylo v 

dalším století zaklenuto valenou klenbou a vymalováno. Ve 2. polovině 15. století byla 

přistavěna hranolová věž na jižní straně, jež bývala kryta šindelem a až od roku 1905 

plechem. Její pseudogotická římsa pochází z roku 1848. Nejcennějšími památkami 

uvnitř kostelíku jsou kamenná křtitelnice z poloviny 13. století.  

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 590388 
E-mail:  info@bystricenp.cz 
Web: www.info.bystricenp.cz 

 

Kostel sv. Václava ve Zvoli 

Kostel sv. Václava ve Zvoli pochází z let 1713-17. Je jedním z méně známých děl Jana 

Blažeje Santiniho. Jde o malý dvouvěžový raně barokní chrám na půdorysu řeckého 

kříže (lodě jsou stejně dlouhé a konvexně zakončené). Křížení lodí kryje oválná kopule 

zakončená lucernou a stříškou ve tvaru svatováclavské koruny. Kostel by zbudován na 

popud žďárského opata Václava Vejmluvy.  

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 567 165 
E-mail:  obeczvole@tiscali.cz 
Web: www.nmnm.eu/kostel-sv-vaclava-zvole.html 

Kaple Nejsvětější Trojice ve Švařci 

Kaple se nachází mimo vesnici Švařec, při silnici spojující Švařec a Brťoví. Stáří kaple 

je nejisté, pouze se odhaduje, že byla vystavěna horníky někdy v průběhu 16. století, 

ovšem dle některých indicií může být i starší a souviset s těžbou drahých kovů na 

Štěpánovsku, o nichž máme první zmínky kolem poloviny 13. století. Kostelní podací 

mailto:obeczvole@tiscali.cz
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se připomíná k roku 1596 a tato zpráva stále platí za první písemnou zmínku. Kaple 

byla několikrát přestavována a navyšována, dotkly se jí barokní úpravy v roce 1708, 

razantní opravu  prodělala též  v roce 1857 na náklady hraběte Vladimíra Mitrovského. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 724 183 510 
E-mail:  obec@korouzne.cz 
Web: www.kaplesvarec.cz 

 

Zřícenina hradu Zubštejn 

Jedná se o jedno z nejromantičtějších míst Vysočiny. Svým rozsahem a zejména 

dochováním mohutných pozůstatků obytného paláce a vstupní věže se řadí mezi 

nejvýznamnější památky středověkých dějin Bystřicka. Zubštejn je rozsáhlou 

zříceninou, která se nalézá na výrazném horském hřbetu mezi vesnicemi Pivonice a 

Kobylnice v nadmořské výši cca 688 metrů. Hrad se původně jmenoval Kámen, 

latinsky Lapis, později Zubří kámen, tedy Zubrštejn. Hrad byl vystavěn v gotickém 

slohu zřejmě až ke konci první třetiny 14. století, první zpráva o něm je z roku 1344. 

Střežil hlavní osu kolonizace, řeku Svratku. Hrad prošel mnoha přestavbami, ale v roce 

1596 je uváděn jako „zámek pustý“. Ze zříceniny je vidět jihovýchodním směrem 

Sýkoř, jižně až téměř k Brnu, směrem jihozápadním Křižanovsko a na severozápadě 

Pohledecká skála a okolí Studnic. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 590 388 
E-mail:  info@bystricenp.cz 
Web: www.info.bystricenp.cz 

Zřícenina hradu Mitrov a Trenckova rokle 

Jedná se o zříceninu hradu založeného koncem 13. století Demeterem z Bukové. Hrad 

často měnil majitele. Za Pernštejnů hrad postupně chátral a od roku 1588 se uvádí již 

jako úplně pustý. Hrad se zachoval pouze torzálně, i přesto jsou zde zachovány zbytky 

hradeb a hlubokých příkopů, rozvaliny hradního paláce se zbytky klenutého schodiště 
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do suterénů a hranolové hradební věže. V oblasti se dále nachází Trenckova rokle, což 

je  přírodní památka a Evropsky významná lokalita v údolí řeky Bobrůvky mezi 

obcemi Skryje a Strážek. Jedná se o skalní soutěsku, kterou protéká drobný potok 

tekoucí z obce Drahonín tvořící kaskády a vodopády, z nichž nejvyšší měří 4 metry. 

Pojmenování rokle nese po baronu Trenckovi, vůdci vojska pandurů bránících 

Rakousko-Uhersko před nájezdy Turků, který se zde údajně podle pověsti skrýval a 

tábořil poté, co na něj Marie Terezie vydala příkaz k polapení z důvodu loupení a 

drancování, kterého se měl dopouštět. Prohlídku uvedených turistických cílů je vhodné 

doplnit návštěvou Lesního penzionu Podmitrov. 

  
Kontakty:  
Tel:  
E-mail:  obecstrazek@iol.cz 
Web: www.mestysstrazek.cz 

 

Vírská přehrada (vodní díla Vír I. a Vír II.) 

Vírská údolní nádrž přehradila svojí mohutnou hrází tok řeky Svratky v jednom 

z nejužších míst údolí, a obě její krajní stěny jsou pevně ukotveny ve skalních stěnách. 

Se stavbou se započalo roku 1947 a roku 1958 byla uvedena do plného provozu. 

Vystavěním její 78 metrů vysoké hráze  vzniklo jezero o maximální rozloze 223,5 ha, 

které ve svých vodách skrylo vesnice Chudobín u Dalečína a část Korouhvice. Po 

levém břehu je vybudována asfaltová cesta, která slouží jako cyklistická stezka do 

Dalečína. V souvislosti s otevřením stezky nelzneme i projekt vodohospodářské 

naučené stezky.  Pitnou vodou přehrada zásobuje Novoměstsko, Bystřicko, část 

Žďárska a v poslední době i Brna 

  
Kontakty:  
Tel: +420 778 402 270 
E-mail:  ou@virvudolisvratky.cz 
Web: www.virvudolisvratky.cz 
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Rozhledna Horní les  

Horní les je malebný zalesněný hřeben, táhnoucí se od Nyklovic k jihu, navazuje na 

Javorův kopec (683 m n.m.). Pokud návštěvník vystoupí po kruhovém schodišti na 

ochoz, ocitne se nejen 38 metrů nad zemí, ale především 803 metrů nad mořem. 

Odměnou za úsilí vynaložené na zdolání 201 schodů je výhled na překrásnou krajinu. 

V nejbližším okolí je možné spatřit Rovečné, Malé a Velké Tresné, část Olešnice na 

Moravě, zříceninu hradu Zubštejn, část Bystřice nad Pernštejnem, hladinu přehrady 

Vír, kostelík ve Vítochově, Písečné, Polom, Sulkovec a Bystré. Mezi vzdálenější místa 

viditelná z ochozu patří letiště v Poličce, Svitavy, TV vysílač Kojál, rozhledna u 

Veselice v Moravském krasu, údolí Svratky, Harusův kopec u Nového Města na 

Moravě, Buchtův kopec, Daňkovice, masív Devíti skal a další. Za ideálních podmínek 

je možné spatřit nejen páru z jaderně elektrárny v Dukovanech, ale i Jeseníky a 

nejvyšší horu Moravy Praděd, Kralický Sněžník, často i Krkonoše. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 574 130 
E-mail:  obec@rovecne.cz 
Web: www.rovecne.cz 

 

4.2 Nedvědicko 

Na Nedvědicku jsou předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu velice podobné 

Bystřicku. Navíc je zde turisty vysoce ceněný hrad Pernštejn a krásná příroda kolem 

Svratky. Území obydlené již v období raného středověku vystihuje dodnes malebnost 

údolí uprostřed členitých kopců. Nachází se zde velká pestrost turistických cílů 

koncentrovaných na poměrně malém území. V následujícím přehledu jsou 

pojmenovány významné a atraktivní turistické cíle mikroregionu: 

Hrad Pernštejn 

Hrad Pernštejn, viz obrázek 14, je písemně uveden již v roce 1285 a jeho majitelé se v 

průběhu 14. – 16. století stali jedním z nejvýznamnějších moravských a později i 

českých šlechtických rodů, který se významně zapsal do dějin Českého království. 
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Rodový hrad Pernštejn, nazývaný „hradem hradů“ a také „mramorovým“, který je 

považován za jednu z nejkrásnějších hradních staveb střední Evropy, vlastnili do roku 

1596. Následně se na hradě vystřídala řada majitelů, z nichž významně ovlivnili jeho 

stavební vývoj především Lichtenštejnové, Stockhamerové a poslední majitelé 

Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle. Při prohlídce hradu stojí za zhlédnutí také jeho 

zahrady, které jsou zajímavým dokladem zahradního umění. Zahrady představují nově 

obnovené hradní zahrady, které byly původně založeny v roce 1570 při přestavbě 

hradu téměř na renesanční sídlo pro Vratislava II. Nádherného. Roku 1596 lze nalézt 

zmínku o ovocné zahradě, jež asi byla až na rovinatém terénu hluboko pod hradem při 

potoku. Krátce před rokem 1720, kdy již hrad patřil Franzi Stockhammerovi, tu byla 

založena nová okrasná a kuchyňská zahrada ve svažitém předpolí hradu. Když se v 

roce 1798 stal majitelem hradu svobodný pán Ignác Schröffl z Mannsbergu, zahradu 

rozšířil na celý jižní svah hradního kopce.20 

Obrázek 14: Hrad Pernštejn 

 

Zdroj: https://www.hrad-pernstejn.eu/cs 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

20 PACÁKOVÁ-HOŠŤÁKOVÁ, B. Zahrady a parky v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 

1999. 
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Kontakty:  
Tel: +420 566 566 101 
E-mail:  pernstejn@npu.cz 
Web: https://www.hrad-pernstejn.eu/ 

Kostel Povýšení sv. Kříže v Doubravníku 

Kostel dal postavit v létech 1535-57 jako rodovou hrobku Jan II. Bohatý z Pernštejna 

a jeho synové Vojtěch II., Jaroslav a Vratislav II. Zvonicové patro věže bylo postaveno 

v roce 1792. V roce 1867 byla přistavěna hrobka Mitrovských. Interiér kostela je 

zdobený mnoha cennými díly a jsou zde vzácné barokní varhany. Kostel se nachází v 

centru Doubravníku při křižovatce cest Nedvědice - Tišnov a Běleč - Klokočí. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 566 331 
E-mail:  mestys@doubravnik.cz 
Web: https://www.doubravnik.cz/ 

 

Kostel sv. Václava v Dolním Čepí 

Kostel sv. Václava v Dolním Čepí se nachází se na terase pod svahem vysokého kopce, 

poblíž hradu Pernštejn. Podle některých historiků byl filiální kostelík vystavěn v 15. 

století. Některé arch. prvky stavby kostelíku a jiné okolnosti však nasvědčují tomu, že 

čepský kostelík byl patně postaven dříve, někdy v první polovině 13. století. Podle 

tradice jej postavili stejně jako ve Švařci zbožní horníci. Kostel je pod omítkou 

kamenný, hlavními jeho znaky jsou obdélníkové půdorysy a masivní zdi, strop je 

rovný dřevěný, portálek je umístěn v jižní zdi lodi. Kostelík míval i faru, kde žil 

duchovní správce, který se uvádí jako farář „in Czupce“ (v Čepí). Zajímavostmi jsou 

také dva malé kůry nad sebou a dřevěná vížka se zvonkem. 

 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 566 394 
E-mail:  obec.ujcov@seznam.cz 
Web: www.ujcov.cz 
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Dřevěný most přes řeku Černvír 

Dřevěný most přes řeku Svratku je významnou památkou Nedvědicka i obce Černvír. 

Je dlouhý 35 m a byl postaven v roce 1718. Nosná konstrukce je doposud téměř celá 

z původního jedlového dřeva. V posledních letech bylo provedeno nové zastřešení 

dřevěným šindelem.  

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 566 195 
E-mail:  cernvir@seznam.cz 
Web: http://www.cernvir.cz/ 

 

4.3 Novoměstsko 

Novoměstsko je příznivou oblastí pro letní i zimní turistiku, přičemž mezi jeho 

nejsilnější stránky patří krásná zachovalá krajina a čisté ovzduší. Většina území leží v 

CHKO Žďárské vrchy. Velmi známé a nejvíce navštěvované středisko cestovního 

ruchu jsou Tři Studně, které jsou hojně pokryty ubytovacími zařízeními. Centrum 

Novoměstska Nové Město na Moravě je významným střediskem zimních sportů díky 

každoročnímu pořádání závodu Zlatá lyže, která se změnila v posledních letech na 

Světový pohár v běžeckém lyžování.  

V následujícím přehledu jsou pojmenovány významné a atraktivní turistické cíle 

mikroregionu: 

Ski areál a singletracky Nové Město na Moravě 

Nové Město na Moravě je významným lyžařským střediskem, viz obrázek 15. Hlavní 

lyžařské aktivity se soustřeďují na severozápadním okraji města, kde je závodní 

lyžařský a biatlonový areál a nejznámější sjezdovka na Vysočině. V areálu u hotelu 

SKI se každoročně konají nejvýznamnější světové závody v běhu na lyžích a biatlonu. 
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Obrázek 15: Vysočina Aréna v novém Městě na Moravě 

 
Zdroj: https://lyzovani.nmnm.cz/ 

Na vrchol sjezdovky na Harusově kopci v nadmořské výšce 741 m se návštěvník 

pohodlně dostaneme sedačkovou lanovkou. Pro děti je tu k dispozici také malý vlek a 

lyžařská škola. Okolí Nového Městě na Moravě je rájem pro lyžaře běžce, kdy z areálu 

u hotelu SKI vybíhají severním směrem upravované a značené turistické lyžařské tratě.  

Další sportovní aktivitou v Novém Městě na Moravě jsou singletracky (single tracky), 

což je úzká jednostopá stezka pro horská kola. Tyto tratě mají převážně hladký povrch 

a vlnitý profil, výjimkou ale nejsou ani technicky náročné úseky s kamenitými 

pasážemi nebo kořenité úseky. Nezřídka kdy se na singletracku mohou vyskytnout 

také různé překážky, které cyklisty donutí ke změně směru a střídání tempa. Na 

singletracku je možné narazit i na ostré zatáčky, rychlé sjezdové úseky, terénní vlny 

apod. Prostě na všechno, co dělá jízdu v terénu zábavnou a hravou.  

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 598 750 
E-mail:  ic@nmnm.cz 
Web: http://www.nmnm.eu/ 
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Kostel sv. Bartoloměje v Bobrůvce 

Obec Bobrůvka je obec v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. 

Bobrůvka ležící v nadmořské výšce 530 metrů nad mořem a patří mezi nejstarší obce 

na Novoměstsku. Nejstarší stavbou v Bobrůvce je kostel sv. Bartoloměje, který 

pochází zřejmě již ze druhé poloviny 12. století. Severozápadně od obce leží chráněné 

území Ouperek, kde se volně nacházejí vyvětralé krystaly záhněd, turmalínu a 

muskovitu. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 724 126 259 
E-mail:  obecni.urad@bobruvka.cz 
Web: http://www.bobruvka.cz/ 

 

Kostel sv. Petra a Pavla v Horní Bobrové 

V Horní Bobrové na náměstí stojí jeden z architektonických skvostů regionu, kostel 

sv. Petra a Pavla. Kostel stejně jako řada dalších staveb na Vysočině vznikl ze 

spolupráce žďárského opata Václava Vejmluvy a slavného architekta Jana Blažeje 

Santiniho Aichela. Severně nad Horní Bobrovou se zdvíhá vrch, dříve zvaný Strážný 

kopec (593 m). V 80. letech 19. století tu byl nalezen poklad stříbrných mincí z první 

poloviny 17. století. Cestu na vrchol kopce, kde stojí žulový kříž, lemuje čtrnáct 

empírových kapliček. Křížovou cestu i žulový kříž na vrcholu nechal v roce 1820 

zhotovit bobrovský farář Kleinbauer. Po jejím dokončení byl Strážný vrch 

přejmenován na Kalvárii. Nad Dolní Bobrovou se u silnice na Moravec zvedá vrch 

Valy. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 673 265 
E-mail:  starosta@mestysbobrova.cz 
Web: http://www.mestysbobrova.cz/ 

Zřícenina Štarkov 

Na vrcholku zalesněného kopce se tyčí mohutný skalní blok nazývaný Štarkov, Skály 

nebo dříve také Stařechovice (679 m). Mezi skalními bloky jsou dodnes patrné zbytky 
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původního hradu Skály. Hrad postavil okolo roku 1380 Archleb ze Stařechovic, 

majitel zdejšího panství. Postupně se hrad změnil v sídlo loupeživých šlechticů. Na 

opevněném hradu Skály sídlila družina Jana Pušky z Kunštátu a poté husitského 

hejtmana Jana z Břežan, v jehož skupině bylo až 500 husitů. Jejich loupeživé výpravy 

znepokojovaly široké okolí, proto se zemská správa chtěla s Janem z Břežan 

dohodnout, aby jí za výkupné hrad postoupil. Jan z Břežan ale pravděpodobně dostal 

jen část slíbeného výkupného, a proto hrad neopustil. Hrad byl poté nákladně dobýván 

a okolo roku 1440 dobyt a rozbořen. Dodnes se zde dochovaly zbytky zdiva věží, 

paláce a obvodové hradby mezi skalisky. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 724 158 863 
E-mail:  ou.novyjimramov@seznam.cz 
Web: http://www.novyjimramov.cz/ 

 

Městská památková zóna Jimramov 

Jimramov (starším názvem Ingramycz, Gymramow, Ingrowitz) je městys rozkládající 

se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy, 14 km severovýchodně 

od Nového Města na Moravě. Jimramov leží na žluté, červené a modré turistické 

značce v CHKO Žďárské vrchy, 500 metrů nad mořem. Historické jádro městyse je 

městskou památkovou zónou. Jimramovu se také přezdívá „Meran Vysočiny“. Jeho 

malebné prostředí často využívají filmové štáby. Uprostřed náměstí stojí bývalá škola 

z roku 1801. Dnes je zde Výstavní síň U Sv. Jana a Síň rodáků. Mezi vystavovanými 

exponáty je i loutkový výjev Broučci od Jiřího Trnky. V blízkosti obce je zalesněný 

vrch Prosička (739 m) se skalními bloky a balvanovými sutěmi. Z vrcholových 

skalisek je nádherný výhled k Jimramovu a do údolí Fryšávky. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 562 516 
E-mail:  mestys@jimramov.cz 
Web: http://www.jimramov.cz/ 
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Žákova hora 

Obec Fryšava pod Žákovou horou je obec v okrese Žďár nad Sázavou. 

Fryšava pod Žákovou horou ležící v nadmořské výšce 708 metrů nad mořem. Fryšava 

leží na okraji nejrozsáhlejšího lesního komplexu Žďárských vrchů. V blízkosti obce 

se nachází nejvyšší hora Žďárských vrchů Devět skal (836 m) a národní přírodní 

rezervace Žákova hora (810 m) se zachovalým původním jedlobukovým pralesem 

s příměsí smrku a javoru klenu. Z Žákovy hory vede naučná stezka ke skalnímu útvaru 

Tisůvka. Název Žákovy hory zřejmě souvisí s tím, že na přelomu 13. a 14. století sem 

posílal žďárský klášter své žáky k různým meditačním pobytům. Lesní komplex 

Žákovy hory je od roku 1933 vyhlášen rezervací, která chrání výjimečně zachovalý 

segment přirozených pralesovitých lesních společenstev.  

 

 

 

 

 

4.4 Žďársko 

Mikroregion Žďársko má velmi příhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a 

rekreace. Je to dáno jak přírodními podmínkami, tak i kulturním dědictvím. 

Mikroregion je protkán hustou sítí značených turistických stezek a značených 

cyklotras, které jsou postupně doplňovány cyklostezkami. V následujícím přehledu 

jsou pojmenovány významné a atraktivní turistické cíle mikroregionu: 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře 

Z kulturních památek Žďárska je nejznámější poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou, viz obrázek 16, který je zapsán mezi Památkami 

světového dědictví UNESCO.  

  
Kontakty:  
  
  
Tel: +420 607 013 047 
E-mail:  starosta@frysava.cz 
Web: http://frysava.cz/ 
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Obrázek 16: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

 

Zdroj: https://www.korunavysociny.cz/ 

Nedaleko stojící zámek vznikl přestavbou původního cisterciáckého kláštera. 

Projektem stavby kostela byl pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini – Aichel, 

kterému zdejší opat Václav Vejmluva prezentoval své představy o podobě nového 

svatostánku a použitých symbolech.  

Stavba probíhala velice rychle v letech 1720–1722. Kolem kostela byl vybudován na 

půdoryse složeném z deseti úseků kružnic prstenec ambitů, který je rozčleněn pěti 

pětiúhelnými kaplemi a pěti branami. Střechy kaplí původně vrcholily pěti pylony, 

které poukazovaly na význam světla a symbolizovaly věčnost. Tyto ambity s kaplemi 

sloužily pro poutnické modlitby a k ochraně poutníků před nepřízní počasí. Nejen 

samotný kostel, ale i tento prstenec ambitů svým architektonickým řešením jasně 

dokládá Santiniho obrovskou architektonickou a tvůrčí potenci 
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Kontakty:  
Tel: +420 605 231 323 
E-mail:  info@zelena-hora.cz 
Web: https://www.zelena-hora.cz/ 

Zámek Žďár nad Sázavou 

Zámek přestavěný z gotického cisterciáckého kláštera, založeného roku 1212 Bočkem 

z Kunštátu. Dne 16. 7. 1784 však vyhořel a byl zrušen. O dva roky později byl upraven 

v zámek. Dnes je v něm umístěno muzeum knihy a stavitele G. Santiniho. Na zámku 

jsou různé prohlídkové okruhy jako Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Studniční 

kaple a Santiniho expozice, expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze 

apod. Nachází se zde také Muzeum knihy a Muzeum nové generace, které je držitelem 

ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. V roce 2018 bylo 

zařazeno na 2. místo v kategorii Muzea České republiky ve výběru známého 

cestovatelského portálu TripAdvisor. Mimoto se honosí titulem Stavba Vysočiny 

2016. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 602 565 309 
E-mail:  nfo@zamekzdar.cz 
Web: https://www.zamekzdar.cz/ 

 

Kostel sv. Mikuláše a kostnice v Nížkově 

Kostel sv. Mikuláše byl postaven v raně gotickém stylu asi v roce 1245 na místě 

dřevěného kostelíku. Barokně a klasicisticky byl přestavěn v letech 1753 – 1754 a byla 

k němu přistavěna barokní loď. Zvýšení proběhlo u hranolové věže. Kostel má tři 

oltáře, hlavní je zasvěcen svatému Mikuláši, vedlejší jsou pod patronátem Panny Marie 

a sv. Václava. Před hlavním oltářem visí dřevěný kříž a nachází se zde i dřevěná 

renesanční křtitelnice pocházejí z roku 1600. Kostnice je známá mimořádně početnou 

sbírkou kostí, jednou z největších na světě. Nachází se při západním průčelí kostela. 

Pochází z roku 1709, uvnitř stojí čtyři hranice (2 × 2 × 2,5 m) z lebek a kostí přibližně 

8 000 osob. Ve válce o habsburské dědictví (1740-1742) zřídili v obci velký císařský 
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polní lazaret pro všechna bojiště. Kosterní pozůstatky tak pochází od císařských 

vojáků, ale i od Sasů, Francouzů, Bavorů, Prusů i od místního obyvatelstva. Podle 

pověsti kosti takto ozdobně srovnal slepý mladík. Byla vybudována na popud 

tehdejšího děkana A. Haberlandta. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 675 136 
E-mail:  obec@nizkov.cz 
Web: https://www.nizkov.cz/ 

CHKO Žďárské vrchy 

Žďárské vrchy jsou nejrozmanitější částí Českomoravské vrchoviny se spoustou 

turisticky zajímavých míst. Typickým krajinným prvkem hřebenů Žďárských vrchů 

jsou skalní rulové útvary vzniklé zvětráváním. Ty jsou i s okolními balvanitými sutěmi 

chráněny jako přírodní památky. Proto je Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy 

odedávna vyhledávána jako krajina pro odpočinek a sportovní vyžití. Mezi nečastější 

formy odpočinku patří letní pobyty u rybníků Velké Dářko (jachting, windsurfing) a 

Pilská nádrž. V CHKO Žďárské vrchy má tradici pěší turistika, velký rozvoj 

zaznamenává cykloturistika a se vznikem koňských farem také turistika na koních. K 

nejčastějším rekreačním sportovním aktivitám v zimním období patří lyžování. V 

Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je lyžování provozováno na běžkách i na 

sjezdovkách, ale reliéf krajiny jednoznačně preferuje běžkaře. Ve Žďáře nad Sázavou 

je k dispozici zimní stadion, ale tradičním místem bruslení jsou zamrzlé hladiny 

menších rybníků, ale i přehrad (Pilská, Stržská) i Velkého Dářka. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 653 111 
E-mail:  zdarvrch@nature.cz 
Web: www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz 
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5 Analýza poptávky v oblasti cestovního ruchu 

Návštěvnost je jedním z hlavních ukazatelů atraktivity území pro návštěvníky. 

V dalším textu jsou analyzovány údaje zachycující vývoj návštěvnosti hromadných 

ubytovacích zařízení a vybraných turistických cílů Koruny Vysočiny. 

5.1 Návštěvnost Kraje Vysočina a mikroregionů Koruna Vysočiny 

Podle údajů agentury CzechTourism podle údajů za poslední zveřejněný rok 2018 

největší návštěvnost v Kraji Vysočina měla Zoologická zahrada Jihlava (333 tis. 

návštěvníků). Za ní s velkým odstupem skončil Vodní ráj Jihlava (175,8 tis. 

návštěvníků) a Státní zámek Telč (100,5 tis. návštěvníků), viz tabulka 12. 

Tabulka 12: Návštěvnost hlavních turistických cílů v Kraji Vysočina v roce 2018 

Název cíle Tisíc 

 návštěvníků  

2018 

1 Zoologická zahrada Jihlava 333,0 

2 Vodní ráj, Jihlava 175,8 

3 Státní zámek Telč 100,5 

4 Hrad Pernštejn, Nedvědicko 85,0 

5 Šikland, Zvole nad Pernštejnem 80,5 

6 Bazilika sv. Prokopa, Třebíč 43,0 

7 Muzeum Vysočiny Třebíč 43,4 

 8 Zámek Třebíč 43,0 

9 Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera, Třebíč 39,2 

10 Jaderná elektrárna Dukovany 36,3 
Zdroj: CzechTourism, 2019 

V porovnání s rokem 2017 bylo pořadí na prvních deseti místech v Kraji Vysočina 

odlišné. Hrad Pernštejn se mezi prvními deseti atraktivitami neobjevil, Šikland byl 

s 79,2 tisíci návštěvníků na 4 místě a jako desátý v pořadí se umístila zřícenina hradu 

Zubštejn s 25,0 tisíci návštěvníky. Mezi dalšími objekty lze jmenovat Poutní kostel J. 

Nepomuckého (29,9 tis.), Rozhlednu Karasín (27,4 tis.), Městské muzeum v Bystřici 

nad Pernštejnem, Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě (8,1 tis.), věž kostela 
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sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou (4,8 tis.) apod.21 Co se týká hromadných 

ubytovacích zařízení, průměrná doba pobytu zde byla 3,43 dny a využití kapacity lůžek 

32,4 %. Využití lůžek v průběhu roku ukazuje graf 7. 

Graf 7: Čisté využití lůžek v průběhu roku (2018) 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů CzechTourism, 2019 

5.2 Profil návštěvníka 

Při analýze profilu návštěvníka můžeme vyjít ze sociologického šetření, které nechal 

vypracovat Kraj Vysočina v letech 2014 a 2015 Vysokou školou polytechnickou 

v Jihlavě. Sociologický průzkum byl realizován metodou PAPI (Paper And Pencil 

Interview), tj. sběr dat formou osobních face to face rozhovorů tazatele s respondentem 

s pomoci standardizovaných papírových dotazníků. Výběr respondentů proběhl 

náhodným oslovením návštěvníků dane lokality. Celkem bylo sesbíráno 4 280 

dotazníků ve 33 destinacích (obcích a městech) na území 5 regionů, přičemž za okres 

Žďár do bylo 9 destinací a 25 % zastoupení dotazníků.22 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

21 MIS. Marketingový informační systém. [online], 2019, [cit. 2020-03-01], dostupné z: 

https://tourdata.cz/regionalni-reporty/kraj-vysocina-2/ 
22 Podrobné vyhodnocení sociologického šetření je obsaženo v publikaci VŠPJ: PACHROVÁ, Stanislava, 

JANOUŠKOVÁ, Eva, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Marketingový výzkum návštěvnosti – významný 
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V rámci uvedeného výzkumu bylo zjištěno, že: 

- nejčastější návštěvník Vysočiny je osoba ve středním věku 26 – 49 let (cca 60 

% respondentů), s maturitním (56 %) nebo vysokoškolským vzdělaním (24 %),  

- vice než 7 % návštěvníků Vysočiny bylo ze zahraničí. Největší podíl 

zahraničních návštěvníků tvořili Slováci, dále návštěvnici z Německa, Polska 

a Rakouska,  

- nejvíce návštěvníků Vysočiny (cca 54 %) přijíždí ze vzdálenosti do 50 km. 

Z toho lze usoudit, že část těchto návštěvníků jsou samotní obyvatelé kraje 

Vysočina vyjíždějící do okolních měst a obci, část z nich tvoři návštěvníci, 

kteří přijíždějí z blízkých regionů sousedících s Krajem Vysočina,  

- cca 2/3 návštěvníků využilo k dopravě do cílové destinace osobní automobil,  

- nadpoloviční počet návštěvníků (59 %) směřuje do kraje na jednodenní pobyty 

bez ubytovaní,  

- vice než 1/4 osob zde stráví 1 až 2 noci a pouze 15 % zde zůstává více dní,  

- 70 % návštěvníků předpokládá, že region dříve či později znovu navštíví,  

- cca 1/2 osob již region někdy navštívila, 1/4 dotazovaných region navštívila 

poprvé,  

- návštěvníci téměř v polovině případů tráví pobyt v doprovodu partnerů, téměř 

1/3 pak s dětmi,  

- více než 58 % návštěvníků kraje zde není ubytováno, tzn., přijíždějí pouze na 

jeden den. Nejvíce je preferován způsob ubytování u známých a příbuzných 

(11,3 %), v penzionech (9,3 %) a v 3 a vícehvězdičkových hotelech (9 %),  

- téměř 1/3 návštěvníků se téměř vždy stravuje v místních restauracích, necelá 

polovina pak využívá restaurační zařízení méně často a 22 % osob za dobu 

svého pobytu nenavštíví žádnou restauraci,  

- nejčastějšími důvody k návštěvě Vysočiny je poznávání (27 % osob), turistika 

a sport (20,2 %) a relaxace (14,2 %),  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

nástroj destinačního managementu. Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 

2017, 150 s. ISBN 978-80-7204-948-6. 
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- nejčastěji návštěvníci Vysočiny (cca 63 %) utratí za 1 den svého pobytu 

maximálně 500 Kč,  

- hlavním zdrojem informací o nabídce a službách cestovního ruchu je internet 

(2/3 návštěvníků) a tištěné propagační materiály (cca 1/2 respondentů),  

- návštěvníci Vysočiny jsou nejčastěji spokojeni s úrovní personálu ve službách 

cestovního ruchu (92 % odpovědi), dále s rozsahem a dostupnosti stravovacích 

a ubytovacích kapacit (cca 85 %), s péčí o památky a turistické atraktivity, s 

orientačním značením, s péčí o bezpečnost návštěvníků a o životní prostředí 

(nad 85 % spokojenosti),  

- naopak nejméně byli návštěvníci spokojeni s dostupnosti regionu hromadnou 

dopravou (pouze 66,3 % bylo spokojených), dále s dopravní infrastrukturou 

(72,1 %), se službami pro motoristy (77,7 %), s nabídkou programů pro volny 

čas a nabídkou drobného prodeje (cca 78 %).23 

Tyto informace lze potvrdit údaji CzechTourismu, podle kterých v roce 2018 

Vysočinu navštívilo 86,94 % domácích návštěvníků a pouze 13,06 % návštěvníků bylo 

ze zahraničí. Zájmy turistů lze doplnit návštěvností jednotlivých cílů turistického 

ruchu dle jejich kategorií opět dle údajů CzechTourismu za rok 2018, jak je to 

znázorněno v grafu 8. 

Zajímavá je návštěvnost Žďárských vrchů. Podle monitoringu návštěvnosti, který zde 

proběhl v době od 1. července do 31. prosince 2018 na dvou vybraných lokalitách 

(Devět skal a v Národní přírodní rezervaci Ransko), za 184 dní sledování obě lokality 

navštívilo celkem 53 248 návštěvníků. Celková návštěvnost byla výrazně vyšší na 

Devíti skalách, kde bylo zaznamenáno 45 387 návštěvníků, když denní průměr 

návštěvnosti zde činil 246 návštěvníků.24  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

23 Srov. PACHROVÁ, Stanislava, JANOUŠKOVÁ, Eva, ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ, Alice. Marketingový 

výzkum návštěvnosti – významný nástroj destinačního managementu. Příklad Kraje Vysočina. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2017, 150 s. ISBN 978-80-7204-948-6. 
24 CHKO. Kolik návštěvníků denně zavítá do CHKO Žďárské vrchy? [online], 2019, [cit. 2020-03-01], 

dostupné z: http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/pro-navstevniky/novinky/kolik-navstevniku-denne-zavita-

do-chko-zdarske-vrchy/ 
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Graf 8: Počty návštěvníků podle zájmu o jednotlivé cíle (2018) 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle údajů CzechTourism, 2019 

 

6 Analýza subjektů působících v cestovním ruchu 
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V rámci mikroregionů začleněných do Koruny 

Vysočiny působí následující Turistická informační 

centra (TIC): 

 

6.1 TIC Bystřice nad Pernštejnem 

Turistické informační centrum má sídlo na adrese Masarykovo nám. 1, 593 01 Bystřice 

nad Pernštejnem a jsou zde zaměstnáni 3 pracovníci. Otevírací doba turistického 

informačního centra je v období říjen až duben ve všední dny od 8.00 do 16.00 hodin, 

v sobotu a neděli je zavřeno, v období květen až září je ve všední dny otevírací doba 

od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu a neděli je otevřeno od 9.00 do 16.00 hodin. TIC je 

tedy provozováno celoročně,  je součástí organizační složky města Bystřice nad 

Pernštejnem  a je primárním kontaktním místem pro získání informací o regionu. 

Nachází se v historické budově městského muzea a kromě letáků o mikroregionu je 

zde možné zakoupit mapy, turistické známky, upomínkové předměty či tradiční 

výrobky z Bystřicka. Kromě standardních turistických služeb a informací o regionu je 

zde možno kopírovat, skenovat, laminovat a svázat dokumenty do kroužkové vazby. 

Součástí infocentra je také příjemná internetová kavárna s placeným internetem 

(pevný PC propojený s tiskárnou) nebo bezplatné wifi (bez možnosti propojení s 

tiskárnou). 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 590 387, 566 590 388 
E-mail:  info@bystricenp.cz 
Web: https://info.bystricenp.cz/ 

Turistickému informačnímu centru v Bystřici nad Pernštejnem byl 10.9.2019 

certifikační komisí udělen certifikát klasifikační třídy B s platností do 9.9.2021. 

TIC Bystřice nad Pernštejnem zajišťuje následující služby: 

1. poskytování informací návštěvníkům Turistického informačního centra, 

2. zajištění kopírování a faxování a ostatní služby pro veřejnost v TIC, 
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3. zajištění aktuálnosti webových stránek města a turistických webových stránek 

města, 

4. evidence, prodej a bezplatná distribuce propagačních materiálů, 

5. zabezpečení přípravy a výroby propagačních materiálů, 

6. zabezpečení přístupu na veřejný internet v TIC, 

7. redakce měsíčníku Noviny Bystřicka, 

8. průzkum stávajících kapacit cestovního ruchu regionu Bystřicko, 

9. zabezpečení motivačně-informační setkání pro podnikatele za účelem 

podnícení k partnerské spolupráci na realizaci projektu, 

10. realizace marketingové podpory, tj. příprava dat pro tištěné materiály na 

podporu turistického ruchu, 

11. zastupování regionu Bystřicko na veletrzích cestovního ruchu, spolupráce 

s krajem Vysočina, KČT a dalšími partnery, 

12. zajištění sběru a zpracování informací o městu Bystřice nad Pernštejnem i o 

Mikroregionu Bystřicko (tur. zajímavosti, kulturní a sportovní akce, historie 

atd.), 

13. sledování grantů týkající se zejména cestovního ruchu, 

14. prezentace a propagace kulturních, vzdělávacích a veřejně prospěšných akcí 

včetně zajištění finanční podpory na tyto akce od soukromých subjektů, 

15. prezentace investičních akcí města a regionálního rozvoje a dalších činností 

prováděných místní samosprávou v rozsahu podle zadání místní správy a 

podmínek poskytovatelů dotací, 

16. předávání informací mezi samosprávou a zástupci informačních médií, 

17. optimalizace a koordinace informačních toků mezi občany, podnikateli a 

odbory MěÚ, 

18. podíl na organizaci společenských akcí města v rozsahu podle zadání vedení 

města, 

19. grafické zpracování pozvánek a dalších propagačních tiskovin městských akcí 
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20. vedení výstřižkovou službu z novin a časopisů.25 

6.2 TIC Nedvědice 

Provozovatelem turistického informačního centra , které vzniklo 1. 12. 2008 jako 

informační centrum Mikroregionu Pernštejn, je od 1.1. 2017 provozovatelem Městys 

Nedvědice. TIC sídlí v historickém domě čp. 32, tj. naproti Úřadu městyse Nedvědice. 

Provozní doba TIC: 

listopad - březen 

pondělí – pátek 7:30 – 16:00 

sobota – neděle zavřeno 

 
duben - červen, září - říjen 

pondělí zavřeno 

úterý – pátek 7:30 – 16:00 

sobota - neděle 9:00 – 14:00 

 
červenec - srpen 

pondělí– pátek 7:30 – 16:00 

sobota 9:00 – 15:00 

neděle 9:00 – 14:00 

 
Polední pauza v pracovní dny: 

11:30 – 12:30 

 

  
Kontakty:  
Tel: +420 511 119 173 
E-mail:  infocentrum@nedvedice.cz 
Web: www.pernstejnsko.cz 

Služby poskytované turistickým informačním centrem jsou následující: 

1. Zdarma: 

• informace o kulturních, sportovních a společenských akcích, 

• informace o kulturních, historických a přírodních památkách, 

• informace o ubytování, stravování, 

• informace o službách a firmách Mikroregionu Pernštejn, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

25 Oficiální stránky města Bystřice nad Pernštejnem. 
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• informace o jízdních řádech, 

• propagační a informační materiály. 

2. Služby za poplatek 

• kopírování, 

• laminování. 

3. Další služby: 

• prodej upomínkových předmětů, map, knih, pohlednic,  

• vstupenky na vybrané akce v Mikroregionu Pernštejn, 

• pořádní zájezdů na divadelní, muzikálové a jiné představení, 

• prodej pobytových i poznávacích zájezdů po České republice i do zahraničí. 

Turistické informační centrum Nedvědice vlastní certifikát klasifikační třídy B. 

6.3 TIC Nové Město na Moravě 

Turistické informační centrum Nové Město na Moravě sídlí na adrese Vratislavovo 

náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě. Turistické informační centrum má tři 

zaměstnance: 

- ředitele TIC,  

- pracovníka, který zajišťuje městský informační systém, prodej vstupenek, vede 

kalendář akcí, databáze ubytovatelů a dalších firem v CR, dělá 

cyklokoordinátora, dohlíží na singletracky,  

- pracovníka, který zajišťuje prodej vstupenek, kalendář akcí, koordinaci 

najíždění lyžařských tras a další. 

Turistickému informačnímu centru v Novém Městě na Moravě byl 10.9.2019 

certifikační komisí udělen certifikát klasifikační třídy B s platností do 9.9.2021. 

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 598 750 
E-mail:  ic@nmnm.cz 
Web: ic.nmnm.cz 
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Základní služby TIC: 

- poskytování informací a informačních materiálů,  

- výlep plakátů (plakátovací plochy),  

- výlep inzerce a reklamy (reklamní plochy umístěné na sloupech), 

- prodej vstupenek na kulturní akce,  

- veřejný internet,  

- kopírování,  

- skenování,  

- dále prodej pohledů, známek, štítků na hole, turistických vizitek, turistických 

známek, turistického deníku, knih týkajících se Nového Města, okolních obcí 

a regionu, triček, píšťalek, modrotisku, dřevěných hraček, hrníčků a dalších 

upomínkových předmětů. 

6.4 TIC Žďár nad Sázavou 

Turistické informační centrum v současnosti provozuje cestovní kanceláři SANTINI 

TOUR na adrese Veselská 8/13.Od května 2020 bude Turistické informační centrum 

provozovat samo město Žďár nad Sázavou. Otevírací doba TIC je od pondělí do pátku 

od 8.00 hodin do 17.00 hodin, s polední přestávkou od 12.00 do 13.00 hodin. V sobotu 

je otevírací doba od 9.00 do 12.00 hodin, v neděli je TIC uzavřeno. Turistické 

informační centrum je dále na náměstí Republiky 294/24, ve Žďáru nad Sázavou, 

kontakty na toto centrum jsou následující:  

  
Kontakty:  
Tel: +420 566 628 539 
E-mail:  tic@zdarns.cz 
Web: https://www.zdarns.cz/cestovni-ruch/informacni-centrum 

Po celém městě Žďár nad Sázavou je dál rozmístěna síť infopointů, tedy informačních 

stojanů, které doplňují služby turistického informačního centra. Infopointy jsou 

provozovány ve spolupráci s partnery z řad příspěvkových organizací města i 

podnikatelů. Personál u infopointů je návštěvníkům k dispozici pro poskytování 

základních údajů a zprostředkování propagačních a informačních materiálů.  
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6.5 Koruna Vysočiny 

Koruna Vysočiny, která je projektem spolupráce všech aktérů cestovního ruchu v 

regionu Bystřicka, Nedvědicka, Novoměstska a Žďárska, byla zřízena za účelem 

vytváření Turistické destinace Koruna Vysočiny jako turisticky atraktivní oblasti s 

rostoucím významem pro cestovní ruch. Koruna Vysočiny rozvíjí území "citlivě, 

šetrně a v souladu s principy udržitelného života, se společným cílem vytvořit turisticky 

atraktivní oblast s rostoucím významem pro cestovní ruch, při zachování jejích 

přírodních a kulturních hodnot a v souladu se zájmy místních obyvatel".26  

V rámci své působnosti si Koruna Vysočiny vytyčila tři hlavní pilíře činnosti 

destinačního managementu. Jedná se o oblast marketingu, koordinace a podpory 

cestovního ruchu, které jsou považovány za stěžejní. V rámci jednotlivých pilířů se 

Koruna Vysočiny zabývá:  

1. Marketing  

- propagace regionu, jeho příležitostí a nabídek,  

- garance kvality poskytovaných služeb v regionu,  

- zastupování regionu před nadregionálními a národními subjekty. 

2. Koordinace  

- propojování informací a zdrojů,  

- rozvoj spolupráce mezi zapojenými subjekty a zapojování nových,  

- organizace a tvorba turistické nabídky v regionu,  

3. Podpora  

- certifikační podpora kvality poskytovaných služeb v regionu,  

- podpora projektů připravovaných a realizovaných v regionu,  

- aktivní prodej produktů cestovního ruchu. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

26 Memorandum o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu 

Koruny Vysočiny. 
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Výstupy jednotlivých činností destinačního managementu mají podobu informačních 

a nabídkových zdrojů směrem k současným nebo potenciálním návštěvníkům, ale také 

strategické a koordinační podpory pro rozvojové projekty samotných subjektů v území 

Koruny Vysočiny. 

Financování destinace Koruna Vysočiny je v současné chvíli pokryto převážně z 

členských příspěvků, ale KV se snaží využívat všech možných způsobů, jak získat 

finanční prostředky pro svůj provoz, ale především pro rozvoj mikroregionů, které 

Koruna Vysočiny zastřešuje.  

  
Kontakty:  
Tel: +420 776 308 072 
E-mail:  kancelar@korunavysociny.cz 
Web: 
Ředitelka: 

https://www.korunavysociny.cz/ 
Oľga Königová 

 

7 Analýza řízení cestovního ruchu v Koruně Vysočiny 

Korunu Vysočiny, z.s. řídí výkonná rada destinace, která si na své valné hromadě volí 

předsedu a místopředsedu destinace. Ti jsou pak statutárním orgánem Koruny 

Vysočiny. Kontrolním orgánem je  dozorčí rada destinace. Každý z členských subjektů 

zapojených do aktivit destinace má svého zástupce ve valné hromadě Koruny 

Vysočiny. Spolek má vlastní kancelář v Bystřici nad Pernštejnem, která je 

v současnosti řízena ředitelkou Koruny Vysočiny Olgou Königovou. Organizace 

cestovního ruchu v Kraji Vysočina je uvedena na obrázku 17. Schéma řízení spolku 

Koruna Vysočiny je uvedeno na obrázku 18. 
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Obrázek 17: Organizace cestovního ruchu v Kraji Vysočina 

 

Zdroj: Kraj Vysočina, Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025 
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8 SWOT analýza 

SWOT analýza (Strong, Weakness, Opportunities, Threats) je standardní metoda, 

která se běžně používá při prezentaci analytických poznatků o objektech zkoumání. 

Hlavní podstatou SWOT analýzy je jednoduchá, avšak výstižná charakteristika silných 

a slabých stránek analyzovaného objektu, včetně jeho příležitostí a hrozeb. Přijetím 

silných stránek a zaměřením se na odstraňování nebo alespoň omezování slabých 

stránek rostou možnosti, jak využít nabízející se příležitosti a omezení dopadu 

stanovených hrozeb. 

SWOT analýza Koruny Vysočiny je znázorněna v tabulce 13. 

Tabulka 13: SWOT analýza 

S – SILNÉ STRÁNKY (Strong)  

- dostatek přírodních atraktivit, 
- množství kulturně historických památek, včetně památek UNESCO 

- široká nabídka kulturních a kulturně společenských akcí a aktivit jak 
místního, tak i nadregionálního významu, 

- příhodná poloha v rámci České republiky, 
- region patří k nejčistším oblastem pro cestovní ruch, 
- poměrně dobrá síť cyklostezek, běžeckých tratí a turistických naučných 

stezek, 
- výskyt skalních útvarů pro návštěvníky, kteří se specializují na horolezectví, 
- výskyt vodních nádrží vhodných k letní rekreaci, 
- zaměření na venkovskou turistiku, 
- velký potenciál pro konání různých sportovních akcí s nadregionálním 

dosahem, 
- existence Koruny Vysočiny a turistických informačních center, 
- významná nabídka zábavních center. 

W – SLABÉ STRÁNKY (Weakness) 

- celkově chladnější klima, vyšší větrnost, 
- nepříznivý migrační trend, 
- rozdrobená sídelní struktura, 
- nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, 
- nedostatečná kapacita, v některých případech i kvalita, ubytovacích a 

stravovacích služeb, 
- řídká železniční síť, 

- horší kvalita silniční sítě ve venkovských regionech, 
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- všechny mikroregiony jsou podobně atraktivní a tím turisticky využívané, 
schází pestrost, 

- nedostatečná nabídka atraktivních kulturních akcí s ohledem na narůstající 
nároky návštěvníků. 

O – PŘÍLEŽITOSTI (Opportunities) 

- větší využití služeb Koruny Vysočiny, 
- Vytvoření jednotné identifikace - společné materiály a jeden web, 
- využití zpracované Strategie rozvoje cestovního ruchu, 

- rozvoj udržitelného cestovního ruchu, agroturistika, venkovská turistika, 
- větší propagace turistických cílů, 
- maximální využití všech fondů, včetně fondů Evropské unie (EU), 
- možnost zahrnout regionální produkty a speciality do nabídky cestovního 

ruchu, 
- investice do wellness služeb, 
- propagace na mezinárodních veletrzích, 
- rozvíjení místních tradic a specifik, 
- podpora činnosti turistických a informačních center, 
- zvýšení zájmu domácích návštěvníků o dovolenou v krásném a čistém 

prostředí, 
- existence občanských sdružení zaměřených na ochranu a propagaci 

kulturního dědictví, 
- zvyšující se množství sportovních areálů v destinaci, 
- zvyšující se snaha obcí vybudovat si zázemí pro moderní volnočasové 

aktivity. 

T – OHROŽENÍ (Threats) 

- preference zahraničních destinací návštěvníky, 

- poškození krásné krajiny vlivem nevyrovnanému rozvoji turistického 
ruchu, 

- zhoršení klimatických podmínek, 

- chátrání některých kulturních památek, 
- sílící konkurence dalších regionů, 
- zánik subjektů zaměřujících se na volnočasové a zážitkové aktivity, 
- další odliv rezidentů, zejména vzdělaných lidí do jiných částí ČR, 
- neexistence lázní, sezónnost služeb, 
- zánik tradičních řemesel, která jsou nutná pro obnovu památek, 
- snížení zájmu o tradiční formy kultury způsobené urbanizací, globalizací a 

dalšími technologickými změnami, 
- absence většího množství půjčoven sportovního nářadí, 
- existence omezeného množství statistických dat, která jsou vhodná pro 

analýzu a plánování cestovního ruchu v regionu. 
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9 Formalizovaná doporučení pro zaměření strategie 

Na základě provedené SWOT analýzy a identifikace hlavních problémů a potřeb 

destinace Koruna Vysočiny, jsou navrhována následující opatření vedoucí 

k požadovaným cílům strategie. 

Mezi zásadní návrhy a doporučení patří: 

1. Využití silných stránek SWOT analýzy k dalšímu rozvoji destinace Koruna 

Vysočiny. 

2. Využití národních a mezinárodních sportovních akcí k propagaci regionu a 

Koruny Vysočiny. 

3. Rozvoj a propagace nových nebo doposud opomíjených atraktivit destinace 

k dalšímu rozšíření nabídky a tím k udržení stávajících návštěvníků a získání 

nových. 

4. Maximálně rozvinout propagaci turistických atraktivit na trzích s největším 

potenciálem pro získání dalších návštěvníků. 

5. Zajistit další rozšíření služeb a jejich kvality, především pro pokrytí 

specifických potřeb různých cílových skupin. 

6. Podpořit rozvoj všech moderních forem cestovního ruchu, včetně rozvoje 

individuálního turismu.  

7. Zvýšením zájmu o zlepšení vzájemné komunikace mezi jednotlivými partnery 

v cestovním ruchu, městskými a obecními úřady, jakož i Krajem Vysočina, 

dosáhnout větší provázanosti, důvěryhodnosti a akčnosti všech subjektů 

v cestovním ruchu. 

8. Podporou aktivních subjektů cestovního ruchu v destinaci k tvorbě vlastních 

produktů a místních či regionálních produktů cestovního ruchu zvýšit potenciál 

regionu. 

9. Soustavně podporovat všechny subjekty poskytující služby v kongresové a 

incentivní turistice. 



                                                                           Strategie rozvoje cestovního ruchu                         

Stránka 82 z 97 

 

10. Zlepšit vzájemnou informovanost mezi jednotlivými partnery v oblasti 

návštěvnosti jednotlivých atraktivit s cílem, vyvarovat se chybám v oblasti 

marketingu. 

11. Za tím účelem pravidelně hodnotit plnění marketingového a komunikačního 

plánu Koruny Vysočiny. 

12. Pravidelným vytvářením a naplňováním krátkodobých plánů činnosti Koruny 

Vysočiny naplňovat jednotlivé cíle destinace. 

10 Struktura návrhové části 

Návrhová část „Strategie rozvoje cestovního ruchu 2020-23 Koruna Vysočiny“ 

navazuje na analytickou část a popisuje navrhované a žádoucí kroky, které by se měly 

na území  Koruny Vysočina realizovat. Při tvorbě návrhové části bylo reagováno na 

výstupy a zjištěni z provedených analýz. Jako podkladové informace byly využity také 

rozhovory s jednotlivými aktéry cestovního ruchu na území které zastřešuje Koruna 

Vysočina. Úzká spolupráce však byla i s dalšími aktéry cestovního ruchu, starosty, 

místními občany apod. Obsahem návrhové části je Vize Koruny Vysočin, která 

v oblasti cestovního ruchu vyjadřuje základní představu pro systematicky rozvoj a 

směřováni regionu. K vizi byl vytvořen globální cíl, který stanovuje stav, ke kterému 

by měla Koruna Vysočiny dospět a v jakých oblastech by se měla rozvíjet. Dále byly 

navrženy prioritní oblasti a opatřeni, jejichž realizace povede ke splněni globálního 

cíle a vymezených specifických cílů pro jednotlivá opatření.  

Vize a globální cíl Koruny Vysočiny je následující, viz tabulka 14. 

Tabulka 14: Vize a cíl Koruny Vysočiny 

Naše vize 

Jsme spolehlivým partnerem a zprostředkovatelem v oblasti cestovního ruchu 
na území turistické oblasti Koruny Vysočiny se zaměřením na udržitelný ces-
tovní ruch. 

Náš cíl 



                                                                           Strategie rozvoje cestovního ruchu                         

Stránka 83 z 97 

 

Cílem destinačního managementu Koruna Vysočiny je propojení jednotlivých 
subjektů působících v cestovním ruchu a kvalitní servis pro návštěvníky regionu 
zajišťující jejich spokojenost. 
 

V následujícím schématu na obrázku 19 je uveden postup při zpracování návrhové 

části Strategie rozvoje cestovního ruchu pro roky 2020 – 2023. 

 

 

Krok 1   

 

Krok 2                                                                                      Návrhová část 

 

Krok 3 

 

Krok 4 

 

Krok 5                                                                                      Implementační část 

 

11 Karty jednotlivých opatření v oblasti cestovního ruchu 

Opatření 1.1 Koordinace spolupráce všech subjektů cestovního ruchu 
s veřejným i soukromým sektorem 

Specifický cíl Rozvojem a zkvalitněním koordinace spolupráce všech 
subjektů cestovního ruchu v destinaci, zlepšit informovanost 
návštěvníků, ale i dalších účastníků turistického ruchu. 

Popis odůvodnění V opatření jde především o celkové zlepšení organizace 
pravidelného setkávání se s partnery v cestovním ruchu, 

naplňování společného marketingového tématu, koordinaci 
společné spolupráce, společnou prezentaci nabídky na 

Stanovení VIZE Stanovení cíle 

Stanovení prioritních oblastí 

Definování opatření Definování specifických cílů 

Definování aktivit priorit 

Definování harmonogramu 

Obrázek 19: Postup při zpracování návrhu Strategie  
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veletrzích cestovního ruchu, především Holiday World & 
Region World Praha a GO Brno, koordinaci spolupráce 
s organizací Vysočina Tourism, CzechTourism a dalšími. 
Nejdůležitěší je vytvoření funkční diskuse k dalšímu 
fungování a naplňování cílů Koruny Vysočina.  

 

Opatření 1.2 Shromažďování informací o turistickém potenciálu 

Specifický cíl Vybudováním efektivního a smysluplného systému zjišťování 
dat o návštěvnosti jednotlivých turistických cílů za účelem 
analýzy a vyhodnocování zájmu o jednotlivé atraktivity, 
zlepšit systém řízení destinace. 

Popis odůvodnění Při analýze návštěvnosti jednotlivých cílů turistické destinace 
Koruna Vysočiny se ukázalo, že data poskytovaná Českým 
statistickým úřadem jsou zveřejňována opožděně a není je 

tedy možné používat k aktuálním turistickým analýzám. 
Přitom zjišťování dat při řízení destinace má svoji 
nezastupitelnou úlohu. Přitom tato oblast je i v celém Kraji 
Vysočina řešena pouze nahodile. Vybudovaní kvalitního 

informačního systému by se proto mohlo stát základnou 
datových zdrojů nejen pro podporu vlastního řízení 
destinace, ale mohlo by sloužit i pro města a obce regionu, 
popřípadě pro další subjekty působící v cestovním ruchu. 
Postupná realizace tohoto kroku ale zcela jistě povede 
k posílení konkurenceschopnosti celého území Koruna 
Vysočiny.  

 

Opatření 1.3 Propagace a prezentace regionu na domácím trhu 

Specifický cíl Cílem je dosažení jednotné a společné propagace cestovního 
ruchu v destinaci a to prostřednictvím marketingové 
spolupráce všech aktérů cestovního ruchu v oblasti Koruna 
Vysočiny. 

Popis odůvodnění Cílem opatření je stanoveni marketingových témat včetně 
vytvořeni produktů turistického regionu Koruna Vysočiny v 
úzké spolupráci s jednotlivými TIC, městskými a obecními 
úřady a dalšími subjekty. Nutné však je zahrnutí všech 
marketingových témat a produktů do ročních 
marketingových strategií. Nezbytné bude definovat klíčové 
produkty a jejich realizací rozšířit současné portfolio 

produktů, doposud nerealizované produktové řady. 
Opatřeni je zaměřeno na tvorbu základu neotřelé 
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konkurenceschopné nabídky destinace, což znamená na 
tvorbu produktů, které jsou potřebnou cestou k úspěšné 
obchodovatelnosti destinace na trhu cestovního ruchu.  

 

Opatření 1.4 Koordinace činnosti TIC na území Koruny Vysočina 

Specifický cíl Cílem tohoto opatření je zlepšení spolupráce mezi Korunou 

Vysočiny a jednotlivými TIC. 

Popis odůvodnění Při analýze cestovního ruchu v destinaci se ukázala nízká 
provázanost s ostatními subjekty cestovního ruchu v rámci 
Koruny Vysočiny. V současné době přetrvává i ze strany TIC 
určité nepochopení způsobu kvalitního řízení destinace 
Koruna Vysočina. Je proto nutně zintenzivnit setkávání se se 
zástupci TIC, jakožto i výkonnými pracovníky a zástupci 
členský měst a obcí Koruny Vysočina. Současně je třeba 
zvýšit motivaci dotčených pracovníků k využívání 
komunikačního stylu nastaveného Korunou Vysočiny.  

 

Opatření 1.5 Projekty a významné propagační aktivity 

Specifický cíl Cílem opatření je budování a aktivní komunikaci značky 
Koruna Vysočiny, včetně ostatních značek mikroregionů, a to 
jak na úrovni destinace tak i na všech relevantních trzích 
cestovního ruchu. 

Popis odůvodnění Projekty a význačné propagační aktivity hrají významnou roli 

zejména v komunikační strategii destinace, protože slouží 
pro využití ve většině aktivit marketingového mixu a 
současně také při prodeji produktu. Sama značka je jasným 

identifikátorem destinace, které pomáhá při diferenciaci 
destinace od konkurenčních. Značka je nositelem vzkazu 
ohledně hodnot destinace, její kvality a příslibů pro 
návštěvníka. Celý proces vybudování hodnotového obsahu 
značky a následně její komunikace je velmi náročný. Proto 
podstatou tohoto opatřeni je realizace takových aktivit, 
které zřetelně povedou k posílení image Koruny Vysočiny. 

 

Opatření 1.6 Produkty v cestovním ruchu 
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Specifický cíl Cílem opatření je rozvojem nových produktů a zkvalitněním 
stávajících atraktivit  turistických cílů pro návštěvníky, zvýšit 
konkurenceschopnost destinaci Koruna Vysočiny.  

Popis odůvodnění Potenciál, jak se ukázalo ze všech analýz, včetně SWOT 
analýzy, je v destinaci Koruna Vysočiny zajímavý hned 
v několika oblastech. Na druhé straně je zde málo atraktivit 
z oblasti cestovního ruchu zaměřených a děti. To znamená, 
že kapacita destinace má své rezervy, kterých je třeba využít. 

Ani potenciál tradic, zvyků, různých historických událostí, 
pořádaných akcí ani některých stávajících turistických cílů 
není dostatečně využíván. Nedostatečné je také propojení  
jednotlivých produktů cestovního ruchu v destinaci a jejím 
nejbližším okolí, zejména ostatních částí Kraje Vysočina. 

Pro rozvoj cestovního ruchu v destinaci Koruna Vysočiny a 
zvýšení návštěvnosti regionu je proto nezbytné neustále 
rozvíjet současnou produktovou nabídku cestovního ruchu a 
poskytnout návštěvníkům destinace důvody, které je budou 
motivovat k tomu, aby prodloužili svoji návštěvu a aby ji také 

v dalším období zopakovali. Za tímto účelem je žádoucí 
realizace aktivit, které návštěvníky povedou k maximalizaci 
využití potenciálu Koruny Vysočiny, který ve své produktové 
řadě nabízí.  

 

 

12 Proces implementace strategie cestovního ruchu 

Obsahem kapitoly je nastavení řídící a organizační struktury implementace Strategie 

Koruny Vysočiny. Organizační struktura Koruny Vysočiny se skládá z tzv. 

strategického týmu, který tvoří: 

- Rada pro Strategii 

- Manažér Strategie (ředitel Koruny Vysočiny) 

Kromě nich se na naplňovaní cílů Strategie Koruny Vysočiny podílí další subjekty, 

které jsou uvedeny na obrázku 20. Implementační strategie nastavuje způsob, jakým 

je Strategie rozvoje cestovního ruchu realizována, tj. uváděna do praxe, jak budou 

monitorovány výsledky, jak budou hodnoceny výstupy a jaký bude postup její 
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aktualizace. Pro zdárnou implementaci Strategie rozvoje cestovního ruchu je určující 

aktívní politika a podpora politických představitelů jednotlivých mikroregionů, měst a 

obcí. Stěžejní je ale také institucionální zajištění implementace, tzn. ustaveni Rady pro 

Strategii CR a stanovení zodpovědného manažera strategie cestovního ruchu 

destinace, včetně vymezení rozsahu jeho činnosti a odpovědnosti. 
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Jak je zřejmé z obrázku, klíčovou aktivitou implementace je práce s informacemi a 
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Obrázek 20: Proces implementace strategie CR 
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a obcí nebo pracovníky TIC, jako přímých zprostředkovatelů kontaktů s návštěvníky. 

Nedílnou a nezbytnou součástí jsou i subjekty z podnikatelského sektoru, kteří jsou v 

první linii v komunikaci s turisty. 

 

 

13 Akční plán 

Akční plán představuje operativní dokument, jehož prostřednictvím jsou postupně 

implementovány jednotlivé strategie Koruny Vysočiny. Každý projekt či aktivita v 

Akčním planu (Krátkodobém plánu činnosti Koruny vysočiny) je navázán na 

konkrétní opatření Strategie, některé projekty však mohou svým obsahem přesahovat 

do více opatření (aktivit). Jelikož je ale Akční plán vždy jedním z podkladů pro 

sestavovaní rozpočtu na jednotlivé roky, musí navazovat i na rozpočty těch měst a 

obcí, jejich se činnost Koruny Vysočiny týká. Pro účely implementace Strategie 

Koruny Vysočiny byl v roce 2020 vytvořen jednoletý akční plán. V následujících 

letech pak již mohou být vytvářeny akční plány pro delší časové období. Před 

začátkem platnosti každého dalšího akčního plánu ale bude nutné vyhodnotit realizaci 

plánu předcházejícího a společně s aktuálním rozpočtovým výhledem Koruny 

Vysočiny zaktualizovat v planu uvedené hodnoty. 

13.1 Rozvoj prioritních oblastí 

Rozvoj prioritních oblastí je uveden v tabulce 14. 

Tabulka 15: Tabulka prioritních oblastí 

1.1 Koordinace spolupráce subjektů CR z veřejným i soukromým sektorem 
• organizace pravidelného setkávání s partnery v cestovním ruchu – s podnikateli v 

cestovním ruchu, turistických informačních center a klíčovými hráči v Koruně Vy-

sočiny s cílem koordinace společné spolupráce, 

• navržení a naplňování společného marketingového tématu,  

• účast na setkávání koordinátorů cestovního ruchu, 

• společná prezentace nabídky – elektronická i tištěná média pod správou a koordi-

nací Koruny Vysočiny,     
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• společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu, především Holiday World & 

Region World Praha a GO Brno, 

• realizace kampaní z prostředků získaných z dotačních titulů,  

• koordinace spolupráce s TIC v destinaci, 

• Koordinace spolupráce s Vysočina Tourism, 

• spolupráce s agenturou CzechTourism při propagaci turistické nabídky Vysočiny, 

Koruny Vysočiny orientované na domácí i příjezdový cestovní ruch, 

• realizace a motivace k tvorbě produktů cestovního ruchu. 

Odpovídá: ředitelka Koruna Vysočiny 

1.2 Shromažďování informací o turistickém potenciálu 
• zajišťování průběžně (na schůzkách, seminářích, prací v terénu, výzvou partne-

rům), zveřejňování především na turistickém portálu Koruny Vysočina 

www.korunavysociny.cz, na sociálních sítích (Facebook, ) tištěných a elektronic-

kých letních turistických novinách Koruny Vysočina, www.vysocina.eu, v 

elektronických turistických novinách Vysočiny, v tištěném turistickém magazínu 

Odpovídá: ředitelka Koruna Vysočiny 

1.3 Propagace a prezentace regionu na domácím trhu 
• dle kapacity a zájmu organizátorů akcí propagovat turistickou nabídku Koruny Vy-

sočiny i na venkovních akcích, buď sami nebo prostřednictvím předaných tiskovin 

popř. prezentačního stánku Koruny Vysočina, 

• spoluúčast na veletrzích v Brně a v Praze, kde Koruna Vysočiny vyšle svého zá-

stupce. 

Odpovídá: ředitelka Koruna Vysočiny 

1.4 Koordinace činnosti TIC na území Koruny Vysočina 
• setkání se zástupci turistických informačních center, jakožto výkonnými pracov-

níky a zástupci zakladatelských měst Koruny Vysočina - pravidelné setkávání 1x za 

2 měsíce osobně, 

• pravidelné zasílání odborných informací e-mailem a návrhy spolupráce a různých 

podnětů,  

• nastavení a motivace k využívání komunikačního stylu nastaveného Korunou Vy-

sočiny - v souladu s Grafickým manuálem značky a vizuálního stylu. 

Odpovídá: ředitelka Koruna Vysočiny 

1.5 Projekty a významné propagační aktivity 

• viz samostatná tabulka  

Odpovídá: ředitelka Koruna Vysočiny 

1.6 Produkty v cestovním ruchu 
• pro rok 2020 je stanoven první společný produkt v cestovním ruchu. Jedná 

se o aktivitu, která na části území Koruny Vysočina probíhá již  12. rok.  

Odpovídá: ředitelka Koruna Vysočiny 

 

http://www.korunavysociny.cz/
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Tabulka 16: Projekty a významné propagační aktivity 

1.5.1 Vytvoření a udržování aktivní 3K Platformy 

Hlavním úkolem Koruny Vysočiny je propojení a koordinace spolupráce 

mezi aktéry v cestovním ruchu v destinaci. Pravidelné schůzky budou reali-

zovány jednou ročně, kde budou představeny projekty, které budou v 

rámci DMO realizovány. 3K platforma je vhodná funkční platforma pro koo-

peraci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za 

účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně 

informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. 

Výhody: 

▪ aktivity jenž bude Koruna Vysočiny uskutečňovat budou na 

základě reálných potřeb uvnitř destinace,  

▪ změny, které budou prováděny budou mít podporu “ze 

spodu”. 

1.5.2 Sjednocení online propagace v rámci Koruny Vysočiny 

Jedná se nastavení spolupráce a partnerství mezi členy, kde je cílem vytvo-

řit jednotný portál cestovního ruchu, který bude spravovaný všemi TIC 

pracovníky v Koruně Vysočiny 

Výhody:  

▪ jednotná propagace akcí a vytvoření uceleného přehledu 

možností destinace, 

▪ přehlednost pro turistu, 

▪ zlepšení propagačních aktivit destinace, vytváření brandu, 

▪ finanční úspora pro jednotlivé členy, 

▪ časová úspora. 

1.5.3 Sjednocení a dodržování vizuálu v tištěné formě 

Jedná se především o spolupráci v oblasti printu.  

Výhody: 

▪ tvoření brandu destinace,  

▪ propagační materiál bude obsahovat ucelené informace pro 

turistu, který nezná žádné hranice, 

▪ v brožuře budou vždy informace napříč regionu, 

▪ podnikateli v CR se usnadní práci s vytvářením programu pro 

ubytované turisty, 

▪ časová a finanční úspora. 

1.5.4 Outdoorová marketingová kampaň 
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Jedná se o společnou marketingovou kampaň (CLV nosiče, resp. rollingbo-

ardy) ve spolupráci s Vysočina Tourism. Bannery budou zveřejněné v Praze 

a Brně. 

Výhody:  

• finanční spoluúčast Vysočina Tourism a členských zakladatelských 

měst. 

1.5.5 Komunita na sociálních sítích Koruny Vysočiny 

Cílem této aktivity je vytvoření jednotného kanálu, kde se bude propagovat 

region směrem navenek, ale budou také informování místní obyvatele o 

dění v celé oblasti.  

Výhody: 

▪ bude vytvořena fotobanka fotografií vysoké kvality, se kte-

rými pak bude možné dále pracovat i v tištěné formě, 

▪ bude vytvořen zajímavý obsah sociálních sítích, jakožto des-

tinace, která má co nabídnout, 

▪ spojujeme nabídku aktivit. 

1.5.6 Vytvoření online strategie a její nastartování 

Cílem je zhodnocení stávajícího stavu, vytvoření strategie, získání finanč-

ních prostředků na realizaci a samotná realizace dle finančních možností. 

Vysvětlení důležitost práce v online a případné školení ostatních partnerů. 

Výhoda: 

▪ tvorba Brandu Koruny Vysočina, 

▪ zviditelnění destinace na poli online, 

▪ metriky ke měření úspěšnosti. 

1.5.7 Projekt Evropský strom roku – Chudobínská borovice 

Koruna Vysočiny jakožto partner obcí podpoří projekt s cílem zviditelnění 

celého regionu a získání povědomí o destinaci. 

Výhody: 

▪ je to dobré komunikační téma, které definuje destinaci Ko-

runa Vysočiny, 

▪ získání nové komunity prostřednictvím sociálních sítí, 

▪ podpora akcí v regionu a spolupráce v marketingové čin-

nosti, získání si kreditu jakožto partnera, který umí dělat 

marketing a propojovat lidi, 
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▪ díky tématu představovat Korunu Vysočinu jakožto ideální 

místo k dovolené, 

▪ ekologický přesah a podpora udržitelného cestovního ruchu 

v Koruně Vysočiny. 

1.5.8. EDEN - European Destinations of Exellance 

Před 10 lety vyhrála Koruna Vysočiny prostřednictvím subregionu Bystřicko 

soutěž EDEN – European Destinations of Exellance. V roce 2020 bude sla-

veno 10 let. V rámci marketingových aktivit CzechTorusim je třeba 

propagovat destinaci Koruna Vysočiny, jakožto destinace, která není obje-

vena. 

Výhody: 

▪ komunikační téma centrály cestovního ruchu, 

▪ možnost zviditelnění, 

▪ profilování Koruny Vysočiny jakožto klenotu České republiky. 

1.5.9. Certifikace Koruny Vysočiny 

Po 5 letech existence destinačního managementu je třeba Korunu Vysočiny 

certifikovat. 

Výhody: 

▪ deklarace funkčnosti DMO, 

▪ možnost získání finančních prostředků. 

Odpovídá: ředitelka Koruna Vysočiny 

 

13.2 Doplňková činnost 

Jedná se o následující činnosti: 

• reklama cizích subjektů na akcích Koruny Vysočiny (např. Zahájení turistické 

sezony: Pochod za krásami okolí Nedvědice, v rámci spolupráce s Vysočina 

Toursim - Vysočina sklářská), 

• organizace prověří možnost zavedení webového magazínu a možnost získání 

individuální dotace z Kraje Vysočina, 

• organizace prověří možnosti rozšíření Slavnosti Jeřabin na celé území Ko-

runy Vysočina a se zapojením přeshraničního partnera, 
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• organizace prověří zájem o zavedení partnerské karty mezi ubytovateli a po-

skytovateli služeb, 

• organizace pomůže s aktivitou Vrchařská Koruna Vysočiny, 

• vydávání letních turistických novin. 

Odpovídá: ředitelka Koruny Vysočiny 

 

14 Monitoring a hodnocení strategie 

Realizace a monitoring plnění Strategie je především v kompetenci Rady pro Strategii, 

i když všechny procesy bude zajišťovat manažer Strategie, tedy ředitelka Koruny 

Vysočiny. Proto je nastaven hodnotící systém, který v sobě zahrnuje  mechanismy 

průběžné kontroly a vyhodnocení jednotlivých ukazatelů. V průběhu realizace této 

strategie budou prováděny dva typy hodnocení, kterými bude průběžné hodnocení a 

konečné hodnocení Strategie, viz tabulka  

Tabulka 17: Typy hodnocení 

Průběžné hodnocení Strategie rozvoje cestovního ruchu 

- každoročně v průběhu realizace Strategie,  
- předmětem evaluace bude vyhodnocení naplňování Akčního plánu, tj. 

realizovaných projektů a naplňování opatření stanovených ve Strategii, 
- součástí je každoroční vyhodnocení plnění, případně posunu u stanovených 

monitorovacích indikátorů, 
- každé hodnocení bude obsahovat zpětnou vazbu, na jejímž základě budou 

přijímána případná opatření pro výběr dalších projektů do nového Akčního 
plánu, 

- výstupem bude Roční zpráva o realizaci Strategie rozvoje cestovního ruchu. 

Konečné hodnocení Strategie rozvoje cestovního ruchu 

- bude provedeno po ukončení realizace Strategie rozvoje cestovního ruchu, 
- evaluace zhodnotí celkovou účinnost a efektivnost Strategie, tj. účinnost 

intervencí, rozsah naplnění cílů, monitorovacích indikátorů nebo 
očekávaných efektů, 

- výstupem bude Závěrečná zpráva o realizaci Strategie rozvoje cestovního 
ruchu 

 

Pro hodnocení úspěšnosti projektů nebo aktivit Akčního plánu bude stěžejní, jakým 

dílem přispěla jejich realizace k naplnění specifických cílů a opatření, resp. k naplnění 
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monitorovacích indikátorů Strategie rozvoje cestovního ruchu Koruna Vysočiny. 

Součástí každé přípravy a vyhodnocování příslušného Akčního plánu za sledované 

období bude také analýza rizik, včetně hodnocení možných nežádoucích dopadů na 

produkt destinace.  

15 Aktualizace strategie 

Základní myšlenka strategického plánovaní v tomto dokumentu Strategie rozvoje 

cestovního ruchu Koruna Vysočiny je zajistit dlouhodobý konsensus nad směřováním 

vývoje v mikroregionech začleněných do spolku Koruny Vysočiny. Vzhledem k tomu, 

že je počítáno s intenzivním rozvojem činnosti Koruny Vysočiny i v dalším období, 

měla by aktualizace tohoto dokumentu probíhat dle aktuální potřeby destinace, 

nejméně však 1x ročně.  

Aktualizace strategie by měla být vždy prováděna po promyšlené analýze stavu 

destinace, protože průběžně bude probíhat aktualizace i dalších rozvojových 

dokumentů ve vazbě na aktuální změny například v hospodářské politice nebo 

municipální politice České republiky, Evropské unie nebo ve vazbě na platnost zákonů 

týkajících se cestovního ruchu. 
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