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2 ÚVOD A CELKOVÝ KONTEXT
2.1 Popis struktury strategie rozvoje kraje
Návrhová část Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2014 - 2020 (PRK) vychází ze základních závěrů
analýzy problémů a vývojových tendencí provedených v analytické části. Navazuje dále na souhrn hlavních závěrů
v podobě SWOT analýz pro jednotlivé prioritní osy / tematické okruhy. PRK rovněž navazuje na cíle a úkoly
předchozího programového období. Stanovené prioritní osy PRK reflektují hlavní rozvojové oblasti a problematické
okruhy regionu, jejichž řešením a stimulací je vhodné se v programovém období 2014 - 2020 prioritně zabývat.
Strategická část PRK je členěna do několika částí, které jsou patrné z následujícího schématu:
Strategická rozvojová vize (definice cílového stavu regionu požadovaného v horizontu do roku 2020 s promítnutím
zásadních faktorů rozvoje a hlavních řešených problémových oblastí Jihočeského kraje)
Globální a specifické cíle (stanovení směrů, které region jako celek plánuje rozvíjet, a to jak v celkovém kontextu –
globální cíl, tak v souvislostech jednotlivých prioritních os – specifické cíle)
Prioritní oblasti
- Popis prioritní oblasti (vymezení tematických oblastí, kterými se daná prioritní osa zabývá, jaké problémy jsou
v ní řešeny a popis významných souvislostí s dalšími prioritními osami PRK)
-

Stanovení hlavního cíle každé prioritní osy

Opatření
- Popis opatření jako oblasti intervence zahrnující jedno či více sektorových témat (vymezení jeho zaměření a
struktury v případě členění do více tematických částí)
-

Stanovení cíle každého opatření

Vhodné aktivity a záměry
- Vhodné aktivity a záměry, jejichž realizace či prosazování povede k naplnění cílů daného opatření a komplexně
pak k naplnění celkového cíle celé prioritní osy (výčet obecných aktivit či konkrétních záměrů, které budou
směřovat k naplnění obsahu každého z definovaných opatření)
Subjekty zapojené do strategie naplňování cílů daného opatření
- Přehled hlavních subjektů / organizací / institucí, jejichž cílená činnost ve veřejném zájmu či komerčně
orientované aktivity přispějí k naplňování obsahu daného opatření nebo jej přímo naplní
Územní dopad daného opatření
- Vymezení územního dopadu navržených aktivit a záměrů - území celého kraje, území specifické oblasti, území
vybraných obcí, sousedních regionů apod.
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
- Předpokládaný časový horizont vymezený / potřebný pro dosažení dílčích cílů opatření (většinou se jedná o celé
návrhové období let 2014 - 2020)
Indikátory pro sledování naplněnosti opatření
- Výčet vybraných indikátorů, podle jejichž vývoje lze sledovat naplněnost opatření
Možné zdroje pro financování opatření
- Uvedení předpokládaných možných zdrojů využitelných pro financování konkrétních aktivit a projektů vedoucích
k plnění cílů daného opatření
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Návrhová část PRK 2014 - 2020 je zformulována do 5 strategických cílů na úrovni jednotlivých prioritních os.
Tyto cíle v sobě zahrnují jak prorůstový (směrem ke konkurenceschopnosti), tak vyrovnávací, preventivní a
stabilizační rozměr (směrem k zajištění vnitřní územní vyváženosti regionu).

2.2 Provázanost s Programem rozvoje kraje 2007 – 2013
V době přípravy PRK na roky 2014 - 2020 byl stále v platnosti PRK na roky 2007 - 2013. Při tvorbě nového
programového dokumentu proto bylo nutné zohlednit stav a vývoj dosažený v jednotlivých oblastech a prioritních
osách stávajícího PRK. Ten poukázal na fakt, že řada témat a problémů, kterými se PRK zabývá, jsou
dlouhodobého charakteru a potřeba jejich řešení přetrvává. Lze proto sledovat celou řadu přesahů a návazností
mezi oběma programy (řada problémů či výzev přechází i do dalšího programového období). Stejně tak i struktura
cílů a obsahové zaměření PRK 2014 - 2020 přebírá mnohé úkoly a směry z předchozího období.
Stejně jako PRK z programového období 2007 - 2013 i nový program rozvoje představuje kombinaci intervencí
zaměřených do oblastí s vysokým růstovým potenciálem a opatření pro odstraňování vnitroregionálních disparit.
PRK 2014 - 2020 proto obsahuje intervence rozvojového, ale i stabilizačního charakteru.
Následující tabulka znázorňuje vzájemnou návaznost obou dokumentů PRK. Je z něj patrná konzistentnost
směřování rozvoje Jihočeského kraje společně s adekvátním zohledněním vývojových trendů, vnitřních i vnějších
potřeb regionu a reakcí na nové výzvy.
Tabulka 1

Základní vazby mezi PRK 2007 - 2013 a PRK 2014 - 2020
PRK 2007 - 2013

Návaznosti

PRK 2014 - 2020

Vize rozvoje a globální cíl

Konkurenceschopnost

Rozvojová vize
Jihočeský kraj bude v horizontu roku 2013
konkurenceschopným a prosperujícím regionem
s vysokou kvalitou života obyvatelstva.

Globální cíl
Zvýšení konkurenceschopnosti Jihočeského
kraje založené na zlepšování podmínek pro
investice, podnikání a rozvoj cestovního ruchu při
zachování přitažlivosti a jedinečnosti území kraje
jako dobrého a bezpečného místa pro život
obyvatel, a to při respektování zásad
udržitelného rozvoje.

Kvalita života

Územní
vyváženost

Udržitelný rozvoj

Rozvojová vize
Jihočeský kraj bude atraktivním a bezpečným
regionem posilujícím svou konkurenceschopnost v
rámci středoevropského prostoru, která bude
postavena na zvyšující se kvalitě lidských zdrojů,
šetrném využití potenciálu přírodního, historického
a kulturního dědictví, na rozvoji a zvyšování
dostupnosti veřejných i soukromých služeb pro
obyvatele, podnikatele i návštěvníky kraje a na
podpoře územní vyváženosti mezi venkovským a
městským prostorem při dodržování zásad
udržitelného rozvoje.
Globální cíl
Dosažení územně vyváženého a dynamického
rozvoje území Jihočeského kraje, který povede ke
zvyšování celkové konkurenceschopnosti a
inovativnosti, zlepšování kvality života a k
efektivnímu a udržitelnému využívání dostupných
zdrojů.

Provázanost opatření PRK 2007 - 2013 na opatření PRK 2014 - 2020
Prioritní osa 1. Ekonomický rozvoj a znalostní
ekonomika
Opatření 1.1. Rozvoj podnikatelského prostředí
Opatření 1.2. Posilování konkurenceschopnosti
Opatření 1.3. Rozvoj výzkumných a rozvojových
kapacit
Prioritní osa 2. Lidské zdroje a sociální soudržnost
Opatření 2.1. Rozvoj celoživotního učení
Opatření 2.2. Trh práce
Opatření 2.3. Sociální a zdravotní oblast
Opatření 2.4. Podpora volnočasových aktivit

Vazba na PRK
2014 - 2020

Vazba na PRK
2014 - 2020

Opatření 1.1 Prostředí pro rozvoj a zvyšování
konkurenceschopnosti podnikání
Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu a
inovací
Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní učení
Opatření 1.4 Optimalizace trhu práce
Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní učení
Opatření 1.4 Optimalizace trhu práce
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby
Opatření 3.2 Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro
volný čas a rozvoj občanské společnosti
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Prioritní osa 3. Dostupnost a infrastruktura
Opatření 3.1. Infrastruktura
Opatření 3.2. Dopravní obslužnost

Prioritní osa 4. Rozvoj urbánních prostorů
Opatření 4.1. Řešení vnitřních problémů měst
Opatření 4.2. Posilování role měst v území

Prioritní osa 5. Venkovský prostor
Opatření 5.1. Kvalita života na venkově
Opatření 5.2. Zemědělství
Opatření 5.3. Lesnictví
Opatření 5.4. Rybářství

Prioritní osa 6. Cestovní ruch, přírodní a kulturní
atraktivity
Opatření 6.1. Rozvoj základní a doplňkové
infrastruktury CR
Opatření 6.2. Tvorba a rozvoj
konkurenceschopných produktů CR
Opatření 6.3. Využití kulturního a přírodního
dědictví a rozvoj kulturních aktivit
Opatření 6.4. Organizace a management
cestovního ruchu
Opatření 6.5. Marketing a propagace území
Prioritní osa 7. Efektivní veřejná správa a
modernizace institucí
Opatření 7.1: Uplatňování moderních koncepčních
technologií a strategického plánování veřejné
správy, budování a rozvoj krajského a místních
systémů sběru dat s využitím progresivních
informačních a komunikačních technologií
Opatření 7.2: Podpora absorpční kapacity při
získávání dotačních zdrojů na krajské i místní
úrovni
Opatření 7.3: Systematická péče o profesní a
osobnostní rozvoj pracovníků veřejné správy,
vytváření kariérních řádů a postupů, rozvinutý
systém dalšího profesního vzdělávání
Opatření 7.4: Posilování transparentnosti veřejné
správy, aktivizace zapojení občanů do přípravy,
realizace a sledování účinku (monitoringu)
programů či politik
Prioritní osa 8. Životní prostředí
Opatření 8.1: Životní prostředí a integrovaný přístup
k řešení rizik

Vazba na PRK
2014 - 2020

Vazba na PRK
2014 - 2020

Vazba na PRK
2014 - 2020

Vazba na PRK
2014 - 2020

Vazba na PRK
2014 - 2020

Vazba na PRK
2014 - 2020

Opatření 2.1 Dopravní napojení a logistika regionu
Opatření 2.2 Vnitřní dopravní prostupnost a
obslužnost regionu
Opatření 2.3 Technická infrastruktura
Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu a
inovací
Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní učení
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby
Opatření 3.2 Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro
volný čas a rozvoj občanské společnosti
Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro
územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na rozvoj
venkova
Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu
Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství,
lesnictví a rybářství a podpora zpracování a odbytu
místní produkce, zejména ve venkovských oblastech
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby
Opatření 3.2 Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro
volný čas a rozvoj občanské společnosti
Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro
územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na rozvoj
venkova
Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné
využití
Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu

Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné
využití
Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu
Opatření 5.2 Služby, produkty a lidské zdroje v
cestovním ruchu
Opatření 5.3 Lázeňství, wellness

Opatření 3.3 Efektivní a pružná veřejná správa
Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro
územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na rozvoj
venkova

Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství,
lesnictví a rybářství a podpora zpracování a odbytu
místní produkce, zejména ve venkovských oblastech
Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné
využití
Opatření 4.2 Prevence rizik
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2.3 Vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR
Strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2014 - 2020 (SRR) je základní koncepční dokument ČR
pro oblast regionálního rozvoje. SRR je nástrojem realizace cílů regionální politiky ČR. Jejím účelem je rovněž
koordinace působení ostatních veřejných politik na regionální rozvoj v jednotlivých regionech ČR. Obsah SRR na
období 2014 - 2020 vychází z dlouhodobých funkcí regionální politiky (růstová – podpora využití potenciálu území,
disparitní – řešení dlouhodobé regionální nerovnováhy, preventivní – předcházení rizikům budoucího vývoje). SRR je
také úzce provázána s dokumentací vážící se ke kohezní politice EU v období 2014 - 2020, zejména pak se
strategií Evropa 2020.
SRR konstatuje, že pro vyvážený rozvoj regionů je důležité, aby byla zachována rovnováha mezi sociálním,
ekonomickým a environmentálním pilířem (udržitelný rozvoj). V těchto souvislostech byl připravován rovněž
PRK 2014 - 2020. SRR také vymezuje rozdíl mezi regionálním růstem a celkovým regionálním rozvojem. Regionální
růst je chápán jako zvýšení celkového produktu regionu v daném časovém období, vede k polarizovanému rozvoji a
regionální rozdíly spíše zvětšuje. Regionální rozvoj je pak představován celým komplexem procesů a
rozvojových aktivit (např. nová infrastruktura), které probíhají uvnitř regionu a důraz klade zejména na efekty
/ změny, které by výstupy tohoto procesu měly způsobit.
Globálním cílem SRR 2007 - 2013 byl vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj regionů ČR, který povede ke
zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. Tento globální cíl byl naplňován třemi strategickými cíli, resp. osmi
prioritními oblastmi. SRR na roky 2014 - 2020 na předešlou strategii v mnoha směrech navazuje. Je postavena na
dvou globálních cílech (1. zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území ČR se zřetelem na kvalitu života a životního
prostředí a 2. přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro posílení
konkurenceschopnosti jednotlivých územně správních celků) a čtyřech prioritách tvořených devíti prioritními
oblastmi. Následující tabulka zobrazuje provázanost SRR a PRK pro období 2014 - 2020.
Tabulka 2

Vazby PRK na SRR 2014 - 2020

X

Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj
vědy, výzkumu a inovací

X

X

Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a
celoživotní učení

X

Opatření 1.4 Optimalizace trhu
práce

X

P. 9 Podpora
spolupráce na místní
a regionální úrovni

X

P. 8 Zkvalitnění
institucionálního
rámce pro rozvoj
regionů

P. 6 Ochrana a
udržitelné využívání
zdrojů v regionech

X

P. 7 Ochrana přírody
a krajiny, kvalitní a
bezpečné prostředí
pro život

P. 5 Oživení
periferních území

X

P. 3 Zkvalitnění
sociálního prostředí
rozvojových území

Opatření 1.1 Prostředí pro rozvoj a
zvyšování konkurenceschopnosti
podnikání

Prioritní osy / opatření PRK

P. 2 Rozvoj klíčové
infrastruktury
nadregionálního
významu

P. 4 Vyvážený rozvoj
stabilizovaných území

P. 1 Využití potenciálu
rozvojových území

SRR 2014 - 2020 - prioritní oblasti

PO 1 Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce

Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace
zemědělství, lesnictví a rybářství a
podpora zpracování a odbytu
místní produkce, zejména ve
venkovských oblastech

X

X

X

X

X

PO 2 Doprava a mobilita, technická infrastruktura
Opatření 2.1 Dopravní napojení a
logistika regionu

X

Opatření 2.2 Vnitřní dopravní
prostupnost a obslužnost regionu

X

X
X
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Opatření 2.3 Technická
infrastruktura

X

X

X

X

X

PO 3 Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné
veřejné služby

X

Opatření 3.2 Kvalitní zázemí,
vybavenost a služby pro volný čas
a rozvoj občanské společnosti

X

X

X

X

X

X

X

X

Opatření 3.3 Efektivní a pružná
veřejná správa

X

Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a
plánování pro územně vyvážený
rozvoj regionu s důrazem na rozvoj
venkova

X

X

X

X

PO 4 Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu
Opatření 4.1 Péče o přírodu a
krajinu a jejich šetrné využití

X

Opatření 4.2 Prevence rizik

X

X

X

X

PO 5 Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu
Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu

X

X

Opatření 5.2 Služby, produkty a
lidské zdroje v cestovním ruchu

X

Opatření 5.3 Lázeňství, wellness

X

2.4 Vazby na Strategii Evropa 2020
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (Evropa 2020) předkládá tři vzájemně se
doplňující priority, které jsou relevantní pro všechny členské státy EU:
1) Inteligentní růst - rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích
2) Udržitelný růst - podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje
3) Růst podporující začlenění - podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat
sociální a územní soudržností.
Z těchto priorit vycházejí následující hlavní cíle EU, které má strategie Evropa 2020 reflektovat:
1) 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno,
2) 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje,
3) v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (snížení emisí skleníkových plynů o 20 %,
popř. o 30 %, pokud budou podmínky příznivé, zvýšení podílu energie pocházející z OZE o 20 % a zvýšení
energetické účinnosti o 20 %),
4) podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší
generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání,
5) počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů.
Pro naplnění hlavních cílů je pak stanoveno sedm stěžejních iniciativ závazných jak pro EU, tak pro členské státy:
1) Inovace v Unii
2) Mládež v pohybu
3) Digitální program pro Evropu
4) Evropa méně náročná na zdroje
5) Průmyslová politika pro éru globalizace
6) Program pro nové dovednosti a pracovní místa
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7) Evropská platforma pro boj proti chudobě
PRK 2014 - 2020 reflektuje ve své návrhové části všech sedm stěžejních iniciativ. Finanční nástroje EU používané
v rámci politiky soudržnosti EU budou z hlediska financování cílů PRK jedním z nejvýznamnějších zdrojů. To se týká
řady opatření / záměrů, ať už infrastrukturního charakteru či „měkkých“ intervencí. Implementace PRK by tak měla
dílčí částí přispět k naplnění všech pěti cílů strategie Evropa 2020 jako zastřešujícího strategického dokumentu pro
tuto politiku (dále reflektovanou v rámci společných tematických cílech pro fondy Společného strategického rámce
EU). Následující tabulka shrnuje vazby každé z pěti prioritních os PRK na příslušné části strategie Evropa 2020.
Tabulka 3

Vazby PRK na iniciativy Strategie EVROPA 2020

Inteligentní růst

Udržitelný růst

Evropská platforma
pro boj proti chudobě

Program pro nové
dovednosti a pracovní
místa

Průmyslová politika
pro éru globalizace

Evropa méně náročná
na zdroje

Digitální program pro
Evropu

Mládež v pohybu

Prioritní osy / opatření PRK

Inovace v Unii

Evropa 2020 – hlavní iniciativy

Růst podporující
začlenění

PO 1 Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce
Opatření 1.1 Prostředí pro rozvoj a zvyšování konkurence-schopnosti
podnikání

X

X

X

Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací

X

X

X

Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní učení

X

X

X

Opatření 1.4 Optimalizace trhu práce

X

X

Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a
podpora zpracování a odbytu místní produkce, zejména ve
venkovských oblastech

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

PO 2 Doprava a mobilita, technická infrastruktura
Opatření 2.1 Dopravní napojení a logistika regionu

X

X
X

Opatření 2.2 Vnitřní dopravní prostupnost a obslužnost regionu

X

X

Opatření 2.3 Technická infrastruktura

X

X

PO 3 Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby

X

Opatření 3.2 Kvalitní zázemí vybavenost a služby pro volný čas a
rozvoj občanské společnosti

X

X

X

X

X

X
X

Opatření 3.3 Efektivní a pružná veřejná správa
Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený
rozvoj regionu s důrazem na rozvoj venkova

X

X

X

X
X

PO 4 Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu
Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití

X

Opatření 4.2 Prevence rizik

X

X

PO 5 Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu
X

Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Opatření 5.2 Služby, produkty a lidské zdroje v cestovním ruchu
Opatření 5.3 Lázeňství, wellness

X

X
X
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2.5 Vazby na Národní program reforem
Národní program reforem je příspěvkem ČR k plnění cílů Strategie Evropa 2020. Vychází z reformních priorit vlády a
zohledňuje doporučení obsažená v Integrovaných hlavních směrech Strategie Evropa 2020. Stanovuje reformní
opatření ČR v oblasti konsolidace veřejných financí, fungujícího trhu práce a sociálního systému, vzdělání, podpory
podnikání, rozvoje digitalizace, podpory růstu založeného na výzkumu a inovacích, podporu konkurenceschopnosti
šetrné k životnímu prostředí a zlepšení dopravní infrastruktury. V kontextu Strategie Evropa 2020 stanovila Vláda ČR
následující národní cíle:
V oblasti zaměstnanosti:
1a. zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku 20 - 64 let na 75 %;
1b. zvýšení míry zaměstnanosti žen (20 - 64 let) na 65 %;
1c. zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (55 - 64 let) na 55 %;
1d. snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15 - 24 let) o třetinu proti roku 2010;
1e. snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací (stupeň ISCED 0 - 2) o čtvrtinu proti roku 2010.
V oblasti chudoby:
2a. udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech
bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008;
2b. snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez
zaměstnané osoby o 30 000 osob.
V oblasti vzdělávání:
3a. nejvýše 5,5 % osob předčasně odcházejících ze vzdělávání;
3b. 32 % osob ve věku 30 - 34 let s terciárním vzděláním.
V oblasti zlepšování podnikatelského prostředí:
4a. snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti roku 2005 o 30 %.
V oblasti vědy, výzkumu a inovací:
5a. veřejné výdaje na vědu, výzkum, vývoj a inovace v České republice na úroveň 1 % HDP.
V oblasti energetické účinnosti:
6a. podstatným způsobem přispět k dosažení indikativního cíle stanoveného na unijní úrovni ve výši 20 %;
učinit další kroky ke zlepšení kvality životního prostředí.
Rovněž cíle uvedené v Národním programu reforem jsou zohledněny v jednotlivých prioritních osách PRK. Konkrétní
vazby jsou uvedeny u každé z pěti prioritních os v následující tabulce.
Tabulka 4

Vazby PRK na Národní program reforem ČR 2014 - 20

X

Podpora
konkurenceschopnosti
zlepšením dopravní
infrastruktury

Podpora růstu
založeného na
výzkumu
a inovacích

X

Podpora
nízkouhlíkové
konkurenceschopné
ekonomiky šetrné
k životnímu prostředí

Podpora podnikání,
digitalizace
a rozvoj digitálního
trhu

Vzdělání jako cesta ke
konkurenceschopnosti
a vyšší
produktivitě práce

Fungující trh práce a
sociální systém
jako předpoklad
konkurenceschopnosti

Prioritní osy / opatření PRK

Konsolidace veřejných
financí

Národní program reforem 2014 - 2020 – tematické okruhy

PO 1 Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce
Opatření 1.1 Prostředí pro rozvoj a
zvyšování konkurence-schopnosti
podnikání

X

X

Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy,
výzkumu a inovací

X

X
X

Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a
celoživotní učení

X

X

Opatření 1.4 Optimalizace trhu práce

X

X
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Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace
zemědělství, lesnictví a rybářství a
podpora zpracování a odbytu místní
produkce, zejména ve venkovských
oblastech

X

X

PO 2 Doprava a mobilita, technická infrastruktura
Opatření 2.1 Dopravní napojení a logistika
regionu

X

X

Opatření 2.2 Vnitřní dopravní prostupnost
a obslužnost regionu

X

X

Opatření 2.3 Technická infrastruktura

X

X

X

PO 3 Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné
služby

X

Opatření 3.2 Kvalitní zázemí, vybavenost a
služby pro volný čas a rozvoj občanské
společnosti
Opatření 3.3 Efektivní a pružná veřejná
správa

X

X

X

X

X

Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a
plánování pro územně vyvážený rozvoj
regionu s důrazem na rozvoj venkova

X

PO 4 Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu
Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a
jejich šetrné využití

X

Opatření 4.2 Prevence rizik

X

PO 5 Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu
Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu

X

Opatření 5.2 Služby, produkty a lidské
zdroje v cestovním ruchu

X

Opatření 5.3 Lázeňství, wellness

X

X
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3 VÝCHODISKA, VIZE A CÍLE PRO NÁVRHOVOU ČÁST
3.1 Vybrané faktory spoluutvářející obraz regionu
V následujícím textu jsou stručně popsány vybrané faktory, které se spolupodílejí na vnějším obrazu Jihočeského
kraje jako celku. Tato témata (zmíněny jsou jak pozitivní, tak negativní oblasti) se posléze promítají do strategické
rozvojové vize a do struktury cílů PRK 2014 - 2020.
Základní vnímání kraje
Jihočeský kraj lze považovat za region, jehož celkové vnější vnímání je dlouhodobě spíše pozitivní. V rámci
mezikrajského srovnání (na základě vybraných statistických dat) je zřetelná pozitivní, bezpečná a zdravá image
kraje, z hlediska jeho vnímání z pohledu zahraničních regionů a návštěvníků už tato charakteristika nemusí být
natolik jednoznačná. Přesto ji však lze považovat za pozitivní, což mimo jiné potvrzuje i poměrně vysoký turistický
zájem o jihočeský region doprovázený pestrou národnostní strukturou návštěvníků, vysoká kvalita zdejšího životního
prostředí či solidní dlouhodobý hospodářský vývoj a dobré přeshraniční vztahy se sousedními regiony.
Významné přírodní, kulturní a historické dědictví
Jedním z hlavních faktorů spoluutvářejících převážně pozitivní vnímání regionu je přírodní, kulturní a historické
dědictví společně s charakterem zdejší krajiny. Celkový stav životního prostředí a jeho složek je ve srovnání
s jinými kraji ČR dobrý. Charakter regionu tak vytváří přirozené předpoklady pro různé formy rekreace, odpočinku,
ale i aktivního trávení volného času. Z hlediska cestovního ruchu a rekreace je tak Jihočeský kraj vnímán jako místo
vhodné pro trávení dovolené (zejména letní, postupně však i zimní či mimosezónní dovolené). To podporuje také
množství historických památek včetně památek zařazených na seznam UNESCO a s tím spojená tradice, ale i
závazek uchování tradičních venkovských hodnot, tradic, výrobků nebo zvyků v regionu atd. Také jihočeská krajina
je svými dispozicemi vhodná zejména pro aktivní formy trávení volného času a dovolené. Rozvíjí se zde tradiční
formy jako pěší- a cykloturistika, vodáctví, ale i lázeňství a wellness a další nové formy zážitkové turistiky.
Jihočeská krajina je mimo jiné charakteristická svými rozsáhlými vodními plochami. Tradičně jsou ve spojitosti
s Jihočeským krajem evokovány představy o rybnících a jejich soustavách, ale např. i velkých přehradních nádržích
(zejména Lipno). Voda tak představuje využívaný potenciál především v oblasti rozvoje cestovního ruchu
(vodáctví, letní rekreace, vodní sporty ad.), ale i v oblasti hospodářského využití (rybářství, rybníkářství). Hojně
zastoupený vodní prvek v jihočeské krajině však současně představuje významné ohrožení (povodně), což se
opakovaně potvrzuje. Velmi významným environmentálním, rekreačním i hospodářským bohatstvím Jihočeského
kraje jsou rovněž lesy.
Cca pětina území kraje se nachází v různých stupních ochrany přírody. To potvrzuje charakteristiku kraje jako
území s celkově vysokou atraktivitou krajiny a jejích složek. Současně však tato skutečnost generuje vyšší nároky na
ochranu přírody a krajiny a v určitých ohledech rovněž limituje rozvojové záměry na území kraje, resp. území se
zvýšenou ochranou přírody. Na druhé straně však existuje velký rozvojový potenciál těchto specifických území, a to
především z pohledu rozvoje rekreace a šetrné turistiky.
Hospodářská struktura
Historické hospodářské vazby a tradice se spolupodílejí na formování obrazu kraje jako regionu s nižší mírou
industrializace. V oblasti hospodářství je tak Jihočeský kraj vnímám především jako zemědělská oblast s velkou
tradicí v oblasti rybníkářství a lesnictví. Toto vnímání Jihočeského kraje je dlouhodobě formováno a udržováno, a to
přesto, že z hlediska podílu těchto odvětví na struktuře hospodářství regionu lze dlouhodobě sledovat jejich pokles
(přesto je v mezikrajském srovnání zastoupení těchto odvětví stále velmi významné). K odvětvím primární sféry se
postupně přidala i průmyslová výroba, zejména pak zpracovatelský průmysl, který dlouhodobě tvoří cca čtvrtinu
hrubé přidané hodnoty kraje. S Jihočeským krajem jsou dále tradičně spojována odvětví jako potravinářství, lesnictví,
rybníkářství, pivovarnictví či textilní průmysl, a to i přes útlum některých z nich. Podstatný vliv na ekonomický rozvoj
má také odvětví cestovního ruchu. Prorůstový je rovněž potenciál kraje v oblasti vědy a výzkumu, kde dominantní
složku tvoří zejména biologicky a ekologicky orientované obory.
Významným prvkem ovlivňujícím vnímání jihočeského regionu (zde jak v pozitivním, tak v negativním smyslu) je
přítomnost a plánované rozšíření Jaderné elektrárny Temelín. Z ekonomického hlediska (a z pohledu rozvoje
hospodářství a konkurenceschopnosti kraje) se jedná o jeden z významných budoucích záměrů s řadou
socioekonomických souvislostí. Na druhé straně však tento záměr vzbuzuje také negativní reakce v řadách odpůrců
jaderné energie. Svým umístěním také negativně ovlivňuje krajinný ráz dotčené oblasti Jihočeského kraje.
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Převážně venkovský charakter regionu a problémy venkova
Jihočeský kraj je typický rozdrobenou sídelní strukturou a nízkou hustotou zalidnění v kontrastu k poměrně velké
rozloze. Z toho (a částečně také díky absenci většího počtu velkých měst) vyplývá vnímání Jihočeského kraje spíše
jako venkovského regionu s dominantními funkcemi v primární a terciární sféře. Role a pozice jihočeského
venkova je však (i v rámci mezikrajského srovnání) velmi významná. Výrazně venkovský charakter rovněž generuje
významné disparity v rámci regionu. Je tak mimo jiné důvodem nevyváženosti z hlediska dostupnosti
některých služeb ve venkovských oblastech či ovlivňuje dopravní dostupnost jednotlivých částí regionu.
V kraji existují oblasti, kde problémy typické pro venkov (nižší dostupnost pracovních příležitostí, nižší daňová
výtěžnost obcí, omezené možnosti pro malé a střední podnikání, zhoršování a zdražování dopravní dostupnosti,
horší dostupnost veřejných služeb vč. rušení pošt, škol, obchodů a řada dalších) jsou hlubší než v městských
oblastech. Jedná se zejména o okrajové části regionu, a to jak v příhraniční oblasti, tak na hranicích se sousedními
kraji. Jihočeský kraj je tedy typický zastoupením kontrastů vyplývajících z dostupnosti veřejných služeb a pracovních
příležitostí mezi městskými oblastmi a jejich zázemím a venkovskými oblastmi. Při řešení dalšího rozvoje kraje
proto bude kladen velký důraz na zajišťování územní soudržnosti a územně vyváženého rozvoje celého
území kraje, a to včetně jeho okrajových a hospodářsky slabých částí.
Dopravní dostupnost
Další hospodářský rozvoj regionu je v současnosti do velké míry ovlivňován dopravou a jejími vnitřními a vnějšími
parametry. V této oblasti je Jihočeský kraj naopak dlouhodobě vnímán jako poddimenzovaný region, a to zejména
z hlediska jeho vnějších dopravních vazeb (napojení na okolní regiony a země). Naproti tomu stojí poměrně
hustá vnitřní dopravní síť vytvářející dobré předpoklady pro zajištění základní dopravní obslužnosti. Rozsáhlá síť
dopravních komunikací různých úrovní však generuje vysoké požadavky na její údržbu a obnovu a např.
problematika rekonstrukcí místních komunikací či silnic II. a III. třídy se tak řadí mezi velmi významná témata
z hlediska tvorby rozpočtů územně samosprávných celků v regionu. Absence nadřazených dopravních napojení
kraje pak podporuje dojem „hůře průjezdného a dostupného kraje“ s tvorbou kongescí (např. tah ve směru sever
– jih v oblasti táborské aglomerace ad.).
Kvalita lidských zdrojů
Stejně jako v celé ČR je v posledních letech pro Jihočeský kraj typický nárůst podílu obyvatel s vyšší mírou
vzdělanosti. To lze vnímat jistě jako pozitivní rozvojový trend. Naproti tomu však existují dlouhodobě různě velké
disproporce na trhu práce v podobě rozdílných požadavků některých zaměstnavatelů a nabídky a struktury pracovní
síly včetně profilů absolventů škol. Jedná se však o problém, který není záležitostí pouze Jihočeského kraje, ale celé
ČR. S rozvojem především Jihočeské univerzity, obecně pak také terciárního vzdělávání (VŠTE, VŠERS, FAMO,
VŠE v J. Hradci) a souvisejících oblastí a v kontextu celorepublikového růstu míry vzdělanosti pracovní síly lze
v posledních letech rovněž postupně začít hovořit o profilaci Jihočeského kraje jako univerzitního regionu
(tvrzení platí zejména pro oblast města Č. Budějovice a Českobudějovicka).
Všechny výše uvedené skutečnosti a souvislosti (plus celá řada dalších vazeb) se společně podílejí na formování
vnímání našeho kraje z pohledu jeho obyvatel, tuzemských a zahraničních návštěvníků či ekonomických subjektů.
Společně tak vytváří souhrnný obraz, který si zástupci uvedených skupin pod pojmem Jihočeský kraj představují.

3.2 Strategická rozvojová vize Jihočeského kraje
3.2.1

Úloha a vymezení strategické rozvojové vize

Strategická rozvojová vize deklaruje požadovaný stav rozvoje regionu v návrhovém období (horizont roku 2020).
Jedná se o překlenovací most mezi analytickými a vyhodnocujícími podklady (socioekonomický profil, SWOT
analýza) a návrhovou částí programu rozvoje. Strategická rozvojová vize tak tvoří zastřešující rámec pro návrhovou
část PRK. Jejím cílem je souhrnně a pokud možno jednoduše postihnout přirozené předpoklady kraje při současné
reflexi základních rozvojových směrů realizovaných či plánovaných na jeho území.
Pro formulaci strategické rozvojové vize je potřeba definovat hlavní nosné momenty, které by se měly do znění vize
promítnout. Těmi jsou jak hlavní rozvojové směry, tak problémové oblasti. Dalším významným faktorem jsou úrovně
strategických a koncepčních materiálů na národní a evropské úrovni, včetně úrovně strukturální politiky EU. Mezi
hlavní faktory promítající se do znění strategické rozvojové vize se tak řadí především následující:
- Potřeba posilování vnitřní i vnější konkurenceschopnosti regionu ve všech oblastech hospodářství;
- Posilování vnitřních vazeb regionu a snižování negativních dopadů regionálních disparit v území kraje;
- Využití výhodné polohy kraje a šetrné využívání zdejší krajiny, přírody a historického dědictví;
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-

3.2.2

Celková atraktivita a bezpečnost regionu z pohledu rozvoje cestovního ruchu;
Potřeba zlepšení dostupnosti a prostupnosti regionu;
Posilování pozice regionu a prosazování se v rámci středoevropského prostoru;
Posilování sociální soudržnosti a zvyšování kvality lidských zdrojů ve všech oblastech;
Změny v sociální oblasti;
Realizace rozvojových opatření vždy s ohledem na principy udržitelného rozvoje.

Znění strategické rozvojové vize na roky 2014 - 2020

Vize PRK na roky 2007 - 2013 byla definována následovně: „Jihočeský kraj bude v horizontu roku 2013
konkurenceschopným a prosperujícím regionem s vysokou kvalitou života obyvatelstva“. Lze konstatovat, že
v určitých ohledech se podařilo naplnění této vize realizovat. Především na úrovni celorepublikového srovnání
regionů lze Jihočeský kraj považovat za konkurenceschopný v mnoha ohledech1 (např. nižší míra nezaměstnanosti,
rozvíjející se potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, kvalita a atraktivita životního prostředí, míra bezpečnosti života
obyvatel vyjádřená statistikami kriminality ad.). Jsou však i oblasti, kde přetrvávají dlouhodobé nedostatky a
rozvojové výzvy (např. vnější dopravní napojení, optimalizace trhu práce, kvalita služeb v oblasti cestovního ruchu
apod.).
Na základě vyhodnocení všech výše uvedených faktorů rozvoje je pro období let 2014 – 2020 definováno následující
znění strategické rozvojové vize Jihočeského kraje:

Jihočeský kraj bude atraktivním a bezpečným regionem posilujícím svou konkurenceschopnost
v rámci středoevropského prostoru, která bude postavena na zvyšující se kvalitě lidských zdrojů,
šetrném využití potenciálu přírodního, historického a kulturního dědictví, na rozvoji a zvyšování
dostupnosti veřejných i soukromých služeb pro obyvatele, podnikatele i návštěvníky kraje a na
podpoře územní vyváženosti mezi venkovským a městským prostorem při dodržování zásad
udržitelného rozvoje.

3.3 Globální a specifické cíle PRK 2014 - 2020
3.3.1

Globální cíl PRK

Dosažení územně vyváženého a dynamického rozvoje území Jihočeského kraje, který povede ke
zvyšování celkové konkurenceschopnosti a inovativnosti, zlepšování kvality života a k efektivnímu
a udržitelnému využívání dostupných zdrojů.
3.3.2

Hlavní cíle PRK na úrovni prioritních os

Globální cíl PRK je dále rozveden do pěti cílů definovaných na úrovni jednotlivých prioritních os:
Cíl prioritní osy č. 1 :
Zlepšit hospodářské, vědeckovýzkumné a inovační prostředí a trh práce Jihočeského kraje tak, aby byl
odpovídajícím způsobem rozvíjen přirozený potenciál území daný historickými souvislostmi a vývojem, ale i reakcí na
nové výzvy a trendy při současném respektování potřeby plošně vyváženého rozvoje území regionu a jeho
jednotlivých částí.
Cíl prioritní osy č. 2:
Zlepšit vnější dopravní napojení Jihočeského kraje, zkvalitnit a optimalizovat vnitřní dopravní vazby a logistiku v
regionu a současně zajistit udržitelné, kvalitní a potřebám regionu odpovídající napojení na sítě technické
infrastruktury, které zajistí jak zvýšení konkurenceschopnosti regionálního hospodářství, tak kvalitnější životní
podmínky pro obyvatele a návštěvníky kraje.
Toto dokazuje i opakovaně velmi dobré umístění Jihočeského kraje v tradiční studii MasterCard česká centra rozvoje, kterou zpracovává tým
odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. Výsledky této studie opakovaně ukazují, že Jihočeský kraj je po Praze krajem s nejlepší
socioekonomickou situací v České republice.
1
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Cíl prioritní osy č. 3:
Rozšiřovat nabídku a zlepšovat kvalitu a územní dostupnost sítě veřejných a dalších služeb pro obyvatele, soukromý
a veřejný sektor i návštěvníky Jihočeského kraje, posilovat všechny formy rozvojové spolupráce a komunikace na
místní, regionální i přeshraniční úrovni, a to vše při pružném a dále se zefektivňujícím výkonu veřejné správy a
aktivní činnosti občanského sektoru.
Cíl prioritní osy č. 4:
Zajistit a dále posilovat vnitřní environmentální soudržnost a udržitelnost rozvoje Jihočeského kraje, přičemž cíle
bude dosaženo prostřednictvím ochrany přírodních hodnot v regionu při jejich šetrném využívání a realizaci ostatních
aktivit a záměrů Programu rozvoje kraje.
Cíl prioritní osy č. 5:
Zajistit vyvážený rozvoj cestovního ruchu včetně lázeňství a wellness na území Jihočeského kraje jako významných
odvětví regionální ekonomiky, který bude postaven na šetrném využití přírodního, historického a kulturního dědictví,
na zvyšování kvality služeb, propagace, spolupráce a lidských zdrojů při současném respektování zájmů a hodnot
trvale udržitelného rozvoje.
Následující schéma dále zobrazuje základní strukturu prioritních os a opatření PRK s přehledem jejich cílů.

PO 1 Konkurenceschopnost
regionální ekonomiky a trhu
práce
Zlepšit hospodářské,
vědeckovýzkumné a inovační
prostředí a trh práce
Jihočeského kraje tak, aby byl
odpovídajícím způsobem
rozvíjen přirozený potenciál
území daný historickými
souvislostmi a vývojem, ale i
reakcí na nové výzvy a trendy
při současném respektování
potřeby plošně vyváženého
rozvoje území regionu a jeho
jednotlivých částí.

Opatření 1.1 Prostředí pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti podnikání
Zajištění růstu konkurenceschopnosti jihočeského hospodářství založeného na podpoře
rozvoje tradičních i nových perspektivních odvětví, tvorbě a aplikaci inovačních přístupů v
podnikání při snaze o optimalizaci podnikatelského prostředí s nízkou administrativní
zátěží, která rovněž povede k lepšímu využívání energií a regionálního potenciálu.
Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací
Růst regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím vyššího využití vědeckovýzkumného a inovačního potenciálu kraje posílením vzájemné spolupráce a komunikace
zapojených institucí, komercionalizací výsledků orientovaného výzkumu a vyšší
internacionalizací celé oblasti.
Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní učení
Zachování, další rozvoj a zkvalitňování možností terciárního vzdělávání a celoživotního
učení v Jihočeském kraji s ohledem na měnící se potřeby na trhu práce a společnosti.
Opatření 1.4 Optimalizace trhu práce
Zvýšení efektivity, flexibility a dílčích vazeb na trhu práce v Jihočeském kraji, které s sebou
přinese větší a pružnější uplatnitelnost obyvatel regionu a lepší a rychlejší uspokojení
potřeb zaměstnavatelů.
Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a podpora
zpracování a odbytu místní produkce, zejména ve venkovských oblastech
Zvýšení konkurenceschopnosti jihočeského zemědělství, lesnictví a rybářství v jejich
produkčních i mimoprodukčních funkcích – mimo jiné prostřednictvím diverzifikace činností
a podporou zpracování a odbytu kvalitní místní produkce.

PO 2 Doprava a mobilita,
technická infrastruktura
Zlepšit vnější dopravní napojení
Jihočeského kraje, zkvalitnit a
optimalizovat vnitřní dopravní
vazby a logistiku v regionu a
současně zajistit udržitelné,
kvalitní a potřebám regionu
odpovídající napojení na sítě
technické infrastruktury, které
umožní jak zvýšení
konkurenceschopnosti
regionálního hospodářství, tak
kvalitnější život obyvatel v kraji.

Opatření 2.1 Dopravní napojení a logistika regionu
Zkvalitnění vnějšího dopravního spojení Jihočeského kraje se sousedními regiony a státy,
které povede ke zvýšení konkurenceschopnosti regionálního hospodářství a ke
zkapacitnění a zvýšení bezpečnosti hlavních dopravních tahů vedených územím kraje.
Opatření 2.2 Vnitřní dopravní prostupnost a obslužnost regionu
Zvyšování bezpečnosti a kvality vnitřní dopravní sítě a dopravní obslužnosti regionu a
jednotlivých sídel včetně podpory rozvoje nemotorových forem dopravy za účelem
uspokojování kulturních, rekreačních a společenských potřeb obyvatel a návštěvníků kraje.
Opatření 2.3 Technická infrastruktura
Zkvalitňování, rozvoj a zvyšování dostupnosti technické infrastruktury a jejích sítí
s ohledem na územní a socioekonomický vývoj Jihočeského kraje a s ohledem na zajištění
bezpečnosti a šetrného a udržitelného využití zdrojů.
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PO 3 Kvalitní infrastruktura,
služby, prostředí a
spolupráce pro posilování
územní soudržnosti
Rozšiřovat nabídku a zlepšovat
kvalitu a územní dostupnost sítě
veřejných a dalších služeb pro
obyvatele, soukromý a veřejný
sektor i návštěvníky
Jihočeského kraje, posilovat
všechny formy rozvojové
spolupráce a komunikace na
místní, regionální i přeshraniční
úrovni, a to vše při pružném a
dále se zefektivňujícím výkonu
veřejné správy a aktivní činnosti
občanského sektoru.

Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby
Zajištění kvalitních a dostupných služeb v oblasti počátečního vzdělávání a v sociálnězdravotní oblasti pro všechny občany regionu ve vazbě na potřeby a možnosti jednotlivých
obcí, mikroregionů a dílčích lokalit v Jihočeském kraji.
Opatření 3.2 Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj občanské
společnosti
Cílem opatření je rozvoj lidských zdrojů a podmínek pro kvalitní život obyvatel v regionu
podpořený odpovídající nabídkou v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy a zájmového
vzdělávání se zvláštním zřetelem na cílovou skupinu dětí a mládeže.
Opatření 3.3 Efektivní a pružná veřejná správa
Cílem tohoto opatření je zvyšování pružnosti a efektivity výkonu veřejné správy v
Jihočeském kraji při kontinuálním zlepšování kvality lidských zdrojů a využívání moderních
informačních a komunikačních technologií a služeb s důrazem na jejich elektronizaci a
internetizaci.
Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu
s důrazem na rozvoj venkova
Cílem tohoto opatření je zlepšení a zefektivnění spolupráce a využití partnerství při
plánování a realizaci rozvoje na místní, mikroregionální a regionální úrovni včetně
zmírňování disparit mezi městským a venkovským prostorem a posilování rozvoje
existujících a plánovaných vnitřních, přeshraničních a mezinárodních rozvojových vazeb.

PO 4 Environmentální
udržitelnost a soudržnost
regionu
Zajistit a dále posilovat vnitřní
environmentální soudržnost a
udržitelnost rozvoje
Jihočeského kraje, přičemž cíle
bude dosaženo prostřednictvím
ochrany přírodních hodnot v
regionu při jejich šetrném
využívání a realizaci ostatních
aktivit a záměrů Programu
rozvoje kraje.

Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití
Zajištění ochrany přírody a péče o krajinu na území Jihočeského kraje s ohledem na
zachování kvality zdejší přírody a esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny, která
bude atraktivní pro život člověka při respektování zájmů hospodářského rozvoje a zásad
trvale udržitelného užívání přírodních zdrojů.
Opatření 4.2 Prevence rizik
Cílem tohoto opatření je podpora realizace preventivních a adaptačních opatření
vedoucích k předcházení a eliminaci mimořádných a krizových situací přírodního i
antropogenního původu na území Jihočeského kraje.

PO 5 Využití potenciálu
přírodního, kulturního a
historického dědictví pro
rozvoj cestovního ruchu
Zajistit vyvážený rozvoj
cestovního ruchu včetně
lázeňství a wellness na území
Jihočeského kraje jako
významných odvětví regionální
ekonomiky, který bude postaven
na šetrném využití přírodního,
historického a kulturního
dědictví, na zvyšování kvality
služeb, propagace, spolupráce
a lidských zdrojů a při
současném respektování zájmů
a hodnot trvale udržitelného
rozvoje.

Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Podpora vyváženého rozvoje a zvyšování kvality infrastrukturní nabídky cestovního ruchu
na území Jihočeského kraje postaveného zejména na využití přirozeného potenciálu
v podobě historického, kulturního a přírodního dědictví, který bude reagovat na potřeby a
možnosti jednotlivých destinací v kraji a na rozvojové trendy a změny preferencí turistické
klientely.
Opatření 5.2 Služby, produkty a lidské zdroje v cestovním ruchu
Zajištění kvalitní, efektivní a v regionálním partnerství vytvářené propagace turistické
nabídky Jihočeského kraje a jednotlivých dílčích turistických destinací v regionu, která
bude reagovat na aktuální trendy v oblasti vývoje služeb, tvorby produktů cestovního ruchu
a nároků na kvalitu lidských zdrojů v cestovním ruchu.
Opatření 5.3 Lázeňství, wellness
Podpora dalšího rozvoje a prosperity jihočeského lázeňství a wellness, a to jak
prostřednictvím rozvoje léčebných a rehabilitačních funkcí, tak v souvislostech rozšiřování
a zkvalitňování nabídky cestovního ruchu.
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4 PRIORITNÍ OSA 1 KONKURENCESCHOPNOST REGIONÁLNÍ
EKONOMIKY A TRHU PRÁCE
4.1 Vymezení prioritní osy a vazeb na další prioritní osy
První prioritní osa PRK se zabývá řešením otázek, které jsou zásadní pro stimulaci a posilování
konkurenceschopnosti hospodářského prostředí Jihočeského kraje. S tím úzce souvisí problematika optimalizace
podmínek na trhu práce, odpovídající podpora rozvoje vědeckovýzkumných aktivit a podpora rozvoje inovačního
potenciálu. V neposlední řadě je důležitý také rozvoj terciárního vzdělávání v regionu. Stejně tak je významná
vzájemná provázanost a spolupráce všech těchto segmentů. V rámci prioritní osy 1 jsou tak řešeny stěžejní otázky
směřující k posilování těchto vazeb. To s sebou přinese lepší využití primárního potenciálu regionu. Vzhledem ke
skutečnosti, že Jihočeský kraj se na základě historického vývoje a v kontextu jeho přirozených podmínek a vazeb
dlouhodobě řadí ke spíše zemědělsky a rekreačně orientovaným regionům, je v rámci dalšího rozvoje hospodářství
kladen velký důraz i na rozvoj tohoto stěžejního odvětví. Význam primárního sektoru v hospodářství Jihočeského
kraje zůstává i nadále velký, zejména co do rozsahu území, kterého se týká. V mezikrajském srovnání se jihočeský
region stále řadí na čelní pozice co do objemu a významu zemědělské produkce. Obdobná situace je i v oblastech
lesnictví, rybářství a rybníkářství, které jsou rovněž zahrnuty do tematického vymezení první prioritní osy.
Prakticky celá plocha Jihočeského kraje je venkovským územím. Celý region lze proto v kontextu evropského
prostoru považovat za svým způsobem znevýhodněné území. Uvnitř samotného kraje však existují výrazné disparity,
které vycházejí jednak z historických vazeb (např. poválečný odsun obyvatel z příhraničních oblastí, rozvoj
průmyslové výroby ad.), prostorového uspořádání (rozdrobená sídelní struktura s velkým podílem malých obcí při
poměrně velké rozloze regionu) a postupného narůstání rozdílů mezi městskými a venkovskými oblastmi (řada
území s velmi řídkým osídlením bez větších regionálních center v těsné blízkosti). Jihočeský venkov čelí celé řadě
výzev plynoucích právě z jeho mnohdy periferního postavení. Prioritní osa je proto rovněž zaměřena na podporu
eliminace těchto rozdílů – např. podporou zpracování a odbytu místní produkce, rozvojem venkovské turistiky nebo
podporou diverzifikace zemědělských činností ve venkovských oblastech.
Na první prioritní osu mají zřejmé vazby i všechny ostatní prioritní osy PRK. Na posilování konkurenceschopnosti
regionu se v různé míře podílejí všechna další opatření PRK. Kvalitní vnější dopravní napojení a vnitřní dopravní
vztahy pozitivně ovlivní zájem o kraj jako o místo pro investice, rozvoj obchodních vztahů či trávení dovolené.
Zvýšená kvalita produktů a infrastruktury a vyšší efektivita služeb v oblasti cestovního ruchu mají také potenciál
přispět k dalšímu zvýšení konkurenceschopnosti Jihočeského kraje. Díky svému primárnímu potenciálu a
dlouhodobé tradici cestovního ruchu (a to včetně stěžejních odvětví jako jsou lázeňství, cyklo- a pěší turistika,
vodáctví, zážitková turistika spojená s využitím přírodního a historického dědictví) v regionu lze tuto oblast považovat
za významný prvek dalšího hospodářského směřování a ekonomické výtěžnosti Jihočeského kraje. V souvislosti
s rozvojem hospodářství kraje je potřeba vždy dbát i na environmentální rozměr rozvoje. Proto má prioritní osa 1
rovněž významné vazby na prioritní osu 4 Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu. Celkový ekonomický
rozvoj musí být koordinován tak, aby byly dodrženy požadavky na ochranu zdejšího cenného životního prostředí, aby
rozvoj byl realizován v souladu se zájmy udržení specifického charakteru zdejší krajiny a současně byla dodržována
opatření pro prevenci rizikových stavů. Na rozvoj hospodářství regionu má jednoznačně vliv i prostředí, které je
spoluutvářeno veřejnými službami a jejich kvalitou a dostupností pro občany kraje. Aby tyto služby mohly být
poskytovány efektivně, je pro ně potřeba vytvářet budováním a modernizací infrastruktury podmínky. Důležitými
faktory v tomto kontextu jsou také kvalitní a pružná veřejná správa a rozvoj spolupráce, a to jak uvnitř regionu, tak
v rámci evropského prostoru s důrazem na přeshraniční formy spolupráce. Dobré vztahy a vazby společně
s kvalitními veřejnými službami a možnostmi využití volného času formují mezi obyvateli vztah k regionu a mohou
pozitivně ovlivňovat migrační saldo kraje. Společně tak celá tato oblast spoluutváří pozitivní vlivy směrem k trhu
práce, k formování a optimalizaci prostředí pro podnikání a celkovému rozvoji ekonomiky kraje.

4.2 Cíl prioritní osy
Cílem prioritní osy č. 1 je zlepšit hospodářské, vědeckovýzkumné a inovační prostředí a trh práce
Jihočeského kraje tak, aby byl odpovídajícím způsobem rozvíjen přirozený potenciál území daný
historickými souvislostmi a vývojem, ale i reakcí na nové výzvy a trendy při současném respektování
potřeby plošně vyváženého rozvoje území regionu a jeho jednotlivých částí.
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4.3 Opatření 1.1 Prostředí pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti podnikání
Podnikání a jeho poměrně diverzifikovaná základna podporující nižší nezaměstnanost zastává významnou roli
v celkovém rozvoji Jihočeského kraje. Je motorem rozvoje a prosperity regionálního hospodářství. Mezi tradiční
odvětví v regionu patří např. potravinářský, dřevařský, strojírenský a zpracovatelský průmysl či stavebnictví. Velký
ekonomický význam pro rozvoj Jihočeského kraje má rovněž cestovní ruch (včetně rozvoje venkovských oblastí
založený na místní produkci a venkovské turistice), doprava či primární sektor. Stejně jako v celé ČR se
v Jihočeském kraji projevují prohlubující se vazby hospodářství na automobilový průmysl. Naopak v souvislostech
globalizačních a jiných trendů jsou některá dříve tradiční odvětví v útlumu či problémech – např. textilní, papírenský
nebo potravinářský průmysl. Dochází i k omezování provozů a ztrátám pracovních příležitostí. Je potřeba v regionu
udržet klíčové velké investory, přičemž bude nutné hledat i jiné způsoby motivace pro jejich setrvání po vyčerpání
stávajících pobídek či jiných forem podpory. Konkurenceschopnost jihočeského podnikatelského sektoru, stejně jako
celé ČR, již není možné stavět především na konkurenční výhodě levnější pracovní síly a cenové konkurenci služeb
a výrobků.
Jedním z hlavních motivů budoucí podpory podnikání v Jihočeském kraji by měla být motivace podniků k tvorbě
pracovních míst, a to jak stálých, tak sezónních či krátkodobějších úvazků. Rozvoj podnikatelské základny
v Jihočeském kraji by v této souvislosti a v kontextu zvyšování regionální konkurenceschopnosti měl směřovat
především k podpoře rozvoje podniků, jejichž výroba se bude orientovat do odvětví s vyšší přidanou hodnotou při
zachování a zvyšování environmentální šetrnosti a energetické efektivnosti. Významné postavení však musí mít
rovněž oblast podpory začínajících podnikatelů (např. prostřednictvím seed fondů apod.). Posílena by měla být role
města Č. Budějovice a dalších měst jako metropolitních / regionálních center hospodářství v regionu. Pro zajištění
konkurenceschopnosti jihočeských podniků (v souvislosti s polohou regionu a rozvojem společného evropského
hospodářského prostoru) je potřeba také podporovat jejich proexportní aktivity. Výsledkem by pak měla být produkce
konkurenceschopných výrobků a služeb uplatnitelných i na zahraničních trzích. Samostatnou kapitolou je ve vazbě
na tento cíl rovněž zvyšování znalostí a kompetencí podnikatelů v oblasti aplikace business modelů a přístupů
určených pro vstup a zajištění úspěšnosti na zahraničních trzích jako nutného předpokladu tohoto rozvojového
směru. Potřeba je rovněž pokračovat v odstraňování jazykových bariér bránících rozvoji přeshraničních vztahů, byť
v této oblasti již byla řada pozitivních kroků učiněna.
Významným limitujícím prvkem rozvoje podnikání na území kraje je také nedokončené kapacitní vnější dopravní
napojení regionu na sousední kraje a země (souvislost s opatřením 2.1). Dalšími předpoklady pro rozvoj podnikání
na území regionu jsou jednak infrastrukturní vybavenost území (plochy a objekty pro podnikání) a jednak i
dostatečná „měkká podpora“. V Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen „ZÚR“) v kapitole a) jsou
vymezeny rozvojové oblasti a osy (republikového či nadmístního významu), do nichž by měly být v rámci územního
plánování rozvojové aktivity přednostně situovány. V minulosti byly na území regionu vytvořeny různě velké
průmyslové zóny či vytipovány lokality vhodné pro jejich vytvoření / rozvoj. Bylo také provedeno jejich rámcové
zmapování a identifikováno bylo celkem 35 lokalit o celkové výměře více než 1 170 ha. Tyto lokality se nacházejí
většinou v okrajových částech větších sídel a jsou využitelné převážně za účelem skladování, logistiky či lehké
průmyslové výroby. Častým problémem dalšího využití těchto zón je nedokončené majetkové vypořádání či chybějící
nebo nedostatečná infrastruktura. S využitelností ploch pro podnikání souvisí rovněž otázka revitalizace a využití
lokalit brownfileds. Ty také nejsou zcela přesně zmapovány, což společně s jejich dalšími vlastnostmi (např.
nevyřešené majetkoprávní vztahy, přítomnost ekologické zátěže, ztížená dopravní dostupnost atd.) omezuje jejich
využitelnost – např. pro potřeby rozvoje podnikatelských aktivit, přestože dle ZÚR mají být tyto plochy tzv.
brownfields pro podnikání přednostně využívány. Nejen s nedávnou ekonomickou krizí, ale i s celkovými
strukturálními změnami v hospodářství, souvisí vznik nových lokalit tohoto typu (opouštění areálů firem po ukončení
činnosti či přechodu do jiných lokalit). Celkově pak rozvoji podnikání v regionu může napomoci zlepšení v oblasti
marketingu kraje – nabídky příležitostí a využitelných ploch, prezentace místní produkce s cílem zajištění jejího
odbytu, podpora účasti na veletrzích v cílených oborech podnikání, zpracování analýz trhů (marketingových analýz) v
cílených oborech atd. Významnou souvislostí, která bude mít dopad do oblasti podnikání na území regionu je
chystané rozšíření Jaderné elektrárny Temelín. Lze očekávat vznik přímých i indukovaných pracovních míst v kraji a
další souvislosti (viz opatření 2.3).
Dlouhodobě problematickým faktorem v oblasti podnikání na území Jihočeského kraje jsou dílčí disparity v zaměření
vzdělávání (resp. zájmu mladých z hlediska zaměření oboru jejich studia a z hlediska jejich představy o budoucím
zaměstnání) a požadavků zaměstnavatelů na strukturu pracovní síly, čímž vznikají na trhu práce disproporce. Ty
mohou v budoucnu vést v kombinaci s vlivy demografického vývoje k nežádoucímu ztížení uplatnitelnosti absolventů
škol. Je proto potřeba zaměřit se na další aktivizaci podnikatelského sektoru směrem ke spolupráci se školami
(příprava vlastních budoucích zaměstnanců, spolupodílnictví na financování studia vybraných žáků a studentů –
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praktická výuka, zapojení zaměstnanců do vyučování atd.). Na druhé straně však nutně musí stát snaha státu a
zřizovatelů škol o zkvalitňování výuky na základních a středních školách. Důležitá pro zřizovatele středních škol je i
spolupráce s podnikateli (viz opatření 1.2 a 3.1). Pozitivním trendem a současně předpokladem pro další rozvoj je
rostoucí podíl populace s vyšším stupněm vzdělání, což platí nejen pro Jihočeský kraj, ale pro celou ČR.
Administrativní bariéry vstupu do podnikání a jeho další rozvoj stále existují, jedná se však o otázky s celostátní
působností, které na krajské úrovni nejsou v plné míře řešitelné. Institucionální podpora podnikatelského sektoru
(podpůrné organizace, sdružení atd.) je v Jihočeském kraji vybudována a je funkční v rámci svých stávajících
kapacitních možností. Vzhledem k omezeným kapacitám těchto organizací (např. ve srovnání se sousedními
zeměmi) však lze konstatovat, že dopad jejich činnosti, resp. jejich vliv není dostatečný. Je proto potřeba vytvářet
předpoklady pro jejich posilování s cílem zajištění lepší reakce na požadavky podnikatelského sektoru, který by
následně měl přinést žádané zvýšení výtěžnosti a konkurenceschopnosti jihočeské ekonomiky.

4.3.1

Cíl opatření

Cílem opatření je zajištění růstu konkurenceschopnosti jihočeského hospodářství založeného na podpoře
rozvoje tradičních i nových perspektivních odvětví, tvorbě a aplikaci inovačních přístupů v podnikání při
snaze o optimalizaci podnikatelského prostředí s nízkou administrativní zátěží, která rovněž povede k
lepšímu využívání energií a regionálního potenciálu.

4.3.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry

-

-

-

Podpora aktivní kooperace stávající infrastruktury na podporu podnikání a vzájemného sdílení informací mezi
těmito subjekty (komory, veřejná správa, podpůrné organizace, úřad práce apod.)
Podpora rozvoje podnikání v odvětvích tradičních a konkurenceschopných pro jihočeský region včetně nových
perspektivních odvětví – prezentace těchto odvětví v rámci ČR a do zahraničí, jejich intenzivnější podpora
v hospodářsky slabých oblastech apod.
Podpora zakládání nových podniků (začínajících podnikatelů) a umožnění jejich dalšího rozvoje (např.
prostřednictvím seed fondů a dalších vhodných podpůrných nástrojů, zkvalitňováním jejich informovanosti
apod.)
Motivace podniků v regionu k investicím do environmentálně šetrných technologií a postupů, které povedou
k zajištění dlouhodobé energetické a surovinové účinnosti jihočeského hospodářství (např. v oblasti snižování
energetické náročnosti - zvyšování energetické účinnosti, vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie,
materiálové a energetické využití odpadů, podpora aplikací úsporných a ekologických technologií a metod
řízení do podnikové praxe, podpora inovací v oblasti životního prostředí apod.)
Podpora zvyšování firemních výdajů do oblasti inovací, k aplikaci výsledků vědy, výzkumu, vývoje a inovací
v praxi ve vazbě na žádoucí růst konkurenceschopnosti jihočeských podniků
Podpora projektů malých a středních podniků vedoucích ke zvyšování dostupnosti moderních informačních a
komunikačních technologií
Podpora designu a snaha o implementaci designu do výrobního procesu jakéhokoli výrobku či služby jako
významného zdroje konkurenceschopnosti
Motivace podniků k účasti v mezinárodních projektech (internacionalizace)
Rozvoj spolupráce na úrovni mezi podniky, informační a jiné propojování malých a středních podniků a
velkých podniků s dalšími subjekty, podpora zakládání a rozvoje činnosti oborových sdružení, klastrů apod.
Podpora vzdělávání podnikatelů, zejména vedení a zaměstnanců malých a středních podniků, v oblasti
business managementu, jazykového vzdělávání, multikulturního managementu, nových komunikačních a
informačních technologií apod. s cílem posílení jejich konkurenceschopnosti v rámci evropské i globální
ekonomiky
Další rozvoj podpory podnikání formou zajištění zvýhodněných regionálních investičních a provozních úvěrů
pro malé a střední podniky (se zaměřením zejména na malé podnikatele do 50 zaměstnanců) včetně rozvoje
těchto forem úvěrů pro obce (malé investiční úvěry do obecního majetku)
Propagace nabídky průmyslových zón, podnikatelských ploch a objektů (včetně lokalit a objektů charakteru
brownfields) na území Jihočeského kraje a jejich následná (cílená i obecná) nabídka potenciálním investorům
(veletrhy a výstavy, internetová prezentace apod.)
Rozvoj spolupráce s organizacemi zapojenými do podpory rozvoje podnikatelského prostředí na krajské či
místní úrovni (sdružení, komory, asociace atd.)
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-

Příprava a průběžná realizace marketingové strategie pro přilákání investic do průmyslových zón a
využitelných areálů a objektů včetně lokalit typu brownfields, přilákání dalších investic do odvětví s vyšší
přidanou hodnotou
Podpora posilování cíleného marketingu Jihočeského kraje v oblasti prezentace hospodářství a jeho nabídky
(nabídky příležitostí a ploch, prezentace místní produkce, podpora účasti na veletrzích v cílených oborech
podnikání, zpracování analýz trhů a marketingových analýz v cílených oborech atd.)
Podpora sdružování HR manažerů firem v regionu, kteří dokážou jasně specifikovat mezery v pracovním trhu
a problematiku zaměstnanosti dle vlastní zkušenosti

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, Jihočeská hospodářská komora, Regionální agrární komora,
Jihočeská centrála cestovního ruchu, pobočky CzechInvest, lokální sdružení – místní akční skupiny,
mikroregiony, přeshraniční platformy, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, oborová profesní
sdružení, rozvojové agentury, města a obce Jihočeského kraje, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje, ve vybraných oblastech podpora koncentrována do hospodářsky slabých
oblastí kraje
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 - 2020

4.4 Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací
Oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací a účelné využití jejich výsledků představují v podmínkách Jihočeského kraje
výrazný rozvojový potenciál. Základní výzkum v Jihočeském kraji vykazuje důležité výsledky, význam aplikovaného
výzkumu je potřeba posílit, a to i s ohledem na potřebu jeho internacionalizace. Úsilí by obecně mělo být směřováno
do podpory tzv. orientovaného výzkumu, který je de facto průnikem základního a aplikovaného výzkumu. V této
souvislosti je potřeba definovat a dále rozvíjet regionální priority z hlediska jeho zaměření. Musí dojít k zefektivnění
spolupráce a vyššímu propojení institucí v této oblasti, jejich spolupráce s veřejnou správou (zejména Jihočeský kraj
a město České Budějovice) i na úrovni spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť, institucí vzdělávací soustavy
a firem. Pro potřeby rozvoje na úrovni Jihočeského kraje byla zpracována Regionální inovační strategie pro období
2007 - 2015, jejíž cíle je doporučeno do budoucna rozvíjet / aktualizovat a naplňovat. Do budoucna je nutné obrátit
pozornost také k principům tzv. inteligentní specializace (smart specialisation). Ta představuje strategický přístup
k rozvoji oblasti VaV v regionu (koncentrace zdrojů regionálních a evropských, užší zacílení strategického směřování
a specializace na využití hlavních konkurenčních výhod kraje spojených s podporou vzniku a fungování klastrů a
s prohlubováním komunikace a spolupráce mezi veřejným, soukromým a univerzitním sektorem). Pro podporu
zavádění principů inteligentní specializace v regionech vznikla Platforma pro inteligentní specializace (S3 Platforma).
Zpracování výzkumných a inovačních strategií založených na inteligentní specializaci (tzv. „RIS3“ nebo „S3“
strategií) je jednou z ex-ante podmínek pro budoucí čerpání prostředků SF EU na podporu investic do výzkumu,
vývoje, inovací a informačních technologií. V kraji proto postupně na bázi aktualizace Regionální inovační strategie
vzniká nová RIS3 strategie.
V první řadě je potřeba vyjít z existujícího potenciálu a rozvojových faktorů regionu s prorůstovým potenciálem.
Primárním pozitivním faktorem pro další rozvoj inovačního prostředí v Jihočeském kraji je přítomnost řady
významných institucí. Např. výzkumné aktivity realizované ústavy Akademie věd ČR a Jihočeskou univerzitou mají
ambici stát se centrem excelence v oblasti biologických a mikrobiologických oborů s nadregionálním a nadnárodním
významem (viz např. portál Gate2biotech.com). Potenciál na regionální či nadregionální úrovni však existuje i
v dalších oborech. Určitým limitem na druhé straně může být firemní struktura, která je značně diverzifikovaná a
velikostní struktura firem (převaha MSP a jen málo větších firem) většinou znamená omezené potenciální zdroje pro
inovace a aplikaci výsledků základního výzkumu do praxe. Přesto v regionu existují firmy, které disponují prostředky
pro inovační procesy. Je však potřeba je k jejich vynakládání motivovat, a to jak přímo, tak nepřímými formami,
neboť mezi jihočeskými firmami (především se to týká malých a středních podniků) dosud přetrvává pomalejší
přizpůsobování se nutnosti zaměřovat dlouhodobější strategie na produkty / služby s vyšší přidanou hodnotou.
Významným problémem, který však většinově není v kompetenci regionu jako takového, je oblast zajištění
udržitelnosti center vědy, výzkumu a inovací z hlediska jejich financování. V prvním desetiletí 21. století rostly ve
všech krajích postupně výdaje do oblasti vědy a výzkumu. Nejvíce výdajů (jak vládních, tak soukromých) jde do této
oblasti v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji (dohromady cca 70 % všech výdajů). V Jihočeském kraji jako
Strana 21

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014 - 2020 – NÁVRHOVÁ ČÁST (verze duben 2014 - FINAL)

jednom z mála v ČR převažují z dlouhodobého hlediska spíše investice do vědy a výzkumu ze strany vládního
sektoru nad podnikatelskými investicemi. Je proto potřebné motivovat soukromý sektor k vyšší míře účasti na
procesu tvorby inovací, resp. zvýšení poptávky po inovacích ze strany firem. V tomto kontextu je potřeba podpořit
také služby, které firmy k inovativnímu podnikání určitým způsobem motivují. Jedním z nástrojů jsou např. služby
specializované inovační infrastruktury – např. Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích a
dalších obdobných zařízení tohoto druhu.
Do infrastruktury pro vědu, výzkum, vývoj a inovace a souvisejících oblastí se podařilo v minulých letech investovat
poměrně vysoké množství prostředků z veřejných i soukromých zdrojů. Vznikl např. Jihočeský vědeckotechnický
park (I. etapa dokončena, v přípravě je II. etapa rozvoje), Třeboňské inovační centrum, v Písku vzniká v areálu
bývalých kasáren technologický park s moderním datovým centrem pro špičkové IT firmy a vývojový park pro firmy
zabývajícími se nízkoenergetickými stavbami. Další projekty proběhly a jsou realizovány v kampusu Jihočeské
univerzity – např. investice do objektů Přírodovědecké fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod nebo vznik
Jihočeského univerzitního a akademického centra transferu technologií, v areálu Akademie věd v Č. Budějovicích
nebo v Třeboni, v areálech VŠE v J. Hradci nebo Vysoké školy technické a ekonomické v Č. Budějovicích (VŠTE),
která díky svému zaměření iniciuje vznik výzkumných bází a společných výzkumných týmů při nejvýznamnějších
strojírenských, dopravních a stavebních podnicích v regionu. Investice byly uskutečněny i v dalších lokalitách v
regionu. Podařilo se tak dotvořit solidní infrastrukturní základnu, která však generuje a bude v budoucnu v souvislosti
s posilováním jejího významu dále generovat vysoké nároky na zajištění její udržitelnosti, tedy především na kvalitní
lidské zdroje a jejich financování. Vybudovanou infrastrukturu je dále potřeba zkvalitňovat, rozvíjet a doplňovat
potřebným vybavením (např. laboratoře, přístroje apod.). Je také potřeba všeobecně zvyšovat povědomí o
existujících kapacitách, což povede mimo jiné k lepšímu zprostředkování informací a zacílení spolupráce mezi
subjekty v této oblasti. Rovněž počet a kvalita výzkumných institucí jsou v regionu na relativně dobré úrovni.
Spolupracuje se však z velké části na poli přírodních věd. Významná je rovněž oblast orientovaného / aplikovaného
výzkumu v oblasti rybářství. Nadregionální směřování části realizovaného výzkumu tak může být také bariérou pro
jeho využití konkrétními podnikateli v regionu.
V kontextu dalšího rozvoje orientovaného výzkumu je potřeba jednak podporovat základní výzkum a rovněž zajistit i
vyšší míru komercionalizace výsledků základního výzkumu – propojit konkrétní výsledky s inovačními aktivitami
podnikatelského sektoru (aplikovaný výzkum). Aby firmy měly tuto motivaci, je potřeba podpořit pro ně zpřístupnění
odpovídajících technologií (ICT, know-how, software apod.) a současně nabízet odpovídající poradenský a
informační servis. Celkově je tedy nezbytné zajistit efektivní transfer znalostí a technologií, posilovat „vybavení
regionu“ špičkovým know-how, a to zejména v oblastech, kde Jihočeský kraj vykazuje dlouhodobý potenciál rozvoje.
Výsledkem pak může být zvýšení soukromých výdajů do oblasti vědy a výzkumu i investic do inovací a s tím
související žádaný nárůst podílu podniků se schopnostmi vyžívat inovace jako zdroj pro růst vlastní
konkurenceschopnosti. Stejně tak může být těmito a dále uvedenými kroky podpořeno zvýšení počtu
technologických start-up firem v Jihočeském kraji či obecně patentová činnost.
V Jihočeském kraji došlo k posílení významu medium a high-tech odvětví s vazbou zejména na automobilový
průmysl, a to i díky zahraničním investicím z Rakouska a Německa. Celková hodnota zahraničních investic je však
stále nižší. Budoucí rozvoj medium a high-tech odvětví má v kraji potenciál např. ve využití připravených
průmyslových zón či jiných území a objektů (viz výše a viz opatření 1.1). Výsledky spolupráce mezi vědeckovýzkumnou základnou a podnikateli nemusí být vždy nutně využitelné na území Jihočeského kraje. Mnohdy to ani
není možné či logické. V této souvislosti tak je nutný rovněž rozvoj kooperace s dalšími subjekty a organizacemi
napříč dalšími regiony v ČR a s partnery v zahraničí.
Pokud na národní a regionální úrovni hovoříme o potřebě rozvoje excelence při vysokých školách, pak rozvoj
lidských zdrojů potřebných k jejímu dosažení je potřeba zajišťovat již na nižších stupních vzdělávacího systému.
V tomto ohledu je tedy potřeba neustále prohlubovat spolupráci v celém spektru vzdělávací soustavy na území
Jihočeského kraje. Rovněž spolupráce vysokých škol a nejen soukromého, ale i veřejného sektoru na výzkumu a
inovacích a reflektování potřeb trhu práce je oblastí, na kterou je potřeba se v dalším období rozvoje Jihočeského
kraje výrazně zaměřit. Je také potřeba vytvářet příležitosti pro návraty vzdělaných lidí nebo výzkumných pracovníků
zpět do regionu (po studiu v jiných regionech, po ukončení zahraničních stáží, výzkumných projektů apod.).
I v oblasti dalšího rozvoje vědy a výzkumu je potřeba věnovat pozornost rozvoji manažerských dovedností a
moderních systémů řízení. To souvisí i s předpokládaným budoucím vyšším uplatněním metod financování tržně
konformními finančními nástroji.
V oblasti vědy, výzkumu a inovací je nezbytné rovněž rozvíjet nadregionální (např. spolupráce na firemní a
akademické úrovni s Plzeňským či Jihomoravským krajem apod.), nadnárodní a také přeshraniční spolupráci a
výměnu informací (zejména spolupráce v rozvojových osách směrem na Linec a Pasov). S tím souvisí rovněž
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podpora intenzivnějšího zapojení do evropského výzkumného prostoru (zapojování účastníků do projektů
financovaných ze SF EU, hledání prostředků na přípravu mezinárodních a přeshraničních projektů).
S cílem posílit konkurenceschopnost, zvýšit počet inovací nebo objem exportu, podpořit výzkumnou základnu či
přilákat nové investice je nutné posilovat rovněž spolupráci ve vnitřním prostředí. Zde se ve vazbě na tradiční odvětví
jeví jako vhodná potenciální rozvojová oblast spolupráce na úrovni klastrů. V minulosti již některé klastry na území
regionu začaly působit a je vhodné je k dalšímu fungování a vzájemné spolupráci motivovat. Do budoucna je potřeba
také hledat nové impulsy pro jejich rozvoj, směřování či tvorbu dalších takových sdružení podnikatelů a přidružených
institucí a organizací (institucí terciárního vzdělávání a institucí z oblasti vědy a výzkumu), jejichž vazby mají
potenciál k upevnění a zvýšení konkurenceschopnosti kraje.

4.4.1

Cíl opatření

Cílem opatření je posilování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím vyššího využití
vědeckovýzkumného a inovačního potenciálu kraje, posílením vzájemné spolupráce a komunikace
zapojených institucí, komercionalizací výsledků orientovaného výzkumu a vyšší internacionalizací celé
oblasti.

4.4.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry

-

-

-

Postupné naplňování cílů a opatření Regionální inovační strategie (zlepšování infrastrukturní a materiálové
vybavenosti a základny pro výuku, rozvoj vědeckotechnických parků a další fyzické inovační infrastruktury,
podpora informovanosti a cílených služeb, zlepšování funkčnosti a efektivity řízení institucí, rozvoj, stabilizace
a koordinace servisní a informační inovační infrastruktury, podpora prostorových forem spolupráce, rozvoj
informačních a komunikačních technologií, rozvoj licenčního systému a uplatnitelných výsledků vědy a
výzkumu ad.)
Podpora uplatňování principů tzv. inteligentní specializace (smart specialisation), která představuje strategický
přístup k rozvoji oblasti VaV v kraji (koncentrace zdrojů regionálních a evropských, užší zacílení strategického
směřování a specializace na využití hlavních konkurenčních výhod regionu spojených s podporou vzniku a
fungování klastrů a s prohlubováním komunikace a spolupráce mezi veřejným, soukromým a univerzitním
sektorem) – zpracování a následné naplňování cílů tzv. RIS3 (S3) strategie
Podpora účasti a zapojování vědecko-výzkumných institucí, servisních organizací i firem do mezinárodních a
přeshraničních projektů (rámcové programy apod.) s cílem zajištění efektivního přenosu zahraničních
zkušeností a prezentace jihočeského potenciálu v této oblasti do jiných regionů v rámci ČR a do zahraničí
Podpora dalšího rozvoje kampusu JU a AV ČR v Českých Budějovicích (včetně podpory obslužných funkcí
kampusu, ubytovací prostory pro návštěvníky, péče o malé děti pro pracovníky apod.) i dalších lokalit
koncentrace výzkumného a inovačního potenciálu v Jihočeském kraji
Podpora budování nových a rozšiřování a zkvalitňování stávajících pracovišť vědy a výzkumu, a to jak
v podnikatelském, tak ve veřejném sektoru – podpora rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských
inkubátorů a center pro transfer technologií
Podpora transferu know-how a technologií mezi podnikovou a vědeckovýzkumnou sférou, podpora projektů ve
vývojové fázi v oblasti cílených high-tech a medium high-tech oborech
Podpora rozvoje Jihočeského vědeckotechnického parku (realizace II. etapy rozvoje – laboratorní,
technologické, provozní a administrativní prostory)
Podpora inovačních záměrů podnikatelských subjektů včetně aplikovaného výzkumu prostřednictvím činnosti
Jihočeského vědeckotechnického parku ve spolupráci s institucemi terciárního vzdělávání a vědeckovýzkumnou základnou v regionu
Podpora dalšího rozvoje infrastrukturního, materiálního a přístrojového vybavení vědecko-výzkumných
institucí a institucí zaměřených na podporu inovačního potenciálu regionu
Podpora inovací výrobků a služeb v sociální sféře jako impulz pro další rozvoj současného potenciálu kraje a
spolupráce existujících institucí (využití moderních technologií v péči o seniory, zdravotně postižené, či využití
technologií v prodloužení samostatného/nezávislého života seniorů)
Podpora zakládání spin-off firem a jejich činnosti
Podpora vytváření inovačních struktur v ose spolupráce vysokoškolské a vědeckovýzkumné instituce + firmy +
regionální a obecní samospráva - triple helix (např. vytváření studentských podnikatelských firem, které v
přímé návaznosti na Projektové a inovační centrum VŠTE a vybrané podniky Jihočeského kraje budou rozvíjet
jak podnikatelskou činnost, tak i následný aplikovaný výzkum)
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-

-

-

Rozvoj spolupráce vzdělávacích institucí, regionální správy a podnikatelské sféry v rámci projektů výzkumu a
inovací (příprava a realizace společných projektů, zohlednění výsledků diskuse v rámci tohoto partnerství do
oblasti dotační politiky apod.)
Rozvoj Jihočeského univerzitního a akademického centra transferu technologií při JU (podchycení
významných vynálezů, realizace jejich průmyslově-právní ochrany a zajištění proveditelnosti navazujících
procesů potřebných pro reálné uplatnění výsledků v hospodářské sféře a jejich šíření ve vzdělávacím
procesu) a Projektového a inovační centra při VŠTE (orientace především na aplikovaný výzkum vycházející z
potřeb uživatelské praxe jihočeského regionu, v menší míře se začíná rozvíjet i základní výzkum v oblasti
strojírenství, dopravy a logistiky a stavebnictví
Podpora opatření pro zvýšení počtu výsledků aplikované povahy, ochráněných výsledků a vynálezů
registrovaných na Úřadu průmyslového vlastnictví a mezinárodních patentových úřadech, prodaných a
uplatněných technologií
Podpora zvyšování počtu společných projektů subjektů aplikační (zejména podnikatelské) sféry a subjektů
v oblasti vědy a výzkumu
Posilování absorpční kapacity (schopnost připravovat a řídit projekty), systémů projektového managementu, a
dalších prvků podnikového řízení implementovaných do řízení akademických institucí (strategický přístup,
hodnotící mechanismy, kooperace apod.)
Podpora zvyšování využití finanční podpory dotačních a podpůrných programů EU v oblasti vědy a výzkumu a
souvisejících oborech
Podpora dialogu ve věci nalezení finančních prostředků pro spolupráci a rozvoj partnerství mimo rámec
jednotlivých projektů s cílem vytvořit a dále prohlubovat dlouhodobá partnerství (v případě zapojení firem je
motivací také možnost snižování daňového základu)
Podpora zvyšování soukromých výdajů do oblasti vědy a výzkumu a inovací, podpora patentové činnosti,
podpora smluvního výzkumu mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnou a terciární sférou, apod. s
cílem zvyšování podílu podniků využívajících pro posilování vlastní konkurenceschopnosti inovace
Podpora informačních a poradenských služeb v oblasti inovací, podpory exportu ad. - podpora činnosti
zprostředkujících subjektů – pobočky JHK, Czechtrade, Czechinvest, Jihočeská agentura pro podporu
inovačního podnikání atd.
Podpora poskytovaní znalostních služeb (know-how, autorských práv a znalostí obecně) firmám v regionu
(např. činnost specializovaného pracoviště, které bude vytipovávat a zpracovávat výstupy z oblasti vědy a
výzkumu pro regionální potřeby / podnikání)
Podpora rozvoje prostorových forem spolupráce (klastry, technologické platformy, polyexcelence ad.)
Podpora účasti inovačních firem z regionu na využití méně tradičních forem financování založených
především na vratných formách pomoci a zlepšení implementace nových mechanizmů předkládání žádostí a
schvalování finanční podpory inovací (aplikace dobrých principů ze soukromé sféry do veřejného dotačního
systému)
Podpora mapování a integrace informací o inovacích v regionu – „inovační portál“ v několika jazykových
mutacích, který by byl základní informační platformou v této oblasti, jeho propagace a pravidelná aktualizace
Podpora rozvoje technologických center a center strategických služeb a projektů apod.
Spolupráce regionálních partnerů vedoucí k vyšší motivaci firem k investování rizikového kapitálu
Propagace Jihočeského kraje a jeho potenciálu v oblasti vědy, výzkumu a inovačního potenciálu v rámci ČR i
evropského a světového prostoru (potenciál je např. v oblasti biotechnologií)
Podpora dalšího vzdělávání pracovníků působících v odvětví vědy a výzkumu – manažerské dovednosti,
aplikace moderních systémů řízení, přenos zkušeností s řízením z podnikatelské sféry do oblasti vědy a
výzkumu apod.

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.,
Jihočeská hospodářská komora, subjekty působící v oblasti vědy a výzkumu na území Jihočeského kraje,
instituce terciárního vzdělávání, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, rozvojové agentury, města a
obce Jihočeského kraje, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020
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4.5 Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní učení
Terciární vzdělávání zahrnuje vysokoškolské vzdělávání uskutečňované vysokými školami včetně doktorských
studijních programů, vyšší odborné vzdělávání uskutečňované vyššími odbornými školami a částečně i vyšší
odborné vzdělávání v konzervatořích a také doktorské studijní programy realizované v ústavech AV ČR. Dostupné a
kvalitní vzdělání pro každého je jedním z předpokladů posilování konkurenceschopnosti celého regionu. Vede
k vyššímu podílu vzdělaných obyvatel, spolupodílí se na vytváření personální základny pro vědu a výzkum.
Prostupnost a kontinuita vzdělávání musí být zajištěna ve vzdělávacím systému kraje jako služby veřejného zájmu
od předškolního vzdělávání po další vzdělávání až po podporu mladých vědců včetně navozování systému
celoživotního učení.
Jedním z nejvýraznějších stavebních kamenů konkurenceschopnosti Jihočeského kraje by i nadále měl být lidský
kapitál – kvalitní a vzdělané lidské zdroje. Takové lidské zdroje budou v regionu produkovány prostřednictvím
zlepšujícího se systému počátečního vzdělávání (vazba na opatření 3.1 PRK), na který budou navazovat dobré a
široké možnosti terciárního vzdělávání a celoživotního učení. Vzdělávací systém v regionu je potřeba stimulovat
směrem k produkci absolventů, kteří budou disponovat nejen optimálním stupněm vzdělání a dovedností, ale také
potřebnou flexibilitou pro jejich uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání v rámci celoživotního učení.
V oblasti terciárního vzdělávání je nezbytné vycházet z dlouhodobě formovaného potenciálu, který v Jihočeském
kraji existuje v podobě vysokoškolského vzdělávání, a využít jej pro zvýšení efektivity na trhu práce a zvýšení
konkurenceschopnosti jihočeské pracovní síly a lidských zdrojů obecně. V regionu působí veřejná vysoká škola
univerzitního typu - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) s více než 12 tis. studenty a neuniverzitní
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích poskytující bakalářské studijní programy (více než 3
tis. studentů). Dále je zde několik alokovaných pracovišť vysokých škol z jiných regionů či Vysoká škola evropských
a regionálních studií. Dále je v kraji 17 vyšších odborných škol (13 zřizovaných Jihočeským krajem a 4 soukromé).
Většina VOŠ je zřízena při středních odborných školách, což zaručuje dobrou provázanost segmentu středního a
terciárního vzdělávání v regionu. Tato síť škol vytváří dobré předpoklady k dalšímu rozvoji kvality lidských zdrojů
v Jihočeském kraji.
Specifikum oborového zaměření institucí vysokoškolského vzdělávání v regionu je dáno historickým vývojem a
rovněž spektrem fakult a studijních oborů při Jihočeské univerzitě. V reakci na vývoj na trhu práce, směřování
sektoru vědy a výzkumu i v souladu s požadavky globalizace se postupně rozvíjejí i další fakulty a obory, a to jak při
JU (např. rozvoj přírodovědecké fakulty, kde existuje významná provázanost s oblastí vědy a výzkumu s vysokým
potenciálem, rozvoj technických oborů Měřící a výpočetní technika, Aplikovaná informatika či připravované obory
Strojírenská výroba a Mechatronika ve spolupráci s ČVUT Praha a firmou Robert Bosch, spol. s.r.o. - České
Budějovice), tak na dalších školách (např. při VŠTE, kde jsou přednostně rozvíjeny technické obory - Strojírenství,
Technologie dopravy a přepravy, Stavební management, Konstrukce staveb a je připravováno magisterské studium
v oboru logistiky a jsou uzavírány dvoustranné dohody o spolupráci mezi VŠTE a předními regionálními podniky).
Školy rovněž v nedávném období masivně investovaly do infrastruktury. Zejména v kampusu JU se podařilo
realizovat významné projekty (např. výstavba objektu Akademické knihovny JU, objektu Filozofické fakulty
s rektorátem či rozšíření objektů Přírodovědecké fakulty a další realizované či připravované projekty). Investice
probíhají i v areálu VŠTE (výstavba auly, knihovny ad.).
Díky tomu, že na jihočeských vysokých školách studuje více než polovina studentů z regionu, existuje poměrně
dobrý výchozí předpoklad pro ovlivnění struktury jejich absolventů na jihočeském trhu práce. V rámci regionálního
partnerství je nezbytné tento potenciál konfrontovat s požadavky zaměstnavatelů a jejich vývojem a snažit se tak
řešit vznikající či přetrvávající disparity na regionálním trhu práce. Na druhé straně je také nutná postupná
optimalizace oborů na fakultách s ohledem na udržitelnost dalšího fungování a uplatnění absolventů, tedy vzhledem
k měnící se poptávce na trhu práce (nikoliv primárně vzhledem k zájmu studentů, který stále převyšuje kapacitní
možnosti škol). S touto oblastí souvisí rovněž skutečnost, že jihočeský trh práce má nedostatečný rozsah pro
všechny absolventy univerzity (vzhledem k počtu absolventů). V celkovém kontextu regionálního trhu práce je
potřeba konstatovat výraznou potřebu vzniku a rozvoje technicky orientovaných oborů na vysokých školách s cílem
uspokojení požadavků podnikatelské obce (zejména v oblasti strojírenství a elektrotechniky). Snahy o jejich zavedení
při JU sahají již do doby transformace biologické fakulty JU na přírodovědeckou fakultu. Na tyto snahy je nutné
navázat a se zapojením významných zaměstnavatelů zřízení těchto oborů dokončit. Technicky orientované obory se
postupně rozvíjejí i při VŠTE včetně zahrnutí odborné praxe studentů a spolupráce s uživatelskou praxí).
Terciární vzdělávání je i významným nástrojem pro rozvoj přeshraniční spolupráce. V kraji např. existuje společný
přeshraniční obor realizovaný JU a Johannes Kepler University v rakouském Linci (jedná se o jedinečnou formu
spolupráce na mezinárodní úrovni). Vzhledem k postupující globalizaci společnosti (a souvisejícím růstem mobility
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na trhu práce) a potřebě posilování transferu zkušeností ze zahraničí je vhodné do budoucna podporovat
přeshraniční mobilitu studentů i pedagogických a akademických pracovníků.
V jihočeském regionu lze konstatovat poměrně dobré výchozí podmínky, na kterých lze stavět další využití synergií
rozvoje terciárního vzdělávání a vědy, výzkumu a inovací. Velký potenciál lze spatřovat např. v rozvoji a aplikaci
výsledků výzkumu v oblasti biotechnologií (v kraji je historický i hmotný potenciál pro další rozvoj tohoto směru).
Velký potenciál mají také ekologicky orientované obory i další. Jihočeská univerzita jako univerzita výzkumného
charakteru se profiluje zejména v oblastech přírodních, humanitních a sociálních věd, při VŠTE není prováděna čistě
vědecká činnost (zaměření je do oblasti výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti).
Důležitým nástrojem pro stimulaci pracovního trhu v Jihočeském kraji rovněž bude další rozvoj nejrůznějších forem
celoživotního učení. To je tvořeno počátečním a dalším vzděláváním. Celoživotní učení je významné zejména
v souvislosti s růstem konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti pracovní síly na trhu práce. Jeho důležitost vychází
z předpokladu, že poměrně velká část populace bude v delším časovém horizontu potřebovat určitou formu
rekvalifikace, ale např. i z toho, že stěhování za prací není pro Jihočeský kraj ve srovnání s ostatními regiony tolik
typické. Mnohé (zejména střední) školy se v rámci celoživotního učení postupně stávají polyfunkčními centry
vzdělávání a přispívají tak ke zvyšování a rozšiřování kvalifikace pracovní síly. Účast na celoživotním učení
v Jihočeském kraji je přesto stále poměrně nízká (zejména co se týče formálního vzdělávání). Je tedy potřeba zvýšit
podíl lidí, kteří stávající a rozšiřující se nabídky v této oblasti budou využívat. Do budoucna je potřeba řešit zejména
financování programů celoživotního učení v regionu a jejich účelnou propagaci, která zvýší jejich využitelnost ze
strany občanů. Pro rozvoj pracovního trhu má rovněž velký význam sebevzdělávání a neformální vzdělávání.
Vyšší odborné školství je v regionu rámcově stabilizováno. Počet studentů na vyšších odborných školách
v posledních letech postupně klesá a v návrhovém období PRK pak lze očekávat další pokles. S ohledem na potřebu
zachování dostatečného objemu pracovní síly ve věku 19 až 24 let vstupujícího na trh práce, je současný stav sítě
vyšších odborných škol dostatečný i pro budoucí potřebu regionu.

4.5.1

Cíl opatření

Cílem opatření je zachování a další rozvoj a zkvalitňování možností terciárního vzdělávání a celoživotního
učení v Jihočeském kraji s ohledem na měnící se potřeby na trhu práce a ve společnosti.

4.5.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry

-

-

Realizace rozvojových opatření a projektů v oblasti rozvoje a zvyšování kvality terciárního vzdělávání a
celoživotního učení dle schválených dlouhodobých záměrů vysokých škol v regionu a dle Dlouhodobého
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji
Podpora infrastrukturního rozvoje institucí terciárního vzdělávání (zejména kampusu Jihočeské univerzity se
všemi jejími funkcemi, dále rozvoj areálu VŠTE a dalších škol VŠ a VOŠ působících na území Jihočeského
kraje)
Podpora rozvoje vybavení institucí terciárního vzdělávání a institucí celoživotního učení (ICT, software,
pomůcky, vzdělávací prostory atd.)
Podpora přeshraniční mobility studentů a pedagogů a jejich zapojení do evropských programů, podpora
vzniku a rozvoje výzkumných týmů, zapojování do programů mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a v oblasti
vědy a výzkumu
Prosazování výukových postupů, které povedou k posilování průpravy absolventů k podnikavosti,
sebeprosazování, inovativnímu myšlení a celkově lepší flexibilitě na domácích i zahraničních trzích práce
Podpora rozvoje spolupráce vysokých a vyšších odborných škol s podnikatelským sektorem – možnost
společného ovlivnění profilace absolventů směrem k požadavkům trhu práce, rozvoj praktické výuky (např.
vytvoření jednotného výstupu o kapacitách jednotlivých institucí v regionu, stanovení priorit v nastavení
spolupráce s podnikatelským sektorem, ustavení Profesní rady a založení Technického a vzdělávacího
konsorcia při VŠTE apod.)
Podpora spolupráce vysokých a vyšších odborných škol s veřejnou správou - zlepšení komunikace s možností
flexibilní formulace a úpravy regionálních priorit v oblasti vzdělávání (ve vazbě na požadavky trhu práce)
Rozvoj spolupráce mezi vědeckovýzkumnou základnou v regionu a institucemi v oblasti terciárního vzdělávání
(včetně spolupráce se samosprávami v rámci triple helix)
Zvyšování kvality a rozšiřování výzkumných a vzdělávacích kapacit vysokých škol provádějících výzkum,
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-

-

vývoj a inovace (např. výzkumné báze při VŠTE a vybranými podnikatelskými subjekty apod.)
Podpora rozvoje a aplikace standardů vzdělávání, zvyšování úrovně vzdělávacích programů a jejich flexibility
v terciárním vzdělávání
Podpora rozvoje společných studijních programů, studijních programů akreditovaných v cizích jazycích, rozvoj
přeshraničních programů, podpora internacionalizace
Podpora participace obyvatel regionu na celoživotním učení - využití stávajících i nově vznikajících možností
ke zvyšování kvalifikace a konkurenceschopnosti obyvatel na trhu práce (včetně rozvoje jejich nabídky a
zlepšování kvality, rozvoj škol jako polyfunkčních vzdělávacích center, podpora rozvoje neformálního
vzdělávání (zejména rekvalifikace) a sebevzdělávání
Motivace obyvatel ke zvýšení míry účasti na celoživotním učení (lepší uplatnění na trhu práce a především
lepší reakce na změny na trhu práce)
Podpora mimořádně nadaných studentů při vysokých a při vyšších odborných školách
V oblasti vyššího odborného vzdělávání stabilizace stávající sítě škol
Posilování dalšího vzdělávání a zvyšování manažerských kompetencí řídících pracovníků v institucích dalšího
vzdělávání
Zvyšování internetové gramotnosti mezi obyvateli regionu a podpora intenzivnějšího využití ICT v oblasti
terciárního vzdělávání i celoživotního učení (využití možností e-learningových metod atd.)
Podpora integrace znevýhodněných zájemců k účasti na terciárním vzdělávání a celoživotním učení
(materiálové a objektové předpoklady)

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Instituce terciárního vzdělávání, základní a střední školy, Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje,
subjekty působící v oblasti vědy a výzkumu na území Jihočeského kraje, podnikatelské subjekty, dotčená
města a obce Jihočeského kraje, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 - 2020

4.6 Opatření 1.4 Optimalizace trhu práce
Jihočeský kraj se vyznačuje dlouhodobě nižší mírou nezaměstnanosti, než vykazují celorepublikové hodnoty.
Primárním problémem tak není kvantita pracovní síly, ale struktura a kvalita dosažitelných uchazečů. U mladých lidí
stále převažuje vyšší zájem o studium humanitních oborů na úkor technicky orientovaných oborů. V konečném
důsledku tak vzniká na trhu práce disproporce mezi požadavky zaměstnavatelů a disponibilní pracovní silou. Tato
disproporce je dlouhodobá a přetrvává již z období platnosti předešlých programů rozvoje kraje. Motivace ke studiu
na technicky orientovaných oborech by měla být podchycena již na úrovni 2. stupňů základních škol (významná role
výchovných poradců), a to adekvátními formami spolupráce s navazujícími stupni vzdělávání i spoluprací přímo se
zaměstnavateli (např. účastí žáků a studentů na praktické výuce přímo ve firmách). Role Jihočeského kraje v této
oblasti by měla spočívat především v „moderaci“ debaty zaměstnavatelů a jejich potřeb směrem k trhu práce a
zástupců vzdělávací soustavy nebo ve finanční podpoře motivačních programů pro žáky středních škol. Společným
cílem by pak mělo být ovlivňovat profil absolventů tak, aby byli mladí lidé v kraji co možná nejlépe uplatnitelní na trhu
práce.
Pro některé obory na trhu práce je rovněž problémem odliv pracovní síly do jiných regionů (zpravidla Praha či jiná
větší centra) nebo do zahraničí. To se týká např. zdravotnictví, ale i dalších oblastí včetně oblasti vědy a výzkumu.
„Braindrain“ (tzv. odliv mozků) společně s dalšími efekty globalizovaného trhu práce mohou postupně vést k dalšímu
prohlubování disparit na trhu práce. To pochopitelně může v konečném důsledku ovlivnit konkurenceschopnost,
hospodářský růst a prosperitu regionálního hospodářství. Je proto potřeba podporovat návrat lidí zpět do regionu,
kteří v Jihočeském kraji např. vystudují, pak odchází do zahraničí za zkušenostmi, praxí či navazujícím studiem. Dále
je vhodné podporovat snahy o užší propojování celoživotního učení s oblastí rozvoje lidských zdrojů a trhem práce.
Cílem v této souvislosti bude lepší reflexe požadavků zaměstnavatelů směrem k trhu práce. V zájmu posilování
konkurenceschopnosti regionální ekonomiky je pak vhodné preferovat především požadavky zaměstnavatelů v
konkurenceschopných a perspektivních odvětvích s vyšší přidanou hodnotou. Ve zdravotnictví, zemědělství ale např.
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i v technických oborech je také problémem stárnutí pracovníků, které však není doprovázeno adekvátní generační
výměnou za „mladší pracovní sílu“. To souvisí mimo jiné s uvedenými nesoulady na trhu práce (viz Opatření 1.3).
Pro zvýšení uplatnitelnosti pracovní síly v obecné rovině je rovněž potřeba posilovat jazykové dovednosti (mezi
absolventy – vazba na opatření 3.1 i dospělými – vazba na opatření 1.3), kdy zaměstnavatelé v současnosti
zpravidla požadují znalost dvou světových jazyků. V posledních letech došlo k masivnímu rozvoji ICT znalostí, a to
jak mezi mladými, kde je toto de facto již samozřejmostí, tak díky různým formám rekvalifikace i mezi starší populací.
Zásadní zlepšení je však nutné v oblasti rozvoje měkkých dovedností absolventů (sebeprosazení, kreativita,
sebeprezentace, schopnost přenesení znalostí získaných studiem do praxe atd.).
Lze očekávat, že terciární vzdělávání v regionu bude v budoucích obdobích směřovat k podpoře oborů pro Jihočeský
kraj tradičních (např. potravinářství, zemědělství atd.). Současně by však v kontextu výše uvedených potřeb trhu
práce měla být realizována opatření pro další rozvoj nabídky terciárního vzdělávání technického směru. Určité kroky
v tomto ohledu jsou již činěny na obou veřejných vysokých školách v regionu (viz opatření 1.3).
V oblasti aktivní politiky zaměstnanosti je potřeba se dále soustředit na snižování míry dlouhodobé nezaměstnanosti.
V Jihočeském kraji jsou rizikovou skupinou z tohoto pohledu zejména absolventi, starší občané (zpravidla starší 50
let s nižší mírou flexibility vzhledem k požadavkům na trhu práce, k rekvalifikacím atd.) nebo zdravotně postižení. U
dlouhodobě nezaměstnaných pak často dochází ke kumulaci některých jevů (věk, zdravotní stav, nižší kvalifikace
atd.). Z hlediska rovných příležitostí bude pozornost věnována také rozvoji možností pro souběžné plnění pracovních
a rodinných povinností (pružná pracovní doba, práce z domova apod.).
Důležitým faktorem pracovního trhu jihočeského regionu je v současných podmínkách a dalším plánovaném rozvoji
společného evropského prostoru přeshraniční mobilita. Vzhledem k příhraniční poloze Jihočeského kraje se jako
vhodné opatření jeví také sledování vývoje potřeb trhu práce v sousedních zemích. Přeshraniční pracovní migrace
může v případě globálních změn na trhu práce být příležitostí místních obyvatel, stejně tak však i ohrožením
regionální ekonomiky. Vhodný je tak rozvoj přeshraniční spolupráce (např. výměny žáků a studentů mezi školami,
spolupráce zaměstnavatelů), který pomůže přispět k tomu, že jihočeská pracovní síla bude lépe uplatnitelná na obou
stranách hranice.
Významný vliv na jihočeský pracovní trh lze očekávat rovněž v souvislostech velkých plánovaných investic. Jedná se
v první řadě o rozšíření Jaderné elektrárny Temelín, které s sebou přinese cca 4 tis. pracovních míst jen po dobu
výstavby. Budoucí provoz a související investice a služby budou indukovat vznik dalších pracovních míst v regionu.
Obdobné, byť zpravidla menší dopady, lze očekávat i v souvislosti s dalšími velkými plánovanými investicemi.
Realizace těchto investic na území regionu má celou řadu dalších socioekonomických souvislostí. Jsou zdrojem
přílivu či obměny kvalifikované i méně kvalifikované pracovní síly, která s sebou přináší další potřeby (obchod,
kultura, bydlení, využití volného času atd.) a mají tak významné hospodářské dopady na celkový rozvoj regionu. Je
potřeba tedy tyto budoucí investice na úrovni vedení kraje s předstihem analyzovat a snažit se stimulovat a
motivovat subjekty působící na trhu práce, aby na tyto budoucí potřeby, které tyto aktivity v regionu vyvolají,
reagovaly.

4.6.1

Cíl opatření

Cílem opatření je zvýšení efektivity, flexibility a dílčích vazeb na trhu práce v Jihočeském kraji, které s sebou
přinesou větší a pružnější uplatnitelnost obyvatel regionu a lepší a rychlejší uspokojení potřeb
zaměstnavatelů.

4.6.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry

-

Podpora optimalizace sítě škol v regionu a optimalizace jejich oborové nabídky v reakci na aktuální a budoucí
potřeby regionálního trhu práce (např. v souvislosti s plánovanou dostavbou JETE a dalších významných
záměrů s vlivem na trh práce) a v reakci na aktuální strukturu nezaměstnanosti
Rozvoj spolupráce Jihočeského kraje, úřadu práce a zaměstnavatelů – podpora oborů, jejichž absolventi jsou
uplatnitelní na trhu práce a jsou schopni rychlejšího přizpůsobení se změnám na trhu práce (např.
rekvalifikací)
Spolupráce škol a zaměstnavatelů a jejich sdružení vedoucí k lepšímu uspokojování požadavků trhu práce
směrem ke vzdělávací soustavě regionu (podpora podnikových stipendií, praxí žáků a studentů, stáže
v zahraničí, společná propagace a výstavy – např. Vzdělání a řemeslo ad.)
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-

-

Podpora a motivace mladých obyvatel regionu ke studiu učebních oborů (oborů s výučním listem) s cílem
zvyšování počtu absolventů pro kvalifikované pracovní pozice (např. zedník, tesař, izolatér, instalatér,
pokrývač, stavební a strojní zámečník, pracovník obsluhy strojů, elektrotechnik, výrobní technolog, obráběč
kovů, nástrojař apod.), dále podpora zvyšování nabídky absolventů v oborech zdravotní sestra, sociální
pracovník, pečovatel/ka apod.
Podpora motivace dětí již od základních škol ke studiu technických, přírodovědných či jiných trhem práce
žádaných oborů
Spolupráce Jihočeského kraje, zaměstnavatelů, škol a sociálních partnerů při realizaci sektorových dohod
(včetně rozvoje vybavenosti škol a zvýšení zájmu o studium na nich)
Příprava a realizace grantových programů kraje s cílem podpořit poptávku zejména po technických a
přírodovědeckých oborech a s cílem podpory zavádění nových technologií do škol
Realizace opatření vedoucích ke snižování a předcházení výskytu a případné eliminaci dopadů dlouhodobé
nezaměstnanosti
Podpora opatření, která podpoří naplňování principů rovných příležitostí na trhu práce (opatření pro
zaměstnávání zdravotně, věkově či sociálně znevýhodněných obyvatel, opatření umožňující slaďování
rodinného a pracovního života apod.)
Podpora poradenských služeb v oblasti volby povolání a adaptačních a rekvalifikačních programů na trhu
práce, motivace dlouhodobě nezaměstnaných či znevýhodněných osob na trhu práce s cílem rozšiřovat
znalosti, dovednosti a flexibilitu pracovní síly v regionu
Podpora tvorby pracovních míst v hospodářsky slabších lokalitách regionu, obecně ve venkovském prostoru či
lokalitách s dlouhodobým odlivem pracovní síly
Podpora rekvalifikací a dalších nástrojů a programů vhodných pro řešení nesouladů na trhu práce
Realizace opatření na trhu práce, která povedou ke zlepšení „pracovního cyklu“ včetně přilákání „mladé
pracovní síly“ do odvětví, kde neexistují optimální vyhlídky na generační obměnu v plném rozsahu (např.
zemědělství, zdravotnictví ad.)
Podpora projektů pro zavádění inovovaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (spolupráce se
zaměstnavateli při tvorbě nových pracovních míst, aktivace osob nacházejících se na okraji trhu práce)
Podpora návratu pracovní síly (po ukončení studia, stáží, praxí, pracovní činnosti v zahraničí), ale také pro
ženy vracející se z rodičovské dovolené (zavádění firemních školek)
Podpora mobility na trhu práce a zkvalitnění dopravní obslužnosti

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Úřad práce, vzdělávací instituce všech stupňů, Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, Jihočeská
hospodářská komora, města a obce Jihočeského kraje, podnikatelské subjekty, neziskové organizace,
veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje, ve vybraných oblastech podpora koncentrována do hospodářsky
znevýhodněných oblastí kraje
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020

4.7 Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a podpora
zpracování a odbytu místní produkce, zejména ve venkovských oblastech
Toto opatření je orientováno především do oblastí a témat, které jsou zpravidla typické pro venkovská území.
Venkovský prostor má však většinu charakteristik i potřeb jako prostor městský a příměstský, pouze zpravidla
vykazuje řidší hustotu obyvatelstva a větší rozlohu. Zejména díky této skutečnosti vzniká řada specifik, ale i typických
problémů. Zemědělská prvovýroba i zpracování jsou často řízeny z měst, na venkov naopak pronikají výroby dříve
pro venkov netypické. Na jihočeském venkově se postupně diverzifikuje původní, většinou zemědělsky orientovaná
výroba. Rozvíjí se zde dříve netradiční formy podnikání, cestovní ruch, ale i vzdělávání nebo sociální služby.
Jihočeský venkov zahrnuje jak poměrně hodně stabilizované venkovské oblasti (většinou v zázemí a blízkosti větších
sídel), tak periferní venkovské oblasti (zpravidla v příhraničních oblastech, v oblastech vzdálených více od místních a
regionálních center nebo na okraji kraje s řadou strukturálních problémů). Ve světle předešlých skutečností je
zřejmé, že jihočeský venkov a jeho problematiku nelze řešit jako samostatně oddělenou a z kontextu dalších témat
vytrženou oblast. Venkov je však stále hodně provázán s primárním sektorem, proto lze stále sledovat významné

Strana 29

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014 - 2020 – NÁVRHOVÁ ČÁST (verze duben 2014 - FINAL)

souvislosti se zemědělstvím, lesnictvím a rybářstvím. Jeho problémy a specifika se přesto odráží prakticky ve všech
částech / opatřeních PRK.
Role a pozice jihočeského venkova je v rámci mezikrajského srovnání velmi významná. Stejně tak lze vnímat i pozici
celého primárního sektoru v rámci ekonomiky Jihočeského kraje, kdy podíl na HDP i zaměstnanosti v regionu je
vyšší než v jiných regionech. Primární sektor v Jihočeském kraji, i přes útlum některých dříve významných provozů,
stále reprezentují významní zaměstnavatelé (velké potravinářské podniky, třináct pivovarů, konzervárny, rybářské
provozy atd.). V Jihočeském kraji je velké množství velkých zemědělských podniků (kolem dvou set podniků
s výměrou obhospodařované půdy vyšší než 500 ha). Handicapem kraje je vyšší podíl méně úrodných oblastí oproti
ostatním krajům ČR a vyšší podíl chráněných oblastí. (Nejen) jihočeské zemědělství je ohrožováno rostoucí složitostí
související administrativy, absencí celostátní či regionální sdílené dlouhodobé zemědělské koncepce či překryvem
některých kompetencí na národní úrovni.
Orná půda zaujímá více než 25 % rozlohy kraje, trvalé travní porosty cca 15,8 % rozlohy kraje. V posledních letech
je zaznamenán úbytek orné půdy a nárůst plochy luk a pastvin. Produkce skotu zůstává rámcově stejná, naopak
klesají stavy drůbeže a prasat. S tím souvisí i celkový pokles produkce masa (nejvíce u vepřového masa). Klesá také
celková výroba mléka a produkce vajec. V Jihočeském kraji roste vývoz především nezpracované zemědělské
komodity a živých zvířat, naopak roste dovoz potravin ze zahraničí. Negativním jevem je také rozvoj činnosti
nadnárodních řetězců v regionu, které většinově nabízejí potraviny nižší kvality oproti místní produkci, ovšem nižšími
cenami výrazně snižují jejich konkurenceschopnost. Nastavení zemědělské dotační politiky, která navíc podporuje
prohlubování závislosti celé oblasti zemědělství na dotacích, společně s vlivy globalizace a změnami ve
spotřebitelském chování silně negativně ovlivňují celý zemědělský sektor (to platí nejen na úrovni Jihočeského kraje,
ale rovněž na úrovni celé ČR).
Zemědělská technika v regionu neodpovídá většinově současným požadavkům (např. zemědělci v kraji mají víc než
7 tis. traktorů, z nichž je 83 % starších 10 let). Pro posilování konkurenceschopnosti jihočeského zemědělského
sektoru tak je mimo jiné potřeba zlepšit materiální a technickou základnu. Problémem z hlediska trvalé udržitelnosti v
rámci jihočeského regionu je, že velká část zemědělské půdy s vysokou třídou ochrany se nachází v okolí větších
obcí a zde jsou největší tlaky na vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu. Další významnou skutečností je fakt,
že přímými vlastníky je v kraji obhospodařována pouze cca čtvrtina zemědělské půdy – roste rozloha pozemků
vlastněných subjekty z jiných regionů či zemí.
V Jihočeském kraji je v posledních letech patrný nárůst počtu ekologických zemědělců a celkové výměry půdy, která
je pro potřeby ekologického zemědělství využívána (více než 13 %, téměř 20 tis. ha). Další rozvoj ekologického
zemědělství v regionu by se však měl více zaměřit na finalizaci produkce do podoby potravin a živočišných produktů
s vyšší kvalitou a užitnou hodnotou.
Jihočeský kraj byl do roku 2010 jediným regionem v ČR, kde dosud převažovala živočišná produkce nad rostlinnou.
Přesto však vývoj i zde stále více směřoval k převaze rostlinné produkce nad živočišnou. Tento vývoj potvrdily již
zveřejněné statistiky za rok 2011, kdy objem rostlinné produkce převážil nad objemem živočišné produkce i
v Jihočeském kraji. Tento vývoj je doprovázený často nevhodnou skladbou plodin a disproporcemi mezi produkčními
a méně příznivými oblastmi. To vede mimo jiné ke zvyšování případného povodňového rizika nebo ohrožení půdy
erozí (souvislost s Opatřením 4.2). Negativně je rovněž ovlivňována míra zaměstnanosti na venkově a poškozována
je i kvalita půdy z důvodu úbytku podílu pícnin na orné půdě.
Zemědělská produkce a produkce zemědělských odpadů má v kraji rovněž potenciál pro její nepotravinářské využití.
Vhodné je tedy podporovat výrobu obnovitelných zdrojů energie, budování a produkci menších bioplynových stanic
zužitkovávajících vstupy z živočišné produkce s místním využitím tepla. V současnosti je na území Jihočeského kraje
v provozu či před dokončením necelých třicet zemědělských bioplynových stanic s výkonem téměř 20 MW. „Zelená“
energie z agrárních zdrojů by měla být vyráběna nad rámec potravinové soběstačnosti a s ohledem na ekonomickou
a ekologickou výhodnost (především podpora menších bioplynových stanic s vazbou na živočišnou výrobu a
s maximálním využitím tepla).
Jak je uvedeno v popisu opatření 1.4, jihočeské zemědělství se potýká se stárnutím a odlivem pracovníků. Cca 60 %
pracovníků v primárním sektoru je starších 45 let. Je proto nutné uskutečňovat takové kroky, které podpoří příliv
nových mladých lidí do odvětví (souvislost s Opatřením 1.4). To se neobejde bez posilování hlasu a vlivu
jihočeského agrárního sektoru (realizace společné lobby, posilování zastoupení v celostátních výborech či výborech
s vlivem na zaměření cílů dotační politiky EU apod.). Svou významnou roli v tomto ohledu může hrát i posilování
znalostní a vzdělanostní úrovně pracovníků v zemědělství a rozvoj regionálních partnerství na úrovni místních
akčních skupin a mikroregionů, které cílí do oblasti rozvoje venkovské infrastruktury, podmínek pro rozvoj podnikání
a rozvoje spolkového života ve venkovských oblastech (vazba na Opatření 3.4). Dále je nezbytné zachovat
minimální stávající strukturu škol, které produkují potenciální pracovní sílu pro oblast zemědělství, lesnictví, rybářství,
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potravinářství – a to jak na úrovni středních, tak vysokých škol. Důležitou rozvojovou oblastí pro jihočeský primární
sektor je rovněž další rozvoj v oblasti propojování výsledků vědy a výzkumu se zemědělskou prvovýrobou a
zpracovatelským průmyslem (vazba na Opatření 1.2).
Venkovská krajina typická pro území Jihočeského kraje se postupně formovala v souvislostech historického vývoje a
zdejších přírodních podmínek. Významným rozvojovým faktorem spojeným s využitím atraktivity krajiny pro
posilování konkurenceschopnosti jihočeského venkova a zemědělství do budoucna je podpora rozvoje venkovské
turistiky (vazba na Opatření 4.1 a 5.1). Ta představuje jednu z nejpřínosnějších forem diverzifikace zemědělské
činnosti spojené s alternativním směrem rozvoje zaměstnatelnosti pracovníků mimo oblast zemědělství. I v ZÚR je
stanovena priorita vytvořit podmínky pro uplatnění mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesnictví a rybníkářství
v krajině, a to zejména v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech. V jihočeském venkovském prostoru se
musí rozvíjet především takové formy cestovního ruchu, které budou šetrné k hodnotnému životnímu prostředí a
krajině. Jako vhodný prostředek se jeví mimo jiné i využití nevyužívaných bývalých objektů opuštěných po ukončení
zemědělské výroby. Vhodné jsou i různé specifické formy agroturistiky.
Významným přírodním bohatstvím Jihočeského kraje jsou rozsáhlé lesy (po kraji Vysočina má Jihočeský kraj
nejvyšší lesnatost - lesní pozemky tvoří cca 37,5 % rozlohy kraje). Jedná se o důležitý potenciál jak z hlediska
ekonomického (lesnictví a dřevozpracující průmysl je v kraji významným zaměstnavatelem), tak z hlediska rozvoje
cestovního ruchu a rekreace obyvatel regionu. Lesnictví je perspektivním odvětvím v kraji nejen díky rozsáhlým
lesním plochám, ale i díky tomu, že tyto plochy představují obrovský potenciál v oblasti obnovitelných surovin. V
lesnictví dosud přetrvává nižší míra přidané hodnoty při zpracování vytěžené suroviny a převažuje export
vytěženého dřeva. V nedávném období docházelo k omezování hospodářských funkcí lesů v důsledku zvyšování
podílu veřejných funkcí lesů a přijatých právních norem v oblasti životního prostředí (vymezování lokalit NATURA
2000). Významnou změnu v oblasti lesního hospodářství bude představovat majetkové vyrovnání mezi státem a
církvemi, kdy některé lesy na území kraje přejdou do majetku církví (např. na Vyšebrodsku cca 3 tis. ha a na
Táborsku cca 4 tis. ha). (Nejen) v souvislosti s rozvojem turistiky jsou ročně investovány nemalé prostředky do
lesních cest a lesní infrastruktury apod. Problémem jihočeských lesů byly kalamitní stavy v letech 2006 – 2009, kdy
byly vytěženy velké objemy dřeva. Následky těchto kalamitních stavů se projevují i v aktualizacích lesních
hospodářských plánů (zejména vyšším podílem zalesňování).
Na úrovni regionu je potřeba z hlediska dalšího rozvoje lesnictví postupovat dle platných a aktualizovaných lesních
hospodářských plánů s cílem zajistit obhospodařování a obnovu lesů trvale udržitelným způsobem. Ten je založen
na šetrném využití všech produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů (přirozené funkce klimatické, krajino-estetické
či zdravotně-hygienické a funkce indukované – produkční, vodohospodářská, půdoochranná, rekreační a léčebnělázeňská). Přírodě blízké hospodaření v jihočeských lesích by mělo být realizováno s ohledem na potřebu zachování
jejich biodiverzity, produkční schopnosti a regenerační kapacity a schopnosti plnit v současnosti i v budoucnosti
odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce, které nebudou v kolizi s ostatními ekosystémy. Pro další
rozvoj oblasti lesnictví je rovněž potřeba rozvíjet a využívat výsledky v oblasti spolupráce mezi výzkumným
sektorem, podniky a třetími stranami při zavádění inovací a vývoji nových produktů, postupů, technologií a
efektivních trhů v této oblasti. Rozvojovým potenciálem regionu může být také produkce biomasy a její využití,
zejména pro energetické účely s podporou zřizování zařízení schopných využívat především odpadní biomasu.
Dlouholetou tradici v jihočeském regionu má rovněž rybářství a rybníkářství. Podíl vodních ploch na rozloze kraje
představuje 4,4 %. Největší rybníkářské oblasti jsou na Třeboňsku, Blatensku a Českobudějovicku. Z celkového
počtu zaměstnaných v odvětví rybolovu a chovu ryb v ČR je téměř 50 % z Jihočeského kraje, vytváří se zde zhruba
polovina produkce ryb ČR. Hlavní problémy v této oblasti přetrvávají již z minulých období. Jedná se především o
problematiku zabahňování rybníků (včetně splachu písku, jílu apod.), oblast marketingu rybích produktů a slaďování
ekonomických zájmů se zájmy ochrany přírody. Investovat je potřeba mnohdy i do technického vybavení rybníků. I
přesto, že v oblasti marketingu rybích produktů byl zaznamenán posun (např. vznik chráněné značky Třeboňský
kapr, Blatenská ryba), stále existují rezervy v odbytu (zde svou roli hraje i obecně nízká spotřeba sladkovodních ryb
mezi obyvateli). Je tedy potřeba podpořit další tvorbu nových rybích produktů a značek a především jejich návazný
prodej a marketing. Samozřejmým předpokladem pro zvýšení odbytu je pak produkce kvalitních, cenově přijatelných
a zdravých potravin. Pro optimální využití rybníků je rovněž potřeba rozvíjet jejich mimoprodukční funkce (např.
protipovodňové, zvyšování přirozených zásob podzemních vod, přírodo-ochranářské a ekologické, sportovní a
rekreační, protipožární, dopravní spojení po hrázích apod.). Velký mimoprodukční význam má např. turistika
(koupání, rekreace, ale i sportovní rybolov, vodní sporty apod.). Mezi další obecné problémy, se kterými se potýká
rybářství a které by ve veřejném zájmu měly být kompenzovány, patří přemnožení některých predátorů, kolize
s oblastí turistického nebo protipovodňového využití rybníků či pytláctví. Dalšími problémy, které se v této oblasti na
území kraje vyskytují, jsou např. eutrofizace, stav regulovaných vodních toků případně i přerybněnost v některých
vodních nádržích apod.
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V zájmu zajištění potravinové kvality a bezpečnosti, podpory výroby a spotřeby místní produkce je vhodnou aktivitou
v oblasti diverzifikace zemědělství na území Jihočeského kraje podpora tvorby a prodeje místní produkce a místních
regionálních značek. Ty jsou zárukou původu (dříve byl původ potraviny, produktu či služby brán jako samozřejmost,
dnes je naopak marketingovou příležitostí) a měly by rovněž reprezentovat místní záruku kvality (mimo jiné tím, že
podléhají určité regulaci ve smyslu dodržování parametrů / postupů / kritérií pro udělování certifikace apod.).
Současně regionální značky garantují místní původ produkce (maximální podíl místních surovin či ruční výrobu) a
šetrnost k životnímu prostředí. Z pohledu producentů může podpora takové místní produkce podpořit zvyšování
jejich obratu, z pohledu kraje se jedná o podporu místního hospodářství nebo o posilování vazeb a spolupráce na
místní a mikroregionální úrovni a v neposlední řadě také o určitý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu (poznávací
turistika, gastronomická turistika ad.). Pro další zvýšení konkurenceschopnosti jihočeského zemědělství je tak
vhodné podpořit rozvoj nabídky domácí produkce a jejího prodeje (produkce zdravých, bezpečných a kvalitních
potravin nabízených dříve tradičními formami - pojízdné prodejny, farmářské trhy, prodej ze dvora, mléčné automaty
apod.). V oblasti místní produkce by zárukou kvality měly i nadále být regionální značky (rozvíjené jsou např. Chutná
hezky. Jihočesky, Šumava originální produkt, Regionální potravina Jihočeského kraje, Třeboňský kapr, Blatenská
ryba ad.).

4.7.1

Cíl opatření

Cílem opatření je zvýšení konkurenceschopnosti jihočeského zemědělství, lesnictví a rybářství v jejich
produkčních i mimoprodukčních funkcích – mimo jiné prostřednictvím diverzifikace činností a podporou
zpracování a odbytu kvalitní místní jihočeské produkce.

4.7.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry
Zemědělství, diverzifikace ekonomických činností na venkově, podpora zpracování a odbytu místní
produkce
- Podpora projektů vedoucích ke zvýšenému využití výrobního potenciálu a zvyšování konkurenceschopnosti
primárního sektoru na území Jihočeského kraje (modernizace techniky a vybavení a zázemí pro zemědělskou
produkci i jeho mimoprodukční funkce, rozvoj nových výrobních metod a technologií v souladu s principy
udržitelného rozvoje)
- Podpora živočišné výroby, která by měla být nosným odvětvím jihočeského zemědělství (z hlediska přírodních
podmínek a sociálně ekonomických a ekologických dopadů)
- Podpora modernizace zemědělských podniků (na úrovni stavebních i technologických investic, investic do
wellfare, využití objektů typu brownfields, ekologicky šetrných technologií apod.)
- Společný regionální lobbying za lepší postavení jihočeského primárního sektoru na společném trhu v rámci
EU - posílení jeho pozice (zamezení diskriminace velkých podniků, podpora produkčních dotací u citlivých a
ohrožených komodit – přežvýkavci, prasata, brambory na škrob, snižování administrativní zátěže
zemědělských producentů, posilování zastoupení regionu ve strukturách rozhodujících o zaměření dotační
politiky, zachování min. současného vymezení LFA oblastí v regionu apod.)
- Podpora zodpovědného nakládání s místními zdroji využitelnými v primárním sektoru hospodářství
Jihočeského kraje s cílem jejich zhodnocení s co nejvyšší přidanou hodnotou (podpora konkurenceschopnosti
regionu)
- Motivace zemědělských producentů k realizaci vyššího podílu živočišné produkce s cílem zamezit mimo jiné i
zužování spektra plodin pěstovaných na orné půdě, úbytek pícnin zlepšujících kvalitu půdy atd.
- Podpora fungování zemědělství jako významného krajinotvorného prvku
- Podpora efektivního využití odpadů ze zemědělské produkce pro potřeby výroby obnovitelných zdrojů energie
s prokazatelně příznivým dopadem na životní prostředí při zachování potravinové soběstačnosti
- Podpora opatření, která povedou k omezování odlivu pracovníků z oblasti zemědělské výroby, zamezování
vysidlování venkova a která podpoří příliv nových mladých lidí do odvětví (generační obměna)
- Podpora opatření pro snižování administrativní zátěže pro podnikatele v oblasti zemědělství, podpora
vzdělávání pracovníků v zemědělské oblasti
- Podpora urychlení procesů realizace komplexních pozemkových úprav
- Podpora dalšího rozvoje ekologického zemědělství s důrazem na finalizaci jeho produkce
- Podpora opatření zamezujících znehodnocování zemědělské půdy
- Podpora poradenských služeb v oblasti zemědělství, spotřebitelství, ochrany krajiny a ekologie – podpora
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činnosti komor, servisních a poradenských institucí
Zajištění odborných služeb při stanovení škod způsobených rybožravými predátory
Zachování krajského informační střediska pro rozvoj zemědělství a venkova při Regionální agrární komoře
Jihočeského kraje a podpora zachování kontaktních míst MZE v regionu
- Podpora zavádění nových nástrojů managementu, marketingu a odbytu u zemědělských a potravinářských
výrobků
- Podpora hledání takových řešení v oblasti rozvoje zemědělských činností, která nebudou primárně postavená
na vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu
- Podpora rozvoje nabídky v oblasti místní / domácí produkce a jejího prodeje – podpora produkce zdravých,
bezpečných a kvalitních produktů s důrazem na ekologický aspekt (pojízdné prodejny, farmářské trhy, prodej
ze dvora, mléčné automaty apod.)
- Podpora regionálních výstav hospodářských zvířat nebo rostlinné produkce apod.
- Podpora dalšího rozvoje regionálních značek (např. Chutná hezky. Jihočesky, Šumava originální produkt)
- Podpora využívání / odbytu domácí produkce v účelovém veřejném stravování (např. školní jídelny,
nemocnice, úřady apod.)
- Podpora zachování minimálně stávající struktury škol produkujících pracovní sílu pro primární sektor v regionu
– včetně provázanosti škol s praxí (účast žáků a studentů v podnicích – praktická výuka)
- Rozvoj spolupráce obcí a zemědělců – využití místních zdrojů pro rozvoj a obhospodařování pozemků,
veřejných ploch, prostranství nebo obecní infrastruktury
- Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, využití potenciálu ERDV
pro rozvoj přeshraniční spolupráce – podpora odbytu místní produkce do zahraničí, podpora prosazování
společných zájmů při EU (např. výstavnictví, regionální značky, agroturistika, školství)
- Podpora dalšího rozvoje zapojování zemědělských podnikatelů do struktur na místní a mikroregionální úrovni
(místní akční skupiny)
- Rozvoj agroturistiky v lokalitách, kde k tomu jsou vhodné předpoklady
- Motivace ke sdružování zemědělských producentů do odbytových organizací
Lesnictví
- Podpora zvyšování hospodářské hodnoty lesů při současném respektování a aplikaci přírodě blízkých
způsobů hospodaření v jihočeských lesích – vazba na EVL a ptačí oblasti
- Podpora trvale udržitelného, ekologicky příznivého obhospodařování lesů na území kraje, rozvoj
mimoprodukčních funkcí lesa, podpora navýšení ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa v lokalitách,
kde je to vhodné (s ohledem na ochranu vzácných bezlesých stanovišť) - zvláště v méně lesnatých částech
kraje
- Realizace investic do oblasti rozvoje moderních technologií v oblasti lesního hospodářství včetně jeho
mimoprodukčních funkcí a včetně rozvoje cestovního ruchu (stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních
cest, turistické stezky a chodníky, meliorace, retenční nádrže, specializovaná zařízení pro turistiku, stroje a
zařízení sloužící pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví a vedlejších produktů
ekologickými technologiemi)
- Podpora aplikace nových nástrojů managementu, marketingu a odbytu surovin, včetně sdružování producentů
a zkvalitnění lidských zdrojů v oblasti hospodaření v lesích
- Podpora stabilizace a dalšího rozvoje dřevozpracujícího průmyslu jako optimálního odvětví s potenciálem
využití místní produkce lesního hospodářství (zejména produkce s vyšší přidanou hodnotou)
- Podpora zvyšování podílu lesnictví na vodním hospodářství posílením vodohospodářské a hydrické funkce
lesů
- Podpora obměny nepříznivé druhové skladby lesních porostů v některých částech regionu
- Podpora realizace opatření vedoucích ke zlepšení stavu lesních půd včetně lokálních opatření k úpravě
chemismu a vodního režimu lesních půd, hnojení při obnově porostů apod.
Rybářství, rybníkářství
- Podpora obnovy a rekonstrukcí rybníků a rybníkářských soustav včetně jejich technického vybavení, realizace
souvisejících protipovodňových opatření, odbahňování rybníků, vodních toků a nádrží
- Zachování a rozvoj mimoprodukčních funkcí rybníků a jejich soustav (protipovodňové funkce, krajinotvorné
funkce, zvyšování přirozených zásob podzemních vod, přírodo-ochranářské a ekologické funkce – vazba na
EVL a ptačí oblasti, sportovní a rekreační využití, protipožární, dopravní spojení po hrázích ad.) při zajištění
kompenzace pro dotčená rybářství za prokazatelné újmy plynoucí ze zajištění uvedených funkcí
- Podpora rozvoje rekreačního a volnočasového využití rybníků (koupání, rekreace, sportovní rybolov, vodní
sporty ad.)
- Podpora opatření pro zajištění kvalitních, cenově přijatelných a zdravých rybích produktů produkovaných na

-
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-

základě ekologicky šetrných postupů
Realizace marketingové podpory (rozvoj nových odbytišť pro rybářské produkty, zlepšení zpracování
rybářských výrobků a podpora jejich marketingu s využitím regionálních specifik, rozvoj inovací v rámci výroby
a chovu)
Zvyšování vzdělanosti a dovedností pracovníků v oblasti rybářství (v technické i ekonomické oblasti)
Podpora extenzivních forem hospodaření, osvěta, podpora vzdělávání a výzkumu v oblasti rybničního
hospodářství – rovněž s ohledem na další funkce vodních ploch

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, Regionální agrární komora Jihočeského kraje, MZE ČR,
vlastníci a správci zemědělských, lesních a vodních pozemků, Jihočeská hospodářská komora, MAS,
mikroregiony, neziskové organizace, rozvojové agentury, Spolek pro obnovu venkova, města a obce
Jihočeského kraje, oborová profesní sdružení, podnikatelské subjekty v primárním sektoru a podnikatelské
subjekty obecně, neziskové organizace, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje s dominantními dopady do venkovských oblastí
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020
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5 PRIORITNÍ OSA 2 DOPRAVA A MOBILITA, TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA
5.1 Vymezení prioritní osy a vazeb na další prioritní osy
Intervence navrhované ve druhé prioritní ose jsou zacíleny na řešení stěžejních otázek týkajících se rozvoje dopravní
dostupnosti, prostupnosti a obslužnosti regionu. Nedílnou součástí jsou rovněž témata související s rozvojem
technické infrastruktury v Jihočeském kraji. V otázkách dopravy je prioritní osa zaměřena na urychlení dokončení
stěžejních investičních záměrů týkajících se zlepšení vnějšího dopravního napojení kraje prostřednictvím základních
dopravních módů (silniční, železniční, letecká i vodní doprava). Ve vazbě na tyto projekty je důležitý rovněž rozvoj
logistiky na území kraje a vnějšího logistického napojení regionu. Pro další rozvoj ekonomiky, kvality života a bydlení
i dalších vnitřních vazeb v kraji je však stejně důležitá i vnitřní dopravní obslužnost a kvalita každodenního vnitřního
dopravního propojení regionu. Prioritní osa se proto zaměřuje také na opatření, která povedou k zajištění
optimalizace vnitřní dopravní sítě regionu ve vazbě na požadavky dílčích částí regionu. Významnou součástí dopravy
je rovněž její nemotorová forma, a to zejména v oblasti cyklodopravy – využití kola jako dopravního prostředku
zejména v městských a příměstských oblastech (využití kola jako formy turistiky je řešeno v rámci prioritní osy č. 5).
Technická infrastruktura a její dostupnost spoluutváří základní předpoklady pro navazující rozvoj obcí i jednotlivých
hospodářských aktivit. Také má dopad do oblasti kvality bydlení obyvatel regionu a je jedním z měřítek kvality života
ve vazbě na konkrétní lokality. Prioritní osa se proto zaměřuje v těchto souvislostech na taková opatření, která
přispějí k dalšímu zkvalitnění energetických sítí a dalších součástí tzv. environmentální infrastruktury. Jedná se tak
zejména o další rozvoj sítě zásobení obyvatel a provozů v regionu vodou včetně řešení jejích náhradních zdrojů a
zajištění odvádění odpadních vod (zejména v menších obcích, kde tato otázka není dosud plně dořešena).
Významnou součástí prioritní osy je rovněž téma energetiky. Tato oblast je pro kraj významná nejen z důvodů
přítomnosti Jaderné elektrárny Temelín a jejímu plánovanému rozšíření, které by mělo vyvolat mnohé multiplikační
efekty. Potenciál je v regionu rovněž v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie (včetně využití odpadů), kde
existuje závazek celé ČR na dosažení 13% podílu těchto zdrojů na hrubé domácí spotřebě energie v roce 2020.
Velmi významnou oblastí vykazující rostoucí trend i souvislosti s celkovým rozvojem hospodářství a kvality života pak
je využití moderních informačních a komunikačních technologií včetně využití a zpřístupňování vysokorychlostního
internetu. Důležité bude efektivní využití možností těchto technologií nejen ze strany firem a úřadů, ale rovněž
podpora jejich dostupnosti pro občany regionu.
Druhá prioritní osa vykazuje podobně jako ostatní prioritní osy PRK provázanost na většinu ostatních priorit PRK.
V současných podmínkách je rychlost a kvalita dopravních vztahů uvnitř kraje i dopravní vazby na sousední země a
regiony jednou z určujících podmínek pro zvyšování konkurenceschopnosti regionu a jeho hospodářství. S tím
souvisí rovněž mobilita na trhu práce a obecně také jeho flexibilita, tedy přizpůsobování měnícím se hospodářským
podmínkám (např. ve vazbě na dopady hospodářské krize / útlum výrob v některých odvětvích v kraji, které generují
změny na trhu práce s nutným dopadem na vnitřní dopravní vazby). Dopravní dostupnost má rovněž souvislost
s dalším rozvojem jihočeského venkova a hospodářských vazeb, které jsou v jeho prostoru rozvíjeny či nově vznikají.
Její podobu ovlivňují i změny v dislokaci školských a zdravotnických zařízení ve venkovských oblastech Jihočeského
kraje. Plánovaný rozvoj v oblasti energetiky na území Jihočeského kraje (např. dostavba JETE) pak ve vazbě na cíle
prioritní osy č. 1 přinese nové pracovní příležitosti, obchodní příležitosti podnikatelským subjektům, podpoří
energetickou soběstačnost regionu a rovněž realizaci indukovaných investic souvisejících s rozvojem regionu.
Současně napomůže udržet v kraji a ČR vyšší kvalitu lidských zdrojů v příslušných high-tech oborech. Ve vazbě na
prioritní osu č. 3 je nezbytné konstatovat potřebu kvalitní dopravní dostupnosti a obslužnosti jako nutného
předpokladu pro zajištění kvalitních veřejných služeb, ale také pro další rozvoj nadregionálních a přeshraničních
forem spolupráce. Provázanost s prioritní osou č. 4 spočívá zejména v hledání takových řešení, která budou
optimální z hlediska socioekonomického rozvoje regionu a současně je bude možné považovat za environmentálně
citlivá a šetrná k životnímu prostředí a jeho jednotlivým složkám. Na tuto oblast mimo jiné navazuje i podpora
nemotorových forem dopravy v rámci prioritní osy č. 5 (turistický rozměr cyklistiky). Stejně tak celá oblast rozvoje
cestovního ruchu (min. na úrovni příjezdového cestovního ruchu včetně např. lázeňských a wellness služeb)
vykazuje významnou provázanost s rozvojem vnějších i vnitřních dopravních vztahů.
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5.2 Cíl prioritní osy
Cílem prioritní osy č. 2 je zlepšit vnější dopravní napojení Jihočeského kraje, zkvalitnit a optimalizovat
vnitřní dopravní vazby a logistiku v regionu a současně zajistit udržitelné, kvalitní a potřebám regionu
odpovídající napojení na sítě technické infrastruktury, které zajistí jak zvýšení konkurenceschopnosti
regionálního hospodářství, tak kvalitnější životní podmínky pro obyvatele a návštěvníky kraje.

5.3 Opatření 2.1 Dopravní napojení a logistika regionu
Jihočeský kraj vykazuje nedostatky v oblasti dopravního napojení, zejména pak z hlediska tranzitní dopravy. Jedná
se o absenci dálnic resp. rychlostních silnic a kvalitních silnic I. třídy s obchvaty měst, a to jak v severojižním směru,
tak ve směru západovýchodním. Z hlediska sítě TEN-T je Jihočeský kraj zařazen pouze do komplexní
„comprehensive“ sítě, zastoupení základní („core“) sítě v regionu chybí. Dálnice D3 jako součást transevropské
silniční sítě TEN-T je jedním z posledních dvou úseků dopravního koridoru TINA, který dosud není v provozu v
dálničních parametrech. Nedostatečné infrastrukturní dopravní vazby nadregionálního charakteru lze sledovat i u
ostatních dopravních modů. Opatření je tak zaměřeno v první řadě na celkové zlepšení vnějšího dopravního
propojení Jihočeského kraje se sousedními kraji a zeměmi. V případech, kdy nejsou dílčí aktivity přímo v kompetenci
kraje a místních aktérů, je potřeba lobbovat vhodnými způsoby na centrální úrovni s cílem urychlení realizace
konkrétních projektů rozvoje dopravní infrastruktury. Zlepšení kvality a kapacity dopravní dostupnosti regionu
přispěje rovněž ke zlepšení dostupnosti nabídky v oblasti vzdělávání nebo u řady dalších veřejných služeb.
Všeobecně rovněž zlepší a zrychlí možnosti cestování občanů regionu mimo území kraje.
Z hlediska vnějšího dopravního napojení kraje se v minulosti podařilo realizovat částečně úseky hlavního budoucího
tahu D3/R3 (Mezno – Tábor: 15,2 km, Tábor – Veselí nad Lužnicí: 25,0 km), další 2 úseky jsou před zahájením
(Veselí nad Lužnicí – Bošilec: 5,1 km, Borek – Úsilné: 3,2 km). Další plánované úseky (D3 Úsilné – Třebonín a R3
Třebonín - Dolní Dvořiště, státní hranice však stále chybí a je potřeba urychlit jejich dostavbu, zejména dálničního
obchvatu Českých Budějovic, který je ve stavu projektové přípravy. Důležité pro vnější napojení Jihočeského kraje je
rovněž pokračování stavby D3 na území Středočeského kraje s napojením na Pražský okruh. Stejně tak je potřeba
urychlit dokončení výstavby rychlostní komunikace R4 (v plánu je postupná realizace úseků Lety – Čimelice,
Čimelice – Mirotice a Mirotice – rozšíření) na území Jihočeského kraje. Na silnicích I. třídy byly rovněž dokončeny
některé významné investice (např. - I/34 Propojení dopravních okruhů Č. Budějovice či I/39 Český Krumlov – skála).
Další stavby, zejména obchvaty měst a obcí, je však potřeba urychleně realizovat – viz opatření a aktivity. Celostátní
význam (v PÚR ČR 2008 – záměr S13) má rovněž příprava a postupná realizace alternativního západovýchodního
propojení hranice ČR s Německem do Dolního Rakouska a na jižní Moravu v trase D5 – I/20 – I/34 – ( I/24) - D1.
V případě železniční dopravy, je v rámci tohoto opatření potřeba podpořit zejména urychlení dokončení stavby IV.
tranzitního železničního koridoru Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště (resp. státní hranice). Z hlediska
nadregionálních vazeb železniční dopravy je dále potřeba řešit např. problematiku zdvoukolejnění tratě České
Budějovice – Plzeň (dosud pouze jednokolejná s výjimkou několika dvoukolejných úseků). Významným opatřením
budou rovněž opatření na tratích v úseku Veselí nad Lužnicí – Popelín (- Jihlava) vč. odstranění kolejové splítky v J.
Hradci a v úseku České Budějovice – odbočka Rožnov (tratě 194 a 196). Další souvislosti s rozvojem železniční
dopravy jsou řešeny v následujícím opatření PRK (Opatření 2.2).
V oblasti lodní dopravy je postupně z centrální úrovně rozvíjen záměr splavnění Vltavy pro rekreační účely. Byl
dokončen a zprovozněn úsek České Budějovice - Hluboká nad Vltavou v délce 8,9 km s plavební komorou v Č.
Vrbném. V roce 2013 je v realizaci úsek Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice a úsek do Týna nad Vltavou. V rámci
tohoto opatření je plánováno dokončit další zvažované úpravy na území Jihočeského kraje a navázat na projekty
sousedních regionů. Lodní doprava po Vltavě z Českých Budějovic má primárně rekreační charakter a potenciál a
staví na využití fenoménu řeky Vltavy a historických témat s ní spojených. Při rozvoji tohoto záměru je nezbytné
respektovat environmentální význam fenoménu řeky Vltavy (zachování přírodní složky).
Rozvoj letecké dopravy, areálu Letiště České Budějovice, tvoří další součást konceptu vnějšího dopravního napojení
kraje. Rozvoj této formy dopravy může přinést řadu socioekonomických souvislostí regionu i místnímu hospodářství.
Z veřejného vnitrostátního letiště v Č. Budějovicích (2005) se stalo letiště neveřejné mezinárodní kategorie 4C (2007)
s licencí pro lety v schengenském i non-schengenském prostoru. V areálu (cca 300 ha) byly vybudovány inženýrské
sítě, administrativní budova, proběhla rekonstrukce řídící věže a dalšího zázemí. Další záměry v areálu směřují
k získání statutu mezinárodního veřejného letiště (cca do 10 letů denně, pravidelná i nepravidelná doprava). Další
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rozvoj letecké dopravy může přinést rozšíření možností cestování pro občany kraje, zvýšit výtěžnost místního
cestovního ruchu, podpořit rozvoj hospodářských vztahů, příliv investorů, ale i osob s možností vyšších útrat
v regionu atd.
Zejména s ohledem na další rozvoj nadregionálních hospodářských vztahů a s ohledem na rozvoj tzv. „city logistiky“
pro českobudějovickou sídelní aglomeraci je plánováno vybudování veřejného logistického centra v lokalitě
Nemanice. Jeho napojení na IV. tranzitní železniční koridor, dálnici D3/R3 a další formy dopravy (letecká a případně
vodní doprava) umožní další rozvoj zejména hospodářských vazeb Jihočeského kraje v rámci ČR i v oblasti
mezinárodní hospodářské spolupráce. Vybudování VLC vychází ze strategie podpory logistiky ČR. V rámci opatření
je rovněž potřeba podpořit rozvoj kombinovaných forem dopravy a logistiky v dalších částech regionu.
Přímou souvislost má toto opatření rovněž s rozvojem dálkových cykloturistických tras jako součásti tzv. nemotorové
dopravy (byť ta hraje nejdůležitější roli v dopravě na úrovni sídel a jejich blízkého okolí). Jedná se především o
páteřní nadregionální trasy, které navazují rovněž na trasy v sousedních krajích a zemích. Vzhledem k primární
vazbě na oblast cestovního ruchu je téma páteřních cykloturistických tras i cykloturistiky celkově řešeno v rámci páté
prioritní osy.

5.3.1

Cíl opatření

Cílem opatření je zkvalitnění vnějšího dopravního spojení Jihočeského kraje se sousedními regiony a státy,
které povede ke zvýšení konkurenceschopnosti regionálního hospodářství a ke zkapacitnění a zvýšení
bezpečnosti hlavních dopravních tahů vedených územím kraje.

5.3.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry
Silniční doprava
- Zlepšení vnějšího silničního napojení Jihočeského kraje (včetně řešení obchvatů na hlavních tazích):
o záměr vybudování dálnice D3 s navazující rychlostní komunikací R3 (v trase mezinárodního tahu
E55 na severu s vazbou na Středočeský kraj, Prahu a Německo, v jižním směru návaznost na
rychlostní silnici S 10 a dálnici A7 v Horním Rakousku)
o záměr dokončení rychlostní silnice R4 ve zbývajících úsecích na území Jihočeského kraje a
navazujících úsecích Středočeského kraje, zkapacitnění silnice v úseku Nová Hospoda – státní
hranice SRN (Strážný) a optimalizace stavu silnice I/4 - průtah Volyně, Vimperk, Kubova Huť (záměr
zlepšení propojení kraje v severním směru na Středočeský kraj a Prahu, směrem na jihozápad pak
na Německo / Bavorsko)
o zlepšení parametrů propojení regionu směrem na západ na Plzeňský kraj, na východ na Kraj
Vysočina a Dolní Rakousko - trasa mezinárodní silnice E49 a E551 (silnice I/20 a I/34 - E551 a I/24 E49), která vykazuje množství bodových dopravních závad a často nevhodné směrové a výškové
vedení trasy
- Podpora realizace významných projektů na silnicích I. třídy v regionu (např. I/34 Stráž n/N. – Lásenice a
Lásenice – J. Hradec, I/22 Strakonice – severní půloblouk, I/19 obchvat Chýnov, I/20 Pištín – České Vrbné,
obchvat Dasného a Češnovic, I/20 České Budějovice, severní spojka, tangenta - stavba podmiňující funkčnost
Veřejného logistického centra Nemanice, a Hlinský přivaděč - zásadní časová vazba na stavbu D3 – úsek
kolem Č. Budějovic, I/34 Lišov – Vranín - obchvat Lišova a Štěpánovic, I/39 Třebonín – Rájov, I/4 Vimperk –
Solná Lhota I/39 obchvat Přísečná, I/39 Horní Planá)
- Podpora realizace dalších zásadních akcí na silnicích I. třídy, které jsou plánovány z důvodu zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (silnice I/3 – přestavba stávající okružní křižovatky v Litvínovicích,
úseky připravované jako obchvaty obcí, silnice I/20 Hněvkov – Sedlice - obchvat Hněvkova a Sedlic, silnice
I/24 Suchdol nad Lužnicí - obchvat obce Suchdol nad Lužnicí, I/39 - přestavba stávající okružní křižovatky u
Porákova mostu (Český Krumlov), I/34 – Lásenice – J. Hradec
- Podpora realizace záměru kapacitního propojení Jihočeského kraje s Rakouskem po silnici I/24 (preference
obchvatů a úseků na tomto koridoru kapacitní silnice dle rozpracovaných záměrů)
- Ve vazbě na Politiku územního rozvoje ČR podpora spolupráce s centrálními resorty na prověření možností
alternativního spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1 (důvody tohoto vymezení jsou
stanoveny jako převedení možného zvýšeného dopravního zatížení mezi dotčenými kraji) s preferencí vedení
v trase: po silnicích I/20, I/34 (Plzeň – D5 – hr. kraje – Blatná – Nová Hospoda (R4) – Písek – České
Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec – hr. kraje (– D1 – Humpolec/Jihlava), popř. v trase silnic I/22, I/20,
I/34 (Plzeň – D5 –) hr. kraje – Strakonice (I/4) – Vodňany – České Budějovice – Třeboň – Jindřichův Hradec –
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hr. kraje (– D1 – Humpolec/Jihlava) – tato řešení kopírují trasy, na kterých mají být vybudovány prioritní
obchvaty na silnicích I. tříd v kraji (přeložka Strakonice, obchvat Dasné a Češnovice, obchvat Č. Budějovic –
Severní spojka, obchvat Lišova a Štěpánovic), a tedy nejlépe splňují podmínku maximálního možného využití
stávajících silnic I. tříd a ekonomické efektivity vložených investic a současně mají mnoho dalších souvislostí
- Ve vazbě na cíle v oblasti rozvoje přeshraniční dopravy zejména:
o Podpora vybudování obchvatů měst a obcí na komunikacích v příhraniční oblasti (zejména Č.
Budějovice, Velešín, Kaplice na D3/R3; Strakonice, Volyně, Vimperk na R4 a I/4)
o Podpora vybudování obchvatů měst a obcí na silnicích I/20 (Dasný, Češnovice), I/34 (Lišov,
Štěpánovice), I/24 (Suchdol n. Luž., Tušť), II/128 (Nová Bystřice), II/161 (přeložka Vyšší Brod)
o Podpora vybudování přeshraničního obchvatu měst České Velenice – Gmünd propojením silnic
II/103 a B41
o Zvýšení bezpečnosti a zlepšení kvality silniční dopravy v příhraničních oblastech kraje (např.
modernizace komunikace II/145 v úseku České Budějovice – Vimperk, modernizace přístupu
k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková - Schöneben (III/1634 a III/1631) ad.)
o V budoucnu zvažovat realizaci severojižního propojení Kraje Vysočina do Dolního Rakouska přes
východní výběžek Jihočeského kraje
Železniční doprava
- Podpora dokončení vybudování IV. tranzitního železničního koridoru jako zásadního prvku pro zlepšení
dopravní dostupnosti kraje železniční dopravou včetně rozvoje tranzitních dopravních a přeshraničních vztahů
- Podpora realizace projektu úplného zdvoukolejnění tratě Č. Budějovice – Plzeň
- Podpora racionalizačních opatření na tratích Veselí nad Lužnicí – Č. Velenice (s návazností do Rakouska) a
Veselí nad Lužnicí – Popelín (- Jihlava) vč. rekonstrukce žst. Jindřichův Hradec a řešení propustnosti úseku Č.
Budějovice – odbočka Rožnov (tratě 194 a 196)
- Podpora realizace dalších projektů a opatření na železniční síti nadregionálního významu, které budou mít
pozitivní vliv na zvyšování kvality dopravní dostupnosti, traťové rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy na
území Jihočeského kraje
- Podpora zavedení přímého vlakového spojení České Budějovice - Vídeň a Gmünd - Praha
Ostatní dopravní mody a logistika
- Podpora budování logistických uzlů v regionu – zejména vybudování Veřejného logistického centra České
Budějovice (lokalita Nemanice) jako multimodálního terminálu v centrálním území kraje
- Podpora dalších systémů kombinované dopravy a logistiky, podpora rozvoje integrovaných a multimodálních
systémů dopravy
- Rozvoj letecké dopravy v regionu – rozvoj projektu vybudování veřejného mezinárodního Letiště České
Budějovice alternativně ve spolupráci se strategickým partnerem podílejícím se na provozu a rozvoji
(vybudování standardních odbavovacích a naváděcích prvků, díky kterým se letiště posune do sítě veřejných
mezinárodních letišť, která je v ČR tvořena dosud pěti letišti)
- Podpora rozvoje rekreační lodní dopravy (projekt splavnění Vltavy - dokončení úseků Hluboká nad Vltavou –
Hněvkovice – Týn nad Vltavou s doplňkovou infrastrukturou - plavební komory, stání pro osobní dopravu,
modernizace jezů, prohrábky, úprava mostu v Týně nad Vltavou ad.) s důrazem na zachování přírodní složky
fenoménu řeky Vltavy
- Podpora vytvoření nástroje (např. fondu) na podporu urychlení realizace investic v dopravě, které jsou
primárně mimo přímou možnost ovlivnění ze strany Jihočeského kraje
Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, JIKORD, s.r.o., vlastníci a správci dopravní infrastruktury na
území kraje, Letiště České Budějovice, Povodí Vltavy, s.p., města a obce Jihočeského kraje, podnikatelské
subjekty, neziskové organizace, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje, území sousedních regionů ČR a sousedních zemí
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020
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5.4 Opatření 2.2 Vnitřní dopravní prostupnost a obslužnost regionu
Opatření je zaměřeno na postupné zlepšování vnitřních dopravních vazeb na území Jihočeského kraje s důrazem na
jejich socioekonomickou optimalizaci a efektivitu. Jde jednak o otázky dopravní obslužnosti regionu a jednak o kvalitu
a bezpečnost dopravních sítí regionálního a místního významu. Ve vazbě na předchozí opatření je hlavním cílem
tohoto opatření také zajištění účelného vynakládání veřejných finančních prostředků při zajištění optimální dopravní
obslužnosti a progresivním rozvoji celého Jihočeského kraje. Při realizaci cílů v oblasti dopravy je proto kromě
nadřazených strategických a koncepčních dokumentů potřeba zohlednit cíle základních rozvojových dokumentů
zpracovaných pro úroveň Jihočeského regionu. Jedná se zejména o Koncepci optimalizace dopravní sítě na území
Jihočeského kraje, Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje, Plán
dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje či Strategii bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje a dále
analytické dokumenty jako je např. každé dva roky aktualizovaný Rozbor udržitelného rozvoje území Jihočeského
kraje v rámci územně analytických podkladů. Důležité dokumenty jsou mnohdy zpracovány i na mikroregionální či
obecní úrovni (např. Integrovaný plán organizace dopravy na území města Č. Budějovice, Komplexní koncepce
dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec ad.).
V rámci opatření budou realizovány projekty na silnicích II. a III. třídy v souladu s cíli a postupy danými v rámci
Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje. Jedná se o výstavbu, modernizaci, rekonstrukce,
či technicko-organizační opatření na silnicích, které tvoří základní dopravní skelet kraje. Smyslem je mimo jiné zajistit
bezpečné a efektivní spojení venkovských oblastí s více urbanizovanými částmi regionu. Rovněž na silnicích II. a III.
třídy byly již realizovány významné stavby s vlivem na kvalitu a bezpečnost dopravy ve vybraných lokalitách regionu
(např. II/145 Běleč – Husinec, část přeložky II/156 a II/157 v Č. Budějovicích, most ev.č. 146-001 Hluboká nad
Vltavou - náhon a most ev.č. 146-002 Hluboká nad Vltavou, rekonstrukce silnice III/14539 Evžena Rošického České
Budějovice ad.). Existuje však celá řada projektů, záměrů a potřeb regionu, které je potřeba na silnicích II. a III. třídy
v následujícím období dořešit – viz dále. Pro rozvoj konkurenceschopnosti regionu je potřeba zajistit rovněž kvalitní
napojení rozvojových ploch (např. podnikatelských lokalit, průmyslových zón, lokalit pro bydlení apod.). Velmi
významným aspektem kvality dopravy na místní úrovni pak je kvalita místních komunikací, které jsou ve vlastnictví
obcí. Síť těchto komunikací je poměrně hustá, vyznačuje se však lokálními nedostatky v podobě bodových závad
nebo plošných problémů technického rázu. V některých oblastech je pak nutné do budoucna zajistit i budování
nových místních nebo účelových komunikací (zejména ve vazbě na rozvojové lokality).
Opatření je zaměřeno také na podporu zkvalitnění sítě regionálních železničních tahů. V oblasti železniční dopravy
lze na regionální úrovni za největší problémy považovat nízkou traťovou rychlost (vzhledem k přepravní poptávce jde
zejména o tratě č. 194, 197, 198), vysoký počet úrovňových železničních přejezdů a nedostatečnou údržbu
regionálních tratí. Osobní doprava byla v únoru 2011 ukončena na trati Dívčice – Netolice, další případná omezení
s náhradou autobusovým konceptem budou realizována v souladu s Plánem dopravní obslužnosti území
Jihočeského kraje. Nedostatky železniční dopravy spočívají rovněž ve vzhledu a vybavenosti nástupišť, resp.
přístupových cest (příp. podchodů), v přestupních stanicích (např. žst. Strakonice, Písek, Jindřichův Hradec atd.).
Problémem je rovněž absence parkovišť typu P+ R v řadě železničních stanic (platí rovněž ve vazbě na ostatní typy
dopravy na území Jihočeského kraje).
Z hlediska rozvoje dopravní obslužnosti je třeba zajistit pro všechny cestující v regionu (včetně osob s omezenou
schopností pohybu a orientace), instituce a podniky kapacitní, časově a prostorově i ekonomicky přijatelnou síť
veřejné dopravy. Rozvoj veřejné dopravy mimo to přispívá ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí,
snížení zatížení dopravních uzlů a spoluutváří prostředí pro omezení trendu neustále vzrůstajícího objemu
individuálního motorizmu. Při řešení dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji je limitem mnohdy velmi řídké osídlení
(hustota zalidnění je nejnižší v ČR) a nízký počet vyjíždějících z jednotlivých dílčích mikroregionů. Problémy jsou
také nepravidelnost a především chybějící víkendová doprava v některých částech regionu.
Páteřním systémem regionální dopravy v Jihočeském kraji bude v budoucnu železniční doprava, na kterou bude v
uzlových přestupních bodech navazovat veřejná linková doprava, případně městská hromadná doprava. Tato páteřní
síť zahrne vybrané celostátní tratě (č. 190, 196, 199, 220, 225 a 200) a ostatní železniční tratě s významem pro
dálkovou dopravu nebo regionální železniční tratě. V budoucnu lze očekávat odstraňování souběhů a postupné
nahrazování málo využívaných vlakových spojů veřejnou linkovou osobní dopravou. S ohledem na optimalizaci
ekonomiky provozu a konkrétní potřeby jednotlivých částí kraje (zejména příhraniční oblasti, oblasti s nízkou
hustotou osídlení) budou velkokapacitní autobusy nahrazovány ve veřejné linkové osobní dopravě autobusy
malokapacitními a mikrobusy. Možným rozvojovým směrem je také zavádění tzv. „autobusů na zavolání“, které jsou
ve zkušebním provozu v mikroregionu Milevsko.
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V Jihočeském kraji k roku 2013 neexistuje jednotný integrovaný dopravní systém, neexistuje jednotný tarif, ceny
jízdenek tvoří v rámci regulovaného jízdného jednotliví dopravci. Jeho postupná tvorba závisí na výsledcích
ekonomické analýzy vstupních a provozních nákladů, která je jedním z úkolů pro společnost JIKORD, s.r.o.,
založenou krajem v roce 2010. Přirozeným vývojem vznikly na území kraje dva oddělené integrované systémy:
Táborská aglomerace a Č. Budějovice - Hluboká nad Vltavou (ten však v roce 2009 zanikl).
Prioritou v oblasti přípravy IDS bude zejména řešení této otázky na úrovni velkých aglomerací. Významná je v tomto
ohledu zejména českobudějovická aglomerace, kde by v první etapě mělo dojít k zjednodušení a zpravidelnění
dopravy, zlepšení vazeb jednotlivých modů a zavedení jednotného jízdného. Pilotně je příprava IDS zahájena na
Jindřichohradecku. Zde bude ověřena funkčnost systému, který by měl být následně uplatněn i na Českobudějovicku
a následně na celém území kraje. Zavedení pilotního projektu se předpokládá od 15. 12. 2013, Českobudějovicko by
mělo následovat v roce 2014. Mezi další pilotní projekty související se záměrem zlepšování dopravní obslužnosti a
rozvojem integrovaného dopravního systému patří dále např. zajištění obslužnosti příhraničního regionu Dačicka,
Milevska a mikroregionu Netolicka nebo projekt Řešení dopravně přepravních vztahů v mikroregionu Lipenska a
Kaplicka.
Významným cílem na celokrajské úrovni je zlepšení bezpečnosti dopravy. Za tímto účelem je potřeba postupovat
v souladu s pravidelně aktualizovanou Strategií bezpečnosti silničního provozu na území Jihočeského kraje. Pro
další zvyšování kvality a bezpečnosti vnitřní dopravní sítě v regionu je potřeba také řešit otázky obchvatů s cílem
ulehčení zátěže obyvatel zejména od individuální automobilové nebo nákladní dopravy. Na místní a mikroregionální
úrovni je potřeba zabývat se dále otázkou dopravního napojení rozvojových ploch, které mnohdy chybí nebo nemají
odpovídající parametry. Zejména ve větších sídlech se pak díky nárůstu objemu individuální automobilové dopravy
objevují problémy s dopravou v klidu (nedostatek parkovacích ploch). Opatření v oblasti dopravy v klidu je potřeba
realizovat rovněž v rozvíjejících se lokalitách (např. v souvislosti s rozvojem turistiky či jiných ekonomických aktivit).
V souvislosti s potřebou rozvoje ekologicky šetrných forem dopravy, s požadavky na větší uplatnění zdravého
životního stylu mezi obyvateli regionu a s potřebou ulehčení center osídlení od individuální automobilové dopravy je
cílem opatření také podpora rozvoje cyklistické dopravy. Ta se většinově týká měst a městských aglomerací, kde
kolo představuje dopravní prostředek do práce, školy, za zábavou atd. Především na úrovni větších měst se jako
vhodný směr jeví zapojení cyklistické dopravy do systému osobní dopravy na krátké vzdálenosti. Opatření proto
navrhuje rámcové kroky, jejichž společným cílem je podpořit využití kola jako integrální součásti dopravních vztahů –
především ve městech a jejich zázemí. Pro další rozvoj cyklodopravy na území kraje je vhodné spolupracovat na
realizaci cílů národní cyklostrategie ČR.

5.4.1

Cíl opatření

Cílem opatření je zvyšování bezpečnosti a kvality vnitřní dopravní sítě a dopravní obslužnosti regionu a
jednotlivých sídel včetně podpory rozvoje nemotorových forem dopravy za účelem uspokojování kulturních,
rekreačních a společenských potřeb obyvatel a návštěvníků kraje.

5.4.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry
Silniční doprava
- Realizace významných staveb na silnicích II. a III. třídy v souladu s postupy a doporučeními danými Koncepcí
optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje (např. přeložka sil. II/409 Planá nad Lužnicí, přeložka
II/156 a II/157 „Zanádražní komunikace“ České Budějovice, most ev.č. 159-09 Dráchov, II/154 a II/158
obchvat Kaplice a další záměry dle Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje a
Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie
Bezpečnosti silničního provozu
- Postupné provádění přehodnocování kategorizace krajské silniční sítě ve vazbě na doporučení Koncepce
optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje
- Rekonstrukce a další úpravy silniční sítě (technická opatření investičního i neinvestičního charakteru vyvolaná
špatným technickým stavem silnic - např. úzká hrdla, nevhodné průtahy obcemi, nedostatečná kapacita silnic,
špatný technický stav mostů zapříčiňující sníženou únosnost těchto mostů apod.)
- Podpora výstavby komunikací zajišťujících přístupnost rozvojových území (podnikatelských ploch a zón,
rozvojových zón pro bydlení apod.)
- Budování obchvatů sídel pro tranzitní dopravu v exponovaných místech a sídlech s vysokou dopravní zátěží
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Realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti provozu na dopravní síti Jihočeského kraje
(odstraňování dopravně nebezpečných míst a bodových dopravních závad)
- Ve spolupráci s obcemi Jihočeského kraje podpora dalšího zkvalitňování a optimalizace sítě místních
komunikací na území Jihočeského kraje – např. odstraňování bodových závad a dalších poškození limitujících
bezpečnost provozu na těchto komunikacích či rozvoj nových komunikací (např. ve vazbě na rozvojové
lokality)
Železniční doprava
- Optimalizace železničních tratí v regionu s cílem zvyšování bezpečnosti železničního provozu, zlepšování
parametrů řízení provozu, zabezpečení železničních přejezdů, popř. jejich rušení, zvyšování traťové rychlosti
a s tím související zkracování jízdní doby, realizace souvisejících protipovodňových a dalších opatření (např.
revitalizace tratě Č. Budějovice – Volary, optimalizace trati Č. Velenice – Veselí nad Lužnicí, rekonstrukce
staničních kolejí a výhybek železniční stanice Strakonice, racionalizace tratě Strakonice – Volary,
rekonstrukce železniční stanice J. Hradec vč. řešení splítky, revitalizace tratě Kostelec u Jihlavy – Slavonice,
peronizace žst. Písek, revitalizace tratě Veselí nad Lužnicí – Jihlava) a výhledově po roce 2020 pak i dalších
projektů (zejm. modernizace tratě České Budějovice – Plzeň)
- Podpora opatření pro zvýšení traťových rychlostí na regionálních železnicích (zejména tratě č. 194, 197, 198)
- Podpora opatření pro zlepšení údržby regionálních tratí
- Podpora přípravy a realizace projektů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti na úrovňových železničních
přejezdech (elektronické zabezpečovací zařízení, vybavení přejezdů závorami)
- Realizace projektů zaměřených na zlepšování vzhledu a vybavenosti nástupišť, budování přístupových cest,
podchodů v přestupních stanicích (vlak-vlak, vlak-autobus)
- Příprava a realizace dalších významných projektů týkajících se rozvoje železniční dopravy na území
Jihočeského kraje - např. racionalizace tratě Tábor – Ražice, elektrizace tratě Písek – Březnice (- Zdice),
modernizace trati České Budějovice – Horní Dvořiště státní hranice
- Podpora přípravy, optimalizace a vybudování části systému Šumavských elektrických drah v úseku Lipno nad
Vltavou – Černá v Pošumaví formou lehké kolejové dopravy (propojení současných a rozvojových rekreačních
oblastí na levém břehu Lipenské vodní nádrže do železniční sítě Jihočeského kraje)
- Prověření možností využití stávající vlečky z Nové Pece na Klápu v rámci přístupu k dopravnímu propojení
Klápa – Hraničník, které je v rámci schválených Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vymezeno jako
plocha pro propojení české strany s rakouským lyžařským areálem Hochficht
- Podpora výstavby nových železničních zastávek v lokalitách s rozvojem osídlení (např. Strakonice ČZ, Písek
Nemocnice, Tábor Měšice, České Budějovice – Nové Roudné apod.)
Dopravní obslužnost a IDS
- Rozvoj IDS - pilotně ve vybraných lokalitách kraje (zejména v koncentracích osídlení – pilotně na
Jindřichohradecku, následně s prioritou řešení Českobudějovicka a postupně dalších velkých aglomerací) a
následně zavedení regionálního IDS na celokrajské úrovni
- Podpora projektů vedoucích k další optimalizaci dopravní obslužnosti regionu (např. projekty společnosti
JIKORD, s.r.o.: Efektivní obslužnost příhraničního regionu Dačicko, Zajištění efektivní dopravní obslužnosti v
mikroregionu Milevsko, Zajištění efektivní dopravní obslužnosti v mikroregionu Netolice, Řešení dopravně
přepravních vztahů v mikroregionu Lipensko, Zajištění efektivní dopravní obslužnosti v mikroregionu Kaplicko)
- Podpora přípravy projektů a budování parkovišť „Park & Ride“ (P+R) Bike & Ride (B+R) v potřebných
lokalitách
- Rozvoj přestupních terminálů hromadné dopravy (např. Č. Budějovice – propojení autobusového a
železničního nádraží, kde je absence mimoúrovňového bezbariérového propojení jejich dílčích částí, rozvoj
terminálu v J. Hradci – autobusová a železniční doprava ad.)
- Podpora přizpůsobování nabídky veřejné linkové dopravy skutečné poptávce (v odůvodněných případech
náhrada současných spojů malými autobusy s možností úpravy tras jednotlivých linek pro možnost svozu a
rozvozu, podpora zavádění a využívání „spojů na zavolání“ s využitím mikrobusů)
- Optimalizace (změny) poměru využití železniční a veřejné linkové dopravy s ohledem na potřeby jednotlivých
mikroregionů v kraji a s ohledem na zlepšení přestupních návazností vlak – autobus
- Podpora rozvoje přeshraniční dopravy mezi Jihočeským krajem a sousedními zeměmi (zejména
v souvislostech rozvoje cestovního ruchu – např. autobusových linek prioritně určených pro rozvoj cestovního
ruchu Raabs – Slavonice – Dačice – Telč, Gmünd – Třeboň – Č. Budějovice popř. J. Hradec – N. Bystřice –
Litschau
- Podpora rozvoje standardů kvality ve veřejné dopravě, rozvoj řídících systémů a telematiky a realizace
pravidelného vyhodnocování a kontroly plnění požadavků na kvalitu
- Zlepšování dopravní obslužnosti prostřednictvím zvyšování kvality vozového parku zejména s ohledem na
občany s omezenou schopností pohybu a orientace (např. nízkopodlažní dopravní prostředky s informačními
systémy hlasového charakteru a s nižší energetickou spotřebou)

-
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Modernizace základní infrastruktury veřejné dopravy (terminály, stanice, zastávky, inteligentní dopravní
systémy, informační systémy apod.)
Nemotorová doprava
- Rozvoj opatření zaměřených na zlepšování využitelnosti cyklistiky jako formy dopravy, a to zejména uvnitř
měst a v městských aglomeracích, kde vyžití kola jako dopravního prostředku přináší mnohé synergické
efekty a přínosy pro dopravní situace
- Podpora výstavby a údržby cyklistických stezek, cyklistických pruhů na komunikacích v intravilánech sídel
včetně jejich značení a doplňkové infrastruktury (propojení důležitých cílů cest, nejen rekreačních, ale
především z bydliště na pracoviště či do škol) a projektů ke zvýšení bezpečnosti (např. křížení cyklostezek a
průjezdy obcemi) a projektů pro zklidňování dopravy
- Prověřování a podpora dalších možností přípravy a realizace opatření ve prospěch cyklistiky v rámci
novostaveb a rekonstrukcí pozemních komunikací ve městech a obcích regionu
- Podpora projektové přípravy budování samostatných cyklistických stezek v intravilánech sídel
- Podpora kampaní na podporu bezpečnosti cyklistické dopravy, preventivních programů, rozvoj dětských
dopravních hřišť atd.
- Podpora rozvoje cyklistických akcí a osvětových projektů na podporu cyklodopravy ve městech a obcích
- Podpora medializace cyklistické dopravy jako součásti moderního životního stylu ve městech, podpora
tematických zdravotně-výchovných programů
- Podpora rozvoje systému Bike & Ride s návazností na veřejnou hromadnou dopravu
Další opatření související s rozvojem dopravy
- Snižování negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinu (protihluková opatření,
související protipovodňová opatření ad.):
o Snižování přímých dopadů automobilové dopravy na imisní zatížení hustě obydlených území především podpora rozvoje hromadné dopravy
o Realizace protihlukových opatření a opatření pro zklidňování dopravy v exponovaných oblastech,
zejména ve vazbě na dopravní komunikace s vyšší dopravní zátěží (zejména v těsné blízkosti sídel)
o Budování silničních obchvatů sídel
o Podpora realizace opatření připravovaných v souvislosti se snižováním emisního a imisního zatížení
obyvatel a krajiny vznikajícího v důsledku zejména individuální automobilové dopravy
- Podpora rozvoje kombinovaných typů dopravy a zajištění rozvoje a efektivity dopravní logistiky na území
Jihočeského kraje
- Realizace cílů v oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy na území regionu v souladu se Strategií bezpečnosti
silničního provozu (např. zvyšování bezpečnosti železničních přejezdů, preference kruhových křižovatek,
odstraňování bodových závad, realizace opatření pro zklidňování dopravy a zvyšování bezpečnosti chodců a
cyklistů, rozvoj dopravní výchovy, rozvoj dopravní telematiky apod.)
- Podpora zlepšování podmínek pro dopravu v klidu (zejména ve větších sídlech či ve vazbě na rozvíjející se
lokality a služby)
- Budování přístupových komunikací k rozvojovým oblastem (např. k průmyslovým zónám, logistickým centrům,
turistickým areálům apod.)
- Podpora napojování a zkvalitňování regionální a místní silniční sítě na nadřazenou silniční síť
- Zlepšení prostupnosti státních hranic – zvýšení počtu hraničních přechodů a podpora rozvoje přeshraniční
veřejné dopravy (vazba na Opatření 3.4)

-

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, JIKORD, s.r.o., vlastníci a správci dopravní infrastruktury na
území kraje, dopravci na území kraje a sídel, Nadace Jihočeské cyklostezky, oborová profesní sdružení,
města a obce Jihočeského kraje, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 - 2020
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5.5 Opatření 2.3 Technická infrastruktura
V oblasti vodohospodářské infrastruktury se opatření zaměří na řešení hlavních problémů na místní úrovni, které
souvisí s kvalitou a zajištěním dostatečných zdrojů pitné vody pro běžný život i pro období sucha či v případě
krizových situací. V této souvislosti bude podporováno i řešení kanalizace a čištění odpadních vod, které není ve
většině malých obcí do 2 000 obyvatel vyhovující nebo chybí. Rovněž jsou vyžadována komplexnější řešení čištění
odpadních vod na mikroregionální úrovni (propojení stávajících systémů a ČOV). Rozvoj technické infrastruktury
v tomto smyslu dále zahrnuje i řešení rozvoje energetických sítí a zdrojů na území kraje s cílem zvýšení jejich
spolehlivosti a snížení ztrát energie. Zároveň stále existuje poměrně velký potenciál využití obnovitelných zdrojů
energie, přičemž jejich využití je dále relativně nízké (včetně nedostatečné aplikace poznatků o využití biomasy).
Důležitým tématem v oblasti technické infrastruktury se stále rostoucím významem je pak rozvoj moderních
informačních, komunikačních a telekomunikačních technologií včetně rozvoje vysokorychlostního internetu.
V oblasti vodohospodářské infrastruktury (zajištění a ochrana zdrojů pitné vody a odkanalizování území) byly
v Jihočeském kraji v uplynulém období učiněny určité pokroky. Jihočeský kraj do roku 2010 rámcově splnil podmínku
zajištění odkanalizování obcí s EO nad 2 000 obyvatel (poslední lokality v působnosti tohoto cíle jsou dokončovány).
Přesto však přetrvávají významné problémy, které spočívají např. v nedokončeném procesu odkanalizování
nejmenších obcí nebo zajištění dostatečné kapacity náhradních zdrojů pitné vody pro krajskou metropoli. Pro oblast
zásobení obyvatel pitnou vodou a řešení odkanalizování území kraje je zpracován Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací na území Jihočeského kraje, který obsahuje opatření pro optimalizaci a zlepšení stavu v těchto oblastech
v horizontu roku 2015.
Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu je srovnatelný s průměrnými hodnotami v ČR. Nenapojené
domácnosti a provozy zajišťují zásobování vodou individuálně z vlastních zdrojů. Zásobování obyvatel kraje vodou je
zajištěno převážně z úpravny vody Plav (zdrojem je vodárenská nádrž Římov), odkud je voda rozváděna třemi
hlavními řady. Další významné odběry povrchové vody pro výrobu pitné vody jsou pro úpravnu vody Písek a
Pracejovice z Otavy, pro úpravnu vody Rytíř v Táboře z nádrže Jordán, pro úpravnu vody Hamr (Chlum u Třeboně) z
jezera Hamr, pro úpravnu vody Pořešín z Malše. Dalším významným zdrojem je vodárenská nádrž Lipno I. Kromě
vodárenské soustavy Jižní Čechy, která zásobuje většinu obyvatel kraje, se k největším lokálním systémům pro
zásobení vodou řadí skupinové vodovody Landštejn – Dačice, Trhové Sviny, Konratice, Nové Hrady, Dobrá a Hojná
Voda, Dolní Dvořiště, Lipensko, Křemže. Největší úpravnou podzemní vody v Jihočeském kraji a v produkci vody za
rok je druhou největší po úpravně vody Plav úpravna vody Dolní Bukovsko. Tato úpravna je nenahraditelná v rámci
nouzového zásobování Jihočeského kraje pro svou geografickou polohu, zdroje kvalitní podzemní vody, které se
nacházejí v těsné blízkosti. V případě vybudování nového výtlačného potrubí do vodojemu Chotýčany může
zásobovat za nouzového stavu oblast Českých Budějovic. V rámci Jihočeského kraje se nenacházejí žádné zdroje,
které by byly schopny plnohodnotně nahradit centrální zdroj vodárenské soustavy – úpravnu vody Plav. Absence
náhradního zdroje pitné vody pro oblast Českobudějovicka (i po zprovoznění náhradního zdroje Hrdějovice, který
však řeší pouze cca třetinu potřeby vody při požadavku na zajištění min. dvě třetiny běžné potřeby vody v případě
mimořádné situace) je přetrvávajícím významným problémem (akce "Náhradní zdroj - vrty Mažice - Borkovice" o
kapacitě 110 l/s).
Jakost povrchových vod je problematická. V posledních letech je sice možné sledovat příznivý posun ve sledovaných
ukazatelích, avšak nikoliv dostatečný. Podzemní vody jsou v kraji dobré kvality a jsou využívány pro zásobování
místních vodovodů sídel, dále průmyslovými nebo zemědělskými podniky a ve velké míře pro individuální
zásobování domácností. Po zahájení provozu vodárenské soustavy zásobené z povrchového zdroje Římov se odběr
z individuálních zdrojů snížil, popř. byl ukončen. Některá území v rámci Jihočeského kraje jsou ohrožena problémem
zhoršeného zásobování vodou v obdobích sucha.
Do roku 2015 se předpokládá pokles potřeby vody o cca 11 % oproti roku 2002, který bude tvořen nárůstem vody
fakturované. Podíl vody nefakturované bude naopak vlivem předpokládaných rekonstrukcí na vodovodní síti
snižován. Místní zdroje v Jihočeském kraji v současnosti postačují pro zabezpečení potřeby vody. Zdroje pitné vody
jsou však rozděleny po území kraje nerovnoměrně. Zásobení Jihočeského kraje pitnou vodou bude i do budoucnosti
řešeno rozhodujícím způsobem z Vodárenské soustavy Jižní Čechy (s připojením dalších přívodných řadů v okolí
s nižším podílem na celkové dodávce pitné vody). Další rozvoj bude postaven na a) doplnění, modernizaci a
rekonstrukci současných vodovodů pro splnění požadavků v oblasti kvality a bezpečnosti a b) rozvoji vodovodů v
obcích, které v současné době nemají veřejný vodovod. Obce, které dosud nemají vodovod, jsou většinou malé a
místy rozlehlé, bez snadno dostupných zdrojů dostatečné kvality a vydatnosti. Pro takové obce může být v některých
případech levnější individuální řešení než výstavba veřejného vodovodu. Existují však i obce, ve kterých není možné
využít místní zdroje a ve kterých je nutné hledat možnost výstavby vodovodu nebo jinou formu zajištění pitné vody.
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Základním cílem v oblasti zajištění čištění odpadních vod je dosáhnout úrovně blížící se standardnímu řešení, která
jsou uplatňována v evropských zemích s vysokou úrovní ochrany životního prostředí. Rovněž z hlediska podílu osob
napojených na veřejnou kanalizaci jsou v Jihočeském kraji vykazovány srovnatelné hodnoty jako na úrovni celé ČR.
Velkým problémem a současně rozvojovým limitem je nedokončený proces zajištění čištění odpadních vod v obcích
do 2 tis. obyvatel. Zásadním limitem těchto malých obcí jsou především omezené rozpočtové prostředky při
vysokých pořizovacích nákladech této infrastruktury. Většina větších sídel a část menších sídel je vybavena
čistírnami odpadních vod a jsou v nich provozovány jednotné kanalizační systémy. Ve všech městech jsou
vybudované částečné nebo kompletní kanalizační systémy. Nejčastěji se jedná o kanalizační sítě jednotné
kanalizace, která zajišťuje odvádění nejen splaškových, ale i dešťových vod. V některých městech je jednotný
systém doplněn v okrajových částech systémem splaškové kanalizace. Centrální řešení pomocí nové oddílné
kanalizační sítě a čistírny odpadních vod je nejčastější formou zajištění problematiky odkanalizování území.
V podmínkách kraje jsou možná i řešení lokálními prostředky. Zejména u menších obcí je možné do budoucna za
určitých podmínek (vyhovující geologické, hydrogeologické a morfologické poměry) uvažovat i s využitím domovních
mikročistíren, popř. žump (bezodtokových jímek) nebo s jejich kombinacemi.
Ostatní obce jsou často vybaveny kanalizací, která provedením připomíná dešťovou kanalizaci a funkčně je
kanalizací jednotnou. Tyto kanalizace byly budovány v minulosti nekoncepčně (mnohdy bez dokumentace) a po
technické stránce je jejich největším problémem způsob provedení, který zapříčiňuje, že značné množství odpadních
vod z těchto kanalizací je přímo vsakováno do podloží a ovlivňuje co do množství i do kvality podzemní vody nebo
jako odvodňovací drenáž, kterou je do místa zaústění do vodního toku eventuálně do příkopu přiváděno značné
množství balastních vod. Ve skutečnosti se tedy jedná o kanalizace zcela nevyhovující pro definitivní řešení
odvádění odpadních vod. V oblasti odvádění odpadních vod pomocí kanalizačních systémů na území Jihočeského
kraje budou realizována opatření pro výstavbu nové kanalizační sítě, dostavbu stávající kanalizační sítě a postupnou
rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
Budoucí řešení odvádění odpadních vod pomocí výstavby nové kanalizační sítě bude nejčastěji aplikováno u
menších sídelních celků, u nichž je uvažováno s likvidací odpadních vod v nové čistírně odpadních vod. To platí i v
případě obcí, u kterých je odkanalizování zajištěno pouze částečně nebo v nevyhovující podobě. Dle Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací bude preferována výstavba oddílné kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Řešení
odvádění odpadních vod pomocí dostavby nové kanalizační sítě bude používáno pouze v lokalitách, v nichž je již v
současnosti větší či menší část města či obce odkanalizována (nejčastěji jednotnou kanalizací). Dostavba této nové
kanalizační sítě bude časově provázána s výstavbou nové případně intenzifikací stávající čistírny odpadních vod.
S oblastí dostavby je úzce propojena rovněž varianta rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Toto řešení bude
aplikováno u měst a obcí, u nichž byla realizována dostavba části kanalizace. Současně je však nutné zajistit i
rekonstrukci stávajících stok. Tato rekonstrukce bude zahájena až po ukončení dostavby kanalizace a čistírny
odpadních vod, s jejím uzavřením je uvažováno nejpozději do r. 2050. V horizontu roku 2015 by cca 90 % obyvatel
Jihočeského kraje mělo být napojeno přímo na čistírny odpadních vod resp. domovní mikročistírny. U zbývajících 10
% obyvatel budou odpadní vody akumulovány v bezodtokých jímkách a následně odváženy k likvidaci na některou z
existujících čistíren odpadních vod. Převážná část vyprodukovaných odpadních vod tak bude likvidována v některé z
městských či obecních čistíren odpadních vod, pro likvidaci zbývajících odpadních vod budou využívány některé
průmyslové čistírny, eventuálně budou odpadní vody likvidovány jiným způsobem. Realizace těchto opatření se
projeví i značným zvýšením odstraněného znečištění.
Energetický mix Jihočeského kraje bude do budoucna s velkou pravděpodobností založen na významném podílu
využití energie z jaderné elektrárny. Další část systému zajištění regionu dodávkami energie je vhodné stavět na
ekonomicky a environmentálně šetrné kombinaci stávajících a případných nových zdrojů (kogenerační zdroje,
teplárenství, obnovitelné zdroje energie). V oblasti naplňování cílů územní energetické koncepce lze hovořit pro další
období zejména o podpoře směrů preferujících kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla, o hledání řešení pro
energetické využití produkovaných odpadů (zde je nutné zohlednit zejména územní potenciál z hlediska produkce a
využití odpadů) a rozšiřování výroby energie z OZE.
V oblasti energetiky by na území Jihočeského kraje měly být také podporovány zejména projekty, které budou
zahrnovat kombinaci opatření v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie. Je rovněž
potřeba zajistit snižování energetické náročnosti veřejných a dalších budov dle zákona o hospodaření s energiemi a
současně motivovat k energeticky úspornému a šetrnému chování i soukromé subjekty. Realizace energetických
úspor s cílem snižování spotřeby při současném rozumném využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie na území
regionu jsou významnou rozvojovou možností pro snížení emisní / imisní zátěže obyvatel a celého regionu. Tomu
však mnohdy brání nedokonalé legislativní podmínky v této oblasti. Úspor lze dosáhnout zejména v oblasti snižování
spotřeby energie pro výrobu tepla. Dle předpokládaného vývoje v okolních zemích lze předpokládat, že nebude
možné spoléhat na dovoz elektrické energie ze sousedních zemí, kde bude docházet spíše k omezování její výroby.
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Plánovaná dostava JETE tak může napomoci dalšímu snížení závislosti kraje i celé ČR na plynu a ropě ze zahraničí
a pomůže udržet energetickou bezpečnost země.
Podíl domácností napojených na plyn je v Jihočeském kraji nejnižší mezi všemi kraji v ČR. V obcích, kde není
dostupný zemní plyn, mohou volit občané a organizace jako dodatkový zdroj energie různá řešení. Nevyžaduje se
jednotné řešení pro všechny jako je tomu v případě plynofikace a teplofikace (ty vyžadují vysoký stupeň napojení,
aby měly investice do rozvodů návratnost). Vhodným doplňkovým zdrojem je např. kotel na biopalivo – dřevo,
brikety, pelety, přídavné elektrické topné těleso v akumulační nádrži, kotel na kapalný propan.
Dostavba 3. a 4. bloku JETE (předpokládané zahájení v letech 2016 - 17) bude znamenat posílení energetické
soběstačnosti regionu i řadu socioekonomických souvislostí významných pro další rozvoj celého kraje. Ze smluv
uzavřených mezi investorem a Jihočeským krajem vyplývá závazek investovat cca 2,5 mld. Kč do infrastruktury na
území kraje. Bude se jednat o investice do nájezdových tras (silniční komunikace ve směrech Písek – Temelín,
Tábor – Týn nad Vltavou a od D. Bukovska do Týna nad Vltavou, společně s vybudováním 11 obchvatů a opatřeními
místního významu v 6 obcích) v hodnotě cca 1,6 mld. Kč. Zbylá částka bude využita na další potřebnou infrastrukturu
(např. ubytovací kapacity – zejména na Českobudějovicku a Vltavotýnsku, které v budoucnu mohou sloužit pro
bydlení v sociální oblasti – např. bydlení pro seniory, startovací bydlení apod.). Významně bude investováno i do
bezpečnostních systémů. Samotná výstavba nabídne cca 4 tis. pracovních příležitostí, provoz si pak vyžádá cca 400
- 600 provozních zaměstnanců. Multiplikační efekty v tvorbě indukovaných pracovních míst lze sledovat i v oblasti
navazujících služeb a výrob (dle údajů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost by rozšíření JETE mohlo v regionu
zaměstnat zhruba až 15 tis. lidí). JETE produkuje z hlediska zásobování energiemi 1/5 celkové spotřeby ČR,
produkce stačí na tříletou potřebu celého území Jihočeského kraje. V souvislosti s připravovanou dostavbou je
potřeba řešit rovněž rozvoj souvisejících sítí (zejména se jedná o trasu Kočín – Mírovka (cca 105 km sítí). Dle dále
plánované aktualizace ZÚR bude směrem na Plzeňsko výkon veden zdvojením vedení VVN Kočín – Přeštice. Dále
je připravována teplofikace Č. Budějovic (zásobování celého levého břehu Vltavy - sídliště Máj, Vltava a výhledové
rozšíření na Pražské předměstí). Toto řešení může dotčené oblasti přinést žádané snížení emisí o cca 70 %.
Mezi důležité cíle v kontextu rozvoje potřeb současné společnosti a potřeby zvyšování konkurenceschopnosti
regionů patří zabezpečení komunikačních potřeb na území kraje, zvyšování dostupnosti internetu a dostupnosti
telekomunikačních sítí. Telekomunikační infrastruktura (mobilní technologie, vysokorychlostní internet) se rozvíjí na
území Jihočeského kraje nerovnoměrně. V kraji existují lokality, kde je dosud nedostatečné pokrytí jak sítěmi
mobilních operátorů (např. Šumava), tak pokrytí vysokorychlostním internetem. V současné době má efektivní využití
informačních a komunikačních technologií klíčový význam pro další rozvoj regionální ekonomiky a současně
spoluutváří předpoklady pro její efektivní fungování (např. podporují rozvoj inovací v řadě oblastí). Cílem tohoto
opatření je tak mimo jiné zvýšení dostupnosti ke službám elektronických komunikací, zejména prostřednictvím
vysokorychlostního internetu, rozšíření a zkvalitnění přístupu k vysokorychlostnímu internetu, a to jak v pevném
místě, tak zejména mobilním způsobem. Odpovídajícím způsobem je potřeba rovněž rozvíjet tuto oblast i
v souvislostech zajištění bezpečnosti regionu (krizové řízení).

5.5.1

Cíl opatření

Cílem opatření je zkvalitňování, rozvoj a zvyšování dostupnosti technické infrastruktury a jejích sítí
s ohledem na územní a socioekonomický vývoj Jihočeského kraje a s ohledem na zajištění bezpečnosti a
šetrného a udržitelného využití zdrojů.

5.5.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry
Vodohospodářská infrastruktura
- Realizovat aktivity vedoucí k naplňování cílů a opatření Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území
Jihočeského kraje a jeho aktualizace
- Postupná realizace doplňování, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů na území kraje (realizace
technických opatření u skupinových vodovodů, rekonstrukce vybraných částí rozvodné vodovodní sítě,
dokončení vodovodní sítě v obcích, kde tato síť dosud nepokrývá celé území obce - v závislosti na
předpokládaném počtu nových přípojek)
- Rozvoj vodovodů v obcích, které v současné době nemají veřejný vodovod (zejména v obcích, kde není
možné využít místní zdroje a je potřeba výstavby vodovodu nebo zajištění jiné formy dodávky dostatečného
množství pitné vody)
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Podpora řešení využití náhradního zdroje pitné vody pro oblast Českobudějovicka v případě náhlých stavů
(akce "Náhradní zdroj - vrty Mažice -Borkovice")
- Podpora realizace opatření pro zlepšení kvality povrchových i podzemních vod na území kraje
- Podpora projektů a opatření pro zlepšení zásobování vodou v obdobích sucha či jiných náhlých situací u
problémových lokalit v regionu
- Podpora realizace opatření pro výstavbu nové kanalizační sítě, dostavbu stávající kanalizační sítě a
postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území
Jihočeského kraje a jeho aktualizacemi (výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním
ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel a v ostatních obcích doporučených k výstavbě tímto materiálem,
rekonstrukce kanalizací - průběžně podle aktuálního technického stavu a výstavba či rekonstrukce
kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu včetně komplexních řešení
na úrovni mikroregionů v kraji)
- Podpora realizace opatření pro zajištění ochrany zdrojů pitné vody, ČOV a další vodohospodářské
infrastruktury před povodněmi
- Rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vodního hospodářství
Energetika
- Naplňování cílů a opatření územní energetické koncepce Jihočeského kraje a jejích aktualizací:
o rozvoj kombinované výroby elektrické energie a výroby tepla (s vyšším podílem využití zemního
plynu pro výrobu elektrické energie)
o preference energetického (zejména termického) zpracování využitelné složky produkovaných odpadů
s cílem dosáhnout až 80% podílu jejího využití, a to za současného zohlednění potřeb ochrany
životního prostředí (zejména ovzduší) a s ohledem na realizovatelnost ve vztahu ke konkrétnímu
území (vhodným měřítkem může být např. absorpce daného území z hlediska energetického
potenciálu odpadů - např. aglomerace Č. Budějovic, bývalých okresních měst)
o rozšiřování využití OZE v regionu
o podpora opatření vedoucích k posilování soběstačnosti Jihočeského kraje v oblasti zásobování
energií, na odolnosti proti krizovým situacím v energetickém systému, na vytváření pracovních míst
v oblasti malého a středního podnikání a na minimalizací narušování zdravotního stavu obyvatel a
faktorů pohody života v regionu
o podpora environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti energetiky s cílem rozšíření povědomí o
environmentálně šetrnějším zacházení s energiemi mezi občany kraje
o snižování měrné spotřeby pro vytápění budov (tepelné izolace a termosolární systémy) a rozvoj
nízkoenergetického stavitelství
o využití sluneční energie v přiměřené míře (bez podpory živelného rozvoje solárních elektráren
v otevřené krajině) – aplikace solárních kolektorů na střechy rodinných domů a budov pro přípravu
teplé užitkové vody a přitápění (mimo jiné přispívá k prodloužení životnosti budov)
o podpora využití biomasy jako energetického zdroje v rozumných mezích (souvislost s rozvojem
mimoprodukčních funkcí jihočeského zemědělství - vytváří prostor pro produkci nepotravinářské
výroby energetické a technické biomasy)
o podpora výstavby pasivních domů – podporuje rozvoj malého a středního podnikání a rozvoj
nízkoenergetického stavitelství
o podpora rozvoje rekuperačních technologií pro využití odpadního tepla, která přispívá k rozvoji
malého a středního podnikání a snižuje provozní náklady na užívání budov
o podpora opatření vedoucích ke společné výrobě tepla a elektřiny (lepší využití obsahu energie s
významem pro decentralizované a nezávislé zásobování elektřinou v případě krizových situací)
o podpora využití energie vody, síly větru a sluneční energie (rozvoj malých vodních elektráren,
větrných a solárních elektráren, které umožňují využití elektřiny nezávisle na elektrizační soustavě,
podmíněně ve vztahu k životnímu prostředí)
- Realizace opatření vedoucích k úsporám energie a opatření vedoucích k přechodu na méně znečišťující
paliva (podpora opatření, která povedou ke snižování podílu využití uhlí v energetice kraje, posílení využití
obnovitelných zdrojů energie a podpoře energetické účinnosti realizovaných opatření)
- Modernizace, další rozvoj a zvyšování bezpečnosti potřebných energetických sítí na území regionu
- Podpora projektů souvisejících s dostavbou 3. a 4. bloku JETE (úzká vazba na řadu záměrů v oblasti rozvoje
dopravy, jak z hlediska vnějšího napojení regionu – např. vazba na dálnici D3, tak z hlediska vnitřních
dopravních vztahů v regionu s koncentrací v širším okolí lokality JETE)
- Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie s přednostním využitím nikoliv na volných plochách
(fotovoltaika), ale přednostně např. ve výrobních závodech, v malospotřebitelských provozovnách apod.
- Podpora rozvoje kogeneračních zdrojů jako lokálních zdrojů pro výrobu tepla a elektřiny (např. na plyn a na

-
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-

dřevěné štěpky)
V oblasti teplárenství podpora přednostního využití uhlí pro výrobu tepla, nikoliv pro výrobu elektrické energie
Podpora rozvoje plynofikace v místech, kde je tato energetická forma využitelná a ekonomicky výhodná
Podpora dalšího rozvoje energetických sítí podporujících zvýšení jejich spolehlivosti a zvyšování energetické
účinnosti
Preference nalezení místa pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu z JETE mimo území
Jihočeského kraje
Podpora zpracování územních energetických koncepcí obcí v regionu jako nezbytných podkladů pro územní
plánování
Podpora poradenství a zprostředkování informací v oblastech souvisejících s úsporami energií (např.
občanská výstavba, vytápění, využití obnovitelných zdrojů apod.)
Podpora opatření, která povedou k zajištění stabilních a cenově udržitelných forem využívání energie pro
jihočeské domácnosti a podnikatelské subjekty
Podpora efektivního nakládání s druhotnými surovinami - jejich využití, recyklace, zlepšení systému jejich
sběru, třídění a úpravy
Podpora využití druhotných surovin jako energetické suroviny (zejména plasty)
Podpora zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek, které produkují domácnosti
Podpora aplikací nejlepších dostupných technik a úspor energie v průmyslových sektorech

Informační a komunikační technologie
- Podpora projektů vedoucích k maximalizaci pokrytí území Jihočeského kraje širokopásmovými,
vysokorychlostními telekomunikačními službami na pevných i mobilních sítích (včetně napojení periferních
lokalit s řídkým osídlením) a s tím související šíření a rozvoj služeb v oblasti eGovernmentu)
- Podpora rozšiřování, zvyšování dosažitelnosti a využívání vysokorychlostního internetu v kraji (na úrovni
jednotlivců a domácností i na úrovni veřejné správy a soukromého sektoru)
- Podpora internetizace všech odvětví v regionu (např. kultura, cestovní ruch, vzdělávání, doprava, zdravotněsociální oblast, školství atd.)
- Podpora rozvoje spolupráce na úrovni veřejného, soukromého a neziskového sektoru prostřednictvím využití
informačních technologií
- Podpora vzdělávání obyvatel i podnikatelské veřejnosti v oblasti znalostí a využívání moderních informačních
a komunikačních technologií jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti podnikání i uplatnění na trhu
práce
- Rozvoj a integrace specifických funkčních systémů budovaných na vysokorychlostní infrastruktuře, např.
v oblasti dopravy (dopravní telematika), energetiky (Smart Grids, Smart Metering), bezpečnosti (kamerové
systémy), krizového řízení (varovné systémy), životního prostředí (monitoring) aj.
- Rozvoj nových informačních a komunikačních kanálů (např. digitální TV, call centra, videokonferenční
systémy aj.)
- Podpora rozvoje ICT služeb a infrastruktury v oblasti zvyšování bezpečnosti
- Podpora zvyšování počítačové gramotnosti veřejnosti v regionu (zvyšování dostupnosti e-Služeb, a to i pro
digitálně vyloučené občany – e-Inclusion)
Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, vlastníci a správci vodohospodářské, energetické a
telekomunikační infrastruktury, města a obce Jihočeského kraje, podnikatelské subjekty, neziskové
organizace, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 - 2020
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6 PRIORITNÍ OSA 3 KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY,
PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ
SOUDRŽNOSTI
6.1 Vymezení prioritní osy a vazeb na další prioritní osy
Třetí prioritní osa je tematicky nejrozsáhlejší prioritní oblastí PRK. Osa postihuje širokou škálu služeb, které jsou
tradičně zajišťovány na základě veřejné poptávky (možné je rovněž jejich poskytování na komerční bázi či
kombinovanou formou). Jedná se především o služby v oblasti vzdělávání, sociálních služeb, zdravotnictví či
bezpečnosti v regionu. Důležitým tématem je rovněž podpora opatření ke zlepšování podmínek pro bydlení
v jednotlivých částech kraje. Všechny tyto služby se společně podílejí na vytváření základních podmínek pro kvalitu
života. Na druhé straně se v případě neřešení přetrvávajících nedostatků může celá tato oblast stát faktorem
oslabujícím atraktivitu kraje jako místa pro život či rozvoj ekonomických aktivit. Je proto potřeba řešit plošnou
dostupnost a kvalitu těchto služeb, aby byly uspokojovány potřeby obyvatel kraje co možná nejvíce rovnoměrně a
dlouhodobě. Společným cílem uvedených služeb rovněž bude snižovat plošně počet osob, které jsou ohroženy
různými formami sociálního vyloučení. Důležitými prvky pro naplňování strategie tak budou také opatření v oblasti
integrace a aktivizace těchto skupin.
Dále jsou obsahem této osy opatření zacílená do oblasti zázemí, vybavenosti a služeb pro trávení volného času.
Strategie je zaměřená na další rozšiřování a zkvalitňování nabídky sportovního a kulturního vyžití primárně pro
obyvatele regionu, ale i jeho návštěvníky. Výraznou prioritou v tomto kontextu bude orientace této nabídky na mládež
(součást celkového konceptu prevence kriminality a rizikových jevů). Další významnou cílovou skupinou jsou
v souvislostech demografického vývoje senioři či národnostní menšiny. Na formování nabídky v této oblasti se mimo
jiné podílejí lokální iniciativy obyvatel, neziskový i podnikatelský sektor. Občanský a neziskový sektor tvoří
významnou součást společnosti a v rámci prioritní osy je jeho činnosti rovněž věnována patřičná pozornost.
V otázkách bydlení bude podpora koncentrována jak do oblasti nabídky kvalitního bydlení s důrazem na oblast
bydlení pro znevýhodněné skupiny (např. startovací byty, malometrážní byty či prostupné vícestupňové bydlení).
Velmi důležitým aspektem pro rozvoj veřejných služeb je rovněž kvalita veřejné správy. Zde je potřeba systematicky
zlepšovat, monitorovat a vyhodnocovat přínosy jednotlivých opatření a aktivit, které budou s cílem zefektivnění
fungování veřejné správy aplikovány. Významné v této souvislosti bude např. zvyšování kvalifikace a kompetenčních
dovedností úředníků veřejné správy či optimalizace dílčích procesů ve veřejné správě (na krajské i obecní úrovni).
Důležitá bude otázka koordinace dalšího rozvoje regionu jako celku nebo jeho dílčích částí (mikroregionů, území
spravovaných místními akčními skupinami apod.). Zde je potřeba hledat takové přístupy, které povedou k využívání
potenciálu mikroregionů, povedou ke zlepšování vzájemné spolupráce a výměny zkušeností. Samostatnou kapitolou
pak je rozvoj přeshraniční spolupráce (na úrovni obecní, mikroregionální, euroregionální či nově na úrovni ERDV),
která je pro jihočeský region dlouhodobě oblastí s rozvojovým potenciálem.
I přesto, že v dílčích oblastech působnosti této prioritní osy byly v minulosti učiněny významné kroky ke zlepšení,
přetrvávají některé závažné strukturální nedostatky. Stejně tak lze konstatovat, že vzhledem k demografickému
vývoji, změnám v sociální a ekonomické oblasti se objevují další výzvy, na které je potřeba reagovat. Dlouhodobě se
s většími problémy v tomto ohledu potýkají venkovské regiony. Další rozvoj v těchto oblastech je tedy nutné plánovat
s ohledem na aktuální i budoucí potřeby regionu a jednotlivých mikroregionů se společným cílem postupného
zvyšování kvality života obyvatel.
Témata řešená v rámci prioritní osy 3 mají významné vazby a multiplikační souvislosti s ostatními prioritními osami.
Nejsilnější vazbu lze sledovat pravděpodobně k prioritní ose č. 1. Dostupnost a kvalita všech typů služeb řešených
v prioritní ose 3 společně s nabídkou možností pro trávení volného času, bydlení atd. spoluutvářejí předpoklady pro
setrvání stávajících i příchod nových obyvatel do regionu. Rovněž mohou ovlivnit i návratnost absolventů či osob
odcházejících za zkušenostmi do zahraničí. Mají tak pozitivní vliv na trh práce a kvalitu lidských zdrojů v regionu.
S kvalitou života pak zprostředkovaně souvisí i dopravní dostupnost regionu a jednotlivých sídel, a to např. včetně
rychlosti spojení na hlavní rozvojová centra. Stejně jako v případě ostatních prioritních os lze sledovat souvislosti
s prioritní osou č. 4, a to na úrovni přednostní podpory takových řešení a projektů, které budou co nejvíce šetrné
k cenné jihočeské krajině a všem složkám životního prostředí. V kontextu vazeb na prioritní osu č. 5 pak lze sledovat
jednoznačné synergie např. v otázkách využití kulturního, sportovního, volnočasového či lázeňského / wellness
potenciálu regionu.
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6.2 Cíl prioritní osy
Cílem prioritní osy č. 3 je rozšiřovat nabídku a zlepšovat kvalitu a územní dostupnost sítě veřejných a
dalších služeb pro obyvatele, soukromý a veřejný sektor i návštěvníky Jihočeského kraje, posilovat všechny
formy rozvojové spolupráce a komunikace na místní, regionální i přeshraniční úrovni, a to vše při pružném a
dále se zefektivňujícím výkonu veřejné správy a aktivní činnosti občanského sektoru.

6.3 Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby
Opatření je zaměřeno na oblasti počátečního vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, bezpečnosti a prevence
rizikového chování. Počáteční vzdělávání je jedním ze základních stavebních kamenů kvality lidských zdrojů
v Jihočeském kraji. Význam má rovněž pro budoucí pracovní uplatnění žáků a absolventů a jeho pozitivní stimulace
tak má významný vliv na celkovou strukturu a výkonnost ekonomiky regionu. Zlepšování podmínek pro počáteční
vzdělávání vzhledem k aktuálním potřebám regionu tedy představuje významný rozvojový směr. Dle Dlouhodobého
záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihočeského kraje je cílem v oblasti počátečního
vzdělávání zachovat zásadní podíl žáků v učebních oborech a stabilizovat podíl maturitních oborů a tím vytvářet
základnu také pro udržení podílu kvalifikovaných dělníků. U dětí ve věkové skupině předškolního věku roste
demografická křivka, vrcholu dosáhne cca kolem roku 2017. Na tuto skutečnost je potřeba reagovat navyšováním
kapacity mateřských škol v potřebných lokalitách. Problém nedostatku míst v mateřských školách mohou v kraji řešit
dále i soukromé / firemní MŠ. Jihočeský kraj disponuje ve vazbě na aktuální a předpokládaný demografický vývoj
dostatečnou kapacitou základních škol. Je však potřeba např. zlepšit jejich spolupráci se středními školami a
zaměstnavateli s cílem reagovat optimálně a v souladu s potřebami trhu práce na aktuální vývoj a trendy. Podpořit je
potřeba i polytechnické vzdělávání. V oblasti středního vzdělávání je nutné reagovat na demografický vývoj, který
potrvá cca do roku 2017, odpovídajícími optimalizačními kroky. Kromě postupného všeobecného zlepšování
vybavenosti škol je také potřeba podpořit rozvoj odborného vzdělávání (při zachování cca čtvrtinového podílu
všeobecného vzdělávání). V kraji lze sledovat prohlubující se nižší zájem o studium tradičních oborů navázaných na
historii a charakteristiku regionu. Důležitým tématem je spolupráce středních škol se zaměstnavateli (platí již pro
základní školy) a motivace žáků a studentů ke studiu technicky a přírodovědně zaměřených oborů. Postupně je
potřeba zlepšovat i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. zdravotně postižení
či sociálně znevýhodnění). Významným tématem dalšího rozvoje bude i podpora různých forem spolupráce (na trhu
práce, mezi školami, se zahraničními partnery) a také sledování kvality vzdělávání v regionu ve vazbě na stanovené
indikátory z centra řízení (MŠMT, ČŠI), které je k tomu kompetentní a práce s jeho výsledky pro další rozvoj kvality
lidských zdrojů. Pozornost bude v rámci opatření věnována rovněž prevenci rizikového chování.
Ve sféře sociálních a zdravotních služeb na území Jihočeského kraje bude cílem v nadcházejícím plánovacím
období zejména zajištění rozvoje kvality a vybavenosti jednotlivých zařízení a služeb. S ohledem na demografický
vývoj bude v určitých směrech nutné hledat účelná propojení obou oblastí, přičemž cílem bude zajištění dlouhodobé
péče o obyvatele regionu.
V kraji probíhá optimalizace sítě sociálních služeb, která bude reflektovat časovou a místní dostupnost s ohledem na
finanční zdroje. Nedokončený proces se dosud projevuje přetrvávající nevyhovující strukturou, kapacitou a
dostupností některých sociálních služeb a zařízení v některých (zejména periferních) částech regionu. Přestože bylo
v nedávném období (i s dotační podporou) do infrastruktury sociálních služeb investováno poměrně velké množství
prostředků, některé objekty pobytových zařízení sociálních služeb vykazují horší stavebně-technický stav (zejména
z důvodu jejich stáří). V oblasti samotných sociálních služeb na území Jihočeského kraje se jejich zajištění plánuje
prostřednictvím střednědobých, resp. akčních plánů a to na celokrajské úrovni (Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb) i na úrovni obcí s rozšířenou působností, mikroregionů či jednotlivých obcí. V maximální možné míře je při
tom využíváno metod komunitního plánování (tj. zapojení relevantních aktérů – poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů
sociálních služeb a široké veřejnosti do procesu tvorby těchto plánů), které umožňují co nejlepší možnou reakci na
aktuální potřeby občanů daného území při současné optimalizaci značně omezených zdrojů, které jsou pro danou
oblast k dispozici. Na krajské úrovni je v sociální oblasti sdílena vize zajištění optimální sítě sociálních služeb na
území kraje pro naplnění potřeb uživatelů a možností zadavatelů na úrovni 21. století. V rámci krajského plánování
sociálních služeb byly definovány následující cílové skupiny, na které je pomoc v sociální oblasti soustředěna:
Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, Osoby v akutně nepříznivé sociální situaci a Osoby
ohrožené drogou nebo na drogách závislé. V Jihočeském kraji jsou sociální služby zaměřeny na prevenci sociálního
vyloučení, podporu života v přirozeném prostředí cílových skupin, ochranu zranitelných skupin obyvatelstva před
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porušováním jejich občanských práv a před neodborným poskytováním služeb. V souvislosti s předpokládaným
vývojem demografické křivky v kraji lze očekávat v blízké budoucnosti stárnutí populace a s tím spojený růst potřeby
a významu sociálních a zdravotních služeb. Z pohledu cílových skupin v sociální oblasti jsou však kromě samotných
sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách velmi důležité i doprovodné / související služby
(služby mimo režim zákona) a jejich rozvoj. Tyto služby vhodným způsobem doplňují systém poskytovaných
sociálních služeb a spoluutvářejí komplex využitelné nabídky možností pro potírání rozdílů v sociální oblasti.
Jihočeský kraj je dlouhodobě v menší míře ohrožován nepříznivými socio-demografickými podmínkami, což má
pozitivní vliv i na obecnou úroveň bezpečnosti v regionu (nižší míra kriminality s převahou kriminality majetkového
charakteru s koncentrací do krajského města a jeho okolí a dalších větších měst nebo kulturních či rekreačních
center – např. Lipno, Orlík). Možná bezpečnostní rizika pro nadcházející plánovací období lze na území regionu
očekávat např. v souvislosti s realizací významných investic (dostavba JETE, dopravní stavby apod.), kdy dojde
jednak k navýšení koncentrace osob na stavbách a jejich okolí a rovněž vznikne potřeba zajištění bezpečnosti
následného provozu na vybudované infrastruktuře. Pro budoucí řešení této a dalších problematik nejsou na straně
Policie ČR odpovídající personální kapacity a je potřeba hledat podporu pro jejich optimalizaci. Posilována by rovněž
měla být vzájemná spolupráce mezi bezpečnostními složkami a samosprávami.
Ohrožením z hlediska výskytu rizikového chování je vystaveno zejména školní prostředí (především základní a
střední školy). Z těchto důvodů jsou na školách realizovány v různé míře programy specifické primární prevence
(limitem jejich většího uplatnění jsou finanční prostředky škol). Z hlediska prevence kriminality je v kraji relativně
dostatečná nabídka specifických preventivních programů např. zaměřených na násilí, šikanu, trestnou činnost
mladistvých, rizikové sexuální chování apod. Nižší je však poptávka ze stran obcí, škol a podobných institucí
pracující s těmito rizikovými skupinami, přičemž hlavním důvodem jsou omezené finanční prostředky.
Obce jsou klíčovým subjektem při zavádění a realizaci preventivních opatření na místní úrovni. Větší obce
k zabezpečení veřejného pořádku (a s tím související prevencí kriminality) zřizují obecní policii, popř. ustanovují
manažery prevence kriminality nebo komise prevence kriminality. V městech jsou zřizovány kamerové systémy,
které mohou být významným nástrojem prevence kriminality a rizikového chování. Vhodné je proto udržovat a
případně rozšiřovat kamerové systémy do míst, kde je prokazatelně zvýšené riziko trestné činnosti. Jihočeský kraj
vykazuje druhý nejvyšší počet rekreačních objektů mezi kraji. S tím souvisí i struktura páchané majetkové trestné
činnosti týkající se často právě těchto objektů.
Do budoucna bude vhodné ze strany obcí opět zaměřit pozornost na podporu projektů v oblasti sociální prevence
(aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých
společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti) a
projektů informačního charakteru (aktivity zaměřené na zvýšení bezpečnosti a informovanosti občanů především
v oblastech zatížených vyšší mírou trestné činnosti). V kraji se realizuje několik probačních programů pro dospělé a
učebních programů pro mladistvé a mladé dospělé prvopachatele zaměřených na zvyšování právního vědomí,
posilování sociálních dovedností a snižování recidivy. Problémem v regionu neodpovídající kapacita zařízení pro
osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo nedostatek kvalifikovaných (terénních) sociálních
pracovníků. Na celokrajské úrovni je potřeba postupně naplňovat cíle Koncepce prevence kriminality (podpora
komunikace a spolupráce kraje se samosprávami obcí, státními orgány a poskytovateli programů a služeb v oblasti
prevence kriminality, poskytováním kvalitních a komplexních informací zvýšit informovanost široké veřejnosti v kraji –
informace o předcházení trestné činnosti a možnostech ochrany před ní, o nabídce pomoci v případě ohrožení
trestnou činností a o programech prevence kriminality a realizace kvalitních programů sociální a situační prevence
na úrovni primární, sekundární i terciární prevence v Jihočeském kraji).
Objektové zázemí v oblasti zdravotnictví na území Jihočeského kraje je rámcově stabilizováno a podařilo se jej
v posledních letech výrazně zmodernizovat a zkvalitnit. Přesto zůstávají do budoucna v této oblasti některé
infrastrukturní výzvy. I nadále je potřeba pracovat na zlepšování a posilování v oblasti vybavení (technické,
přístrojové, provozní) zdravotnických zařízení a služeb v regionu ve vazbě na vývoj a potřeby. Velkým problémem
zdravotnictví je stárnutí pracovníků (jedná se o celorepublikový jev). Průměrný věk se pohybuje kolem 54 let.
Vzhledem k problematice systému vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a stoupající věkové hranici lékařů,
a to nejen v primární péči, hrozí v blízkém časovém horizontu ukončení činnosti některých nestátních zdravotnických
zařízení, čímž může dojít k celkovému zhoršení dostupnosti péče v regionu. S tím souvisí i hrozba následného
přetížení lékařů, poklesu kvality poskytovaných služeb a v neposlední řadě výrazný nedostatek zdravotnických
zařízení a lékařů v řadě odborností. Další informace a konkrétní opatření v této oblasti jsou řešeny v rámci Koncepce
zdravotnictví Jihočeského kraje.
Z hlediska rozvoje služeb zdravotnické záchranné služby je potřeba se zaměřit na dokončení optimalizace její
dostupnosti (dokončení pokrytí dosud hůře časově a vzdálenostně dostupných území v regionu). Ke zvýšení
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akceschopnosti a připravenosti Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje včetně připravenosti na
mimořádné situace v kraji bylo zbudováno nové Krajské zdravotnické operační středisko, které koordinuje činnost
oblastních středisek. Vznikly i specializované skupiny (např. „Biohazard team“, „Výškové záchranné družstvo“).
Plánováno je nastavení jednotných standardů v oblasti informačních a komunikačních technologií používaných
k propojení Krajského zdravotnického operačního střediska s ostatními složkami IZS. Potřeba je optimalizovat dílčí
vazby přednemocniční a nemocniční péče. Své místo v dalším rozvoji ve zdravotnictví na území Jihočeského kraje
má rovněž spolupráce v oblasti služeb zdravotnické péče v příhraničních částech regionu.
S ohledem na sociálně-demografický vývoj Jihočeského kraje lze usuzovat, že počet obyvatel vyhledávající
zdravotní služby bude stagnovat, se změnou věkového složení a zdravotního stavu obyvatel se však četnost
vyhledávání zdravotních služeb zvýší. Těmto nárokům se bude muset přizpůsobit i struktura poskytovaných služeb.
Současně lze říci, že budoucí potenciál je nutné plánovat s vědomím a existencí nosných oborů ve zdravotnických
zařízeních. V Koncepci zdravotnictví Jihočeského kraje jsou z hlediska střednědobého vývoje pro oblast zajištění
léčebné péče tyto nosné obory (specializace) definovány.
Obecně je v oblasti zdravotnictví i nadále potřeba zvyšovat kvalitu a flexibilitu lidských zdrojů (celoživotní učení,
přebírání zahraničních zkušeností, rozvoj jazykové vzdělanosti atd.). S tím souvisí i posilování spolupráce
zdravotnického a vzdělávacího systému, která může přispět ke zlepšení dostupnosti pracovní síly v oblasti
zdravotnictví a tím i ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče v regionu. Potřeba je rovněž posilovat práci s veřejností
(osvěta populace v regionu v oblasti poskytování první pomoci a také ochotě tuto pomoc poskytovat, motivace
k eliminaci zbytečných návštěv lékaře apod.). Snaha musí směřovat také do oblasti zamezení dalšího odlivu lékařů
z regionu a k motivaci příchodu zejména mladých lékařů (např. do menších okresních nemocnic).

6.3.1

Cíl opatření

Cílem tohoto opatření je zajištění kvalitních a dostupných služeb v oblasti počátečního vzdělávání a
v sociálně-zdravotní oblasti pro všechny občany regionu ve vazbě na potřeby a možnosti jednotlivých obcí,
mikroregionů a dílčích lokalit v Jihočeském kraji.

6.3.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry
Počáteční vzdělávání
- Udržení optimálních kapacit mateřských škol v reakci na demografický vývoj – v oblastech, kde demografická
křivka a její budoucí vývoj převyšuje stávající kapacity (jak ve větších městech, tak v menších obcích, a to
včetně podpory zřizování alternativních typů škol – soukromé, firemní MŠ apod.)
- Udržení a zkvalitňování kapacit určených pro vzdělávání na základních školách, postupný a finančně zajištění
rozvoj inkluzívního vzdělávání na základních školách a především motivace žáků k navazujícímu studiu na
středních školách technického směru (ve vazbě na potřeby trhu práce v regionu)
- Optimalizace sítě a vybavenosti středních škol na území regionu včetně optimalizace struktury oborů dle
potřeb trhu práce v regionu a zachování tradičních oborů navázaných na historii a charakteristiku regionu,
zlepšování kvality výuky a vybavenosti na středních školách, podpora zájmu o studium technicky a
přírodovědně zaměřených oborů, podpora výuky některých předmětů v cizích jazycích atd.
- Podpora dalšího rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně či
sociálně znevýhodnění) včetně optimalizace vzdělávacích zařízení pro tuto skupinu – např. podporou činnosti
asistentů pedagoga a podpora rozvoje mimořádně nadaných žáků a studentů, pouze ve vazbě na finanční
zajištění těchto aktivit
- Realizace programů a opatření vedoucích k předcházení a eliminaci rizikového chování (vazba na Koncepci
prevence kriminality Jihočeského kraje a Strategii prevence rizikového chování dětí a mládeže Jihočeského
kraje), k výchově zdravého životního stylu dětí a mládeže, posilování sociálních a společenských dovedností,
sebevědomí a dalších měkkých dovedností a znalostí
- Podpora zvyšování dostupnosti a kvality jazykového vzdělávání v regionu (již od předškolního věku dětí)
- Podpora zájmového vzdělávání, a to jak na materiální a technické úrovni, tak na úrovni systémové podpory
zkvalitňování zájmového vzdělávání a jeho dostupnosti
- Podpora fungování integrovaného systému poradenství v oblasti vzdělávání, a to formou spolupráce
pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center, středisek výchovné péče, center
podpory inkluzívního vzdělávání aj.
- Podpora vzniku a realizace vzdělávacích programů zaměřených např. na veřejnou správu, informační
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technologie, cestovní ruch, zdravotnictví a sociální oblast a další potřebné oblasti např. dopravu, logistiku,
mechatroniku, elektrotechniku, strojírenství ve vazbě na další rozvoj JETE apod.
Pokračování postupné modernizace sítě základních uměleckých škol, podpora jejich hmotného i provozního
provazování s dalšími vzdělávacími zařízeními a podpora obsahového zkvalitňování výuky na těchto školách
Aplikace opatření a přístupů stanovených MŠMT, které povedou ke zlepšení výsledků a profilů žáků škol
v Jihočeském kraji v rámci mezinárodních srovnání (PISA, TIMSS)
Rozvoj spolupráce škol napříč spektrem subjektů vzdělávací soustavy (zejména spolupráce základních a
středních škol s vazbou na pracovní trh a uplatnění žáků) a rozvoj nadregionálních forem spolupráce
Podpora dalšího rozvoje přeshraničních forem spolupráce v oblasti vzdělávání (společné vzdělávací a
výchovné projekty, pracovní skupiny, mobilita žáků, studentů a pedagogů, jazykové vzdělávání, podpora
zapojování mladých obyvatel do iniciativy Mládež v pohybu apod.)
Podpora spolupráce škol se zaměstnavateli (zejména na úrovni středních a základních škol v regionu s cílem
posílení vazeb na trhu práce) a s cílem optimalizace oborové nabídky v oblasti středního vzdělávání – praxe
žáků zejména v oborech elektrotechnických a strojních, studentů i pedagogů
Zlepšování technického vybavení všech typů škol (moderní ICT technologie apod.) s cílem zvyšování kvality a
efektivity výuky
Zajištění většího počtu bezbariérových vstupů do škol a školských zařízení ve vazbě na zvyšující se inkluzi
Podpora projektů zaměřených na zvyšování matematické, čtenářské a IT gramotnosti žáků a studentů
Příprava a realizace grantových programů Jihočeského kraje reagujících na aktuální či budoucí změny potřeb
v oblasti vzdělávání a podpora škol při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů
Podpora vzdělávání dospělých v rámci dalšího vzdělávání (formou využití center dalšího vzdělávání při
školách)
Vznik a podpora samostatného Vzdělávacího a projektového centra kraje

Sociální oblast, bydlení a prevence kriminality
- Realizace cílů SPRSS, jeho průběžná evaluace a aktualizace v návaznosti na měnící se potřeby obyvatel a
regionu a jeho jednotlivých částí (včetně udržení realizace těchto procesů na krajské i nižší úrovni v regionu)
- Podpora transformace sítě sociálních služeb z hlediska místní, časové a ekonomické dostupnosti, podpora
investičních opatření pro řešení nevyhovujícího stavebně-technického stavu některých pobytových zařízení
sociálních služeb
- Příprava a realizace plánů rozvoje sociálních a souvisejících služeb v územích mikroregionů, území ORP či
v jednotlivých městech a obcích s využitím metod komunitního plánování
- Podpora zachování, zkvalitnění a rozvoje sociálních služeb pro seniory v souladu s měnícími se potřebami
této cílové skupiny a ve vazbě na vývoj zaměření cílů SPRSS a dostupné finanční možnosti (podpora
odborného sociálního poradenství, osobní asistence, pečovatelské služby, tísňové péče, průvodcovských a
předčitatelských služeb, odlehčovacích služeb, center denních služeb, denních a týdenních stacionářů,
domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče, telefonické krizové pomoci ad.)
- Podpora zachování, zkvalitnění a rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v souladu
s měnícími se potřebami této cílové skupiny a ve vazbě na vývoj zaměření cílů SPRSS a dostupné finanční
možnosti (podpora odborného sociálního poradenství, osobní asistence, průvodcovských a předčitatelských
služeb, samostatného bydlení, odlehčovacích služeb pro osoby se zdravotním postižením, center denních
služeb, denních a týdenních stacionářů, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním
režimem, chráněného bydlení, rané péče, tlumočnických služeb, služeb následné péče, sociálně aktivizačních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutických dílen, sociální rehabilitace ad.)
- Podpora naplňování cílů Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Jihočeského kraje
- Podpora zachování, zkvalitnění a rozvoje sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež v souladu
s měnícími se potřebami této cílové skupiny a ve vazbě na vývoj zaměření cílů SPRSS a dostupné finanční
možnosti (podpora odborného sociálního poradenství, domů na půli cesty, nízkoprahových zařízení pro děti a
mládež včetně analýzy potřebnosti vzniku či navýšení kapacit těchto zařízení v jednotlivých částech regionu,
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, terénních programů ad.)
- Podpora rozvoje služeb pro rodiny s dětmi / podpora rodinné politiky (posilování rodičovských kompetencí,
mezigeneračního soužití, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti apod.)
- Podpora zachování, zkvalitnění a rozvoje sociálních služeb pro cílovou skupinu osob v akutně nepříznivé
sociální situaci v souladu s měnícími se potřebami této cílové skupiny a ve vazbě na vývoj zaměření cílů
SPRSS a dostupné finanční možnosti (podpora odborného sociálního poradenství, telefonické krizové pomoci,
azylových domů, krizové pomoci, intervenčních center, nízkoprahových denních center, nocleháren, terénních
programů, sociální rehabilitace, dále podpora vzniku a rozvoje systémů propustného vícestupňového bydlení
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s doprovodným sociálním programem ad.)
Podpora zachování, zkvalitnění a rozvoje sociálních služeb pro cílovou skupinu osob ohrožených drogou nebo
drogově závislých v souladu s měnícími se potřebami této cílové skupiny a ve vazbě na vývoj zaměření cílů
SPRSS a dostupné finanční možnosti (podpora odborného sociálního poradenství, kontaktních center, služeb
následné péče, terapeutických komunit, terénních programů, odborných setkání)
Podpora zachování, zkvalitnění a rozvoje služeb, které mají úzký vztah k ochraně veřejného zdraví (podpora
programů výměn injekčního materiálu, předávání cílených a odborných informací, edukace, informací,
testování na infekční onemocnění a následná podpora léčebných intervencí) - v širším slova smyslu toto
opatření lze vztáhnout i na další cílové skupiny (pouliční prostituce, málo vzdělané obyvatelstvo, cizince a
menšiny apod.)
Podpora spolupráce mezi organizacemi působícími ve zdravotní a sociální oblasti, podpora vhodných
propojení mezi sociální a zdravotní oblastí s cílem zajištění dlouhodobé péče o obyvatele kraje
Společný lobbying a snaha o ovlivňování centrální úrovně směrem k udržení či navýšení objemu finančních
prostředků pro rozvoj sítě sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje
Podpora zlepšování podmínek pro udržení odborného personálu v sociální a zdravotní oblasti v regionu
Motivace k většímu zapojení obcí do struktury financování sociálních služeb a jejich rozvoje na území
Jihočeského kraje
Zajištění dostatečné a pravidelné informovanosti mezi poskytovateli sociálních služeb, Jihočeským krajem a
obcemi / mikroregiony a směrem k veřejnosti a obecním samosprávám
Podpora rozvoje sítí dobrovolníků a jejich aktivit
Podpora opatření vedoucích ke snižování rizik spojených se zadlužováním domácností a jednotlivců
Podpora rozvoje výzkumných a rozvojových aktivit v sociální a zdravotní oblasti (stáže, přenášení dobrých
zkušeností z jiných regionů a ze zahraničí)
Podpora rozvoje sociálního podnikání, které mimo jiné umožňuje sociálně vyloučeným osobám a osobám
ohroženým sociálním vyloučením aktivní vstup na trh práce
Podpora rozvoje souvisejících / doprovodných služeb, které vhodně doplňují síť sociálních služeb
poskytovaných dle zákona o sociálních službách
Podpora terénní sociální práce jako jednoho z klíčových témat v oblasti služeb sociální prevence na území
Jihočeského kraje (zejména ve vztahu k osobám ohroženým sociálním vyloučením)
Podpora zpracování a realizace cílů Koncepce prevence kriminality na krajské i obecní úrovni
Podpora komunikace a spolupráce kraje se samosprávami obcí, státními orgány a poskytovateli programů a
služeb v oblasti prevence kriminality (včetně oblasti přednáškové činnosti, spolupráce v oblasti bezpečnosti
dopravy – BESIP apod.)
Podpora rozvoje informovanosti široké veřejnosti v kraji (aktivity zaměřené na zvýšení bezpečnosti a
informovanosti občanů především v oblastech zatížených vyšší mírou trestné činnosti - metody prevence
kriminality, předcházení rizikového chování apod.)
Podpora zpracování a realizace cílů Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže na krajské i obecní
úrovni
Podpora spolupráce s Krajskou radou seniorů
Podpora realizace a rozvoje programů specifické primární prevence, specifických preventivních programů a
intervenčních programů
Podpora poradenství a psychosociální pomoci obětem trestné činnosti
Podpora osvěty, projektů informačního charakteru (přednášková činnost, volnočasové aktivity, služby sociální
prevence)
Podpora rozvoje městských a obecních kamerových systémů (údržba a případné rozšiřování do míst, kde je
prokazatelně zvýšené riziko trestné činnosti)
Podpora projektů v oblasti sociální prevence (aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince
a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány
za klíčové příčiny páchání trestné činnosti)
Podpora realizace a rozšiřování probačních programů pro dospělé a učebních programů pro mladistvé a
mladé dospělé prvopachatele zaměřených na zvyšování právního vědomí, posilování sociálních dovedností a
snižování recidivy
Podpora medializace preventivních aktivit a programů na úrovni kraje ve vztahu k veřejnosti
Podpora rozvoje bytové výstavby a modernizace stávající zástavby s cílem stabilizace sídelní struktury
Jihočeského kraje
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Zdravotnictví
- Další zlepšování a posilování úrovně vybavení (technické, přístrojové, provozní) zdravotnických zařízení a
služeb v regionu ve vazbě na vývoj a potřeby v této oblasti
- Realizace a vyhodnocování plnění cílů Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje
- Posilování a zkvalitňování personálního obsazení zdravotnických zařízení a služeb ve vazbě na optimalizační
procesy sítě zdravotnických služeb na území regionu
- Zvyšování úrovně vzdělání pracovníků v oblasti zdravotní péče včetně přebírání zahraničních zkušeností,
rozvoje jazykové vzdělanosti, ICT atd.
- Rozvoj eHealth, ICT pro podporu on-line monitoringu zdraví občanů
- Podpora specializačního a dalšího (celoživotního) vzdělávání lékařů v oborech, které jsou v kraji
poddimenzované a podpora dalšího (celoživotního) vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
- Podpora akreditace zdravotnických zařízení provozujících činnost a současně sídlících na území Jihočeského
kraje
- Realizace opatření vedoucích k zamezení odlivu lékařů z regionu – ať už do jiných regionů v ČR či do
zahraničí (vazba na dlouhodobý trend poklesu zájmu o lékařské pozice v posádkách ZZS, odliv lékařů z této
oblasti, nedostatečný příliv mladých lékařů do menších okresních nemocnic atd.)
- Podpora opatření, jejichž cílem bude řešení problému stárnutí lékařů (platí plošně nejen pro Jihočeský kraj),
kdy v důsledku nedostatečného přílivu mladých lékařů do regionu dochází ke zvyšování průměrného věku
lékařů
- Posilování vazeb a spolupráce v oblasti zdravotnického a vzdělávacího systému, které mají společný vliv na
trh práce v oblasti zdravotnictví a mohou přispět ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče v regionu
- Vzdělávání a osvěta populace v regionu v oblasti poskytování první pomoci a také ochotě tuto pomoc
poskytovat – spolupráce složek IZS se školami, složkami hasičských záchranných sborů, s obcemi atd.
- Stabilizace a rozvoj personálního a technického vybavení v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a obecně
požadovanými standardy.
- Podpora akreditace zařízení umožňujících výuku a další vzdělávání lékařských i nelékařských pracovníků
- Podpora trvalého zvyšování kvality poskytované zdravotnické péče v souladu s mezinárodními standardy
kvality
- Při zavádění nových technologií, přístrojové techniky a obnově vozového parku klást důraz na nejvyšší možný
stupeň ochrany a bezpečnosti pacienta i personálu při co nejefektivnějším vynakládání veřejných prostředků
- Optimalizace dostupnosti služeb Zdravotnické záchranné služby
- Nastavení jednotných standardů v oblasti informačních a komunikačních technologií používaných k propojení
Krajského zdravotnického operačního střediska s ostatními složkami IZS
- Rozvoj spolupráce v oblasti služeb zdravotnické péče v hraničních částech regionu – vzájemné využívání
hmotných i personálních kapacit (spolupráce na úrovni krajů – Středočeský, Vysočina, Plzeňský a Jihočeský)
a spolupráce s relevantními / partnerskými složkami z hraničních oblastí Rakouska a Německa (např.
umísťování pacientů do zdravotnických zařízení, využití záchranných zdravotnických služeb na území
sousedního státu atd.)
- Posilování vzájemných vazeb mezi službami přednemocniční a nemocniční péče - zvážení možnosti vytvoření
oddělení urgentních příjmů pro příjem pacientů od ZZS
Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Vzdělávací instituce všech stupňů, poskytovatelé, uživatelé a objednatelé sociálních služeb, poskytovatelé a
plátci v oblasti zdravotnických služeb, poskytovatelé ostatních nespecifických služeb v oblasti zdravotních
a sociálních služeb, Jihočeské nemocnice, a.s., Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, města a obce
v Jihočeském kraji, MAS a mikroregiony, oborová profesní sdružení, rozvojové agentury, neziskové
organizace, Policie ČR, obecní policie, podnikatelské subjekty, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje s důrazem na územně vyvážený rozvoj a eliminaci regionálních disparit
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020
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6.4 Opatření 3.2 Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj
občanské společnosti
Mezi měřítka kvality života v jednotlivých regionech, ale i z pohledu obyvatel, patří tradičně rozsah a kvalita nabídky
volnočasových aktivit. Do této oblasti patří zejména kulturní, sportovní, zájmová a další volnočasová infrastruktura a
služby. Z velké části se tato témata prolínají s oblastí cestovního ruchu, neboť tato nabídka je částečně rovněž
využívána pro potřeby rozvoje turistiky (to se týká zejména oblasti kultury nebo sportu). Další významnou oblastí je
pak také aktivita občanského sektoru – činnost neziskový organizací v různých oblastech, zapojení veřejnosti do věcí
veřejných apod.
Jihočeský kraj disponuje velice významným hmotným i nehmotným kulturním dědictvím. Kultura je v současnosti
v regionu jednak významným nástrojem pro zvyšování kvality trávení volného času obyvatel kraje a jednak také
významným zaměstnavatelem (pozn. v uplynulých deseti letech vzrostla celková zaměstnanost v kulturních a
tvůrčích odvětvích ve srovnání s růstem zaměstnanosti v ekonomice celé EU jako celku dokonce třikrát, Úřední
věstník EU, 06/2011). Kultura je průřezovou oblastí a také motorem pro rozvoj tvůrčí činnosti obyvatel i zdrojem
netechnologických inovací a přispívá tak přímo i zprostředkovaně k produkci kvalitních a konkurenceschopných
služeb v regionu. Kulturní činnosti a programy mohou posilovat sociální soudržnost a mohou jednotlivcům nebo
společenství umožnit plné zapojení do sociálního, kulturního a hospodářského života. Kulturní oblast je také vhodné
stále více propojovat s oblastí vzdělávání.
Na úrovni regionu je potřeba zkvalitňovat a dále rozvíjet / doplňovat síť kulturních zařízení a institucí, která bude
nabízet dostatečnou kapacitu pro všechny druhy kulturních aktivit. V regionu např. chybí odpovídající koncertní síně
pro konání větších akcí (např. Festival Emy Destinnové) a další zařízení. Modernizaci či rekonstrukci potřebují
některá stávající kulturní zařízení. V regionu je potřeba rozvíjet pestrou nabídku kulturních akcí a zařízení, která
bude uspokojovat potřeby jak místních obyvatel, tak návštěvníků Jihočeského kraje. Při tvorbě nabídky je potřeba
reagovat na vývojové trendy a změny preferencí kulturních konzumentů. To rovněž generuje potřebu kvalitní
vzájemné komunikace, koordinace a výměny informací mezi subjekty působícími v oblasti kultury. Taková
komunikační platforma může přispět ke zvyšování efektivity prostředků vynakládaných do oblasti rozvoje kultury a
kulturních zařízení. Důležité je také se zabývat měřením efektivity vynakládání těchto prostředků ve vazbě na
význam jednotlivých akcí. Cílem bude postupně vytvářet a zkvalitňovat prostředí motivující všechny subjekty v kraji a
jeho jednotlivých mikroregionech k rozšiřování nabídky kulturního vyžití pro veřejnost.
Kulturní zákazníci v regionu jsou vlivem vývoje v posledních letech a snadné mediální dostupnosti různých druhů
kultury, stále náročnější a vyžadují kvalitnější služby. Současně (nejen) jihočeský kulturní klient za kulturní vyžití
nepovažuje již jen návštěvu divadla, kina nebo galerie, ale stále širší paletu aktivit (např. sport, turistiku, internet
atd.). U majoritní většiny také stále přetrvává pocit, že pestrá kulturní nabídka je samozřejmostí. Na tento trend je
potřeba reagovat zkvalitňováním a zahušťováním portfolia služeb a kompletním servisem včetně odpovídající
informovanosti a doplňkovosti akcí a služeb.
Kultura je v mnoha ohledech provázána s cestovním ruchem. Kvalitní a kapacitně odpovídající infrastruktura
cestovního ruchu (ubytování, stravování a doplňkové služby) těží z nabídky kulturních akcí, kulturní akce a zařízení
naopak profitují z přílivu turistů, kteří zvyšují návštěvnost kulturních akcí a kapacit. Jednoznačným přínosem v oblasti
propojování těchto dvou odvětví je příspěvek k prodlužování turistické sezóny a zvyšování využitelnosti mimosezón.
Velkým potenciálem v rámci Jihočeského kraje je rozvoj oblasti živé kultury ve všech jejích variantách a propojování
kulturní nabídky s historickými tématy.
Živé umění v Jihočeském kraji, včetně kulturních aktivit občanů, je součástí kulturní politiky Jihočeského kraje.
Zvyšuje kulturní kapitál občanů, který významně ovlivňuje klima ve společnosti, sociokulturní kompetence lidí, jejich
životní styl, rozvoj kreativity a všestrannost osobnosti. Jihočeský kraj se bude zabývat i podporou neprofesionálních
uměleckých aktivit a zachováním systému celostátních přehlídek, soutěží a výstav v jednotlivých oborech
neprofesionálního umění. Stávající systém je nezastupitelný pro rozvoj jednotlivých uměleckých oborů a motivuje
jednotlivce a soubory k umělecké tvorbě.
Nabídka sportovních možností na území kraje je rovněž jedním z důležitých parametrů kvality života v regionu.
Stejně jako kultura i sport je přínosem pro ekonomiku kraje a podílí se významně na zlepšování zdravotního stavu
obyvatel kraje a na rozvoji spolupráce na místní, mikroregionální či krajské úrovni (sdružení, spolky apod.). Sportovní
aktivity jsou významnou součástí prevence rizikového chování, což platí dvojnásob v případě dětí a mládeže.
Hlavním nosným cílem tak je další zvyšování účasti obyvatel kraje všech věkových kategorií na nejrůznějších
pohybových a sportovních aktivitách. Jihočeský kraj má pro další rozvoj sportovních a tělovýchovných aktivit dobré
předpoklady (vysoký počet organizací a sdružení a rozsáhlá členská základna, dobré podmínky pro provozování
sportovních a tělovýchovných aktivit v přirozeném přírodním prostředí nebo rozsáhlá síť turistických cest, množství
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vodních ploch využitelných pro sport apod.). Na druhé straně stále chybí nebo se v neadekvátním stavu nachází
sportovní haly, plavecké bazény (např. u škol), větší školní tělocvičny, letní bezprašná hřiště, mnohdy chybí i hřiště
pro některé moderní sporty jako je softbal, baseball apod. Celkově lze říci, že v kraji stále není optimální počet
udržovaných a náležitě technicky vybavených veřejně přístupných sportovišť. Také platí, že obecně vyšší
vybavenost pro sport a tělovýchovu je přirozeně koncentrována ve větších městech, kde rezervy ve vybavenosti
nejsou tak velké. Uvedené nedostatky pochopitelně vycházejí především z omezenosti finančních zdrojů majitelů a
správců této infrastruktury na budování potřebné materiálně-technické základny pro rekreační i výkonnostní sport na
odpovídající úrovni. V souvislostech aktuálního společenského a socioekonomického vývoje lze konstatovat, že stále
klesá míra aktivního spontánního sportování u dětí i mládeže, vztah ke sportu se už v této věkové kategorii stále více
polarizuje. Narůstá také počet různě zdravotně oslabených dětí a projevuje se nárůst civilizačních chorob spojených
s přetrváváním nezdravého životního stylu s omezenými či chybějícími pohybovými aktivitami. Současně probíhající
zvyšování účasti dětí a mládeže na nepohybových aktivitách (hrací automaty, počítačové hry, videotechnika,
audiotechnika, internet, apod.) také přispívá k všeobecnému poklesu zájmu mládeže o sport s často vážnými
důsledky rostoucí kriminality, drogové závislosti a nárůstu civilizačních chorob. S tím souvisí i omezení rozsahu
povinné tělesné výchovy a nedostatečné finanční zajištění nepovinné tělesné výchovy při školách. Problémem je
také například nedostatečné vybavení koupališť a dalších rekreačních lokalit odpovídajícím vybavením (chybí
napojení na systém standardních služeb včetně dodržování hygienických a dalších norem) a řada dalších.
Všeobecným záměrem v regionu je oblast tělovýchovy a sportu všestranně podporovat, zejména ve prospěch mladé
generace, a to v rámci školské, zdravotní, kulturní, ekologické, přeshraniční a finanční politiky. Je potřeba posilovat
spolupráci mezi školami, sportovními spolky a obcemi v zájmu vyšší motivace zejména dětí a mládeže k účasti na
aktivních pohybových aktivitách.
Zájmové vzdělávání se v Jihočeském kraji uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména
v domech dětí a mládeže, ve školních družinách, školních klubech a domovech mládeže. Domy dětí a mládeže se
rovněž podílejí i na další péči o nadané děti, žáky a studenty a ve spolupráci se školami a dalšími institucemi na
organizaci soutěží a přehlídek dětí a žáků. Tato oblast také výrazně přispívá k prevenci sociálně-patologických jevů u
dětí a mládeže. V zájmu dalšího rozvoje v této oblasti je potřeba postupovat v souladu s cíli zpracované Koncepce
zájmového vzdělávání v Jihočeském kraji. Důraz by měl být kladen především na rozvoj vybavenosti (materiální a
objektová) a aktivit (kroužky, soutěže, výstavy, osvětová činnost atd.) domů dětí a mládeže, školních klubů a družin a
domovů mládeže a internátů i dalších organizací pracujících s cílovou skupinou dětí a mládeže. Rozvoj by měl být
realizován s ohledem na požadavek co nejvyššího využití stávajících kapacit. Rozvíjet je vhodné spolupráci s obcemi
a se vzdělávacími institucemi na území kraje a posilovat zvyšování lidských zdrojů v dané oblasti včetně např.
vyššího zapojování dobrovolníků a vzdělávání osob zapojených do realizace činností v oblasti zájmového
vzdělávání.
Neziskový a občanský sektor a jeho činnost v Jihočeském kraji vykazuje dlouhodobě velkou aktivitu a současně
významný přínos pro rozvoj občanské společnosti. Jeho další podpora tak představuje významnou rozvojovou
příležitost, a to nejen na úrovni zvyšování kvality lidských zdrojů, ale rovněž např. v oblasti zajištění výkonu řady
veřejných služeb (např. v sociální oblasti). V současné době působí na jihu Čech několik tisíc neziskových organizací
v různých oblastech, ne všechny však vykonávají aktivní činnost. Do budoucna (i v souvislosti s legislativními
změnami) lze očekávat určité změny v počtech NNO.
V otázkách činnosti občanského / neziskového sektoru patří jihočeský region mezi nejaktivnější v rámci celé ČR.
Přesto přetrvávají určitě problémy společné celému sektoru. Dlouhodobě nejpalčivějším problémem je oblast
zajištění financování činnosti těchto organizací. V této oblasti vykazuje Jihočeský kraj dobré postavení i v rámci
mezikrajského srovnání (např. informační centra pro mládež fungují na úrovni kraje celkem 3 a společně působí a
spolupracují, což není v jiném kraji v ČR obvyklé, dalším dobrým příkladem může být spolupráce NNO v oblasti
environmentálního vzdělávání a osvěty koordinovaná o.s. Krasec prostřednictvím smlouvy o spolupráci s
Jihočeským krajem).
V nedávné minulosti také vznikla Asociace neziskových organizací Jihočeského kraje, jejíž cíle lze sledovat zejména
v oblasti koordinace, informovanosti a poradenství pro NNO. V tomto kontextu je potřeba rovněž zmínit vhodnost
posilování a dalšího rozvoje komunikace v síti těchto organizací. Jihočeské NNO se úspěšně podílejí na rozvoji
přeshraniční spolupráce v různých oblastech, což je potřeba i nadále prostřednictvím vhodných programů
podporovat. Potřeba je také postupně pracovat na snižování administrativní zátěže spojené s poskytováním
finančních prostředků (za současného dodržování pravidel pro jejich poskytování). Vzhledem k praktickým
zkušenostem NNO a jejich přímé vazbě na mnohé důležité cílové skupiny se jako vhodné jeví rovněž posilování role
zástupců neziskového sektoru při tvorbě a definování orientace různých forem dotační podpory (např. problematika
financování lidských zdrojů z různých grantových programů apod.). V regionu je potřeba rozvíjet i materiální a
objektové zázemí pro činnost neziskového sektoru.
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6.4.1

Cíl opatření

Cílem opatření je rozvoj lidských zdrojů a podmínek pro kvalitní život obyvatel v regionu podpořený
odpovídající nabídkou v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy a zájmového vzdělávání se zvláštním zřetelem
na cílovou skupinu dětí a mládeže.

6.4.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry
Kultura
- Podpora rozvoje živé kultury, podpora propojování kulturní nabídky s historickými či aktuálními tématy
společenského dění
- Podpora rozvoje a zkvalitňování hmotných podmínek pro rozvoj kulturních činností u všech typů kulturních
institucí a zařízení (prostorové a materiálové kapacity pro rozvoj kulturních činností)
- Podpora projektů propojování kultury s oblastí vzdělávání (posilování kulturní složky celoživotního učení,
realizace speciálních tematických pořadů pro děti a mládež, podpora atraktivních kulturně-vzdělávacích aktivit,
zvyšování kvalifikace zaměstnanců v kultuře)
- Podpora dalšího posilování kultury jako prvku vedoucího k sociální integraci a začleňování všech skupin
obyvatel (včetně znevýhodněných skupin)
- Podpora rozvoje partnerství mezi kulturou, výzkumnými institucemi, podnikatelským odvětvím a neziskovými
organizacemi se zvláštním ohledem na podporu talentů, dovedností a kompetencí nezbytných pro tvůrčí
činnosti
- Podpora využití udržitelných technologií šetrných k životnímu prostředí pro rozvoj v kulturní oblasti
- Rozvoj moderních metod a aplikací v oblasti propagace kulturní nabídky (využití moderních informačních
technologií, benchmarking, sledování a vyhodnocování informací o sociálním a hospodářském vlivu kultury na
rozvoj regionu)
- Podpora digitalizace kulturního dědictví i současné kulturní produkce a přístupu k nim (digitální knihovny ad.)
- Podpora konání kulturních akcí přivádějících do regionu významné kulturní umělce, soubory a skupiny a
podpora aktivit, které mají ambici prezentovat Jihočeský kraj v jiných krajích ČR a v jiných zemích, včetně
podpory rozvoje přeshraniční spolupráce v oblasti kultury a propojování kulturních nabídek
- Podpora rozvoje dialogu, vzájemné výměny informací a zkušeností a koordinace při rozvoji nabídky kulturních
akcí mezi subjekty v kulturní oblasti
- Podpora aktivit a projektů v oblasti rozvoje tvůrčích činností, inovací a tradičních řemesel v oblasti kultury
apod.
- Rozvoj databáze kulturních akcí a subjektů na regionální i nižší úrovni
- Podpora kulturní rozmanitosti a mnohojazyčnosti
- Podpora účelného propojování kulturní oblasti s cestovním ruchem (propojování aktivit soukromého a
veřejného sektoru při obnově a ochraně kulturního a přírodního dědictví a jeho využití pro kulturní aktivity)
- Posilování know-how v oblasti legislativy, technických novinek v oboru a financování kultury se zaměřením
především na menší kulturní organizace
- Podpora rozvoje a propagace jednotlivých kulturních značek – kulturní marketing, a to jak uvnitř regionu, tak
směrem ven z kraje včetně zahraničí
- Podpora rozvoje knihovnictví, muzejní, galerijní a výstavní činnosti
- Podpora zvyšování kvality lidských zdrojů v kultuře (vzdělávání, výměna přeshraničních zkušeností, klientský
přístup atd.)
- Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit na území Jihočeského kraje
- Podpora udržení a rozvíjení místních a regionálních kulturních tradic, vč. vytváření nových tradic
- Podpora lidových a folklórních aktivit v regionu
- Trvalé zachování kulturních hodnot formou publikační činnosti a vytváření nových hodnot
- Podpora pořádání přehlídek a soutěží v oblasti kultury (podpora nejen skupin A, B a C, které každoročně
vyhlašuje MŠMT pro příslušný školní rok vč. nezařazených v tomto seznamu), které se zaměřují na práci
s mládeží v kulturních oblastech
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Sport, tělovýchova a zájmové vzdělávání
- Podpora realizace opatření a rozvojových kroků v souladu s cíli Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu
v Jihočeském kraji
- Podpora přípravy a realizace krajských programů na podporu kultury, sportu a občanského sektoru
- Podpora opatření vedoucích k vytváření příznivého prostředí pro rozvoj tělovýchovy a sportu mezi obyvateli
regionu – zejména u cílové skupiny dětí a mládeže
- Podpora činnosti občanských sdružení organizujících tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost mládeže a
dospělých, včetně aktivit zdravotně oslabených a handicapovaných občanů
- Podpora sportovní reprezentace kraje jak na republikové tak na mezinárodní úrovni (s výraznějším zaměřením
na Horní Rakousko a Dolní Bavorsko)
- Podpora účinné pohybové aktivity školní mládeže zejména v zájmových formách tělesné výchovy a sportu a
při organizaci školních sportovních soutěží
- Podpora organizace celostátních i mezinárodních sportovních akcí (s výraznějším zaměřením na celokrajské
akce) na území kraje při respektování zájmů ochrany přírody a životního prostředí
- Podpora účelné investiční činnosti v oblasti sportu, údržby, provozu a obnovy vybavení sportovních zařízení
- Podpora propagace individuálního i společenského významu tělovýchovy a sportu a idejí mezinárodního
olympijského i paralympijského hnutí prostřednictvím veřejnoprávních institucí i ostatních médií
- Podpora aktivit, vybavenosti a akcí subjektů rozvíjejících zájmové vzdělávání v regionu (domů dětí a mládeže,
školních klubů a družin a domovů mládeže a internátů a dalších organizací působících v této oblasti)
- Podpora vzdělávání lidských zdrojů v oblasti zájmové činnosti
- Rozvoj spolupráce mezi subjekty zapojenými do oblasti zájmového vzdělávání, rozvoj spolupráce na
regionální a obecní úrovni
Neziskový sektor
- Podpora činnosti, materiálového a objektového zázemí a vybavení neziskových organizací
- Rozvoj spolupráce a komunikace mezi NNO navzájem – vytvoření jednotné komunikační platformy
- Podpora vzniku databáze neziskových organizací Jihočeského kraje
- Podpora vzniku poradenského centra pro NNO při ANNO (informační centrum, informační semináře apod.)
- Podpora aktivního vyhledávání možnosti řešení kofinancování projektů a aktivit neziskového sektoru v rámci
regionálního partnerství
- Podpora konkrétních aktivit a projektů neziskového sektoru – osvětová činnost, kulturní a sportovní, sociálně
orientované, výchovné a další akce pro veřejnost apod.
- Podpora kampaní a osvětových akcí na podporu činnosti neziskového sektoru – zviditelnění jeho činnosti a
významu pro konkrétní lokality, prezentace jeho činnosti, zpřístupnění produkce NNO apod.
Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj a jeho zřizované organizace, Krajský úřad Jihočeského kraje, vlastníci a správci kulturní a
sportovní infrastruktury, města a obce v Jihočeském kraji, MAS a mikroregiony, oborová profesní sdružení,
rozvojové agentury, neziskové organizace, Policie ČR, obecní policie, podnikatelské subjekty, veřejnost
(občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje s důrazem na územně vyvážený rozvoj a eliminaci regionálních disparit
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020

6.5 Opatření 3.3 Efektivní a pružná veřejná správa
Obecně je systém veřejné správy v ČR kritizován kvůli vysoké míře korupce, nízké efektivnosti a účelnosti fungování,
pomalé práci úřadů, nízké míře propojenosti institucí a elektronizace, přenášení administrativní zátěže na občany a
podnikatele, obtížné vymahatelnosti práva, malé ochraně duševního vlastnictví, neefektivní legislativě atd. Hlavními
tématy z hlediska zvyšování efektivity výkonu veřejné správy jsou tedy jednoznačně lidské zdroje a jejich kvalita a
využití moderních informačních a komunikačních technologií a metod pro zvyšování rychlosti a pružnosti výkonu
veřejné správy. S posilováním důvěryhodnosti veřejné správy souvisí také etika chování představitelů regionu (jak
na úrovni politické, tak na úrovni úřednické), na které je potřeba systematicky pracovat, a to i s ohledem na případné
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změny. V plánu Jihočeského kraje je proto rozvíjet etické kodexy zaměstnanců KÚJK i samotné politické
reprezentace regionu. Vhodné je rovněž věnovat pozornost tvorbě protikorupční strategie.
Dosud byla v oblasti zvyšování efektivity veřejné správy v regionu pozornost soustředěna především na oblast její
elektronizace, vybavení potřebnými ICT technologiemi apod. Podařilo se tak zajistit základní podmínky pro další
zlepšování těchto veřejných služeb – infrastrukturní a materiálovou základnu. V kontextu požadavků dalšího vývoje
bude nezbytné směřovat podporu zejména do oblasti zvyšování efektivity managementu lidských zdrojů ve veřejné
správě.
Moderní ICT infrastruktura a služby jsou důležitou podmínkou i v oblasti rozvoje veřejné správy, která jejich pomocí
umožňuje přístup k veřejným službám (internetizace a digitalizace agend). Tyto možnosti dosud nejsou občany ČR a
Jihočeského kraje příliš využívány. Oproti tomu podniky s úřady komunikují touto formou již poměrně aktivně.
V oblasti rozvoje eGovernmentu byla v kraji realizována již celá řada rozvojových projektů (např. digitalizace a
zpřístupnění některých územních plánů obcí v Jihočeském kraji, pořízení krajské ortofotomapy, vznik jednotného
registru dotací a finančních darů Jihočeského kraje, pořízení softwarového vybavení některých organizací apod.).
Další projekty jsou plánovány a připravovány (např. pořízení datového skladu, vytvoření portálu Jihočeských
knihoven, digitalizace fondu regionálních periodik a časopisů, vznik účelové katastrální mapy kraje, pořízení digitální
mapy veřejné správy ad.). Na úrovni cca 400 obcí a měst na území kraje byly vybudovány pobočky Czech Point.
Nutnou podmínkou rozvoje eGovernmentu v Jihočeském kraji je zajištění fungujících elektronických služeb frontoffice i back-office charakteru zaměřených na poskytování informací, dat a dokumentů orgánům veřejné správy,
privátním subjektům i veřejnosti např. pomocí sítě Kontaktních míst veřejné správy (Czech Point). Dále se jedná o
služby zaměřené na zefektivnění činnosti systému veřejné správy, jako jsou Integrace vnitřního chodu úřadu,
Bezpečnost informačních systémů veřejné správy apod. Je potřeba dále podporovat rozvoj a zkvalitňování tzv.
Smart Administration (rozvoj elektronizace komunikace občana a veřejné správy a dále jednotlivých subjektů veřejné
správy mezi sebou) prostřednictvím projektu eGON centra (jeho přínosem je fakt, že umožňuje elektronizaci agend i
pro ty obce, v jejichž rozpočtech není možné vyčlenit potřebnou částku pro oblast ICT).
Nepostradatelnou součástí celého systému rozvoje služeb eGovernmentu je zajištění vzdělávání a přenášení knowhow na klíčové pracovníky, kteří se podílejí na rozvoji a provozu služeb eGovernmentu. Důležitá je také podpora
zapojování občanů do veřejné správy a rozvoje komunitní společnosti (eParticipace). S cílem zvyšování efektivity
výkonu a uplatňování inovací na úrovni veřejné správy je potřeba realizovat poměřování realizovaných řešení
(benchmarking).
Pro rozvoj oblasti eGovernmentu je na úrovni Jihočeského kraje nezbytný rozvoj efektivní spolupráce na regionální
úrovni – mezi Jihočeským krajem, jím zřizovanými a zakládanými organizacemi, ORP a ostatními obcemi na území
kraje a jimi zřizovanými či zakládanými organizacemi. Dále se jedná zejména o nastavení spolupráce s katastrálními
úřady pro Jihočeský kraj, ČÚZK, správci sítí na území kraje atd. Všechna tato opatření je potřeba realizovat nejen na
celokrajské úrovni, ale rovněž na lokální či mikroregionální úrovni.

6.5.1

Cíl opatření

Cílem tohoto opatření je zvyšování pružnosti a efektivity výkonu veřejné správy v Jihočeském kraji při
kontinuálním zlepšování kvality lidských zdrojů a využívání moderních informačních a komunikačních
technologií a služeb s důrazem na jejich elektronizaci a internetizaci.

6.5.2

Aktivity, dopady, indikátory, zapojené subjekty

Aktivity a záměry

-

Zvyšování kvality lidských zdrojů ve veřejné správě (celoživotní učení, vzdělávání v oblasti ICT, jazykové
vzdělávání, příprava, revize a dodržování etických kodexů ve veřejné správě i politické činnosti, postupná
příprava protikorupční strategie apod.)
Podpora racionalizace a zefektivňování procesů ve veřejné správě, podpora odstraňování duplicit ve
výkonech / službách
Podpora opatření pro zvyšování transparentnosti veřejné správy, zejména v oblasti zadávání veřejných
zakázek
Podpora rozvoje spolupráce mezi Jihočeským krajem a institucemi v regionu (stálé či účelové pracovní
skupiny, komise apod.)
Podpora rozvoje technologické infrastruktury na úrovni kraje (Technologické centrum Jihočeského kraje) a
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-

-

obcí (zejména úroveň ORP) – spolupráce v oblasti rozvoje elektronické a spisové služby, ukládání dat,
integrace vnitřního chodu úřadu nebo digitalizace datových zdrojů
Podpora fungování a rozvoje elektronických služeb front-office i back-office charakteru zaměřených na
poskytování informací, dat a dokumentů orgánům veřejné správy, privátním subjektům i veřejnosti např.
pomocí sítě Kontaktních míst veřejné správy (Czech Point) apod.
Podpora služeb zaměřených na zefektivnění činnosti systému veřejné správy (integrace vnitřního chodu
úřadu, bezpečnost informačních systémů veřejné správy, příprava jednotného softwaru pro řízení investic
kraje ad.)
Podpora rozvoje SmartAdministration (rozvoj elektronizace komunikace občana a veřejné správy a dále
jednotlivých subjektů veřejné správy mezi sebou) – podpora funkcí zřízení a provozu technologických center,
administrace a propagace eGovernmentu a vzdělávání v oblasti eGovernmentu, rozvoj digitálních lokálních
agend, Smart Cities, vytvoření veřejně dostupného rozklikávacího rozpočtu kraje atd.
Podpora vybudování a správy datového skladu (informační podpora pro vedení úřadu popřípadě veřejnosti –
sběr a uložení dat s možností tvorby různých druhů výstupů a s umožněním průběžného přístupu k dalším a
dalším informačním zdrojům) na regionální a místní úrovni
Rozvoj spolupráce na regionální úrovni (kraj, obce a jimi zřizované a zakládané organizace a další subjekty
Katastrální úřad, ČÚZK, správci sítí na území kraje atd.)
Podpora vzdělávání v oblasti ICT a jejich využití, podpora vzdělávání v oblasti eGovernmentu (včetně
přenášení know-how na klíčové pracovníky, využití možností elearningu atd.), vzdělávání pracovníků ICT
v metodách řízení procesů provozu a rozvoje ICT
Aktivní využití ICT při výuce ve všech stupních vzdělávání – např. budování multimediálních internetových
učeben apod.
Podpora správy a dalšího rozvoje digitální mapy veřejné správy, jejíž součástí je např. účelová digitální
katastrální mapa, nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů
Podpora rozvoje vysokorychlostní sítě na úrovni veřejné správy (regionální, metropolitní vč. propojení subjektů
zřizovaných kraji a obcemi, propojení subjektů ve správních územích ORP apod.)
Podpora propojování regionálních a místních systémů na centrální úroveň (propojení sítí samosprávy a státu
pro sdílení služeb a dat)
Podpora tvorby a rozvoje pasportů a databází o území a geografických informačních systémů ve vazbě na
data a digitální mapové služby státu a kraje, včetně příhraničních databází a mapových služeb
Podpora využití dat o území pro modelování a analýzy (životní prostředí, krizové situace, mobilita, demografie
aj.)
Podpora zapojování občanů do veřejné správy (včetně podpory zapojování mladých lidí do věcí veřejných)
prostřednictvím rozvoje komunitní společnosti (eParticipace)
Aplikace konceptu Smart Cities (doprava, energetika – úspory energie, Smart Grids, Smart Metering, vodní a
odpadové hospodářství, další oblasti životního prostředí, vzdělávání aj.)
Podpora projektů v oblasti zvyšování bezpečnosti, interoperability a standardizace systémů a aplikací ve
veřejné správě
Podpora provozu a rozvoje informačních systémů prostřednictvím nástrojů pro procesní řízení ICT
Hodnocení realizovaných řešení (benchmarking) v oblasti výkonu veřejné správy s cílem zlepšování efektivity
výkonu veřejné správy
Rozvoj spolupráce se zahraničními samosprávami a jejich asociacemi (v rámci EU i mimo), zapojení do
mezinárodních programů a projektů
Podpora efektivního zapojení do inovačních procesů, sdílení know-how, uplatnění konceptu Living Labs,
partnerské spolupráce, PPP atd.

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, města a obce v Jihočeském kraji, provozovatelé
telekomunikační infrastruktury, MAS a mikroregiony, neziskové organizace
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020
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6.6 Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj
regionu s důrazem na rozvoj venkova
Opatření je zaměřeno na posilování a rozvoj spolupráce a zefektivňování vazeb realizovaných na úrovni kraje,
euroregionů, mikroregionů či na lokální úrovni. Jeho cílem je rovněž podpora zlepšení plánování a realizace
rozvojových opatření na místní, mikroregionální a regionální úrovni. V této souvislosti je potřeba říci, že všeobecným
zájmem Jihočeského kraje je zajistit plošně rovnoměrný rozvoj svého území při respektování a využití specifik jeho
dílčích částí, zejména s důrazem na zvyšování dostupnosti infrastruktury a služeb ve venkovských oblastech.
Analýza stavu a vývoje území kraje je prováděna v pravidelných 2letých intervalech v rámci rozborů udržitelného
rozvoje území (úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí a kraje).
Venkovské mikroregiony v Jihočeském kraji mají mnoho společných problémů – např. mnohdy chybí pracovní
příležitosti v místě, vyskytuje se zde dlouhodobější a vyšší nezaměstnanost s výrazným sezónním kolísáním (letní
rekreace, zemědělství a lesnictví). Mnohé venkovské mikroregiony mají periferní polohu v rámci kraje mimo hlavní
dopravní tahy a přitom jsou tvořeny většinově menšími obcemi s nízkým počtem obyvatel a malými rozpočty a
současně vysokými náklady na zabezpečení veřejných služeb (např. školy). Nižší kupní síla limituje rozvoj
komerčních služeb, s čímž dále souvisí i negativní migrace stěhováním a zhoršující se věková struktura obyvatelstva
(ta naopak může generovat zvyšující se poptávku po sociálních službách). Často neexistuje silné jádrové centrum
mikroregionu nebo existují spádové překryvy (např. na pomezí krajů – spádovost mikroregionu do více sídelních
středisek) atd. Ve světle těchto skutečností je zřejmé, že venkovské mikroregiony Jihočeského kraje musí pro
zajištění dalšího rozvoje koncentrovat své rozvojové úsilí, využít místního partnerství a spolupráce pro zlepšení své
rozvojové situace a řešení strukturálních problémů. Svůj rozvoj mohou tyto regiony stavět např. na aplikaci
koordinovaných marketingových opatření na podporu cestovního ruchu, společným rozvojem vybraného typu
infrastruktury apod., a to v závislosti na předpokladech jednotlivých území. Společný koordinovaný rozvoj na místní
úrovni přináší mimo jiné zlepšenou komunikaci mezi podnikatelskou sférou a samosprávou, pomáhá lépe definovat
konkrétní regionální potřeby a nutí k hledání vlastních cest ke společnému rozvoji.
Do budoucna lze očekávat, že poroste význam využívání metody LEADER (resp. metody komunitně vedeného
místního rozvoje - CLLD) na mikroregionální úrovni. V tomto ohledu jsou v posledních letech v kraji vytvářeny dobré
rozvojové předpoklady – existence aktivních a efektivně pracujících místních akčních skupin. Do budoucna je
potřeba jejich činnost (včetně certifikace) a práci pro rozvoj konkrétních území podpořit a podpořit rovněž vznik
nových obdobných struktur i v dosud nepokrytých částech kraje. Aplikace těchto přístupů a metod je součástí
konceptu tzv. integrovaných přístupů, které budou poměrně výrazně prosazovány při realizaci podpory z fondů ESIF.
Na úrovni mikroregionů je vhodné dále prosazovat komplexní tematické postupy (např. koncepční plánování,
synergické integrované projekty nebo víceúrovňová efektivní koordinace rozvoje území). To se týká zejména řešení
problémů v periferních územích kraje, a to prostřednictvím různých územních úrovní veřejné správy. Řada
periferních regionů se nachází při hranicích krajů a často se jedná o větší oblasti zahrnující území více ORP, a proto
je třeba řešit tato území jako celek. Dále by měl být kladen důraz na aktivizaci místního obyvatelstva (např. lokální
iniciativy, kulturní spolky apod.) jako prostředku ke zvyšování pocitu sounáležitosti s územím a prevence vůči
sociálnímu vylučování ohrožených skupin obyvatel.
Přeshraniční spolupráce a její rozvoj patří vzhledem k poloze regionu mezi dlouhodobé rozvojové cíle Jihočeského
kraje a subjektů veřejného i soukromého charakteru, a to zejména v příhraničních oblastech. Společným cílem
subjektů zapojených do přeshraniční spolupráce je podpora integrovaného regionálního rozvoje území tvořeného
regiony nacházejícími se podél státních hranic. Rozvoj „organizované formy“ přeshraniční spolupráce probíhá na
území Euroregionu Silva Nortica (jižní Čechy, Waldviertel) a Euroregionu Šumava (jižní Čechy, Mühlviertel, Bavorský
les). Mezi hlavní priority rozvoje příhraničních oblastí patří zajištění optimálních podmínek pro čerpání prostředků
z Evropských fondů, příprava a realizace společných stěžejních projektů v jednotlivých oblastech, podpora a
motivace k rozvoji obecně přeshraniční spolupráce, motivace všech regionálních složek k zapojení do meziregionální
spolupráce, budování partnerské sítě euroregionů a naplňování cílů pracovních programů uzavřených se sousedními
kraji a spolkovými zeměmi.
Velmi významná je rovněž spolupráce v rámci nově vzniklého Evropského regionu Dunaj - Vltava (ERDV). Ten je
tvořen osmi sousedícími regiony (Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, kraj Vysočina, Dolní Bavorsko, hornobavorský okres
Altötting, Horní Falc, Dolní a Horní Rakousy) s cca šesti miliony obyvateli. Jeho cílem je zlepšení sousedských
vztahů, přeshraniční spolupráce v oblastech hospodářství, výzkumu, vzdělávání, turismu, vzájemný prospěch na
pracovním trhu a zejména společný postup v rámci celé Evropské unie.
Jedním z důležitých cílů v oblasti přeshraniční spolupráce a vazeb je zlepšení dopravní prostupnosti hranic,
propojení na okolní regiony. V této oblasti je kromě nadřazené dopravní infrastruktury (viz opatření 2.1, popř. 2.2)
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potřeba řešit např. i následující dílčí otázky: budování obchvatů na příhraničních komunikacích včetně zlepšování
kvality těchto komunikací, změna klasifikací některých hraničních přechodů z přechodů na turistických stezkách na
silniční hraniční přechody, podpora výstavby a značení cyklistických tras a stezek v příhraniční oblasti nebo
zachování a zlepšení dopravní obslužnosti v těchto lokalitách.
Pro zajištění územně vyváženého rozvoje území kraje je potřeba také zlepšovat spolupráci a plánování nejen na
regionální, ale rovněž i na místní a mikroregionální úrovni. To přinese mimo jiné i posílení lokálních partnerství,
podpoří tvorbu a realizaci přínosných projektů regionálního rozvoje a zlepší tak i efektivitu čerpání finančních
prostředků z dotačních zdrojů (včetně zdrojů EU). Strategie regionálního rozvoje na místní a mikroregionální úrovni
budou i do budoucna založeny na vícezdrojovém financování. S tím souvisí potřeba posilování schopností využívat
tyto zdroje. V oblasti využívání prostředků politiky soudržnosti EU, ale i dalších zdrojů, je potřeba zajistit další
zvyšování absorpční kapacity regionu a jednotlivých aktérů regionálního rozvoje. Jedná se o podporu vzdělávání
subjektů a lidských zdrojů zapojených do rozvoje regionu a jeho dílčích částí v oblasti přípravy a řízení projektů a
zvyšování informovanosti v této oblasti.

6.6.1

Cíl opatření

Cílem tohoto opatření je zlepšení a zefektivnění spolupráce a využití partnerství při plánování a realizaci
rozvoje na místní, mikroregionální a regionální úrovni včetně zmírňování disparit mezi městským a
venkovským prostorem a posilování rozvoje existujících a plánovaných vnitřních, přeshraničních a
mezinárodních rozvojových vazeb.

6.6.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry
Podpora územně vyváženého rozvoje území regionu s důrazem na posilování rozvoje venkova a řešení
jeho problémů
- Podpora zlepšování dopravní dostupnosti venkovských oblastí a rozvoje místních a mikroregionálních
dopravních vztahů včetně rozvoje veřejné dopravy
- Podpora zachování dostupnosti a rozvoje veřejných služeb na venkově (např. pošty, školy, obchody, peněžní
služby, infrastruktura a služby v oblasti zdravotní a sociální péče, lékárny – jejich dostupnost a optimalizace
provozní doby apod.)
- Podpora aktivit a projektů přispívajících ke zlepšování dostupnosti pracovních příležitostí na venkově a
přispívajících k přílivu mladší generace do venkovských oblastí
- Podpora rozvoje a zvyšování konkurenceschopnosti hospodářství na venkově – zejména rozvoj MSP,
diverzifikace zemědělských činností, rozvoj inovačního podnikání, posilování technologického vybavení firem
apod.
- Podpora rozvoje a zvyšování kvality volnočasových aktivit a infrastruktury ve venkovském prostoru (nabídka
sportovního a kulturního vyžití, rozvoj spolkových a občanských aktivit a zázemí pro jejich činnost apod.)
- Podpora rozvoje aktivit v oblasti volného času se zaměřením na specifické skupiny – zejména aktivity pro
mládež (součást prevence kriminality a rizikového chování) a aktivity pro seniory (podpora sociálního
začleňování a reakce na negativní demografický vývoj)
- Uchování, rozvoj a zvyšování kvality aktivit a akcí v oblasti kulturních a jiných tradičních venkovských hodnot
(lokální iniciativy jako koncerty, společenské akce, festivaly, místní slavnosti apod.), které zvyšují atraktivitu
života na venkově pro místní obyvatele i jeho návštěvníky
- Podpora rozvoje podmínek pro bydlení na venkově (včetně podpory startovacích, sociálních bytů,
malometrážních bytů či prostupného bydlení pro mladé rodiny, seniory, sociálně vyloučené osoby apod.)
- Podpora rozvoje a obnovy infrastruktury a služeb pro rozvoj venkovského cestovního ruchu a rekreace
- Příprava a realizace opatření na podporu integrace sociálně ohrožených skupin obyvatel ve venkovských
oblastech (jak prostřednictvím poskytování sociálních služeb, tak zlepšováním nabídky v oblasti
volnočasových aktivit a doprovodných služeb)
- Příprava a realizace projektů zaměřených na mikroregionální rozvoj a integrovaný rozvoj území v rámci tzv.
integrovaných přístupů (zejména prostřednictvím aplikace metody integrovaného rozvoje území či měst využití metod LEADER / CLLD)
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Přeshraniční a mezinárodní spolupráce
- Rozvoj spolupráce a společných aktivit v rámci Evropského regionu Dunaj – Vltava (ERDV) – projekty a
opatření v oblasti vědy, výzkumu a inovací, řešení problematiky optimalizace a flexibility pracovního trhu,
partnerství měst, obcí a jejich sdružení, příprava a realizace společných projektů a akcí kulturního,
sportovního a společenského významu, podpora zlepšování dopravního a technologického propojování všech
zapojených regionů, spolupráce v oblasti všech stupňů vzdělávání s cílem podpory setrvání mladých lidí
v regionu, podpora vzájemné kooperace v oblasti rozvoje cestovního ruchu a spolupráce v dalších oblastech
- Podpora rozvoje přeshraniční kooperace na úrovni Jihočeského kraje a sousedních zemí / regionů, podpora
spolupráce na úrovni stávajících euroregionů (Silva Nortica a Šumava – Bavorský les) a na úrovni
mikroregionální a obecní
- Podpora projektů zaměřených na revitalizaci a využití objektů v příhraničních oblastech (např. bývalé tržnice,
objekty pohraniční stráže, celnice) s cílem rozvíjet v nich zejména nabídku služeb občanské vybavenosti,
popř. nabídku pro rozvoj turistiky apod.
- Podpora změny klasifikací z přechodů na turistických stezkách na silniční hraniční přechody u příslušných
hraničních přechodů
- Podpora vybudování a vyznačení cyklotras v příhraničí (např. přeshraniční „stezka železné opony“, stezka
Lužnice - přeshraniční propojení oblasti Waldviertelu a jižních Čech a další stezky a lokality)
- Podpora vybudování a vyznačení cyklostezky Waldkirchen ad Thaya – Fratres – Slavonice na náspu zrušené
železniční trati, v návaznosti na pokračující železnice Waldkirchen – Schwarzenau a Slavonice – Dačice –
Telč – Kostelec u Jihlavy
- Podpora rozvoje spolupráce v oblasti ochrany před povodněmi – předávání povodňových informací na řece
Dyji a Lužnici, rozvoj společných protipovodňových opatření na Malši apod.
- Podpora přeshraničního krizového řízení a spolupráce záchranných složek – např. zdravotní záchranná
služba, hasičské a policejní jednotky, možnost ošetření na území druhého státu
- Podpora nabídky veřejné dopravy v příhraničí kraje, včetně jejích přeshraničních vazeb (např. vazby na
železniční dopravu a její propojení s přeshraniční koncepcí dopravy Euroregionu Šumava – Igelbus,
Waldbahn a Bayerwald-Ticket)
- Podpora přeshraniční spolupráce v sociální oblasti (domy pro seniory, péče o postižené, sociálně vyloučené
apod.)
- Podpora přeshraničního rozvoje cestovního ruchu a kultury jako významného zdroje zaměstnanosti
v příhraničních regionech, rozvoj destinačních managementů, společné přeshraniční turistické nabídky,
společná propagace, marketing – veletrhy, akce pro veřejnost, apod.
- Podpora vytváření sítí a platforem poskytovatelů služeb včetně zapojení partnerů z přilehlých příhraničních
regionů
- Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury (např. divadlo, hudba, výstavy, galerie, slavnosti apod.),
podpora spolupráce ve sportu
- Podpora spolupráce ve školství – např. zakládání partnerství všech typů škol, vývoj společných programů
vzdělávání a odborné přípravy
- Podpora různých témat spolupráce formou podpory malých přeshraničních projektů na česko-německých a
česko-rakouských hranicích v rámci zlepšení spolupráce institucionálních struktur a v rámci větších
společných přeshraničních projektů a podpora budování trvalých struktur přeshraniční spolupráce
- Příprava koncepce systémového řešení dopravy podél hranic v oblasti Šumavy (s vazbou na turistickou
obslužnost veřejnou dopravou některých míst)
- Podpora rozvoje hipostezek v příhraniční oblasti, včetně přeshraničních tras
Spolupráce a rozvoj partnerství na místní a mikroregionální úrovni, zvyšování absorpční kapacity
- Podpora posilování vhodných forem spolupráce na místní a mikroregionální úrovni – činnost mikroregionů,
svazků obcí a místních akčních skupin
- Podpora posilování rozvojových vazeb a koordinace spolupráce mezi městy v regionu a mezi městy a
venkovskými oblastmi
- Podpora posilování a zvyšování míry koordinace vazeb mezi integrovaným rozvojem území na regionální,
mikroregionální a místní úrovni v kraji a ostatními národními rozvojovými prioritami – podpora využívání
integrovaných přístupů k rozvoji území (metody integrovaného rozvoje území či měst)
- Podpora tvorby a realizace integrovaných rozvojových strategií na úrovni mikroregionů a místních akčních
skupin
- Podpora propojování činností mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin – podpora přípravy a
realizace inovativních rozvojových projektů a přístupů, vytváření společných komunikačních platforem,
výměny informací a využívání příkladů best praxis z jiných regionů a zemí
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-

Podpora zvyšování absorpční kapacity s cílem zajistit úspěšné čerpání dotací na realizaci kvalitních projektů
určených pro rozvoj jednotlivých částí Jihočeského kraje
Podpora využívání místního potenciálu, znalostí a zdrojů pro rozvoj dílčích mikroregionů a území s působností
MAS (zejména za podpory využití metody LEADER / CLLD)
Podpora vytváření mezisektorových místních partnerství a sítí, podpora zapojování veřejnosti do těchto sítí a
zvyšování informovanosti veřejnosti o činnosti na místní a mikroregionální úrovni
Podpora aplikací řízení rozvoje dílčích mikroregionů přístupem zdola nahoru a s cílem zajištění koordinace
činností a generování multiplikačních efektů
Podpora aplikace principů udržitelného rozvoje na regionální i místní a mikroregionální úrovni (místní
Agenda21, Zdravé město apod.)
Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě (služby eGovernmentu
pro občany a podniky, e-zdravotnictví, e-justice atd.)
Podpora zefektivňování provázanosti a prostupnosti informací mezi jednotlivými oblastmi a úrovněmi veřejné
správy a informovanosti veřejnosti a jednotlivých aktérů regionálního rozvoje

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, města a obce v Jihočeském kraji, Svaz města a obcí
Jihočeského kraje, euroregiony v Jihočeském kraji, MAS a mikroregiony, rozvojové agentury, neziskové
organizace, Spolek pro obnovu venkova, podnikatelské subjekty, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje, území venkovských mikroregionů a území působnosti místních akčních skupin,
území sousedních regionů a zemí (především jejich příhraniční oblasti)
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020
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7 PRIORITNÍ OSA 4 ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST A
SOUDRŽNOST REGIONU
7.1 Vymezení prioritní osy a vazeb na další prioritní osy
Obsahem čtvrté prioritní osy PRK je soubor opatření, která jsou významná pro zachování kvality životního prostředí
a budoucí trvalý a environmentálně udržitelný rozvoj území Jihočeského kraje. Smyslem těchto opatření bude mimo
jiné zvýšení ekologické stability krajiny při současné podpoře udržitelného hospodaření v krajině. Jsou zde proto také
aktivity a záměry směřující přímo do oblasti ochrany přírody, kde je potřeba vycházet z platných legislativních a
koncepčních podmínek (např. z platných plánů péče o zvláště chráněná území, Koncepce ochrany přírody
Jihočeského kraje apod.). Opatření této prioritní osy jsou navržena tak, aby byla zajištěna slučitelnost cílů a poslání
PRK s posláním velkoplošných zvláště chráněných území, jejich legislativním vymezením, s jejich předměty a cíli
ochrany (zejména přírodní hodnoty, přirozené funkce krajiny a krajinný ráz), s dalšími ochrannými národními i
mezinárodními statuty a s platnými plány péče CHKO či jinými předpisy a dokumenty obdobného charakteru
platnými i pro jiné typy chráněných území či objektů.
Rovněž jsou zde opatření, jejichž smyslem je umožnit využití přírody a přírodního dědictví pro potřeby obecného
rozvoje, především pak rozvoje turistiky šetrné k životnímu prostředí. Při rozvoji turistiky v environmentálně citlivých
územích bude důležité zejména respektování ekologické stability v dotčených lokalitách. Cílem těchto forem turistiky
je mimo jiné i rozvoj environmetálního vzdělávání a posilování vztahu obyvatel k přírodním hodnotám a jejich
ochraně. V kontextu naplňování opatření této prioritní osy může být uplatňována i metoda krajinných integrovaných
plánů rozvoje (např. oblast Šumavy). V kontextu této prioritní osy tak lze hovořit o snaze umožnit zajištění
rozvojových potřeb obcí a využití místního rozvojového potenciálu spočívajícího v kvalitě životního prostředí a
přírodního dědictví, přičemž tato snaha bude v souladu s konceptem udržitelného rozvoje území Jihočeského kraje.
Součástí prioritní osy jsou rovněž opatření v oblasti prevence rizik na území kraje – snižování dopadů živelních
pohrom a posílení preventivních opatření v této oblasti. Vzhledem k podmínkám v regionu se jedná především o
protipovodňová opatření či jiná opatření související s přítomností vodního prvku v krajině. Navržená preventivní
a adaptační opatření jsou orientována proti rizikům přírodního i antropogenního původu. Nedílnou součástí těchto
opatření je další postupné zkvalitňování a zefektivňování funkčnosti integrovaného záchranného systému.
Cílem v rámci této prioritní osy je rovněž zajištění efektivnějšího využívání místních a obnovitelných zdrojů. Další
součástí prioritní osy tak jsou např. opatření pro revitalizaci starých ekologických zátěží včetně lokalit a objektů typu
brownfields. Vzhledem k zásobám některých surovin v regionu a probíhající těžbě jsou součástí prioritní osy také
opatření pro rekultivaci území po bývalé těžbě nerostných surovin, zejména v případě dočasného omezení funkce
územního systému ekologické stability. Celkovým cílem v této souvislosti tak je rovněž zlepšit hospodaření se zdroji
na místní a regionální úrovni.
Škála opatření obsažených v rámci čtvrté prioritní osy je úzce provázána s obsahem všech ostatních prioritních os
PRK. V souvislostech rozvoje hospodářství, vědy a výzkumu, trhu práce, rozvoje místní ekonomiky a dalších
opatření v rámci prioritní osy č. 1, je nutné zajistit rozvoj v rámci možností udržitelnosti a současně environmentální
šetrnosti – např. z hlediska budování podnikatelských aktivit s přednostním využitím stávajících nevyužívaných
objektů na úkor výstavby na zelené louce, z hlediska vývoje a aplikace zemědělských postupů šetrných ke krajině a
složkám životního prostředí apod. Vliv (zejména silniční) dopravy, která je řešena ve druhé prioritní ose PRK, na
životní prostředí je dlouhodobě negativní. Proto je jednou z priorit pro zajištění příznivého životního prostředí
(uvedených také v ZÚR) minimalizace necitlivých zásahů do krajiny a zamezení urbánní fragmentace volné krajiny
(zejména dopravními stavbami). Současně je však kvalitní a rychlá doprava nezbytná pro další rozvoj
konkurenceschopnosti regionu – pro rozvoj podnikatelských a dalších aktivit i pro trávení volného času obyvatel a
celkový rozvoj komunit v kraji. Je proto nutné napříč těmito dvěmi prioritními osami hledat kompromisní řešení, která
uspokojí současné a budoucí potřeby při respektování principů trvale udržitelného rozvoje. Obdobnou vazbu lze
sledovat i z hlediska rozvoje technické infrastruktury. Většina záměrů obsažených v rámci třetí prioritní osy vykazuje
neutrální či nižší míru vlivu na životní prostředí, krajinu a jejich ochranu. I zde však platí, že další rozvoj je nutné vždy
plánovat s ohledem na požadavky ochrany cenných území a respektování krajinného rázu. V oblasti rozvoje
cestovního ruchu, zejména pak turistické infrastruktury, vyplývají souvislosti již z faktu, že velká část tohoto odvětví je
založena právě na využívání přírody a jejích hodnot jako stimulu pro přilákání návštěvníků a zvyšování ekonomické
výtěžnosti provozovatelů. Proto je také v této oblasti nezbytné postupovat s ohledem na požadavky ochrany a trvalé
udržitelnosti všech složek životního prostředí.
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7.2 Cíl prioritní osy
Cílem prioritní osy č. 4 je zajistit a dále posilovat vnitřní environmentální soudržnost a udržitelnost rozvoje
Jihočeského kraje, přičemž cíle bude dosaženo prostřednictvím ochrany přírodních hodnot v regionu při
jejich šetrném využívání a realizaci ostatních aktivit a záměrů Programu rozvoje kraje.

7.3 Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití
Toto opatření obsahuje souhrn témat, která se váží především k environmentálnímu rozvojovému pilíři. Pro další
rozvoj je základním předpokladem, aby projekty územního rozvoje (zejména pak v lokalitách se zvýšenou ochranou
přírody) byly cíleně koordinovány se zájmy a projekty v oblasti ochrany životního prostředí a jeho jednotlivých složek.
Cílem je rovněž podporovat ekologické funkce krajiny a ochranu přírodních a krajinných hodnot a reagovat na
potřeby v oblasti odpadového hospodářství.
Na úrovni PRK budou uplatňovány principy ochrany přírody a krajiny a jejich složek ve významných a citlivých
lokalitách (podpora péče o území ZCHÚ, soustavu Natura - Evropsky významné lokality a ptačí oblasti, prvky ÚSES
a další chráněná území), ale i v zastavěných částech sídel. Bude uplatňována rozumná snaha o minimalizaci
fragmentace území s podporou propojenosti ÚSES a hlavních migračních koridorů živočichů. Vzhledem
k přítomnosti velmi cenných území se zvýšenou mírou ochrany budou respektovány předměty ochrany a cíle
stanovené plány péče o jednotlivá území ZCHÚ. Jedním z významných cílů bude rovněž zajištění ochrany volné
krajiny před nevhodnou urbanizací (zakládání nových ohnisek osídlení, nevhodné umísťování výrobních a
rekreačních komplexů či umísťování technické infrastruktury, kterou lze realizovat mimo chráněná území).
Dle zpracované Koncepce přírody a krajiny Jihočeského kraje patří mezi hlavní cíle v této oblasti důsledné
prosazování zájmů ochrany přírody a krajiny skrze rozbor udržitelného rozvoje území v rámci územně analytických
podkladů (kraje, obcí), v ZÚR Jihočeského kraje, zajištění vzájemné kompatibility a pravidelné aktualizace datových
vrstev (databáze) ochrany přírody a krajiny v GIS JČK, zejména prostřednictvím územně analytických podkladů
(ÚAP), následně i ZÚR a ÚPD měst a obcí, revize maloplošných ZCHÚ a přírodních parků, v případě potřeby
aktualizace vymezení ZCHÚ nebo předmětů ochrany, realizace geodetického zaměření maloplošných ZCHÚ,
aktualizace generelu krajinného rázu a územních studií Jihočeského kraje (hodnocení krajinného rázu) z hlediska
vhodnosti umisťování staveb s možným negativním vlivem na krajinný ráz (větrné elektrárny, neúměrně velké
stavební objekty – haly, velkoplošné fotovoltaické systémy atd.) a podpora aktivit přispívajících k environmentálnímu
povědomí obyvatel a k prohlubování znalostí o živé přírodě na území kraje a k jejich prezentaci veřejnosti. Dále pak i
vytvoření a provoz funkčního geografického informačního systému kraje (GIS JČK) včetně umožnění přístupu
k jednotlivým vrstvám GIS JČK, zajištění odpovídající ochrany jednotlivých složek přírody a krajiny ve všech
relevantních procesech a činnostech (územní plánování, územní řízení, zemědělství, lesní a vodní hospodářství,
těžba surovin, turistický ruch atd.).
Základní zásadou dle ZÚR Jihočeského kraje je podpora řešení směřujících k vyváženosti zájmů ochrany přírody a
zájmů podporujících rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území. Při realizaci
budoucích rozvojových záměrů by tak např. měly být přednostně zvažovány pro těžbu strategických surovin lokality
mimo území podléhajících režimu ochrany přírody, přičemž vymezení ÚSES není vždy nutně překážkou k případné
těžbě ložiska nerostných surovin (rekultivace podporující funkci ÚSES). Pozornost je třeba věnovat podpoře
mimoprodukčních funkcí rybářství, přírodě blízkých opatření v oblasti rybničního hospodaření nebo opatřením
vedoucím ke snižování eutrofizace vod (např. projekt realizovaný na VD Orlík ad.) a k posílení jejich přírodě
blízkému rekreačnímu využití (zamezení konfliktům v oblasti zájmů rekreace a ochrany přírody).
V neposlední řadě bude důraz kladen do oblasti rozvoje environmentálního vzdělávání a osvěty. K tomu by mělo
posloužit především poradenství pro odbornou i laickou veřejnost a environmentální vzdělávací programy. Motivací
k vyššímu zapojení veřejnosti do ochrany přírody a péče o krajinu bude působení především na mladší generaci
formou realizace osvětové činnosti při školách, v zájmových kroužcích apod. a rozvojem související infrastruktury
(např. naučné stezky, geoparky, odborné poradenství apod.). V oblasti ochrany přírody a socioekonomického rozvoje
pokračuje v regionu hledání řešení mezi komerčním využíváním a zachováním jedinečných a cenných přírodních
památek a biotopů. Rozvoj cestovního ruchu vede nepochybně ke zvýšené atraktivitě regionu, současně však může
znamenat i případné ohrožení některých chráněných druhů či lokalit. K řešení této problematiky může významnou
měrou přispět právě i podpora výchovy a osvěta v této oblasti. Pozitivní význam v této oblasti má v roce 2011 přijatá
krajská koncepce EVVO, která je podkladem pro podporu a rozvoj funkčního systému EVVO v kraji.
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V kraji se rozprostírají 4 velkoplošná zvláště chráněná území, z nichž nejrozlehlejší jsou NP a CHKO Šumava. ZÚR
vymezují v kapitole c) textové části tzv. specifické oblasti, což jsou území, která dlouhodobě vykazují problémy se
zajištěním vyváženého vztahu příznivého životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství
obyvatel (Šumava, Orlicko, Třeboňsko - Novohradsko, Pacovsko). V minulosti bylo připravováno vyhlášení další
CHKO Novohradské hory, v roce 2000 zde však byl vyhlášen Přírodní park Novohradské hory. Na území
Jihočeského kraje se dále nachází kolem dvou set maloplošných zvláště chráněných území. Do zvláštní ochrany
přírody v rámci tzv. soustavy Natura 2000 patří dále Evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Území NP Šumava,
CHKO Šumava a NP Bavorský les tvoří jednotný, v Evropě jedinečný přírodní celek, který UNESCO vyhlásilo v roce
1990 biosférickou rezervací. Biosférickou rezervaci je vhodné využít mimo jiné jako komunikační platformu v regionu
s důrazem na širší území Šumavy, aktivní zapojení do mezinárodní sítě biosférických rezervací, prezentaci regionu
jako „dobré adresy pro život“, praktické výměny zkušeností v oblasti udržitelného života, školení, semináře v oblasti
komunikačních dovedností, projekty na podporu udržitelného života. Třeboňsko je oblastí přetvářenou více než 800
let lidskou činností a je příkladem citlivých krajinářských úprav vytvářejících produktivní krajinu při současném
zachování biodiverzity a přírodních hodnot a je zařazeno do sítě biosférických rezervací UNESCO. Třeboňsko je
také centrem českého rybníkářství (více než 450 rybníků). Lesnatost území dosahuje cca 50 %. Je zde velké
zastoupení rašelinišť s využitelností pro lázeňství. Přírodní bohatství spočívá mimo jiné v oblasti mokřadní vegetace
a vodního ptactva. Celé území Třeboňska vykazuje vysoký rekreační potenciál, který je v současnosti do určité míry
využíván. Chráněná krajinná oblast Blanský les s dominantou v podobě hory Kleť se nachází na jihu Čech
v šumavském podhůří, severně od města Český Krumlov. Více než polovina území CHKO je pokryta lesními porosty
a jedná se o oblast vhodnou pro rozvoj pěší, cyklo nebo vodácké turistiky.
Pro zajištění dalšího udržitelného rozvoje specifických území, zejména se jedná o území Šumavy, je potřeba zabývat
se nejen tématem ochrany přírody, ale i dalšími souvislostmi v oblasti působnosti sdruženého socioekonomického
pilíře. Specifická území VZCHÚ kromě cenných přírodních hodnot představují rovněž velký potenciál v oblasti
cestovního ruchu. Rozvoj turistiky v těchto oblastech je však potřeba realizovat pouze v takové míře, která nepovede
k narušení uvedených hodnot a vztahů v krajině. Prostředí těchto území je vhodné pro rozvoj různých forem turistiky
šetrné k životnímu prostředí (např. cyklo- a pěší turistika, lyžování, agroturistika, hipoturistika, ale i poznávací a
zážitková turistika). Z hlediska infrastrukturní vybavenosti je vhodné při zohlednění specifik daných území zkvalitnit a
dovybavit ubytovací kapacity, popř. doplnit kapacity nové s přednostním využitím stávajících (popř. nevyužívaných)
objektů. Pro zlepšení orientace turistů v turisticky atraktivních územích je dále potřeba rozvíjet systém turistického
značení a orientační systémy (podpora budování stacionárních orientačních a informačních vícejazyčných map pro
cyklisty a běžkaře). V kontextu rozvoje šetrné turistiky je vhodný i rozvoj ekologicky šetrných forem dopravy
(ekobusy) a pěší turistiky i cykloturistiky včetně značení nových úseků a údržby stávajících. V segmentu zimní
turistiky je vhodné i nadále zajišťovat a zlepšovat značení a údržbu lyžařských stop (např. Bílá stopa na Šumavě) a
budování a rozvoj běžeckých areálů. Problémem je však financování tohoto rozvoje, kdy je potřeba hledat nové
zdroje a metody. Je potřeba rovněž zajistit péči o nezalesněné oblasti, které nabízejí prostor pro vznik malých farem
s produkcí místní regionální produkce. Na Šumavě jsou pro rozvoj této formy turistiky vhodné podmínky (zarostlá
dříve zemědělsky využívaná půda). Cílem je rovněž i nadále vylepšovat návštěvnickou infrastrukturu (např.
tematické okruhy, areály lesních her, podpora environmentálního vzdělávání a osvěty, budování návštěvnických
center v oblasti Šumavy dle vzoru bavorské části parku ad.). Obecně je v oblasti turistiky potřeba zajišťovat také
zpřístupňování nabídky i handicapovaným zájemcům o turistiku (viz např. projekty Dostupná Šumava, Šumava pro
všechny, Šumava bez bariér). Důležitou oblastí však není pouze turistika. V oblasti Šumavy je potřeba do budoucna
řešit také např. otázku povodňové prevence (viz projekt vytvoření povodňového modelu včetně instalace hlásičů
nebo zařazení Správy NP a CHKO Šumava v roce 2009 do složek IZS jako reakce na mimořádné události na území
NP).
Obdobný rozvoj cestovního ruchu jako v území Šumavy lze sledovat a očekávat s využitím místních specifik i
v území dalších VZCHÚ v kraji (např. Třeboňsko – zejména relaxační turistika a lázeňství, rozvoj pěší a
cykloturistiky, venkovského ubytování, rekreačního rybaření, provozování vodních sportů, turistické využití lokalit
pískoven apod., v oblasti Blanského lesa pak např. rozvoj pěší a cykloturistiky, vodácké turistiky, turistické využití
Kleti ad.). Významné souvislosti a propojení lze v celé oblasti rozvoje turistiky v těchto lokalitách sledovat ve vztahu
k obsahu a zaměření Prioritní osy 5, zejména Opatření 5.1.
Výstavba infrastruktury cestovního ruchu však může mít i negativní dopady na přírodu a krajinu. I když i pro tyto
objekty platí zásada přednostního situování v návaznosti na zastavěná území obcí, lze v odůvodněných případech
(ekonomické faktory, zaměstnanost) akceptovat výstavbu ve volné krajině (pro některé stavby cestovního ruchu jiná
lokalizace než ve volné krajině není možná). Je však nezbytné minimalizovat negativní vlivy výstavby na přijatelnou
míru především výběrem vhodných lokalit a citlivým výběrem technických řešení. Odpovídající ochrana složek
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přírody a krajiny bude v konkrétních případech zajištěna v příslušných správních řízeních, případně v procesech
hodnocení vlivů na životní prostředí (u koncepcí SEA, u projektových záměrů EIA).
V turisticky exponovaných lokalitách dochází k ovlivňování živé přírody, především zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů, nadměrným hlukem, eutrofizací prostředí, případně záměrným poškozováním. S narůstajícím počtem
návštěvníků může docházet k poškozování vegetace a to jak z příčin špatné schůdnosti, neukázněností návštěvníků,
případně přetížením tras. S touto problematikou úzce souvisí a je provázána problematika erozní činnosti.
Specifickým rizikem v kraji je využívání přírodního zdroje – slatiny pro balneoprovozy (zejména Třeboňsko – vazba
na Opatření 5.3). Zde je potřeba přistupovat k využití přírodního zdroje uvážlivě a použitou slatinu vracet zpět.
Cca 8% zaujímají v Jihočeském kraji urbanizovaná území (ostatní a zastavěné plochy) obcí a měst. V posledních
letech dochází k rychlejší industrializaci krajiny i v Jihočeském kraji. Rozšiřují se sídelní aglomerace, intenzivně se
buduje dopravní infrastruktura, která kolem sebe nabaluje další aktivity a výstavbu. Tyto aktivity představují riziko pro
krajinu a krajinný ráz Jihočeského kraje a je vždy potřeba hledat kompromisní řešení z hlediska zajištění žádaného
socioekonomického rozvoje a zájmů ochrany přírody a krajiny. Pokud jihočeská krajina oplývající mnohdy
specifickou atmosférou a charakterem má být současně krajinou pro plnohodnotný život zdejších obyvatel, je potřeba
věnovat pozornost rovněž problematikám revitalizace veřejných prostranství, návsí a ploch (z hlediska
antropogenních vlivů rovněž regeneraci panelových sídlišť a jejich prostranství v sídlech), pozemkovým úpravám,
koordinovanému a na metodách komunitního plánování založenému plánování jejího využití, řešení problematiky
využití objektů a areálů charakteru brownfields nebo odstraňování starých ekologických zátěží (vazba na aktivity
v rámci Prioritní osy 1). Řádná péče musí být rovněž uplatňována v oblasti obnovy obecních rybníků, revitalizace či
renaturace vodních toků a údolních niv jako součástí protipovodňové ochrany nebo podpoře krajinotvorných
zemědělských činností podporujících biodiverzitu a kulturnost krajiny a chránící její ráz.
Půda je z pohledu jejího hospodářského využití základním a prakticky neobnovitelným výrobním kapitálem a zdrojem
ekologické stability v krajině. Výměra zemědělské půdy v Jihočeském kraji však neustále klesá a klesá také její
kvalita. Je proto potřeba půdu bránit před neodůvodněným záborem, erozí a snižováním úrodnosti. Pozornost je
třeba věnovat i lesnímu hospodářství, neboť lesy zaujímají 37% rozlohy kraje. Lesy, pokud jsou v dobrém stavu
(vhodné druhové složení, věková struktura, zdravotní stav dřevin), jsou prostředím zajišťujícím život mnoha druhů
rostlin a živočichů. Je proto nezbytné o dobrý stav lesních porostů pečovat a soustavně ho zlepšovat. Specifickým
prostředím jsou také vodní plochy, i když zaujímají relativně malé procento rozlohy Jihočeského kraje (4 %). Vodní
ekosystémy (včetně mokřadů a rašelinišť) jsou obvykle ekosystémy s nadprůměrnou bohatostí rostlinných a
živočišných druhů, velmi často se jedná o druhy chráněné nebo jinak významné. Role vody v krajině je významná
rovněž v souvislostech prevence povodňových rizik. Je proto vhodné realizovat aktivity podporující funkci přirozené
primární retence krajiny (vazba na Opatření 4.2). Ochrana vodních biotopů a zachování jejich přirozeného nebo
přírodě blízkého charakteru je pro zachování druhové rozmanitosti v krajině zcela zásadní. Uvedené skutečnosti jsou
úzce provázány s obsahem Opatření 1.5.
Aktivity v rámci tohoto opatření budou rovněž směřovat do oblasti udržení a dalšího zlepšování kvality ovzduší na
území regionu (např. řešení překračování limitů u přízemního ozonu a cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren).
V oblasti odpadového hospodářství na území Jihočeského kraje lze konstatovat fungující systém svozu a
skládkování odpadu s postupně se rozvíjejícími způsoby využití odpadu. V kraji se však stále nedaří snižovat měrnou
produkci odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Materiálové využití je realizováno zejména u stavebních
odpadů, ve větší míře jsou využívány i nebezpečné odpady. Negativem je skutečnost, že skládkování je
v Jihočeském kraji, tak jako v celé ČR, stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů. Objem
skládkovaného odpadu dokonce roste. Je proto potřeba věnovat zvýšenou pozornost prevenci vzniku odpadů a
v návaznosti na to realizovat další opatření v oblasti nakládání s odpadem. V Jihočeském kraji existuje také potřeba
rekonstrukce či dobudování technické infrastruktury pro efektivní a účelné hospodaření s odpady. Je nutné vytvořit
podmínky pro integrovaný systém nakládání s odpady (dále jen ISNO) na regionální úrovni s možností jejich
propojení na celostátní síť zařízení pro nakládání s odpady. Samozřejmostí pro fungující ISNO je zajištění
odpovídající infrastruktury a vhodných technologií, počínaje dostatečnou hustotou sběrné sítě nádob pro separaci
využitelných složek komunálních odpadů až po zařízení pro energetické / termické využití komunálních odpadů
(ZEVO). Problematické je rovněž plnění cíle pro snižování maximálního množství biologicky rozložitelného odpadu
(BRKO) ukládaného na skládky. Naopak pozitivem je postupný nárůst produkce tříděného odpadu, a to jak
v celkovém objemu tříděných složek, tak z pohledu celkového objemu přepočteného na obyvatele a rovněž
z pohledu objemu znovu využitelných a recyklovaných odpadů.
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7.3.1

Cíl opatření

Cílem tohoto opatření je zajištění ochrany přírody a péče o krajinu na území Jihočeského kraje s ohledem na
zachování kvality zdejší přírody a esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny, která bude atraktivní pro
život člověka při respektování zájmů hospodářského rozvoje a zásad trvale udržitelného užívání přírodních
zdrojů.

7.3.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry
Ochrana přírody a péče o krajinu, péče o ZCHÚ, EVVO
- Realizace a vyhodnocování cílů a opatření Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje
- Podpora zachování vysokého podílu ploch s rozmanitou, esteticky vyváženou a ekologicky stabilní krajinou na
území Jihočeského kraje
- Postupné navrácení hodnot krajinného rázu v územích, kde v minulosti došlo k jeho narušení (např. podpora
přírodě blízkých forem obnovy postindustriálních lokalit, těžebních prostorů a průmyslových deponií)

-

-

-

Zajištění odpovídající ochrany a managementu ÚSES, zajištění efektivní kooperace při procesu komplexních
pozemkových úprav včetně zapracování prvků ÚSES všech úrovní
Zajištění odpovídající ochrany a péče o památné stromy, významné krajinné prvky
Zajištění ochrany významných mokřadů a s tím související zvyšování retenční schopnosti krajiny
Zachování, případně obnovení přirozeného rázu vodních toků zejména ve volné krajině, zlepšování jakosti
(čistoty) povrchových vod, zlepšování podmínek pro život vodní fauny, vyvážené využívání rybníků s ohledem
na všechny složky vodního a pobřežního ekosystému, podpora trvale udržitelného využívání zdrojů
podzemních vod
Zachování, případně obnova či rozšíření biotopů významných pro ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany
ptačí oblasti
Ochrana vodních biotopů a zachování jejich přirozeného nebo přírodě blízkého charakteru
Podpora eliminace výskytu a rozšiřování invazních druhů rostlin a živočichů
Podpora sítě záchranných stanic pro handicapované živočichy
V rámci celkového cíle podpory biodiverzity podpořit dovytvoření reprezentativní soustavy ZCHÚ na území
Jihočeského kraje včetně evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí a zajistit péči o ní, podpořit také
dovytvoření databáze ZCHÚ v GIS JČK a zajištění péče o ní
Zajištění odpovídající ochrany a managementu zvláště chráněných území
Podpora rozvoje spolupráce mezi regionální a místní samosprávou a správami NP a CHKO
Podpora zachování rozmanitosti krajiny a biotopů nezbytných pro život populací zvláště chráněných a dalších
významných druhů rostlin a živočichů
Zvyšování ekologické stability zemědělské krajiny a přirozené biodiverzity a podpora opatření pro snižování
rizika eroze půdy (v podmínkách Jihočeského kraje převážně vodního původu)
Zajištění vzájemné kompatibility a pravidelné aktualizace vrstev (databáze) ochrany přírody a krajiny
v geografickém informačním systému Jihočeského kraje (GIS JČK) a v územně analytických podkladech
(ÚAP obcí a kraje)
Osvěta veřejnosti – posílení odborného, veřejnosti přístupného environmentálního poradenství, informační
kampaně a zvyšování environmentálního povědomí obyvatel
Podpora realizace a aktivit v oblasti environmentální osvěty - výchova a vzdělávání, rozvoj naučných stezek,
geoparků apod.
Revitalizace obecních rybníků a návsí
Podpora krajinotvorných zemědělských činností v marginálních oblastech, udržujících vysokou biodiverzitu a
kulturnost krajiny a chránící její ráz
Podpora využití Biosférické rezervace Šumava jako komunikační platformy v regionu s důrazem na širší
území Šumavy, aktivní zapojení do mezinárodní sítě biosférických rezervací, prezentace regionu jako „dobré
adresy pro život“, praktické výměny zkušeností v oblasti udržitelného života, školení, semináře v oblasti
komunikačních dovedností, projekty na podporu udržitelného života
Tvorba opatření k zajištění dostatečné migrační prostupnosti fauny v oblastech s vyšší dopravní zátěží
(zejména ve vysoce urbanizovaných oblastech a v okolí významných dopravních tahů)
Rozvoj jednotného systému správy majetku Jihočeského kraje (pozemky v chráněných územích, lesní a vodní
pozemky)
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Ochrana ovzduší a snižování hlukové zátěže
- Realizace a naplňování cílů Programu snižování emisí Jihočeského kraje a Programu ke zlepšování kvality
ovzduší Jihočeského kraje
- Podpora dosahování stanovených cílů ochrany ovzduší s co nejmenšími ekonomickými a administrativními
dopady pro všechny dotčené subjekty, tj. za co nejnižších nákladů
- Osvěta v oblasti přípravy, zajištění financování a realizace ekonomicky efektivních opatření pro snížení emisí
a imisí včetně podpory přípravy konkrétních projektů
- Podpora úspor energie ve veřejných objektech, podpora změny způsobu vytápění ve veřejných objektech
- Podpora změny způsobu vytápění v domácnostech (včetně realizace příslušné osvěty v této oblasti)
- Podpora budování protihlukových stěn a dalších obdobných opatření pro zklidňování dopravy
Odpadové hospodářství
- Podpora projektů vedoucích k naplňování rámcové směrnice EU o odpadech, která definuje závaznou
hierarchii nakládání s odpady (1. předcházení, 2. příprava k opětovnému využití, 3. recyklace / kompostování,
4. jiné / energetické využití, 5. skládkování) – především podpora snižování jejich produkce
- Obecná podpora rekonstrukce či dobudování technické infrastruktury pro efektivní a účelné hospodaření
s odpady
- Podpora opatření a projektů vedoucích ke zvýšení a zefektivnění energetického / termického a materiálového
využití odpadů na území Jihočeského kraje (vybudování ZEVO) – podpora zachování obnovitelných zdrojů
materiálů a energie pro příští generace a realizace opatření vedoucích k omezení ukládání odpadů do
prostředí (zejm. skládkováním)
- Podpora rozvoje integrovaného systému nakládání s odpady na regionální úrovni s možností jejich propojení
na celostátní síť zařízení pro nakládání s odpady
- Rozšiřování a posilování hustoty sběrné sítě nádob pro separaci využitelných složek komunálních odpadů
- Snižování množství biologicky rozložitelného odpadu (BRKO) ukládaného na skládky – zavedení odděleného
sběru bioodpadů a zajištění dostatečné kapacity zařízení pro zpracování těchto odpadů na území kraje (např.
podporou výstavby kompostáren a bioplynových stanic, ve kterých by byly tyto bioodpady využívány) –
podpora využití BRKO charakteru prošlých potravin nebo zbytků z kuchyní a stravovacích provozů
- Podpora řešení systémů nakládání s odpady plošně na území regionu – včetně hůře dostupných / periferních
částí regionu
- Podpora osvěty vedoucí k dalšímu zvyšování podílu tříděného odpadu
- Zvýšení míry využití plastových odpadů – rozvoj nových technologií na využití druhotných surovin s ohledem
na omezené zásoby ropy
- Podpora efektivního společného využívání dřeva a druhotných surovin ze dřeva při respektování hierarchie
využívání materiálů a zpracovatelských kapacit
- Podpora výstavby zařízení pro úpravu odpadního dřeva pocházejícího z komunálních odpadů, zejména na
úrovni obcí
Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Správy NP a CHKO na území kraje, Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, města a obce
v Jihočeském kraji, vlastníci a správci vodních, lesních a zemědělských ploch, vlastníci a správci infrastruktury
v oblasti odpadového hospodářství, MAS a mikroregiony, rozvojové agentury, neziskové organizace,
podnikatelské subjekty, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje s důrazem na specifická území a na území se zvýšenou ochranou přírody
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020

7.4 Opatření 4.2 Prevence rizik
Zajištění přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací, realizace ochrany
obyvatelstva a zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací je pro orgány kraje prioritou, protože
v důsledku výskytu mimořádných událostí a krizových situací může dojít k ohrožení životů, zdraví občanů, ke
strádání postižených rodin, k velkým majetkovým škodám a k ohrožení životního prostředí.
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Integrovaný záchranný systém na území Jihočeského kraje, jako systém vazeb a koordinace záchranných a
bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění
záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události, vznikl s cílem koordinace postupů na místě
zásahů při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.). Pro realizaci opatření pro
odvrácení nebo omezení bezprostředního ohrožení mimořádnou událostí a k odstranění následků způsobených
mimořádnou událostí je zpracován Havarijní plán Jihočeského kraje (nástroj pro řešení mimořádných událostí
v případě živelních pohrom, antropogenních havárií nebo jiných nebezpečí, které ohrožují životy, zdraví, značné
majetkové hodnoty nebo životní prostředí). Plán určuje role a postupy pro jednotlivé složky integrovaného
záchranného systému Jihočeského kraje.
S cílem definice nutných opatření k provádění záchranných a likvidačních prací a odstranění následků způsobených
mimořádnou událostí, která přesáhne do krizové situace, kdy je vyhlášen krizový stav a musí být nasazeny síly a
prostředky nad rámec IZS (epidemie, pandemie, povodně velkého rozsahu apod.), je zpracován Krizový plán
Jihočeského kraje. Je nejdůležitějším dokumentem pro zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací. Je
závazným dokumentem pro všechny obce, správní úřady, fyzické i právnické osoby nacházející se na území kraje.
Svou významnost pro řadu obyvatel (zejména Vltavotýnsko a Českobudějovicko) má rovněž vnější havarijní plán
Jaderné elektrárny Temelín obsahující opatření k likvidaci případné radiační havárie, k omezení jejích následků a
k ochraně obyvatelstva a životního prostředí (aktualizace v roce 2012 a 2013) v zóně havarijního plánování.
Obdobný plán je zpracován i pro případné řešení havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
v areálu úložiště propan – butanu Branice na Milevsku.
Pro zajištění připravenosti na řešení krizových situací je důležité realizovat opatření k přípravě orgánů krizového
řízení na úrovni obcí. Stejně důležité je postupně realizovat zkvalitňování složek IZS. Jedná se o zlepšování zejména
technického a materiálního vybavení jeho jednotlivých složek, zejména jednotek sboru dobrovolných hasičů, ale také
o zvyšování kvality lidských zdrojů v této oblasti. Stejně tak je v této oblasti významná osvěta a zapojení veřejnosti,
neboť povědomí obyvatel o chování v krizových a havarijních situacích není dostatečné. Cílem v tomto ohledu je
také zlepšení řešení dostupnosti jednotlivých oblastí v případě živelních pohrom i zapojování konkrétních aktérů na
místní úrovni.
Na území Jihočeského kraje představují největší riziko v oblasti přírodních pohrom povodně (rozsáhlé materiální a
ekologické škody, devastace kulturní krajiny, ale i ztráty na životech). Pro eliminaci rizika povodní a zlepšování
vodního režimu krajiny je zpracována Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje. Součástí této
koncepce je i návrh opatření na ochranu před povodněmi v obcích, které nejsou chráněny před povodněmi z vodních
toků, nebo jsou před povodněmi z vodních toků zatím chráněny nedostatečně. Dalším významným materiálem
zahrnujícím problematiku řešení povodní je Plán oblasti povodí Horní Vltavy. Základním cílem na území kraje je
realizovat především přírodě blízká protipovodňová opatření. Dimenze a druh navrhovaných protipovodňových
opatření na území Jihočeského kraje jsou v zásadě podřízeny cílovému stavu, vycházejícímu především z poučení
z historických povodní. Historicky danou skutečností, která v Jihočeském kraji funguje již po staletí, je také využití
rybničních soustav pro ochranu před povodněmi (zploštění povodňových vln a oddálení kulminačních průtoků).
Mezi hlavní opatření v oblasti prevence před povodněmi patří zajištění včasné informovanosti – předpovědní a
hlásná povodňová služba, která je v regionu zajištěna. K efektivní ochraně před povodněmi v Jihočeském kraji jsou
nezbytná opatření v krajině a technická opatření k ovlivnění průběhu a rozsahu povodní. Opatření v krajině jsou
především změny využívání pozemků, změny rostlinného pokryvu, zatravňování a zalesňování břehů a přirozených
inundací, tvorba protierozních mezí a vegetačních pásů a změny ve strukturách krajiny prováděné za účelem
zachycení vody v povodí a zpomalení jejího odtoku, celkově nezhoršování odtokových poměrů v území. Velký
význam těchto opatření spočívá v jejich protierozní funkci. Realizací opatření v krajině lze zvýšit velikost průtoku
velkých povodní řádově v procentech. Hlavním nástrojem pro jejich realizaci jsou především komplexní pozemkové
úpravy, které by měly být přednostně řešeny v erozně ohrožených územích s urychleným odtokem. Technická
opatření mají za úkol zmírnit účinky povodně zachycením části jejího objemu a snížením kulminačních průtoků nebo
zabráněním rozlivů. Jedná se především o nádrže s retenčním účinkem a poldry ovlivňující odtokové poměry na
delších úsecích vodních toků, tj. na území většího množství obcí (např. prostřednictvím zvětšení retenčního prostoru
rybníka Rožmberk – rekonstrukce hráze, opatření pod hrází – ochrana obcí v okolí, protipovodňová opatření
v návaznosti na budoucí obchvat města). Realizace technických opatření se dle koncepce doporučuje prioritně
směřovat do lokalit s největším počtem ohrožených obyvatel, kterými jsou (v abecedním řazení) České Budějovice,
Český Krumlov, Písek, Strakonice, Trhové Sviny a Veselí nad Lužnicí.
Mimo opatření technického charakteru je potřeba realizovat i opatření nestrukturální, kterými jsou např. organizační
opatření, změny v územních plánech, regulace využívání záplavových území, úpravy manipulačních řádů vodních
děl nebo sledování těles hrází vodních děl a jejich výpustných zařízení za účelem omezení vzniku zvláštních
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povodní. V některých lokalitách kraje není realizace protipovodňových opatření prakticky či ekonomicky možná (např.
území u vodních toků s úzkou nebo téměř chybějící údolní nivou, kde je většinou zástavba situovaná přímo u břehu).
Jediným možným opatřením u těchto lokalit by bylo vytvoření dostatečně velkých retenčních prostorů, které by
zploštily povodňovou vlnu. Vzhledem k tomu, že se vesměs jedná o větší vodní toky (Lužnice, Vltava), nelze o
takových opatřeních reálně uvažovat. Z hlediska kapacity vodních toků je potřeba zaměřit se na odstranění úzkých
hrdel – nekapacitních mostů a propustků, otevření zatrubněných úseků, případně na zvětšení průtočného profilu.
Realizaci protipovodňových opatření na mnoha místech komplikují zásahy do břehových porostů. Řada toků je
významným krajinným prvkem a na mnoha tocích jsou vyhlášeny lokality Natura 2000, což může v některých
případech do určité míry limitovat realizaci protipovodňových opatření.
Kromě protipovodňové ochrany je potřeba zabývat se rovněž realizací opatření pro řešení nebezpečí vznikajících
v období sucha a s tím související potřeby zajištění dostatečných zásob vody (vazba na Opatření 2.3). Škodlivé
působení sucha ve vodním hospodářství je spojeno zejména s nedostatkem pro odběry vody pro socioekonomické
účely a zhoršenými ekologickými poměry na tocích. Další problémy působí sucha v oblasti rekreace, vodní dopravy a
hydroenergetiky. Výskyt hydrologického sucha bývá navíc spojen se suchem agronomickým, působícím škody
v zemědělství. V této souvislosti je potřeba zmínit i Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod
dokončený v roce 2011, který stanovil soubor lokalit vhodných pro rozvoj vodních zdrojů a snížení nepříznivých
účinků povodní.

7.4.1

Cíl opatření

Cílem tohoto opatření je podpora realizace preventivních a adaptačních opatření vedoucích k předcházení a
eliminaci mimořádných a krizových situací přírodního i antropogenního původu na území Jihočeského kraje.

7.4.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry
Oblast prevence a zkvalitňování činnosti IZS
- Naplňování cílů hlavní dokumentace v oblasti krizového řízení na území Jihočeského kraje (krizové a havarijní
plány) včetně zajištění ochrany kritické infrastruktury
- Realizace systémové přípravy orgánů a složek krizového řízení na úrovni obcí pro zajištění připravenosti kraje
na řešení krizových situací
- Podpora využití moderních informačních a komunikačních technologií k zabezpečení krizové komunikace,
zpracování a prezentaci dat nutných pro realizaci úkolů a opatření krizového řízení, informovanosti orgánů
krizového řízení a občanů kraje
- Podpora osvěty a přípravy občanů na mimořádné události a krizové situace, zejména se zaměřením na děti
školního věku
- Podpora zkvalitňování vzájemného spojení a spolupráce složek IZS (podpora využití moderní informační a
komunikační techniky – např. propojení operačních středisek jednotlivých složek IZS, podpora připravenosti
složek IZS – cvičení)
- Podpora vzdělávání v oblasti krizové a havarijní připravenosti (odborné vzdělávání v rámci složek IZS a
osvěta pro veřejnost)
- Podpora spolupráce orgánů ochrany přírody s ostatními složkami IZS (např. projekt Bezpečná Šumava,
ochrana před povodněmi, kalamitními stavy apod.)
Ochrana před živelními pohromami, zejména povodněmi
- Podpora realizace protipovodňových opatření (opatření v krajině) zejména formou komplexních pozemkových
úprav a dalších opatření (např. změny ve využívání pozemků, změny rostlinného pokryvu, zatravňování a
zalesňování břehů a přirozených inundací, tvorba protierozních mezí a vegetačních pásů a změny ve
strukturách krajiny prováděné za účelem zachycení vody v povodí a zpomalení jejího odtoku apod.)
- Podpora realizace protipovodňových opatření charakteru technických opatření (především formou ohrazování
apod.)
- Realizace významných projektů a opatření v oblasti protipovodňové ochrany na území regionu – např.
opatření na rybníku Rožmberk, úprava koryta vodních toků v Č. Krumlově, Č. Budějovicích, Táboře, Hluboké
nad Vltavou, Malenicích nebo Vodňanech, rekonstrukce koruny hráze a základové výpusti na vodním díle
Husinec, poldr Bílsko atd.
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-

Podpora realizace opatření pro omezování potenciálních škod (stanovení záplavových území, dodržování
regulí využívání záplavových území)
Využití rybničních soustav pro zploštění povodňových vln a oddálení kulminačních průtoků
Revitalizace či renaturace vodních toků a údolních niv jako protipovodňových opatření a zároveň jako
krajinotvorných prvků
Podpora realizace opatření nestrukturální povahy (např. organizační opatření, zlepšení na úrovni územního
plánování, regulace využívání záplavových území, úpravy manipulačních řádů vodních děl nebo sledování
těles hrází vodních děl a jejich výpustných zařízení za účelem omezení vzniku zvláštních povodní atd.
Podpora aktivit posilujících ekologické funkce krajiny a snižujících fragmentaci krajiny, rozvoj
mimoprodukčních funkcí krajiny a šetrného a přírodě blízkého hospodaření v krajině a podpora opatření ke
zvyšování přirozené retenční schopnosti krajiny
Podpora zlepšování informačních nástrojů o možných následcích povodní mapováním povodňových rizik
Ochrana (revitalizace) přírodních říčních niv před urbanizací a nevhodným využíváním, preference přírodě
blízkých protipovodňových opatření s využitím zpomalení odtoku a retence vod v přírodních nivách řek, resp.
zvyšování retenční schopnosti zemědělské krajiny (současně jde o výrazný prvek v oblasti krajinotvorby)
Podpora opatření pro řešení nebezpečí vznikajících v období sucha a s tím související potřeby zajištění
dostatečných zásob vody
Ochrana a využívání vodních zdrojů za účelem zlepšení zásobování jakostní pitnou vodou

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, složky IZS, města a obce v Jihočeském kraji, vlastníci a
správci vodních, lesních a zemědělských ploch, MAS a mikroregiony, rozvojové agentury, neziskové
organizace, Policie ČR, obecní policie, veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020
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8 PRIORITNÍ OSA 5 VYUŽITÍ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍHO,
KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ PRO ROZVOJ
CESTOVNÍHO RUCHU
8.1 Vymezení prioritní osy a vazeb na další prioritní osy
Pátá prioritní osa PRK zahrnuje tematickou oblast, která je pro Jihočeský kraj dlouhodobě velmi významná. Cestovní
ruch je tradičním odvětvím regionu a jeho význam i nadále roste. Ubytování, stravování a pohostinství společně
s odvětvím kulturních, zábavních a rekreačních činností tvoří významný podíl na hrubé přidané hodnotě kraje podle
odvětví. V mnoha lokalitách Jihočeského kraje představuje cestovní ruch významný (nebo dokonce jediný) směr
umožňující rozvoj podnikatelských aktivit a tvorbu pracovních míst. Stejně tak i ZÚR Jihočeského kraje oblast
cestovního ruchu určuje jako jednu z hlavních rozvojových priorit.
Obsahem prioritní osy je soubor opatření, jejichž společným cílem je stimulace a další rozvoj přirozené i uměle
vytvářené nabídky pro rozvoj cestovního ruchu a zvýšení jeho výtěžnosti z hlediska ekonomické efektivity. Obsahem
jednotlivých opatření je například zkvalitňování ubytovacích a stravovacích kapacit, jejich rozšiřování v lokalitách,
kde se toto jeví jako smysluplné, či zkvalitňování a rozšiřování další doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
(zejména infrastruktury pro sportovně-rekreační aktivity, zážitkovou a kulturní turistiku apod.). Z hlediska nabídky
infrastruktury a služeb cestovního ruchu je potřeba zaměřit se především na takovou nabídku, která nejenže bude
rozvíjet a zkvalitňovat nabídku v hlavní sezóně a v hlavních turistických destinacích, ale současně povede ke stírání
nevyvážeností, které vznikají zejména z důvodů výrazné sezónnosti cestovního ruchu v Jihočeském kraji.
Jeden z nejvýraznějších přirozených potenciálů jihočeského regionu spočívá v jeho přírodním, historickém a
kulturním dědictví. Jeho využití pro potřeby rozvoje turistiky, za současného předpokladu šetrného nakládání s tímto
cenným dědictvím, představuje pro jihočeský region významný rozvojový prvek. Rovněž stále existuje potenciál pro
rozvoj tzv. venkovské turistiky, který je možné při jeho environmentálně citlivém uchopení v podmínkách Jihočeského
kraje využít.
Další důležitý prvek rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji představuje cykloturistika (cyklistika jako forma
cestovního ruchu). Prioritní osa se v této souvislosti zaměřuje především na rozvoj páteřních cyklistických tras
v regionu (zpravidla vedení podél či v blízkosti významných vodních toků). Významná je rovněž otázka budování
samostatných cyklostezek nebo údržba vyznačených cyklotras a rozvoj jejich vybavení. Zásadní oblastí je rovněž
rozvoj vybavenosti pro pěší turistiku. Pro rozvoj environmentálně šetrné turistiky je potenciálem v regionu také další
rozvoj a propagace pěší a cykloturistiky či nových odvětví jako hipoturistika, geoturistika, agroturistika apod.
V oblasti „měkkých“ opatření realizovaných pro další rozvoj cestovního ruchu v regionu je nutné v následujícím
období koncentrovat úsilí do oblasti zlepšování kvality poskytovaných služeb a rovněž kvality lidského kapitálu,
neboť v obou oblastech existují dlouhodobé rezervy a nedostatky. Rovněž je potřeba pracovat na zlepšení celkové
koordinace a řízení rozvoje cestovního ruchu na regionální, mikroregionální a místní úrovni, stejně jako pracovat na
zefektivňování vzájemné komunikace a rozvoje spolupráce napříč spektrem subjektů pohybujících se v oblasti
rozvoje cestovního ruchu.
Samostatnou kapitolou s významným rozvojovým potenciálem je lázeňství a wellness. Pomineme-li primární, tedy
léčebnou funkci lázeňství, jedná se společně s rozvíjejícím se segmentem wellness služeb o další důležitý rozvojový
směr, který má mnohé multiplikační dopady do oblasti cestovního ruchu a celkového rozvoje regionu. Stávající tři
lázeňská místa v regionu jsou rámcově stabilizována, každé z nich má své vlastní specifikum. Obecně je potřeba
zaměřit se v této oblasti na zlepšování fyzického prostředí lázeňských míst a současně směřovat pozornost do
oblasti zvyšování kvality lidských zdrojů a nabízených služeb, které jsou v jednotlivých lázeňských a wellness
zařízeních nabízeny. Dále je třeba v zájmu uchování konkurenceschopnosti jihočeského lázeňství rozšiřovat a
zkvalitňovat nabídku doprovodné infrastruktury a služeb určených zejména pro trávení volného času lázeňských
klientů. Rozvoj této nabídky je pak stěžejní zejména z pohledu samoplátecké (wellness) klientely, a to nejen přímo
v lázeňských místech, ale rovněž v dalších lokalitách, kde se wellness služby a infrastruktura rozvíjí.
Provázanost této prioritní osy lze sledovat zejména s osami č. 2 a 4, nepřímé vazby však existují ke všem prioritním
osám PRK. Rozvoj cestovního ruchu je do velké míry spojen s dopravní dostupností lokalit, kde je tento rozvoj
koncentrován či plánován. Proto je potřeba zlepšit vnější dopravní napojení regionu i zkvalitnit jeho vnitřní dopravní
prostupnost (vazba na prioritní oblast č. 2). V kontextu souvislostí s prioritní osou č. 1 lze konstatovat, že obecným
předpokladem pro rozvoj podnikání (nejen) v oblasti cestovního ruchu jsou pružné administrativní podmínky pro
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zakládání a rozvoj podnikatelských aktivit. Velkou výzvou v dalším rozvoji cestovního ruchu na území regionu je
práce s lidskými zdroji. Ty tvoří jeden ze základních prvků úspěšnosti celého odvětví a je třeba realizovat taková
opatření, která povedou k jejich dalšímu zkvalitňování (vzdělávání, klientský přístup, jazykové dovednosti atd.).
Rovněž turistiku lze rozvíjet v lokalitách s přednostním využitím objektů a území typu brownfields. Celé území kraje
jako venkovského regionu je vhodné pro rozvoj různých forem venkovské turistiky s využitím místních zdrojů a
produkce, což představuje další oblast vazeb na prioritní osu č. 1. V souvislosti s oblastí dopravy rovněž existuje
významné spojení s cyklistikou, kde kolo nemá ambici být jen nástrojem pro trávení volného času a poznávání
regionu, ale rovněž důležitým a environmentálně šetrným dopravním prostředkem. Rozvoji cestovního ruchu může
významně napomoci rovněž pokračující rozvoj informačních a komunikačních technologií, stejně jako efektivně a
rychle pracující veřejná správa nebo tvorba konkurenceschopných produktů cestovního ruchu. Spolupráce na místní
a přeshraniční úrovni prokázala již v minulosti svůj význam a dopad do oblasti rozvoje cestovního ruchu (spolupráce
na úrovni mikroregionů, místních akčních skupin, euroregionů apod.) a je proto třeba ji do budoucna i nadále
podporovat. V neposlední řadě je potřeba při rozvoji všech forem turistiky na území kraje věnovat pozornost
environmentálním souvislostem. Tzn. realizovat rozvoj cestovního ruchu v lokalitách k tomu určených a podporovat
především rozvoj takové nabídky, která bude šetrná k životnímu prostředí a specifickým podmínkám v jednotlivých
konkrétních destinacích.

8.2 Cíl prioritní osy
Cílem prioritní osy č. 5 je zajistit vyvážený rozvoj cestovního ruchu včetně lázeňství a wellness na území
Jihočeského kraje jako významných odvětví regionální ekonomiky, který bude postaven na šetrném využití
přírodního, historického a kulturního dědictví, na zvyšování kvality služeb, propagace, spolupráce a lidských
zdrojů při současném respektování zájmů a hodnot trvale udržitelného rozvoje.

8.3 Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
V předešlém období se podařilo, často s podporou dotačních prostředků, poměrně hojně rozvinout nabídku
ubytovacích, stravovacích a sportovně-rekreačních kapacit na území Jihočeského kraje. Nejen z tohoto důvodu je
nutné v budoucnu soustředit pozornost zejména na zvyšování kvality poskytovaných služeb v těchto zařízeních a
rozšiřování takové nabídky cestovního ruchu, která povede k prodloužení délky pobytu návštěvníků v regionu.
Infrastrukturu cestovního ruchu je však potřeba i nadále rozvíjet a rozšiřovat, zejména v místech, kde dosud není
kapacitně plně pokryta nebo v lokalitách, kde díky rozvoji cestovního ruchu vzniká poptávka po nových kapacitách.
Dlouhodobě horší dopravní dostupnost (vazba na opatření 2.1 a 2.2) je významným handicapem pro rozvoj
cestovního ruchu včetně lázeňství a wellness na území celého kraje.
Pokles počtu návštěvníků i délky jejich pobytu v posledních letech (byť rovněž v souvislostech celosvětové
ekonomické krize) prokázal citlivost celé oblasti na ekonomické výkyvy. Infrastrukturní nabídka v Jihočeském kraji
proto musí dále svou skladbou a orientací reagovat především na potřebu podpory vícedenního setrvání návštěvníků
v regionu. S tím souvisí požadavek na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, jejíž využití nebude závislé primárně na
počasí. Je rovněž potřeba směřovat další rozvoj do oblasti sportovně-rekreační infrastruktury cestovního ruchu a
infrastruktury podporujících rozvoj zážitkového cestovního ruchu (např. akce, slavnosti, festivaly, adrenalinové
zážitky – paragliding, let balonem, bruslení na přírodních plochách, lanová centra, skate parky, landkiting,
kiteboarding apod., gurmánská turistika, vodáctví, zábava pro děti, sklářské řemeslo, středověk apod.).
V oblasti aktivní dovolené jsou klíčovými produkty v destinacích jižní Čechy a Šumava zejména pěší turistika
(výhodou pěší turistiky je neomezená sezónnost) a cykloturistika. V zimním období pak běžecké a sjezdové lyžování.
Nově pak pro letní i zimní sezónu vykazují zajímavý potenciál i dříve méně tradiční či zcela nové sporty a aktivity.
Potenciál těchto odvětví spočívá nejen ve sportovně zaměřených dovolených, ale také při relaxačních a rodinných
dovolených, kde jsou oblíbenou doplňkovou aktivitou (platí spíše v případě letní sezóny, částečně i v případě zimní
sezóny). V oblasti pěší i cykloturistiky je potřeba, kromě rozvoje a zkvalitňování doplňkové infrastruktury, pokračovat
v kvalitním značení tras, tvorbě a digitalizaci map včetně jejich on-line prezentace, dále vytvářet zajímavé trasy /
okruhy a „přibalovat“ k nim další nabídku dotčených lokalit. Rozvoj zimní turistiky je spjat zejména s oblastí Šumavy.
Vhodným doplňkovým segmentem zimní nabídky jsou např. různé wellness služby. Do budoucna je potřeba se
zaměřit na další rozvoj klíčových zimních středisek na Šumavě (Lipno nad Vltavou, Zadov) s navazující nabídkou
běžecké lyžování (Šumava, Novohradské hory, Prachaticko i další lokality v kraji). Podpořit je potřeba rovněž rozvoj
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doplňkových aktivit týkajících se zimních sportů (lyžařské školy pro děti, půjčovny lyží a ski servisy, noční lyžování,
bobové/sáňkařské dráhy, snowkiting apod.).
Specifickým typem turistiky, pro jehož rozvoj má Jihočeský kraj dobré předpoklady, je výletní turistika. Ta je
realizovaná především za účelem návštěvy památek a území historického, kulturního nebo přírodního dědictví. Pro
zvyšování atraktivity tohoto segmentu cestovního ruchu je potřeba realizovat nemalé investice do obnovy,
rekonstrukce či záchrany tohoto dědictví. Zejména některé kulturní nemovité památky stále vykazují špatný technický
stav vyžadující velké množství prostředků pro jejich obnovu a optimalizované turistické využití. Pro posilování
výtěžnosti kulturně a historicky orientovaného cestovního ruchu je dále potřeba posilovat spolupráci s pořadateli
konkrétních akcí, slavností, festivalů apod., které jsou realizovány s využitím právě významného kulturněhistorického dědictví v regionu. Do oblasti výletní turistiky lze zahrnout rovněž kempování, koupání apod. Zde je
potřeba upozornit např. na problematiku eutrofizace vodních nádrží využívaných k rekreaci (např. Orlická přehrada,
ale i další vodní plochy včetně rozlohou menších).
Potenciálem v kraji disponuje rovněž kongresová, výstavní a incentivní turistika. Cílová skupina tohoto segmentu se
zpravidla vyznačuje vyšší útratou než ostatní běžní účastníci cestovního ruchu. Potenciál je zejména pro akce
menšího rozsahu s počtem účastníků do 500. Pro tento segment je v regionu rámcově dostatečná kapacita, navíc
poměrně rovnoměrně rozprostřená v území kraji. Celá oblast navíc podporuje využívání souvisejících služeb i
v období mimosezón. Je tedy potřeba rozvíjet a zkvalitňovat infrastrukturu pro pořádání akcí v oblasti kongresové,
výstavní a incentivní turistiky (přednáškové kapacity a jejich vybavení, zázemí pro pořádání incentivních a výstavních
akcí a související investice a služby) a současně marketingově podpořit konání konkrétních a významných akcí
v této oblasti. V oblasti výstavnictví je třeba dále zkvalitňovat propagaci a realizaci významných akcí (např. tradiční
výstavy v areálu českobudějovického výstaviště ad.), které mají stejně jako kongresy a incentivní akce potenciál pro
zvyšování vytíženosti dalších souvisejících služeb (ubytování, stravování apod.) a zvyšují tak celkovou ekonomickou
efektivitu odvětví cestovního ruchu.
Přestože velká část území Jihočeského kraje je vhodná a atraktivní pro rozvoj turistiky, rozvoj by měl být soustředěn
v místech, kde existuje přirozený či jinak vytvořený potenciál pro rozvoj turistiky, a to při zachování žádoucího
souladu s environmetálním pilířem rozvoje. Výrazný regionální potenciál existuje v oblasti rozvoje venkovské turistiky
a jejích různých forem (agroturistika, hipoturistika, geoturistika atd.). Pro rozvoj měkkých a šetrných forem venkovské
turistiky jsou v kraji ideální podmínky – charakter krajiny a architektury, historické dědictví, ale také množství
venkovských nevyužitých objektů, jejichž využití pro tyto účely by přineslo nové pracovní příležitosti i zlepšení
vzhledu jihočeských vesnic.
Rozvoj sítě cyklistických tras mimo sídla by měl být v kraji realizován s cílem odklonění cyklistů od motorové dopravy
v místech s vysokými intenzitami provozu a s cílem budování samostatných cyklostezek v místech, kde to je možné
a ekonomicky reálné. Tím bude také podpořena bezpečnost (snížení počtu nehod s účastí cyklistů). Dále je potřeba
rozvíjet tuto oblast směrem k propojování zajímavých míst v regionu a tím zvyšování předpokladu udržení turistů
v kraji po delší dobu (vyšší útraty). Do budoucna je potřeba dokončit koncept rozvoje páteřních cyklotras v regionu:
Vltavská cyklistická cesta (hranice Jihočeského a Plzeňského kraje – Lipno – Vyšší Brod – Rožmberk nad Vltavou –
Český Krumlov – Zlatá Koruna – Velešín – Římov – České Budějovice – Hluboká nad Vltavou – Týn nad Vltavou –
Zvíkovské podhradí – Orlík nad Vltavou – hranice Jihočeského a Středočeského kraje), Otavská cyklistická cesta
(hranice Jihočeského a Plzeňského kraje – Strakonice – Putim – Písek – Zvíkovské podhradí – napojení na
Vltavskou cyklistickou cestu), Příhraniční cyklistická cesta – součást cyklotrasy EuroVelo č. 13 (vedení po českoněmecké a česko-rakouské hranici ve směru od hranice Jihočeského a Plzeňského kraje – pohraniční oblast
Šumavy – Vyšší Brod – Nové Hrady – České Velenice – část dolnorakouského území – Staré Město pod
Landštejnem – hranice Jihočeského kraje a Kraje Vysočina), Cyklistická cesta Lužnice – Nežárka (hranice
Jihočeského kraje a Horního Rakouska – České Velenice – Suchdol nad Lužnicí – Třeboň – Lomnice nad Lužnicí –
Veselí nad Lužnicí – Soběslav – Tábor – Bechyně – Týn nad Vltavou – napojení na Vltavskou cyklistickou cestu) a
Zlatá stezka Blanice – Volyňka (hranice Jihočeského kraje a Bavorska – větev 1: Horní Vltavice – Vimperk – Volyně
– Strakonice – napojení na Otavskou cyklistickou cestu, větev 2: Volary – Prachatice – Vodňany – Protivín – Putim –
napojení na Otavskou cyklistickou cestu). Výhledovým záměrem je rovněž realizace cyklistického propojení
z Plzeňského na Jihomoravský kraj přes jihočeský region ve vertikálním směru (východ – západ). Ve vazbě na síť
páteřních tras by se pak v regionu měla rozvíjet síť navazujících cyklistických stezek a tras (propojení zajímavých
míst, rozvoj in-line bruslení ve vhodných lokalitách s důrazem na bezpečnost při provozu na smíšených stezkách).
Vzhledem k podmínkám regionu je vhodné preferovat vedení cyklistických tras podél vodních toků či v okolí vodních
ploch, což potvrzuje i dosavadní rozvoj (např. Lipensko, Třeboňsko, záměry páteřních cyklotras v regionu dle
koncepce NJC). Stejně tak je vhodné napojovat zajímavé turistické, kulturní či jinak zajímavé destinace, lesy a další
zajímavá a dostupná místa. I přes pokrok v oblasti rozvoje doplňkové infrastruktury a značení v regionu či
jednotlivých lokalitách zaznamenaný v předešlém období, je potřeba i nadále tuto oblast rozvíjet a zkvalitňovat.
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Stejně tak je potřeba realizovat i nadále osvětové akce a propagovat cyklistiku jako vhodnou a zdravou
volnočasovou a rekreační aktivitu. Obdobně je nutné postupovat na úrovni cyklistické dopravy ve městech a obcích
(vazba na opatření 2.2 PRK).
Dalším důležitým segmentem cestovního ruchu na území kraje je vodácká turistika. Pro její rozvoj je využívána
jedinečnost jihočeských řek a vodních ploch i postupně se rozšiřující infrastrukturní zázemí a služby. I zde je však
potřeba doplňovat zejména doprovodnou infrastrukturu včetně zkvalitňování navazujících ubytovacích a stravovacích
služeb nižšího (kempy, chaty) či vyššího (penziony, hotely) standardu.
Turistické cíle a turistická infrastruktura v kraji by měla také reagovat na potřeby všech účastníků cestovního ruchu,
tedy i zdravotně postižených. V minulosti se (i díky dotační podpoře) podařilo iniciovat vyšší zapojení
handicapovaných do turistických nebo sportovně-relaxačních akcí. Je potřeba i nadále směřovat podporu do
opatření pro zpřístupnění turistické nabídky i této významné cílové skupině (cca 10 % populace je různými formami
zdravotně postiženo).

8.3.1

Cíl opatření

Cílem tohoto opatření je podpora vyváženého rozvoje a zvyšování kvality infrastrukturní nabídky cestovního
ruchu na území Jihočeského kraje postaveného zejména na využití přirozeného potenciálu v podobě
historického, kulturního a přírodního dědictví, který bude reagovat na potřeby a možnosti jednotlivých
destinací v kraji a na rozvojové trendy a změny preferencí turistické klientely.

8.3.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry

-

-

Rozvoj a zkvalitňování turistických stezek a tras (pěší naučné stezky, tematické, historicko-poznávací,
hipostezky, vodní cesty atd.) a cyklistických tras a stezek, vč. doprovodné infrastruktury (mobiliář) a značení
(budování orientačních a informačních tabulek a vícejazyčných map pro cyklisty, běžkaře a pěší turisty atd.)
Využití nevyužívaných areálů a objektů pro potřeby rozvoje cestovního ruchu (např. opuštěné areály a objekty
po ukončení zemědělské činnosti pro potřeby rozvoje různých forem venkovské turistiky)
Rozvoj sportovně-rekreační a kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (objektové a materiální investice)
v lokalitách s potenciálem pro rozvoj relevantních forem cestovního ruchu
Podpora rozvoje environmentálně citlivých forem turistiky v přírodně cenných lokalitách v regionu (pěší
turistika, trekking, cykloturistika, lyžařská turistika – zejména běh na lyžích, popř. vodáctví, dále i pobytová
turistika v menších ubytovacích zařízeních, šetrné „outdoorové“ aktivity atd.)
Ochrana a obnova nemovitých kulturních památek včetně památek ve volné krajině a zvyšování jejich
atraktivnosti pro potřeby dalšího rozvoje cestovního ruchu včetně ochrany a případné podpory vyhlašování
nových vesnických památkových zón, krajinných památkových zón a ochrany památek rybničního stavitelství
s jejich šetrným využitím pro potřeby rozvoje rekreace obyvatel a cestovního ruchu
Podpora rozvoje muzeí včetně muzeí lidové architektury ve venkovských oblastech
Podpora rozšiřování a modernizace infrastruktury a služeb podporujících využití efektů cestovního ruchu
v obdobích mimo hlavní sezónu
Rozvoj infrastruktury pro podporu dalšího rozvoje zimní turistiky (lyžařské a běžecké trasy a areály a jejich
související vybavení pro bezpečnost a orientaci, ale i rozvoj souvisejících služeb a produktů jako lyžařské
školy pro děti, půjčovny lyží a ski servisy, noční lyžování, bobové/sáňkařské dráhy, snowkiting apod.)
Podpora rozvoje a zejména zkvalitňování ubytovacích kapacit v lokalitách vhodných pro rozvoj cestovního
ruchu
Realizace projektů a opatření vedoucích ke zlepšování propojenosti infrastruktury, služeb či plánování a
koordinace rozvoje cestovního ruchu se sousedními regiony Rakouska a Německa
Rozvoj ekologicky šetrných forem hromadné dopravy – např. cyklobusy, ekobusy apod. včetně transformace
vybraných dopravních spojů (nebo zavádění nových) v turisticky atraktivních územích na rekreační / turistické
spoje
Podpora projektů pro zpřístupnění turistické infrastruktury, služeb a destinací pro zdravotně handicapované
návštěvníky (opatření pro zajištění bezbariérové přístupnosti turistických cílů a objektů vč. turistických cest)
Postupné dokončování a další rozvoj konceptu páteřních cyklotras na území Jihočeského kraje (včetně vazeb
na páteřní síť EuroVelo a systém dálkových cyklotras ČR)
Podpora projektové přípravy a budování samostatných cyklistických stezek
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-

-

-

Tam, kde je to možné, využívání drážních těles po rušených železničních tratích pro potřeby budování
cyklistických stezek, využití uskutečňovaných protipovodňových opatření pro rozvoj cykloturistiky (úpravy
hrází, břehů podél vodních toků apod.)
Podpora spolupráce s vlastníky lesů – využití pozemkových úprav a lesních cest pro vedení cyklotras, popř.
výstavbu nové cyklistické infrastruktury
Rozvoj doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku, vč. doprovodných zařízení (např. trasy pro terénní
bikování se zázemím, centrální cykloturistické body, úschovny, odpočívadla a další mobiliář)
Podpora rozvoje tras využitelných rovněž pro in-line brusle, mountain-biking apod.
Budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v turistických lokalitách (např. veřejná hygienická
zázemí, cyklopointy / turistické objekty s možnostmi převlečení, umytí, přebalení dětí apod.)
Podpora dalšího rozvoje a zkvalitňování infrastruktury pro pořádání akcí v oblasti kongresové a incentivní
turistiky (přednáškové kapacity a jejich vybavení a související investice)
Podpora pořádání kongresových, výstavních a incentivních akcí na území kraje (realizace těchto akcí má
velký ekonomický dopad – účastník kongresu utratí v průměru dvakrát až třikrát více peněz než ostatní běžní
účastníci cestovního ruchu, realizace těchto akcí podporuje celoročního využití kapacit – značná část
kongresů se koná mimo hlavní sezónu)
Motivace subjektů regionálního, národního či evropského významu k realizaci kongresových akcí na území
regionu (spíše akce s nižším počtem účastníků) s cílem zvyšovat roční počet návštěvníků těchto akcí a
posilovat tak ekonomickou výtěžnost turistiky v regionu
Podpora dalšího rozvoje zoologických ohrad a dalších obdobných zařízení jako významných stávajících či
potenciálních turistických cílů v regionu s potenciálem přísunu většího množství turistů, kteří v regionu budou
vynakládat další prostředky za související služby (včetně podpory rozvoje funkcí těchto zařízení v oblasti
environmentálního vzdělávání – spolupráce se školami apod.)
Rozvoj levnějších forem ubytování napříč regionem s využitím opuštěných objektů (např. bývalé sýpky, fary,
hostince a jiné obdobné objekty, které dnes složitě hledají využití), přičemž tato iniciativa může přispět i
k žádané diverzifikaci činností na venkově a jeho rozvoji
Podpora rozvoje vodácké turistiky a související infrastruktury a služeb se zřetelem na skutečnost, že mnohdy
je tato oblast turistiky spojená s pobytem v lokalitách se zvýšenou ochranou přírody

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Nadace Jihočeské
cyklostezky, města a obce v Jihočeském kraji, vlastníci a provozovatelé infrastruktury cestovního ruchu,
vlastníci a provozovatelé památek, pořadatelé kongresových, výstavních a incentivních akcí, MAS a
mikroregiony, euroregiony, rozvojové agentury, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, veřejnost
(občané)
Územní dopad daného opatření
Celé území Jihočeského kraje
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020

8.4 Opatření 5.2 Služby, produkty a lidské zdroje v cestovním ruchu
Z hlediska zaměření služeb a propagace regionu je potřeba vyjít z typologie návštěvníka kraje. Z vnějšího
turistického pohledu je Jihočeský kraj často vnímán jako zdravý, klidný region vhodný k relaxaci a odpočinku. Svou
tradici zde má i lázeňství a wellness (souvislost s opatřením 5.3). V kraji dlouhodobě tvoří dominantní podíl česká
klientela, cca 30 % pak jsou zahraniční návštěvníci. Z hlediska typologie jde často o rodiny s dětmi. Existují rovněž
rozdíly podle toho, kam a za jakým účelem která klientela směřuje (např. většina japonských návštěvníků navštíví Č.
Krumlov, s návštěvami Lipenska či s kempováním jsou dlouhodobě spojováni Holanďané, naopak vodáckou, pěší,
zimní nebo cykloturistiku v Jihočeském kraji provozují především tuzemští turisté). Jihočeský kraj je destinací, která
z hlediska klientely staví především na střední (popř. nižší) příjmové skupině návštěvníků. To potvrzuje mimo jiné i
struktura ubytovacích kapacit v regionu s nižším podílem kapacit v kategorii 4 a 5* (byť v kategorii 4* došlo
v posledních 10 letech k poměrně vysokému nárůstu kapacit, v regionu jsou i dvě zařízení v kategorii 5*). V kontextu
navržených opatření v rámci PRK a Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji, které cílí zejména do a)
zlepšování propagace destinací a b) zvyšování kvality služeb a lidského kapitálu v oblasti cestovního ruchu, je pak
možné postupně do regionu začít přivádět ve větším objemu i skupinu návštěvníků s vyšší příjmovou úrovní. S tím
souvisí např. i podpora rozvoje lázeňské, wellness, kongresové a incentivní turistiky. Pro další rozvoj cestovního
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ruchu v regionu existuje rovněž potenciál v oblastech tradice lidových řemesel, zvyků, kultury a venkovské
architektury, k dispozici je i hustá síť informačních center. Naopak negativní charakteristikou je sezónně nevyvážená
nabídka cestovního ruchu, kvalita lidských zdrojů či nižší míra využití moderních informačních a komunikačních
technologií.
Klesající či stagnující kvalita služeb v některých oblastech (týká se například stravovacích či ubytovacích provozů,
ale částečně i volnočasové nabídky) může být zdrojem potenciálního odlivu klientely (jak tuzemské, tak zahraniční).
V kontextu globalizačních jevů a v souvislosti se stále přetrvávajícím „náskokem“ západních zemí v oblasti
podnikatelských strategií a klientského přístupu k zákazníkům není neobvyklé, že v sousedních zemích jsou
poskytovány určité služby ve srovnatelné či lepší kvalitě dokonce za nižší ceny. Na tuto skutečnost je potřeba
reagovat odpovídajícími investicemi do kvality. Jedná se nejen o kvalitu samotných zařízení, ale především o kvalitu
lidských zdrojů v cestovním ruchu (klientský přístup, jazykové vzdělávání, umění prodat turistickou službu či
destinaci, ale i odborná způsobilost, zavádění motivačních systémů pro pracovníky či zlepšování schopností využít
zkušeností ze zahraničí atd.).
Z hlediska strukturování propagace nabídky cestovního ruchu Jihočeského kraje je potřeba vyjít z přirozeného
potenciálu, který zde existuje (např. zachovalá, ekologicky hodnotná a turisticky atraktivní příroda a kulturní krajina
s velkou koncentrací kulturních památek a památkově chráněných území v Jihočeském kraji vč. památek zapsaných
na seznamu UNESCO nebo na tento seznam navržených). Lze říci, že obvyklým primárním turistickým lákadlem je
většinou určitá infrastruktura (např. zámek, lyžařský areál, zoologická zahrada apod.) nebo charakter místa (např.
historická města s památkami a specifickou atmosférou či přírodní lokality – např. Šumava, řeky a vodní plochy pro
sport a rekreaci ad.). Tento základní stavební kámen turistické nabídky na sebe pak navazuje další doprovodnou
infrastrukturu (ubytování, stravování, volnočasovou nabídku) a další související „měkké“ služby (propagace, tvorba
produktových balíčků apod.). V kraji existují destinace, kde se toto schéma v souvislostech jejich rozvoje potvrzuje
(např. Lipensko, Třeboňsko, Hlubocko, Šumava ad.). Pokud je cílem prodlužování délky pobytu návštěvníků
v regionu (a s tím spojené zvyšování objemu jejich útraty), tak je do budoucna vhodné stavět propagaci a rozvoj i
dalších destinací na základě tohoto schématu. Společná koncentrace úsilí subjektů působících na úrovni jednotlivých
destinací totiž povede ke zlepšení a lepšímu zacílení propagace nabídky dané lokality a povede ke zvyšování
výtěžnosti synergických efektů plynoucích ze společné propagace nabídky a kooperace při nabízení služeb. Důležité
bude i posilování vzájemné spolupráce na místní a mikroregionální úrovni (spolupráce na společné propagaci a
rozvoji destinací na úrovni mikroregionů, místních akčních skupin, destinačních managementů regionů – vazba na
Opatření 3.3). V této souvislosti je dále nutné zmínit potřebu zajištění měření efektivity prostředků vynakládaných do
oblasti rozvoje cestovního ruchu (provádění místních šetření spokojenosti a potřeb návštěvníků, příprava expertních
studií v různých oblastech, benchmarking, monitoring návštěvnosti, profilu návštěvníků a další infrastruktury
v cestovním ruchu.
Protože výtěžnost cestovního ruchu se zásadně násobí v případě vícedenních návštěvníků, je potřeba hledat na
území Jihočeského kraje silné impulsy / důvody k návštěvě pro jeden či více dnů. To však nespočívá pouze
v nabídce aktivit a konkrétních akcí pro návštěvníky, ale rovněž je to podmíněno dostatkem odpovídajícího
infrastrukturního zázemí (vazba na Opatření 5.1). Kvalitní, atraktivní a dobře propagovaná nabídka konkrétních
destinací a jejich nabídky pak může být zárukou prodlužování pobytu návštěvníků a jejich opakovaného příjezdu.
V Jihočeském kraji je základní infrastrukturní vybavenost na poměrně solidní úrovni a je potřeba věnovat úsilí
zejména oblasti propagace regionu jako celku i na úrovni dílčích destinací. Pozornost je vhodné věnovat cílenému
informování návštěvníků.
Rovněž je nutné reagovat na aktuální trendy a směry v oblasti rozvoje propagace nabídky a služeb cestovního
ruchu. V současnosti a v blízké budoucnosti lze očekávat velký význam turistiky orientované na zážitky. Stěžejním
momentem propagace je dále internetové prostředí a s tím související potřeba aktivní a atraktivní webové propagace
kraje a jednotlivých destinací či dílčích služeb. Pro návštěvníky je tedy potřeba připravovat nabídku, která bude
pestrá a bude využívat v ideálním případě kompletní potenciál a nabídku dané lokality. Uměním, na kterém však
bude nutné do budoucna jistě ještě pracovat, je právě takovou nabídku (i v případě, že předpoklady pro ni
v lokalitách jsou) zpracovat a především ji pak klientovi nabídnout a prodat. V oblasti tvorby takových nabídek je pak
nezbytné vycházet ze specifik dané lokality (např. z hlediska typické klientely lokality, typu krajiny v destinaci, pověsti
dané lokality v zahraničí apod.). Rovněž je potřeba dále rozvíjet koncept jednotného marketingu Jihočeského kraje.
V budoucnu je v oblasti produktů cestovního ruchu potřeba reagovat na nové trendy a rozvojové směry a pracovat
s nimi v rámci modifikace a optimalizace zaměření produktů, které Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském
kraji definovala jako vhodné směry rozvoje produktové nabídky (Cykloturistika, Pěší turistika, Památky, Rodinná
dovolená, Aktivní dovolená, Lázeňství a wellness, Gastronomie, Zimní dovolená, Kongresový a incentivní cestovní
ruch a Školní výlety). Atraktivními cílovými skupinami z pohledu tvorby produktů cestovního ruchu jsou a dále budou
např. senioři (resp. věková kategorie 55+). Vhodný je dále tematický rozvoj nabídky těchto produktů (viz úspěšné
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kampaně Rožmberský rok, Žijeme v památkách, výlovy jihočeských rybníků, gastronomicky orientované kampaně a
turistické produkty apod.). Vzhledem k požadavku na územně vyvážený rozvoj regionu, který zahrnuje rovněž oblast
rozvoje cestovního ruchu, je potřeba stimulovat i využití místního potenciálu kraje, který spočívá mimo jiné v celkově
venkovském charakteru krajiny (snaha rozptýlit turisty z tradičních center i do venkovských lokalit – rozvoj venkovské
turistiky).

8.4.1

Cíl opatření

Cílem tohoto opatření je zajištění kvalitní, efektivní a v regionálním partnerství vytvářené propagace
turistické nabídky Jihočeského kraje a jednotlivých dílčích turistických destinací v regionu, která bude
reagovat na aktuální trendy v oblasti vývoje služeb, tvorby produktů cestovního ruchu a nároků na kvalitu
lidských zdrojů v cestovním ruchu.

8.4.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry

-

-

-

-

-

Realizace a další rozvoj propagačních aktivit veřejné sféry (v partnerství se soukromým sektorem) směrem
k propagaci Jihočeského kraje a jeho jednotlivých lokalit jako významných turistických destinací s mnohdy
jedinečnou nabídkou či atmosférou
Podpora medializace pěší a cyklistické dopravy jako součásti moderního životního stylu, podpora zapojování
se do celostátních kampaní na podporu rozvoje pěší, cykloturistiky a cyklodopravy
Podpora rozvoje propagace cykloturistické nabídky regionu (včetně cykloportálů, tvorby map apod.), pěší
turistiky (dtto), zimní turistiky (dtto) a dalších odvětví turistiky (dtto)
Zvyšování a zkvalitňování propagace kongresového, výstavního a incentivního cestovního ruchu a jeho
možností v regionu
Rozvoj lidských zdrojů v cestovním ruchu formou kontinuálního (celoživotního) vzdělávání v reakci na
vývojové trendy v oblasti kvality služeb a požadavků klientů (zejména rozvoj práce s klientem – klientský
přístup, jazykové vzdělávání, ale rovněž manažerské dovednosti, umění řídit turistické provozy a využívat
zahraničních zkušeností)
Rozvoj opatření a projektů, které povedou k lepšímu měření efektivity prostředků vynakládaných do oblasti
rozvoje cestovního ruchu (místní šetření spokojenosti a potřeb návštěvníků, příprava expertních studií
v různých oblastech, benchmarking, monitoring návštěvnosti, profilu návštěvníků a další infrastruktury
v cestovním ruchu – pravidelný a kontinuální sběr, shromažďování a vyhodnocování statistických dat z oblasti
cestovního ruchu – s cílem zjišťování počtu návštěvníků jednotlivých oblastí a turistických cílů, monitoring
ubytovacích a stravovacích zařízení – počet lůžek, kapacita, obsazenost, monitoring infrastruktury cestovního
ruchu apod.)
Podpora vybavenosti zařízení informačními a komunikačními technologiemi (rezervační a objednávkové
systémy, počasí a zaplněnost v destinacích, přístup k internetu apod.)
Další rozvoj a zlepšování propagace Jihočeského kraje a dílčích turistických destinací prostřednictvím
efektivních nástrojů prezentace – zejména odpovídající webové stránky, propagační materiály, tiskoviny,
upomínkové a funkční předměty apod.), propagační akce (jednorázové i vícedenní), organizace fam a press
tripů s cílem podpory zájmu o region
Zajištění opakované a účinné prezentace Jihočeského kraje a dílčích turistických destinací regionu v rámci
veletrhů a výstav cestovního ruchu, kde je taková forma propagace pro kraj a jednotlivé dílčí regiony přínosná
ve vazbě na strukturu klientely
Příprava a realizace grantových programů Jihočeského kraje cílících na podporu rozvoje služeb v cestovním
ruchu a odpovídajících aktuálním potřebám a trendům na turistickém trhu
Rozvoj produktů definovaných jako vhodných pro stimulaci výtěžnosti cestovního ruchu v podmínkách
Jihočeského kraje (Cykloturistika, Pěší turistika, Památky, Rodinná dovolená, Aktivní dovolená, Lázeňství a
wellness, Gastronomie, Zimní dovolená, Kongresový a incentivní cestovní ruch a Školní výlety) a rozvoj
dalších produktů (typu celokrajských kampaní Rožmberský rok, Žijeme v památkách apod.)
Postupná systematická tvorba jednotného marketingu Jihočeského kraje, který bude postaven na inovativní a
trendům odpovídající prezentaci regionu včetně zapojení podnikatelských a dalších subjektů z oblasti
cestovního ruchu (např. zahrnutím nabídek balíčků ubytovatelů formou webu apod.)
Podpora rozšiřování nabídky zážitkových turistických tras / „přírodních parků“ (vybavených nejen informačními
tabulemi, ale s propojením další zajímavé nabídky v destinaci – např. kolem rybníků, vodních ploch, v lesních
prostředích, se zaměřením na historii či významné historické osobnosti, historie těžby surovin apod.)
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Podpora marketingového propojování a společné prezentace turistických nabídek do formy ucelených
produktů s cílem „prodat konkrétní destinaci“ jako celek
Podpora rozvoje turistických akcí (pěší, cyklo a dalších), podpora osvětových činností – vzdělávací programy,
školení, exkurze a další doprovodné akce s tématikou cyklistické dopravy, pěší turistiky atd.
Podpora vzniku a fungování destinačních managementů na lokální a mikroregionální úrovni (posilování
spolupráce veřejného a soukromého sektoru při společné propagaci, řízení a rozvoji destinace), podpora
rozvoje nástrojů „prodeje destinace“ (turistické slevové karty apod.)
Propojování historického, kulturního, přírodního i antropogenního dědictví v regionu do smysluplných produktů
a balíčků a jejich propagace
Podpora slaďování postupů v oblasti značení realizovaných KČT nebo jednotlivými obcemi či regiony
Podpora doplňování místního značení usnadňujícího pohyb zejména návštěvníků z jiných regionů (směrovky
na autobusových a železničních stanicích a nádražích, ve městech apod.)
Podpora zvyšování kvality služeb cestovního ruchu pomocí certifikace služeb v oblasti ubytování,
gastronomie, digitalizace služeb cestovního ruchu apod. (zejména podpora uplatňování certifikací uznávaných
na evropské a národní úrovni - např. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení Asociace hotelů a
restaurací ČR – HOTELSTARS.EU apod.)
Rozvoj vzdělávání v oblasti terciárního, středního a učňovského školství, s důrazem na kvalitu poskytovaných
služeb a význam cestovního ruchu pro rozvoj regionu
Podpora zapojování se do realizace aplikovaných výzkumných projektů v oblasti cestovního ruchu
Rozvoj služeb pro rodiny s dětmi v turistických oblastech (rozvoj dětských koutků, animačních zábavních
programů pro děti, škol a kurzů různých sportů a aktivit pro děti a mládež)
Podpora rozvoje regionální gastronomie a tradičních řemesel jako vhodných nástrojů pro rozvoj cestovního
ruchu v dílčích destinacích
Rozvoj partnerství a podpora spolupráce soukromého a veřejného sektoru, mezi vlastníky lesní a zemědělské
půdy a poskytovateli služeb cestovního ruchu

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Jihočeská hospodářská
komora, Nadace Jihočeské cyklostezky, místní a regionální organizace a managementy cestovního ruchu,
města a obce v Jihočeském kraji, vlastníci a provozovatelé infrastruktury cestovního ruchu, oborová profesní
sdružení, vlastníci a provozovatelé památek, pořadatelé kongresových, výstavních a incentivních akcí, MAS a
mikroregiony, euroregiony, rozvojové agentury, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, veřejnost
(občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje s důrazem na územně vyvážený rozvoj a eliminaci regionálních disparit
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020

8.5 Opatření 5.3 Lázeňství, wellness
Jihočeský kraj má velmi dobré podmínky pro rozvoj lázeňství a wellness (klimatické podmínky, přírodní podmínky,
kulturní bohatství, turistická infrastruktura, přítomnost přírodních léčivých zdrojů apod.). Lázeňství vykazuje
v Jihočeském kraji dlouhodobou tradici a těší se dobré pověsti z hlediska jeho léčebných účinků. V jihočeských
lázních jsou léčeny nemoci, které vytváří dlouhodobý předpoklad dostatečného budoucího přílivu klientů pro léčebné
lázeňství (nemoci pohybového ústrojí, nervový systém, kožní nemoci). Současně kraj disponuje kvalitními přírodními
léčivými zdroji, ale i výsledky samotné léčby, což mimo jiné potvrzují i vracející se klienti. Každé ze tří stávajících
jihočeských lázeňských míst má svou vlastní atmosféru, některé problémy či výzvy jsou jim společné. Jednou
z těchto výzev je např. rozvoj wellness služeb a infrastrukturní nabídky. Rozvoj wellness služeb je v kraji většinou
navázán na stávající lázeňská zařízení, popř. je spojen s ubytovacími kapacitami (většinou) vyššího standardu a
často s movitější klientelou. Postupně se však dostává i do standardní nabídky dalších ubytovacích zařízení – např.
na úrovni penzionů.
Lázeňská péče v současných jihočeských lázních již není jen o zdravotním aspektu pobytu. Je tvořena komplexem
nejen balneologických, ale i ubytovacích, stravovacích, dopravních, informačních, zprostředkovatelských i dalších
doprovodných služeb. Souhrn těchto služeb společně s kvalitou prostředí lázeňského místa pak vytváří charakter a
atmosféru celé lázeňské lokality, která (především v případě samoplátecké klientely) může hrát jednu z klíčových rolí
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volby místa lázeňského / wellness pobytu. Lázeňství a wellness je v kraji proto chápáno především jako součást
cestovního ruchu. Třeboň a částečně i Bechyně se řadí mezi významná centra cestovního ruchu. Vráž u Písku je
vzhledem k velikosti obce lázeňským místem, kde nedostatek doplňkové infrastruktury i poloha obce nedávají příliš
vysoké předpoklady pro to, aby zde vzniklo významné centrum cestovního ruchu. Jihočeská lázeňská místa nejsou
dosud dostatečně vybavena doplňkovou lázeňskou infrastrukturou (jedná se spíše o drobnou doprovodnou
infrastrukturu – mobiliář, pítka, popř. menší kolonády, pěší promenády apod.). I přesto, že roste podíl českých
samoplátců, ohrožením do budoucna může být pokles klientů s hrazenou lázeňskou péčí. Změna struktury klientely
však může současně být i příležitostí dalšího rozvoje wellness nabídky lázeňských a podobných zařízení.
Problémem z hlediska celkové výtěžnosti je ovšem výrazně kratší doba pobytu samoplátců (zpravidla 5 – 6 dnů), a to
i přes fakt, že tato klientela většinou vykazuje vyšší útratu.
Jednoznačnou pozitivní souvislost celého segmentu lze dále spatřovat v jeho potenciálu k prodlužování turistické
sezóny (lázeňství a wellness je forma zdravotní turistiky primárně nezávislá na počasí) a k prodlužování délky pobytu
návštěvníků v kraji. Díky tomu je možné v lázeňských lokalitách dosahovat vyšší výtěžnosti cestovního ruchu.
Multiplikační efekt této oblasti se projevuje ve zvyšování obratu dalších podnikatelských subjektů působících v oblasti
cestovního ruchu a služeb (ubytovací a stravovací služby, sportovní provozy, cestovní kanceláře apod.). Lázeňská
místa nebo místa, kde se rozvíjí wellness, rovněž přitahují další formy cestovního ruchu vykazující zajímavou míru
ekonomické výtěžnosti – jedná se zejména o kongresovou, incentivní nebo poznávací turistiku. Lázeňství a wellness
mají rovněž dopad na rozvoj kulturní, společenské a jiné volnočasové nabídky v místech, kde jsou rozvíjeny.
Lázeňství, wellness a jejich rozvoj přispívají také k tvorbě nových pracovních příležitostí (stálých i sezónních).
V neposlední řadě lze sledovat také efekt v podobě provozu samotných lázeňských zařízení (odvod lázeňských
poplatků do místních rozpočtů, zvýšená daňová výtěžnost dotčených obcí apod.).
Celkový rozvoj lázeňství na území kraje je vázán do určité míry na přítomnost přírodních léčivých zdrojů, naproti
tomu wellness zařízení je možné budovat i v místech, kde tyto zdroje nejsou. Pro rozvoj lázeňství i wellness tedy je
důležitá, kromě vhodných přírodních podmínek, i dostatečná turistická a volnočasová nabídka. Z toho plyne
předpoklad přítomnosti vhodných podmínek pro rozvoj lázeňství a wellness především v turisticky atraktivních a
vyhledávaných místech regionu. Rozvojový potenciál tedy existuje především ve stávajících lázeňských místech a
lokalitách, které mají dostatečně rozvinutou doplňkovou nabídku (sportovní, kulturní, turistickou, obchodní), lokality
s dostatkem klidových zón apod. V kraji je rozvíjeno několik konkrétních záměrů v oblasti wellness. U některých
projektů jsou výhledově předpoklady pro získání statutu přírodních léčebných lázní s možností poskytovat hrazenou
lázeňskou péči. Určitým handicapem dalšího rozvoje může být také absence lázeňské péče pro děti a dorost v kraji.
Úroveň lázeňství a wellness je založena na kvalitě lidských zdrojů, tedy těch, kteří zajišťují poskytování lázeňských a
wellness služeb konečným uživatelům. Podobně jako pro celou oblast zdravotnictví je pro jihočeské lázeňství a
wellness problémem nedostatek kvalifikovaných pracovníků či obecně kvalitativní úroveň lidských zdrojů. Lidský
kapitál je proto třeba rozvíjet a vhodně motivovat (vzdělávání, zvyšování odborné kvalifikace, uplatňování klientského
přístupu, jazykové vzdělávání apod.).

8.5.1

Cíl opatření

Cílem tohoto opatření je podpora dalšího rozvoje a prosperity jihočeského lázeňství a wellness, a to jak
prostřednictvím rozvoje léčebných a rehabilitačních funkcí, tak v souvislostech rozšiřování a zkvalitňování
nabídky cestovního ruchu.

8.5.2

Aktivity a záměry, zapojené subjekty a územní dopady

Aktivity a záměry

-

Podpora rozvoje lázeňské a wellness infrastruktury a zvyšování její pestrosti ve stávajících lázeňských
místech v Jihočeském kraji
Podpora vyhledávání a rozvoje lokalit vhodných pro další rozvoj lázeňství a wellness na území Jihočeského
kraje a rozvoj kapacit ve stávajících lázeňských místech
Podpora rozvoje lidských zdrojů v oblasti lázeňství a wellness jako základního stavebního kamene kvality
poskytovaných služeb (podpora rozvoje klientského přístupu, celoživotní a odborné vzdělávání, stáže, přenos
zkušeností ze zahraničí či jiných regionů apod.)
Rozvoj jazykového vzdělávání zaměstnanců v lázeňství a wellness jako jednoho ze základních předpokladů
pro práci se zahraniční klientelou
Posilování spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, které mají vliv na kvalitu a kvantitu lidských
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-

zdrojů pro oblast lázeňství a wellness (např. praxe studentů v lázeňských nebo wellness zařízeních apod.)
Rozvoj mimoléčebných aktivit a tvorba nových atraktivních služeb lázeňských a wellness zařízení
v Jihočeském kraji – podpora tvorby specializovaných lázeňských a wellness produktů (specializované
programy pro ženy, seniory, manažery, zdravotně postižené, pobyty zaměřené na odbourávání kuřáckých
návyků apod.)
Podpora postupné společné tvorby marketingové značky jihočeského lázeňství a wellness jako samostatného
fenoménu cestovního ruchu v Jihočeském kraji, propagace jihočeského lázeňství, jeho léčebné tradice
Podpora zvyšování kvality řízení lázeňských a wellness zařízení (certifikace, rozvoj systémů řízení apod.)
Podpora rozvoje a posilování spolupráce na místní a regionální úrovni (spolupráce s podnikatelským
sektorem, s místní a regionální samosprávou, spolupráce v rámci profesních a oborových sdružení,
pracovních skupin, popř. klastrů apod.) a rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti lázeňství a wellness
Podpora rozvoje spolupráce s cestovními agenturami, touroperátory, informačními centry, provozovateli
turistických atraktivit a poskytovateli dalších především turistických služeb – společné budování a rozvoj
lázeňských destinací
Provádění monitoringu spokojenosti klientů s cílem reflexe jejich požadavků a celkového zvyšování kvality
poskytovaných služeb
Podpora inovativních a moderních pojetí lázeňských a wellness produktů (např. zapojení alternativních metod
relaxace a léčby, nabídka pobytů zahrnujících hlubokou regeneraci celé osoby a osobnosti, využití místní
gastronomie apod.)
Podpora rozvoje doplňkové lázeňské infrastruktury (např. vodní prvky a obdobné drobné detaily v lázeňských
místech – drobná vnitroměstská architektura, zejména s vodním aspektem, lázeňské promenádní trasy
spolupodílející se na vytváření vzezření místa jako klidného lázeňského místa apod.)
Podpora propojování lázeňských míst s ostatní nabídkou cestovního ruchu v lázeňských místech a využívání
společných synergií s důrazem na zlepšování využití mimosezónních období (např. golf, pěší a cykloturistika,
kulturní nabídka atd.)
Podpora realizace bezbariérových úprav v lázeňských a wellness destinacích a lokalitách
Podpora spolupráce se zdravotními pojišťovnami, soukromými lékaři atd. v oblasti prezentace lázeňských míst
a v dalších oblastech

Partneři zapojení do strategie naplňování cílů daného opatření
- Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, Jihočeská centrála cestovního ruchu, majitelé a provozovatelé
lázeňské a wellness infrastruktury, Jihočeská hospodářská komora, vlastníci a provozovatelé navazující
infrastruktury cestovního ruchu, oborová profesní sdružení, neziskové organizace, podnikatelské subjekty,
veřejnost (občané)
Územní dopad daného opatření
- Celé území Jihočeského kraje (wellness), lázeňská místa a jejich okolí (lázeňství)
Předpokládaný časový horizont pro naplňování opatření
2014 – 2020
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9 ZABEZPEČENÍ REALIZACE A ČASOVÝ HARMONOGRAM
9.1 Způsob realizace cílů a opatření PRK
Fáze plnění cílů a opatření PRK, tedy jeho realizační období, je výrazně odlišná od období přípravy PRK. Vykazuje
také vyšší časové, finanční a organizační nároky na dosažení požadovaných výsledků než přípravná etapa. Jedná
se tak zejména o organizační, koordinační a evaluační úkoly pro subjekty zapojené do realizace (viz dále).
Obsah a aktivity PRK mohou být realizovány formou samostatných aktivit, akcí a projektů, dále prostřednictvím
grantových programů, příspěvků, podpor, ale také např. formou podpůrných stanovisek či zvýhodněných úvěrů apod.
Společným cílem těchto intervencí by mělo být přispění k naplňování cílů v rámci priorit a jednotlivých opatření PRK.
Implementaci PRK je možné zajistit v zásadě prostřednictvím následujících způsobů či jejich kombinací:
 přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z prostředků ESIF 2014 - 2020,
 přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci plnění cílů PRK 2014 2020, a to včetně projektů podporujících hospodářsky slabé oblasti,
 přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z programů pro regionální rozvoj (MMR) a z programů dalších
ministerstev (např. MD, MŽP, MZ),
 přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z dalších veřejných zdrojů (města, obce, mikroregiony, MAS
apod.),
 přípravou a realizací projektů spolufinancovaných ze soukromých zdrojů (podnikatelský a neziskový sektor,
veřejnost),
 každodenní činností obyvatel kraje doprovázenou motivací ze strany zodpovědných orgánů a institucí
k aktivitám s pozitivním vlivem na rozvoj regionu,
 politickou činností představitelů samospráv na krajské a obecní úrovni (např. aktivním lobby v legislativní oblasti,
zlepšováním kvality veřejné správy ad.).
V obecné rovině se pak jedná o vyvíjení každodenní snahy všech subjektů zapojených do implementace PRK
(včetně občanů kraje) o realizaci kroků a nepřímých aktivit, které mohou i nepřímo přispět k naplnění stanovených
cílů PRK.
Vzhledem k cíli zajistit územně vyvážený rozvoj s efektivním využitím vynakládaných prostředků bude nutné věnovat
při realizaci PRK pozornost vzájemným synergiím a integraci uskutečňovaných projektů a aktivit. Vzhledem
k předpokládané váze finančních prostředků ESIF, které mohou být využity na realizaci cílů PRK, je nutné využít při
realizaci PRK v maximální možné míře také tzv. integrované přístupy a projekty.

9.2 Subjekty zapojené do realizace PRK
Pět rozvojových priorit PRK na roky 2014 - 2020 představuje střednědobou rozvojovou vizi, jejíž plné nebo jen
částečné naplnění bude klást vysoké nároky na všechny zapojené subjekty. Šíře a komplexnost zaměření PRK
současně znamená možnost ovlivnění kvality mnoha oblastí života a podnikání v regionu. Podmínkou však je
efektivní práce a součinnost subjektů zapojených do realizace PRK.
Hlavní subjekty zapojené do implementační fáze PRK a jejich základní úkoly jsou:
1) Jihočeský kraj – volené orgány (zejména realizace a evaluace PRK a jeho jednotlivých částí, prosazování
projektů a opatření realizovaných přímo Jihočeským krajem, podpora prosazování intervencí, které nejsou
v přímé gesci kraje, rozhodování o využití prostředků z rozpočtu kraje na realizaci cílů PRK),
2) Krajský úřad Jihočeského kraje - KÚJK (zejména spolupráce na realizaci a evaluaci PRK, příprava a realizace
vlastních projektů, příprava, realizace, implementace grantových programů Jihočeského kraje, spolupráce na
realizaci a aktualizaci sektorových koncepčních materiálů a strategií),
3) Organizace zřizované Jihočeským krajem a společnosti s majetkovou účastí Jihočeského kraje (zejména
příprava a realizace vlastních rozvojových projektů a aktivit),
4) Ostatní subjekty (partneři zapojení do realizace PRK) – města, obce, podnikatelský a neziskový sektor,
organizace zřizované ostatními institucemi a další věcně příslušné a kompetentní orgány a instituce a široká
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veřejnost (zejména realizace vlastních projektů a aktivit, které cíleně nebo zprostředkovaně přispívají
k všeobecnému naplňování cílů PRK),
5) MMR – spolupracující subjekt centrální úrovně (zejména podpora krajských a místních orgánů při realizaci cílů
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020).
Rozhodujícím subjektem ve věci realizace cílů PRK je Jihočeský kraj, zejména pak prostřednictvím Krajského úřadu
Jihočeského kraje (KÚJK). Tato role vyplývá již z úlohy krajů definované v zákoně o podpoře regionálního rozvoje.
Dle něj kraj v rámci své samostatné působnosti:
 provádí analýzu, sledování a hodnocení úrovně rozvoje svého územního obvodu a jeho částí (dle schválených
pravidel volenými orgány kraje) a schvaluje program rozvoje územního obvodu kraje,
 podporuje rozvoj regionů vymezených v programu rozvoje územního obvodu kraje podle svých konkrétních
potřeb s ohledem na vyvážený rozvoj svého územního obvodu,
 podporuje rozvoj a poskytuje dotace a půjčky obcím a jiným právnickým osobám působícím v obvodu kraje,
 zajišťuje přípravu, realizaci a kontrolu plnění regionálních podpůrných programů,
 provádí kontrolu a hodnocení účinnosti projektů realizovaných v rámci PRK.
U projektů a aktivit realizovaných jinými subjekty než Jihočeským krajem / KÚJK bude role kraje spočívat především
v jejich iniciaci, koordinaci a podpoře. V zájmu zajištění maximální míry koncentrace efektů vynakládaných
prostředků bude kladen důraz na hledání synergií těchto projektů s vlastními aktivitami Jihočeského kraje.

9.3 Implementace PRK na úrovni Jihočeského kraje
Jak je výše popsáno, proces naplňování cílů PRK bude uskutečňován řadou aktivit a procesů tvořených každodenní
prací politiků krajské samosprávy, jednotlivých odborů KÚJK a jím zřizovaných organizací, úřadů měst a obcí
Jihočeského kraje, zástupců podnikatelské a neziskové sféry, popř. dalšími subjekty. Při realizaci rozvojových aktivit
je nutné, aby všechny uvedené subjekty respektovaly v relevantních případech stanovisko vydané Ministerstvem
životního prostředí o posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (č. 92979/ENV/13 ze dne 16. 1. 2014), které je
součástí dokumentace k PRK.

9.3.1

Institucionální a provozní opatření pro realizaci PRK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje (ZK) v samostatné působnosti koordinuje rozvoj kraje, schvaluje PRK a jeho
aktualizace. Dále zajišťuje realizaci cílů PRK a kontrolu jeho plnění, přičemž výkonným orgánem kraje v oblasti
samostatné působnosti je Rada kraje (RK).
KÚJK je v procesu realizace PRK výkonnou jednotkou vytvářející technické a administrativní zázemí pro činnost
Rady kraje a Zastupitelstva kraje. Role jednotlivých útvarů KÚJK jsou následující:
 OREG je strategicko-plánovací a koordinační odbor realizace PRK, ve vybraných aktivitách také realizační;
 OEZI zajišťuje administraci, vyhodnocení a kontrolu grantových programů;
 věcně příslušné odbory KÚJK se přímo podílejí na přípravě, aktualizaci a realizaci PRK (např. předkládají
návrhy jednotlivých grantových programů, podpor a příspěvků);
 vybrané odbory KÚJK se rovněž nepřímo podílejí na realizaci prostřednictvím podpůrných aktivit přispívajících
k zajištění realizace PRK (např. účetní evidence, správa majetku).
Zřizované organizace a společnosti s majetkovou účastí Jihočeského kraje se pak zpravidla přímo podílejí na
přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit naplňujících cíle PRK.

9.3.2

Způsob rozdělování dotačních prostředků Jihočeského kraje na realizaci cílů PRK

Samotný Jihočeský kraj naplňuje cíle PRK průběžně vlastními investičními i neinvestičními projekty a akcemi nebo
podporou aktivit, které jsou mimo přímou oblast jeho působnosti. Mimo to je za účelem naplňování cílů PRK
realizována každoročně podpůrná dotační politika (grantové programy Jihočeského kraje) – rozdělování prostředků
z rozpočtu Jihočeského kraje oprávněným žadatelům pro jednotlivé typy podpor. Část těchto podpor je určena pro
žadatele z vymezených hospodářsky slabých regionů na území Jihočeského kraje.
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Grantové programy Jihočeského kraje:
 představují jeden z nástrojů regionálního rozvoje uplatňovaný Jihočeským krajem, který přispívá k realizaci cílů
PRK 2014 - 2020;
 vychází z cílů v jednotlivých prioritních osách PRK;
 jsou každoročně projednávány a schvalovány Radou a Zastupitelstvem Jihočeského kraje;
 nabízí obcím, neziskovým organizacím, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům působícím na území
Jihočeského kraje, celou řadu možností využití finančních prostředků ve prospěch realizace konkrétních projektů
přispívajících k rozvoji kraje.
Návrhy na zaměření grantových programů předkládají jednotlivé odbory KÚJK na OEZI, který je zodpovědný za
administraci těchto podpor a zajištění jejich souladu s cíli PRK ve spolupráci s OREG, oddělením regionálního
rozvoje. Návrhy grantových programů mohou být projednány s odbornou veřejností (oborové komory, sdružení,
svazy ad.). Stejně tak mohou být do procesu přípravy realizace PRK začleněny návrhy odborné veřejnosti. OEZI
jednotlivé návrhy posoudí a buď je ve spolupráci s OREG, oddělením regionálního rozvoje doporučí Radě a
Zastupitelstvu Jihočeského kraje ke schválení či ve spolupráci s OREG, oddělením regionálního rozvoje podá návrh
na změny jejich zaměření tak, aby odpovídaly lépe zaměření PRK, naplňovaly jeho cíle a odpovídaly finančním
alokacím v jednotlivých prioritních osách, resp. opatřeních prioritních os PRK.
Informovanost veřejnosti o grantových programech Jihočeského kraje probíhá každoročně formou vydávání
tištěného propagačního letáku "Jihočeský kraj – grantové programy“ a webu Jihočeského kraje www.krajjihocesky.cz v sekci věnované dotační oblasti. Pro zajištění evaluace a přínosů realizovaných projektů je každoročně
zpracována statistická hodnotící zpráva (Zpráva o realizaci grantových programů Jihočeského kraje, kterou
zpracovává a předkládá OEZI).

9.3.3

Implementační struktura PRK

Zastupitelstvo kraje (ZK):
 schvaluje PRK a seznam grantových programů Jihočeského kraje;
 každoročně schvaluje rozložení finančních prostředků určených k realizaci cílů PRK prostřednictvím grantových
programů Jihočeského kraje na základě aktuálního vývoje potřeb Jihočeského kraje mezi prioritní osy a opatření
prioritních os PRK;
 úkoluje ve věci realizací cílů PRK RK a KÚJK.
Rada kraje (RK):
 odpovídá ZK za realizaci a aktualizaci PRK;
 posuzuje PRK a seznam grantových programů Jihočeského kraje a následně je předkládá ke schválení ZK;
 navrhuje ZK ke schválení rozložení finančních prostředků v rámci grantových programů Jihočeského kraje mezi
prioritní osy, resp. opatření prioritních os, čímž dochází ke komplexnímu naplňování cílů PRK;
 schvaluje obsah grantových programů Jihočeského kraje (znění grantových programů, jejich pravidla a složení
hodnotících komisí);
 úkoluje a kontroluje OREG, oddělení regionálního rozvoje jako zodpovědný orgán za sestavení a aktualizaci
PRK;
 úkoluje a kontroluje OEZI, oddělení administrace AP PRK jako zodpovědný orgán administrace grantových
programů Jihočeského kraje.
Návrhy grantových programů mohou být dle potřeby dále projednávány v zastupitelských výborech a komisích.
OREG, oddělení regionálního rozvoje:
 řídí a koordinuje přípravu a aktualizaci PRK a spolupracuje s OEZI na přípravě grantových programů
Jihočeského kraje;
 konzultuje, posuzuje a zapracovává náměty na aktualizaci PRK;
 odpovídá RK a ZK za sestavení, realizaci a aktualizaci PRK;
 monitoruje komplexní naplňování cílů, aktivit a záměrů PRK (také prostřednictvím návrhů úprav zaměření
předložených grantových programů);
 ve spolupráci s OEZI (např. v případě částečné či úplné duplicity grantových programů, předložených ostatními
odbory KÚJK, směřujících do stejného opatření prioritní osy PRK, ve které jsou již navrženy jiné programy plně
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naplňující dané opatření) doporučuje příslušnému odboru KÚJK změnu zaměření programu do oblastí, ve
kterých existuje vyšší míra neuspokojené reflexe.
OEZI:
 zajišťuje a odpovídá za administraci grantových programů;
 předkládá každoročně návrh grantových programů Jihočeského kraje ke schválení RK a ZK;
 zpracovává a předkládá RK a ZK roční zprávu o realizaci grantových programů Jihočeského kraje;
 kontroluje realizaci, příjemce podpory a účelné (efektivní) vynakládání finančních prostředků v rámci jednotlivých
grantových programů.
Ostatní odbory KÚ:
 vznášejí své vlastní návrhy a připomínky k PRK, které předávají OREG;
 shromažďují a zpracovávají návrhy a připomínky od veřejnosti, měst a obcí, partnerů, zástupců podnikatelského
a neziskového sektoru a dalších subjektů a následně je předávají OREG jako podněty pro aktualizaci PRK;
 Předkládají OEZI návrhy grantových programů, které mají být realizovány v daném roce, včetně vyznačení
prioritních os, opatření, aktivit a záměrů PRK, které budou realizací programů naplňovány.

9.3.4

Doporučená věcná příslušnost odborů KÚJK

Následující tabulka uvádí indikativní rozdělení věcné příslušnosti odborů KÚJK k jednotlivým opatřením v rámci
všech pěti prioritních os PRK 2014 - 2020.
Prioritní osa 1: Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce
Opatření 1.1: Prostředí pro rozvoj
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
a zvyšování konkurenceschopnosti
podnikání
Opatření 1.2: Podmínky pro rozvoj
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
vědy, výzkumu a inovací
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Opatření 1.3: Terciární vzdělávání
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
a celoživotní učení
Odbor informatiky
-Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Opatření 1.4: Optimalizace trhu práce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Opatření 1.5: Rozvoj a diverzifikace
zemědělství, lesnictví a rybářství
a podpora zpracování a odbytu místní
produkce

-

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Odbor kancelář hejtmana
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Prioritní osa 2: Dopravní mobilita, technická infrastruktura
Opatření 2.1: Dopravní napojení
a logistika regionu

-

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Opatření 2.2: Vnitřní dopravní
prostupnost a obslužnost regionu

-

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Opatření 2.3: Technická infrastruktura
-

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor informatiky
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Prioritní osa 3: Kvalitní služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
Opatření 3.1: Kvalitní a dostupné
veřejné služby

-

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor kancelář hejtmana
Odbor informatiky
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Opatření 3.2: Kvalitní zázemí
a vybavenost pro volný čas a rozvoj
občanské společnosti

-

Opatření 3.3: Efektivní a pružná veřejná
správa
-

Odbor kultury a památkové péče
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor informatiky
Odbor kancelář hejtmana
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor kancelář ředitele
Odbor informatiky
Odbor kancelář hejtmana

Odbor evropských záležitostí
Odbor kancelář hejtmana
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor
informatikyregionu
Prioritní osa 4: Environmentální udržitelnost
a soudržnost
Opatření 3.4: Kvalitní spolupráce
a plánování pro rozvoj regionu

Opatření 4.1: Péče o přírodu a krajinu
a jejich šetrné využití

-

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Opatření 4.2: Prevence rizik

-

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Odbor kancelář hejtmana

Prioritní osa 5: Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu
-

Odbor kancelář hejtmana
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Odbor kultury a památkové péče

Opatření 5.2: Služby, produkty a lidské
zdroje v cestovním ruchu
-

Odbor kancelář hejtmana
Odbor kultury a památkové péče
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

-

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor kancelář hejtmana
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Opatření 5.1: Vyvážený rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu

Opatření 5.3: Lázeňství, wellness

9.4 Kontrola a evaluace PRK
9.4.1

Základní kontrolní mechanismus PRK

Kontrolu a aktualizace PRK provádí OREG, oddělení regionálního rozvoje ve spolupráci s OEZI a ostatními odbory
KÚJK. Kontrolu realizace grantových programů Jihočeského kraje provádí OEZI.
Do kontrolních mechanizmů jsou dále zapojeny oddělení interního auditu a kontroly KÚJK (jako nezávislý vnitřní
audit) a subjekt provádějící nezávislý vnější audit: auditor vybraný v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
případně odbory KÚJK věcně příslušné ke grantovým programům.

9.4.2

Monitoring a indikátory PRK

Monitoring realizace PRK provádí rovněž OREG, oddělení regionálního rozvoje ve spolupráci s ostatními odbory
KÚJK. Účelem monitoringu realizace PRK je sledování vývoje v jednotlivých prioritních oblastech v průběhu
plánovacího období 2014 - 2020. Zejména prostřednictvím monitorování vývoje hodnot vybraných hlavních
indikátorů (viz dále) lze sledovat, zda je v jednotlivých tematických oblastech, resp. opatřeních PRK zaznamenáván
pozitivní či negativní vývoj, popř. stagnace.
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Pro sledování vývoje realizace cílů PRK na úrovni jednotlivých opatření byly stanoveny vybrané indikátory. Indikátory
vycházejí ze systému cílů a opatření PRK. Sledováním jejich vývoje v čase lze sledovat vývojové trendy v prioritních
osách. Cílové hodnoty indikátorů není možné přesně stanovit u všech indikátorů. Chybí k tomu potřebné informace
v podobě souhrnu zamýšlených konkrétních projektových záměrů a aktivit, které by představu o jejich cílových
hodnotách pomohly zformulovat. Ty mohou navíc spadat do gesce nejrůznějších subjektů zapojených přímo či
nepřímo do realizace cílů PRK. Stanovení cílových hodnot je obtížné také z důvodu absence přesných informací
týkajících se množství a zdrojů disponibilních prostředků (kromě prostředků Jihočeského kraje na realizaci
grantových programů, příspěvků a podpor), které by bylo možné pro realizaci PRK v daném časovém horizontu
využít. V tomto ohledu se jedná zejména o prostředky z fondů ESIF, kde díky nenárokovému charakteru těchto
zdrojů lze jen těžko odhadovat jejich skutečnou výši využitelnou pro potřeby rozvoje regionu. Proto je pro každý
hlavní indikátor stanoven požadovaný vývoj / trend, kterým by se daný indikátor měl v řešeném období vyvíjet, aby
byla podpořena realizace cílů PRK a byl zaznamenán žádoucí vývoj.
Dále je v této části uveden výčet dalších možných indikátorů, které lze na úrovni každého jednotlivého opatření
sledovat. Nejedná se však o vyčerpávající výčet, jde pouze o přehled dalších možných / vhodných indikátorů. Jejich
prostřednictvím lze rovněž sledovat dílčí vývoj a také zda je v oblasti působnosti PRK dosahováno pozitivních či
negativních změn na úrovni jednotlivých opatření.
Tabulka 5

Přehled indikátorů rozvoje Jihočeského kraje PRK 2014 - 2020

PO 1 Konkurenceschopnost regionální ekonomiky a trhu práce
Zlepšit hospodářské, vědeckovýzkumné a inovační prostředí a trh práce Jihočeského kraje tak, aby byl odpovídajícím způsobem
rozvíjen přirozený potenciál území daný historickými souvislostmi a vývojem, ale i reakcí na nové výzvy a trendy při současném
respektování potřeby plošně vyváženého rozvoje území regionu a jeho jednotlivých částí.
Opatření 1.1 Prostředí pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti podnikání
Zajištění růstu konkurenceschopnosti jihočeského hospodářství založeného na podpoře rozvoje tradičních i nových perspektivních
odvětví, tvorbě a aplikaci inovačních přístupů v podnikání při snaze o optimalizaci podnikatelského prostředí s nízkou
administrativní zátěží, která rovněž povede k lepšímu využívání energií a regionálního potenciálu.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Regionální HDP (mil. Kč)

196 499

nárůst

ČSÚ

Podíl kraje na HDP ČR (%)

5,1

nárůst

ČSÚ

HDP na 1 obyvatele
(Kč / ČR = 100 % / EU27 = 100 %)

309 006 / 85,5 / 68,0

nárůst / nárůst / nárůst

ČSÚ

Čistý disponibilní důchod
domácností na 1 obyvatele
(Kč / průměr ČR = 100 %)

181 975 / 95,1

nárůst / nárůst

ČSÚ

Počet disponibilních
průmyslových zón a jejich plocha
v regionu (počet / výměra v ha)

35 / 1 173

zachování či navýšení
počtu / snížení výměry
nevyužité plochy

KÚJK

Počet revitalizovaných a nově /
znovu využitých opuštěných
objektů a areálů – brownfields
(počet / plocha)

-

nárůst

KÚJK, správci dotačních
programů

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Tvorba hrubého fixního kapitálu v regionu (mil. Kč, zdroj: ČSÚ)

-

Hrubá přidaná hodnota za jednotlivá ekonomická odvětví v regionu (podíl v %, zdroj: ČSÚ)

-

Ekonomické subjekty v regionu vykazující ekonomickou aktivitu (počet subjektů, zdroj: ČSÚ)

-

Počet projektů na rozvoj podnikání realizovaných v hospodářsky slabých oblastech kraje (počet podpořených projektů, zdroj:
KÚJK)

-

Rozsah členských základen podnikatelských komor a sdružení (počty členů, zdroj: JHK, RAK) a jejich aktivita (počet projektů,
zdroj: JHK, RAK)

-

Počet vzdělávacích programů pro podnikatele realizovaných regionálními partnery (počet, zdroj: JHK, popř. další subjekty)
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-

Počet podpořených / realizovaných přeshraničních projektů zaměřených na rozvoj spolupráce v oblasti podnikání (počet
realizovaných projektů, zdroj: KÚJK)

-

Počet poskytnutých zvýhodněných regionálních investičních a provozních úvěrů (počet, zdroj: ČMZRB)

-

Počet účastí regionálního zastoupení na výstavách a veletrzích k propagaci hospodářské nabídky regionu (počet veletrhů /
výstav, zdroj: KÚJK)

-

Vytvořená / inovovaná marketingová strategie pro přilákání investic do využití stávajících podnikatelských ploch a zón
(strategie, zdroj: KÚJK)

Opatření 1.2 Podmínky pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací
Posilování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím vyššího využití vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu kraje,
posílením vzájemné spolupráce a komunikace zapojených institucí, komercionalizací výsledků orientovaného výzkumu a vyšší
internacionalizací celé oblasti.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Subjekty provádějící VaV
(VaV pracoviště) / z toho
podnikatelský sektor (počet)

104 / 80

nárůst / nárůst

ČSÚ

Výdaje na vědu a výzkum
v regionu celkem / z toho výdaje
podnikatelského sektoru (mil. Kč)

2 169 / 1 250

nárůst

ČSÚ

Zaměstnanci VaV v regionu
celkem / z toho podnikatelský
sektor (počet)

2 104 / 1 043

nárůst / nárůst

ČSÚ

Patentové přihlášky v kraji (počet)

17 (2010: 26)

nárůst

ČSÚ

Dokončená II. etapa rozvoje
Jihočeského vědeckotechnického
parku (stav)

nerealizováno / v přípravě

realizováno

JVTP, a.s., Jihočeský kraj

Počet společných projektů v rámci
triple helix (počet projektů /
uzavřených partnerství)

-

nárůst

Instituce terciárního
vzdělávání a VaV, KÚJK

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet projektů aplikace výsledků základního výzkumu do praxe (počet aplikovaných inovačních řešení, zdroj: instituce VaV)

-

Počet projektů / zapojených subjektů do mezinárodních projektů (počet projektů / subjektů, zdroj: instituce VaV, instituce
terciárního vzdělávání)

-

Počty doktorandů při institucích terciárního vzdělávání nebo při AV ČR (počet, zdroj: instituce VaV, instituce terciárního
vzdělávání)

-

Počet založených / fungujících spin-off firem (počet, zdroj: JAIP, JVTP a.s.)

-

Počet registrovaných / fungujících klastrů či jiných forem prostorové spolupráce (počet, zdroj: KÚJK, JVTP a.s. ad.)

-

Objem investic realizovaných formou rizikového kapitálu (mil Kč, zdroj: Czech Private Equity and Venture Capital Association)

-

Vytvořený koncept / strategie inteligentní specializace (smart specialisation) v regionu (koncepce / strategie, zdroje: JAIP,
KÚJK, instituce VaV)

-

Další indikátory stanovené v rámci Regionální inovační strategie (viz regionální inovační strategie, zdroj: RIS)

Opatření 1.3 Terciární vzdělávání a celoživotní učení
Zachování, další rozvoj a zkvalitňování možností terciárního vzdělávání a celoživotního učení v Jihočeském kraji s ohledem na
měnící se potřeby na trhu práce a společnosti.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
s vysokoškolským vzděláním (%)

11,9

nárůst

ČSÚ

Podíl vysokoškolsky vzdělaných
osob na nezaměstnanosti

6,7

snížení

ČSÚ
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v regionu celkem (%)
Obecná míra nezaměstnanosti
u vysokoškolsky vzdělaných osob
v regionu (%)

2,5

snížení

ČSÚ

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet realizovaných programů / kurzů v oblasti celoživotního učení, univerzity třetího věku apod. (počet, zdroj: instituce
terciárního vzdělávání)

-

Objem investic vložených do rozvoje infrastruktury a vybavení určené pro terciární vzdělávání (mil. Kč, zdroj: instituce
terciárního vzdělávání)

-

Počet a kapacita studijních oborů vznikajících / modifikovaných v reakci na spolupráci v rámci triple helix / v reakci na vývoj
požadavků na trhu práce (počet a kapacita, zdroj: instituce terciárního vzdělávání)

-

Počet společných projektů v rámci triple helix (počet projektů / uzavřených partnerství, zdroj: instituce terciárního vzdělávání)

-

Počet studentů účastnících se mezinárodní mobility / počet vyjíždějících studentů (počet, zdroj: instituce terciárního
vzdělávání, informační systémy ESIF)

-

Počet akademiků účastnících se mezinárodní mobility / počet vyjíždějících akademiků (počet, zdroj: instituce terciárního
vzdělávání)

-

Počet mezinárodních projektů realizovaných institucemi terciárního vzdělávání v regionu (počet, zdroj: instituce terciárního
vzdělávání, informační systémy ESIF)

-

Další indikátory stanovené v rámci dlouhodobých vzdělávacích záměrů institucí terciárního vzdělávání (zdroj: instituce
terciárního vzdělávání)

Opatření 1.4 Optimalizace trhu práce
Zvýšení efektivity, flexibility a dílčích vazeb na trhu práce v Jihočeském kraji, které s sebou přinese větší a pružnější uplatnitelnost
obyvatel regionu a lepší a rychlejší uspokojení potřeb zaměstnavatelů.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Produktivita práce - HDP na 1
zaměstnaného (% / ČR = 100)

86,5 %

nárůst

ČSÚ

Podíl nezaměstnaných osob (na
obyvatelstvu ve věku 15-64 let) (%)

7,53

pokles

ČSÚ, ÚP

Obecná míra nezaměstnanosti –
podíl počtu nezaměstnaných na
celkové pracovní síle (%)

5,5

pokles

ČSÚ, ÚP, EUROSTAT

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti
– podíl počtu nezaměstnaných
jeden rok a déle na celkové
pracovní síle (%)

2,2

pokles

ČSÚ

Míra zaměstnanosti osob ve věku
20-64 let (%)

71,7 (2010)

nárůst (min. 75 %)

ČSÚ

Průměrná hrubá měsíční mzda
(dle strukturálního šetření
o mzdách) (Kč)

23 418 (údaj za rok 2010,
23 199 za rok 2011 po
změně metodiky)

nárůst

ČSÚ

Podíl osob ohrožených příjmovou
chudobou (%)

10,2 (ČR = 10,3)

snížení

ČSÚ

Míra účasti žáků a studentů na
praktické výuce ve firmách (počet
žáků a studentů podpořených
v rámci dotačních programů)

-

nárůst

KÚJK, zaměstnavatelé

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet nově vytvořených pracovních míst v regionu (počet, zdroj: správci dotačních programů, ÚP)
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-

Počet uzavřených a naplňovaných sektorových dohod (počet, zdroj: KÚJK)

-

Počet opatření a projektů realizovaných v oblasti zajištění rovných příležitostí na trhu práce (počet, zdroj: správci dotačních
programů)

-

Úplné náklady práce a produktivita práce v regionu (HDP na 1 zaměstnanou osobu, zdroj: ČSÚ)

-

Míra účasti žáků a studentů na praktické výuce ve firmách (počet žáků a studentů podpořených v rámci dotačních programů,
zdroj: KÚJK)

-

Celková míra ekonomické aktivity obyvatel a celková míra zaměstnanosti v regionu (%, zdroj: ČSÚ)

-

Počet absolventů technických oborů na středních, vyšších odborných a vysokých školách (počet, zdroj: instituce terciárního
vzdělávání)

-

Podíl žáků učebních oborů k počtu žáků v regionu celkem (%, zdroj: KÚJK, školy)

-

Průměrný věk pracovníků ve vybraných exponovaných oborech – např. technické obory, zdravotnictví, zemědělství (průměrný
věk, zdroj: KÚJK, ÚZIS, RAK ad.)

-

Počet uskutečněných rekvalifikačních a jiných vzdělávacích kurzů a počet jejich absolventů (počet kurzů a počet absolventů,
zdroj: JHK ad.)

-

Další dílčí statistiky APZ (zdroj: ÚP)

Opatření 1.5 Rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a rybářství a podpora zpracování a odbytu místní produkce,
zejména ve venkovských oblastech
Zvýšení konkurenceschopnosti jihočeského zemědělství, lesnictví a rybářství v jejich produkčních i mimoprodukčních funkcí –
mimo jiné prostřednictvím diverzifikace činností a podporou zpracování a odbytu kvalitní místní jihočeské produkce.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Hrubá přidaná hodnota v odvětví
zemědělství, lesnictví a rybářství
(% podíl na celkové HPH v mil. Kč)

4,3 % z 177 115

nárůst

ČSÚ

Podíl zaměstnanců v sektoru
„zemědělství“ (%)

5,4

stabilizování

ČSÚ

Podíl pracovníků v zemědělství
ve věku do 45 let (%)

Cca 40 %

navýšení

Regionální agrární
komora / MZE, ČSÚ (ze
strukturálního šetření v
zemědělství, po 2 letech)

Objem zemědělské produkce
(vzájemný podíl živočišné
a rostlinné produkce v %)

45,5 / 54,5

nárůst / pokles
(optimalizace)

ČSÚ

Podíl ekologicky
obhospodařované půdy na celk.
výměře zemědělské půdy (%)

14,2

nárůst (stabilizace)

ČSÚ

Podíl zemědělské techniky starší
než 10 let – týká se jen traktorů
a sklízecích strojů (%)

83

pokles

ČSÚ (ze strukturálního
šetření v zemědělství, po
2 letech)

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Podíl zemědělsky neobhospodařované půdy z celkové rozlohy zemědělské půdy (%, zdroj: ČSÚ)

-

Hektarové výnosy plodin (t / ha), hodnota těžby dřeva (m3 b. k., zdroj: ČSÚ)

-

Počet projektů realizovaných v oblasti diverzifikace činností primárního sektoru (počet, zdroj: správci dotačních programů)

-

Počet projektů zaměřených na posílení environmentálně šetrných a přínosných postupů v oblasti primárního sektoru (počet,
zdroj: správci dotačních programů)

-

Počet a rozsah provedených komplexních pozemkových úprav (počet a rozsah, zdroj: správci dotačních programů)

-

Počet projektů vycházejících z platných rozvojových strategií venkovských mikroregionů a území spravovaných MAS (počet,
zdroj: mikroregiony, MAS v regionu)
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-

Počet registrovaných a na trhu fungujících regionálních značek / počet projektů zaměřených na rozvoj místní produkce (počet,
zdroj: Asociace regionálních značek)

-

Počet projektů realizovaných v oblasti rozvoje agroturistiky (počet, zdroj: správci dotačních programů)

-

Kapacity ubytování venkovských forem turistiky (počet lůžek, zdroj: správci dotačních programů)

-

Objem prostředků investovaných do rozvoje a obnovy lesů a jejich šetrného mimoprodukčního využití – např. pro turistické
účely (mil. Kč, zdroj: vlastníci a správci lesů)

-

Objem prostředků investovaných do rozvoje a obnovy vodních ploch a jejich šetrného mimoprodukčního využití – např. pro
turistické účely (mil. Kč, zdroj: vlastníci a správci vodních ploch)

-

Počet projektů zaměřených na podporu odbytu místní produkce – prodej ze dvora, farmářské trhy, potravinové automaty,
regionální výstavy apod. (počet, zdroj: správci dotačních programů)

-

Počet projektů realizovaných v oblasti rozvoje spolupráce a využití výsledků výzkumu v primárním sektoru (počet, zdroj:
instituce VaV)

-

Diverzita pěstovaných plodin, účinnost protierozních a revitalizačních opatření, kvalita vody na odtoku z povodí či rybničních
soustav (zdroj: správci dotačních programů, MZE)

PO 2 Doprava a mobilita, technická infrastruktura
Zlepšit vnější dopravní napojení Jihočeského kraje, zkvalitnit a optimalizovat vnitřní dopravní vazby a logistiku v regionu a
současně zajistit udržitelné, kvalitní a potřebám regionu odpovídající napojení na sítě technické infrastruktury, které umožní jak
zvýšení konkurenceschopnosti regionálního hospodářství, tak kvalitnější život obyvatel v kraji.
Opatření 2.1 Dopravní napojení a logistika regionu
Zkvalitnění vnějšího dopravního spojení Jihočeského kraje se sousedními regiony a státy, které povede ke zvýšení
konkurenceschopnosti regionálního hospodářství a ke zkapacitnění a zvýšení bezpečnosti hlavních dopravních tahů vedených
územím kraje.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Dokončení dálnice D3 a silnice R3
na území Jihočeského kraje
včetně souvisejících staveb –
obchvatů apod. – zbývající úseky
ke státní hranici (stav, km)

15,2

realizováno v celém
plánovaném rozsahu

ŘSD

Dokončení rychlostní silnice R4
na území Jihočeského kraje
včetně souvisejících staveb –
obchvatů apod. (stav, km)

8,1

realizováno v celém
plánovaném rozsahu

ŘSD

Dokončení stavby IV. tranzitního
železničního koridoru Praha
– Č. Budějovice – H. Dvořiště
(stav, km)

68,8

realizováno v celém
plánovaném rozsahu

SŽDC

Alternativně ve spolupráci
se strategickým partnerem
dokončení vybudování
mezinárodního veřejného letiště
(stav)

statut veřejného
vnitrostátního letiště a
neveřejného
mezinárodního letiště
s vnější hranicí

statut veřejného
mezinárodního letiště

Jihočeské letiště České
Budějovice a.s.

Vybudování veřejného
logistického centra
v Č. Budějovicích – Nemanice
(stav)

nerealizováno

realizováno

MDČR, spolupráce
Jihočeský kraj, Město
České Budějovice

Počet km vybudovaných /
modernizovaných /
zkapacitněných dopravních
komunikací nadregionálního
významu na území Jihočeského
kraje

-

km

ŘSD, SŽDC
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Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet vybudovaných obchvatů sídel na silnicích nadregionálního významu (počet a km, zdroj: ŘSD, SŽDC)

-

Počet odbavených cestujících v rámci provozu mezinárodního veřejného Letiště České Budějovice (počet, zdroj: Jihočeské
letiště České Budějovice a.s.)

-

Statistiky nehodovosti na silnicích nadregionálního významu (počty nehod, zdroj: ŘSD)

Opatření 2.2 Vnitřní dopravní prostupnost a obslužnost regionu
Zvyšování bezpečnosti a kvality vnitřní dopravní sítě a dopravní obslužnosti regionu a jednotlivých sídel včetně podpory rozvoje
nemotorových forem dopravy za účelem uspokojování kulturních, rekreačních a společenských potřeb obyvatel a návštěvníků
kraje.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Dokončená zbývající plánovaná
investiční a neinvestiční opatření
stanovená Koncepcí optimalizace
dopravní sítě na území
Jihočeského kraje pro horizont
prvních 7, resp. 15 let (stav)

nerealizováno

realizováno

Jihočeský kraj

Počet dopravních nehod na území
kraje na 1 000 obyvatel / počet
usmrcených / počet zraněných
(počet / počet osob / počet osob)

4,7 / 67 / 2 024

snížení / snížení / snížení

PČR, ČSÚ

Vybudovaný jednotný krajský
integrovaný dopravní systém
(stav)

jen IDS Tábor (bez
koordinátora)

realizováno

Jihočeský kraj

Přeprava cestujících v rámci kraje
– vnitrostátní linková doprava ve
veřejném zájmu včetně ostatní
dopravy (tis. osob)

18 106

nárůst

MD, ČSÚ

Přeprava cestujících
prostřednictvím MHD v regionu
celkem (tis. osob)

48 428

nárůst

MD

Počet přepravených osob
železniční dopravou v rámci
regionu (tis. osob)

4 142

nárůst

MD, ČSÚ

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet km vybudovaných / modernizovaných / opravených dopravních komunikací regionálního a místního významu (km,
zdroj: Jihočeský kraj)

-

Množství odstraněných bodových závad na regionální dopravní síti – např. mostů (počet, zdroj: Jihočeský kraj, SŽDC, obce)

-

Počet vybudovaných obchvatů sídel na silnicích regionálního, popř. místního významu (počet a km, zdroj: Jihočeský kraj,
obce)

-

Počet obcí se zajištěním / bez zajištění veřejné autobusové a vlakové dopravy (počet, zdroj: Jihočeský kraj, ČD, obce)

-

Podíl objemu veřejné dopravy na přepravě osob v rámci regionu (%, zdroj: MD)

-

Výdaje na železniční a linkovou dopravu v závazku veřejné služby (tis. Kč, zdroj: Jihočeský kraj)

-

Počet nízkopodlažních autobusů / počet malokapacitních autobusů a mikrobusů (počet, zdroj: regionální dopravci, JIKORD)

-

Počet modernizovaných kolejových vozidel pro regionální dopravu (počet, zdroj: SŽDC)

-

Podíl individuální automobilové dopravy na přepravě v rámci regionu (%, zdroj: MD)

-

Délka sítě tras výhradně určených pro cyklistickou dopravu, popř. v kombinaci s pěší dopravou (počet km cyklostezek, zdroj:
Jihočeský kraj, NJC)

-

Kapacity pro dopravu v klidu zejména v centrech osídlení a v exponovaných / navštěvovaných místech (počet parkovacích
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míst, zdroj: Jihočeský kraj, obce)
-

Počet akcí a kampaní na podporu a propagaci cyklistické dopravy (počet, zdroj: NJC, Jihočeský kraj, obce)

-

Počet vybudovaných / modernizovaných parkovišť typu „Park & Ride“ či „Bike & Ride“ (počet, zdroj: Jihočeský kraj, obce ad.)

-

Počet přeshraničních spojů veřejné dopravy (počet, zdroj: Jihočeský kraj, ČD, obce ad.)

-

Počet projektů a opatření realizovaných dle cílů Strategie bezpečnosti silničního provozu (počet, zdroj: Jihočeský kraj)

-

Počet vybudovaných či modernizovaných dopravních terminálů / uzlů (počet, zdroj: Jihočeský kraj, obce ad.)

-

Počet dětských dopravních hřišť v regionu (počet, zdroj: Jihočeský kraj, obce)

-

Dokončení přípravy projektu ŠED (projekt, zdroj: Jihočeský kraj)

-

Počet projektů zaměřených na opatření pro zajištění bezbariérovosti veřejné dopravy (počet, zdroj: Jihočeský kraj, obce ad.).

Opatření 2.3 Technická infrastruktura
Zkvalitňování, rozvoj a zvyšování dostupnosti technické infrastruktury a jejích sítí s ohledem na územní a socioekonomický vývoj
Jihočeského kraje a s ohledem na zajištění bezpečnosti a šetrného a udržitelného využití zdrojů.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Podíl obyvatel bydlících v domech
napojených na kanalizaci pro
veřejnou potřebu (%)

86,2

udržení, nárůst

ČSÚ

Podíl čištěných odpadních vod
(%)

94,3

udržení, nárůst

ČSÚ

Podíl obyvatel bydlících v domech
napojených na kanalizaci s ČOV
(%)

79,3

nárůst

ČSÚ

Využití OZE vč. využití odpadů
(13% podíl na hrubé domácí
spotřebě energie v roce 2020 –
závazek ČR)

5,7 %

nárůst

Územní energetická
koncepce

Podíl využitelné složky
produkovaných odpadů pro
výrobu anergie (%)

-

80 %

Jihočeský kraj

Podíl domácností s přístupem
k vysokorychlostnímu internetu
(%)

54,8

nárůst

ČSÚ

Podíl jednotlivců starších 16 let
využívajících internet (%)

61,2

nárůst

ČSÚ

Počítače s připojením k internetu
na 100 žáků základních škol
na 1. stupni (ks)

16,4

nárůst

ČSÚ, MŠMT

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Podíl obcí do 2 000 ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod (%, zdroj: Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje)

-

Stav zajištění zásobení krajské metropole pitnou vodou v případě mimořádné situace (množství vody pro mimořádnou situaci
– v % ku běžnému stavu, zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje)

-

Podíl využití vybraných tuhých paliv na spotřebě energie (t, GJ, zdroj: ČSÚ)

-

Hodnota energetické náročnosti objektů veřejných služeb (množství tepla potřebného pro vytápění budovy, zdroj: Jihočeský
kraj, obce)

-

Celková spotřeba elektrické energie podle sídla podniků (MWh/obyvatele, zdroj: ČSÚ)

-

Podíl kombinované výroby elektrické energie a tepla (% na celkové výrobě, zdroj: provozovatelé energetických sítí)
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-

Podíl obyvatel, firem a domácností napojených na vysokorychlostní internet (%, zdroj: ČSÚ)

-

Rozsah pokrytí území telekomunikačními službami (%, zdroj: provozovatelé telekomunikačních sítí)

PO 3 Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti
Rozšiřovat nabídku a zlepšovat kvalitu a územní dostupnost sítě veřejných a dalších služeb pro obyvatele, soukromý a veřejný
sektor i návštěvníky Jihočeského kraje, posilovat všechny formy rozvojové spolupráce a komunikace na místní, regionální i
přeshraniční úrovni, a to vše při pružném a dále se zefektivňujícím výkonu veřejné správy a aktivní činnosti občanského sektoru.
Opatření 3.1 Kvalitní a dostupné veřejné služby
Zajištění kvalitních a dostupných služeb v oblasti počátečního vzdělávání a v sociálně-zdravotní oblasti pro všechny občany
regionu ve vazbě na potřeby a možnosti jednotlivých obcí, mikroregionů a dílčích lokalit v Jihočeském kraji.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Poměr žáků vstupujících do
gymnaziálních / maturitních /
učebních oborů (%)

19 / 48 / 33

udržení poměru

Jihočeský kraj

Poměr žáků vstupujících na
střední školy do maturitních /
nematuritních oborů (%)

67 / 33

udržení

Jihočeský kraj

Roční saldo celkového přírůstku
obyvatel kraje / z toho přirozený
přírůstek (počet obyvatel)

367 / 5

nárůst, udržení

ČSÚ

Lékaři na 1 000 obyvatel (počet)

4,1

udržení

ÚZIS, ČSÚ

Počet lůžek v nemocnicích na
10 000 obyvatel (počet)

53,6

udržení

ÚZIS, ČSÚ

Průměrný věk lékařů (věk)

54

pokles

ÚZIS

Počet samostatných ordinací
lékařů – praktických pro dospělé /
praktických pro děti a dorost /
stomatologů / gynekologů /
specialistů / ostatní (počet)

284 / 124 / 333 / 82 / 375 /
252

udržení, popř. nárůst

ÚZIS, ČSÚ

Neuspokojení žadatelé o
poskytnutí sociální služby
v zařízeních sociální péče –
domovy pro seniory, domovy se
zvl. režimem atd. (počet)

4 387 (hodnota zkreslena
zahrnutím dublovaných či
neaktuálních žádostí o
umístění do zařízení soc.
péče)

pokles

MPSV, ČSÚ

Celkový počet trestných činů
v regionu (počet)

14 820

pokles

Policie ČR, ČSÚ

Trestné činy na 1 000 obyvatel
(počet)

23,3

pokles

PČR, ČSÚ

Počet zahájených / dokončených
bytů (počet)

2 193 / 2 028

udržení / nárůst

ČSÚ

Počet neobydlených domů a bytů
(počet)

41 396

snížení

ČSÚ (k dispozici pouze
v rámci SLDB)

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Indikátory a cíle dle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji (zdroj: KÚJK)

-

Indikátory a cíle dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje (zdroj: KÚJK)

-

Podíl osob ve věku 18-24 let s maximálně ukončeným základním vzděláním, které se dále nevzdělávají (%, zdroj: Národní
observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu)

-

Počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých stupních vzdělávací soustavy a kapacity škol (počty osob / počty míst)s

-

Výsledky jihočeských škol v rámci mezinárodních srovnání (výsledky hodnocení PISA, TIMSS ad., zdroj: MŠMT)
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-

Míra účasti žáků a studentů na praktické výuce ve firmách (počet žáků a studentů podpořených v rámci dotačních programů,
zdroj: Jihočeský kraj)

-

Počet dostupných lékáren, zejména ve venkovských oblastech (počet, zdroj: ČSÚ, obce)

-

Dostupnost služeb Zdravotnické záchranné služby ve všech obcích a lokalitách kraje v zákonem stanovených lhůtách a
parametrech (časový údaj, zdroj: Jihočeský kraj, ZZS)

-

Kapacita zařízení sociální péče – zejména domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením (počet míst dle
registru poskytovatelů sociálních služeb, zdroj: Jihočeský kraj, obce, ČSÚ)

-

Počet uživatelů, kterým je aktivně poskytována terénní sociální služba (kontakt / měsíc, zdroj: Jihočeský kraj a provozovatelé
sociálních služeb)

-

Počty klientů jednotlivých typů sociálních služeb v regionu (počet, zdroj: Jihočeský kraj a provozovatelé sociálních služeb)

-

Počet preventivních, alternativních a terénních zdravotně-sociálních služeb na 1 000 obyvatel (%, zdroj: ČSÚ, SPRSS)

-

Index stáří obyvatel (podíl obyvatel ve věku 65 a více let k počtu obyvatel ve věku 14 a méně let, zdroj: ČSÚ)

-

Počet projektů zaměřených na realizaci opatření pro zajištění bezbariérových přístupů do úřadů, škol, zařízení apod. (počet,
zdroj: Jihočeský kraj, obce ad.).

-

Počet trestných činů na 1 000 obyvatel (počet), počet dětských a mladistvých pachatelů (počet), počet realizovaných
programů na úrovni obcí (počet), počet aktivních obcí zapojených do systému prevence kriminality v Jihočeském kraji (funkční
pracovní skupiny prevence kriminality obcí, zdroj: Jihočeský kraj, obce, Policie ČR, ČSÚ)

Opatření 3.2 Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj občanské společnosti
Cílem opatření je rozvoj lidských zdrojů a podmínek pro kvalitní život obyvatel v regionu podpořený odpovídající nabídkou v oblasti
kultury, sportu, tělovýchovy a zájmového vzdělávání se zvláštním zřetelem na cílovou skupinu dětí a mládeže.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Počet míst v mateřských /
základních školách (počet)

298 / 255 (2011/2012)

udržení, optimalizace dle
demografického vývoje

ČSÚ, MŠMT

Počet veřejných knihoven /
poboček (počet)

542 / 113

udržení, popř. navýšení

ČSÚ, MK

Počet pořádaných kulturních akcí
celkem / z toho výstavy / koncerty
/ dramatická vystoupení / kulturní
vložky (počet)

803 / 56 / 140 / 290 / 99

navýšení

ČSÚ, MK

Databáze neziskových organizací
Jihočeského kraje (stav)

nerealizováno

realizováno

ANNO

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet existujících / nově vybudovaných / modernizovaných kulturních a sportovních zařízení v regionu (počet a kapacita,
zdroj: Jihočeský kraj, obce)

-

Počet uskutečněných kulturních a sportovních akcí / projektů v regionu (počet, zdroj: Jihočeský kraj, obce, provozovatelé
kulturních a sportovních zařízení)

-

Kapacity kulturních a sportovních zařízení v regionu (kapacity, zdroj: Jihočeský kraj, obce, provozovatelé kulturních a
sportovních zařízení)

-

Zrekonstruované, opravené a nově vybavené klubovny / základny pro zájmovou činnost (počet, zdroj: Jihočeský kraj, obce,
provozovatelé kulturních a sportovních zařízení)

-

Zrekonstruované, opravené a nově vybavené sportoviště (veřejná) / kulturní objekty – muzea, galerie apod. (počet, zdroj:
Jihočeský kraj, MK ČR, obce, provozovatelé kulturních a sportovních zařízení)

-

Míra účasti mladé generace na organizované zájmové činnosti (počet osob, zdroj: subjekty zájmové spolkové činnosti)

-

Počet aktivních neziskových organizací v regionu (počet, zdroj: ANNO)

-

Počet databází kulturních akcí a subjektů na regionální i nižší úrovni a objem jejich obsahu (počet, zdroj: ANNO)

Opatření 3.3 Efektivní a pružná veřejná správa
Cílem tohoto opatření je zvyšování pružnosti a efektivity výkonu veřejné správy v Jihočeském kraji při kontinuálním zlepšování
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kvality lidských zdrojů a využívání moderních informačních a komunikačních technologií a služeb s důrazem na jejich elektronizaci
a internetizaci.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Vybudované technologické
centrum Jihočeského kraje (stav)

nerealizováno

realizováno

Jihočeský kraj

Vybudovaný datový sklad
Jihočeského kraje (stav)

nerealizováno

realizováno

Jihočeský kraj

Podíl obecních úřadů obcí
Jihočeského kraje s vlastními
webovými stránkami (%)

97,7

nárůst

ČSÚ

Obecní úřady v kraji poskytující
na svých webových stránkách
formuláře ke stažení / k on-line
vyplnění (%)

44,1 / 12,5

nárůst

ČSÚ

Obecní úřady v kraji poskytující
na svých webových stránkách
možnost úplného elektronického
podání (%)

11,4

nárůst

ČSÚ

Obecní úřady v kraji poskytující
občanům přístup k internetu
v prostorách úřadu (%)

78,5

nárůst

ČSÚ

Obecní úřady v kraji poskytující
občanům bezplatný bezdrátový
internet prostřednictvím WIFI (%)

12,2

nárůst

ČSÚ

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Rychlost řešení životních situací obyvatel (časová hodnota, zdroj: Jihočeský kraj, obce)

-

Počet aplikovaných řešení v oblasti eGovernmentu, Smart Administration na úrovni výkonu veřejné správy (počet, zdroj:
Jihočeský kraj, obce)

-

Ukazatel dluhové služby u obcí v regionu (%, zdroj: Jihočeský kraj, obce)

-

Počet pracovních skupin (stálých či dočasných) či jiných komunikačních platforem zapojených do rozhodování o věcech
veřejných v regionu (počet, zdroj: Jihočeský kraj, obce)

-

Počet realizovaných benchmarkingových projektů oblasti hodnocení výkonu veřejné správy (počet, zdroj: Jihočeský kraj,
obce)

Opatření 3.4 Kvalitní spolupráce a plánování pro územně vyvážený rozvoj regionu s důrazem na rozvoj venkova
Cílem tohoto opatření je zlepšení a zefektivnění spolupráce a využití partnerství při plánování a realizaci rozvoje na místní,
mikroregionální a regionální úrovni včetně zmírňování disparit mezi městským a venkovským prostorem a posilování rozvoje
existujících a plánovaných vnitřních, přeshraničních a mezinárodních rozvojových vazeb.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Počet funkčních MAS a počet
jihočeských členů národní sítě
MAS ČR (počet)

15 / 14

udržení, nárůst

Národní síť MAS ČR

Počet municipalit, registrovaných
v Databázi MA21 v regionu (počet)

7

nárůst

MŽP, CENIA

Počet fungujících / aktivních
mikroregionů v regionu (počet)

55

udržení, nárůst

SPOV

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet projektů zaměřených na udržení / rozvoj / posílení venkovské infrastruktury a služeb (počet, zdroj: Jihočeský kraj, obce,
provozovatelé síťové infrastruktury a služeb ad.)

-

Počet nových pracovních míst vytvořených ve venkovských oblastech (počet, zdroj: obce, ÚP)
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-

Počet zpracovaných rozvojových plánů na místní a mikroregionální úrovni (počet, zdroj: Jihočeský kraj, mikroregiony, MAS,
obce)

-

Podíl obcí se zpracovanou územně plánovací dokumentací z celkového počtu obcí (%, zdroj: Jihočeský kraj, obce)

-

Podíl obcí, měst a mikroregionů s fungujícím procesem MA 21 (%, zdroj: MŽP, CENIA)

-

Objem finančních prostředků alokovaných do regionu z různých dotačních zdrojů metodou LEADER / CLLD (mil. Kč, zdroj:
správci dotačních programů)

-

Počet projektů realizovaných v oblasti přeshraniční spolupráce (počet, zdroj: Jihočeský kraj)

-

Počet společných akcí, koncepcí a projektů v rámci sítě ERDV (počet, zdroj: Jihočeský kraj)

-

Rozsah vybudované či modernizované dopravní infrastruktury v příhraničních oblastech (km, zdroj: vlastníci dopravních
komunikací)

PO 4 Environmentální udržitelnost a soudržnost regionu
Zajistit a dále posilovat vnitřní environmentální soudržnost a udržitelnost rozvoje Jihočeského kraje, přičemž cíle bude dosaženo
prostřednictvím ochrany přírodních hodnot v regionu při jejich šetrném využívání a realizaci ostatních aktivit a záměrů Programu
rozvoje kraje.
Opatření 4.1 Péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné využití
Zajištění ochrany přírody a péče o krajinu na území Jihočeského kraje s ohledem na zachování kvality zdejší přírody a esteticky
vyvážené a ekologicky stabilní krajiny, která bude atraktivní pro život člověka při respektování zájmů hospodářského rozvoje a
zásad trvale udržitelného užívání přírodních zdrojů.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Měrné emise základních
znečišťujících látek do ovzduší –
REZZO 1–4 (vč. emisí z chovů
hosp. zvířat a emisí ze stavebních
činností), údaje za rok 2010
(t / km2)

Emise tuhé (0,5)
Oxid siřičitý (1,0)
Oxidy dusíku (1,2)
Oxid uhelnatý (2,2)

snížení, resp. udržení

ČSÚ

Podíl krajiny vyšší kvality
na území kraje dle KES (%)

28

udržení, popř. navýšení

Jihočeský kraj, MŽP

zvýšení

ČSÚ

Využívání odpadů celkem –
výroba energie, recyklace, úprava
odpadů (tuny, % využívaného
odpadu z celkového množství)

536 497 z
2 028 317 celkem / 26 %

Podíl odděleně sbíraných složek
komunálního odpadu (%)

18,5

nárůst

ČSÚ

Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)

310

snížení

ČSÚ

Podíl recyklovaného odpadu (vč.
regenerace) z celkového nakládání
s odpady (%)

21,9

nárůst

ČSÚ

Počet starých ekologických zátěží
a kontaminovaných ploch
na území kraje (počet)

807

snížení

MŽP, CENIA

Ekologické výukové programy
pro školy na 1 000 žáků MŠ, ZŠ,
SŠ na území regionu (dítě/hodina)

136,54 (rok 2010)

nárůst

MŽP, CENIA

Vzdělávací akce EVVO
pro dospělé na 1 000 obyvatel
starších 15 let (účastník/hodina)

0,15 (rok 2010)

nárůst

MŽP, CENIA

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Kvalita ovzduší vyjádřená hodnotami měrných emisí (t/km2, zdroj: ČSÚ, MŽP)
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-

Plocha ZCHÚ a ÚSES (ha, zdroj: AOPK, JČK)

-

Hodnota investic do ochrany životního prostředí – ochrana ovzduší a klimatu, nakládání s odpadními vodami a nakládání
s odpady (mil. Kč, zdroj: ČSÚ, MŽP)

-

Počet rozvojových projektů realizovaných ve specifických územích (počet, zdroj: Správa NP a CHKO Šumava, obce v území
SOB)

-

Počet projektů zaměřených na tvorbu krajiny a podporu biodiverzity (počet, zdroj: MŽP)

-

Počet stacionárních zdrojů emisí v regionu (počet, zdroj: MŽP)

-

Počet provedených komplexních pozemkových úprav (počet, zdroj: Katastrální úřad)

-

Počet projektů zaměřených na využití objektů a areálů typu brownfield (počet, zdroj: Jihočeský kraj, obce, MMR)

-

Objem recyklovaného odpadu (t, zdroj: ČSÚ, MŽP)

-

Množství produkce biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky (t, zdroj: provozovatelé skládek)

-

Objem finančních prostředků na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (tis. Kč / rok, zdroj: Jihočeský kraj, MŽP)

-

Délka nově revitalizovaných vodních toků, plocha renaturovaných niv vodních toků (km, ha, zdroj: MŽP)

-

Počet obyvatel nově připojených na vodovod (počet, zdroj: ČSÚ)

Opatření 4.2 Prevence rizik
Podpora realizace preventivních a adaptačních opatření vedoucích k předcházení a eliminaci mimořádných situací přírodního i
antropogenního původu na území Jihočeského kraje.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Počet řešených událostí na území
Jihočeského kraje (počet)

6 733 (2012)

pokles

HZSJK

Škoda způsobená požáry na
území Jihočeského kraje (mil. Kč)

145,7 (2012)

pokles

HZSJK

Počet technických havárií
na území kraje (počet)

3 746

pokles

HZSJK

Investice do protipovodňových
opatření (mil. Kč)

-

nárůst

PVL, Jihočeský kraj, obce

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet realizovaných dílčích či komplexních projektů do oblasti prevence živelných pohrom (počet a rozsah, zdroj: PVL, obce)

-

Počet společných projektů (v oblasti rozvoje infrastruktury, v oblasti vzdělávání a posilování spolupráce, v oblasti prevence
atd.) realizovaných složkami IZS (počet, zdroj: složky IZS)

-

Počet vzdělávacích / osvětových projektů v oblasti prevence rizik pro cílovou skupinu široké veřejnosti (počet, zdroj: Jihočeský
kraj, obce, složky IZS)

-

Počet vzniklých závažných událostí na území regionu (počet, zdroj: složky IZS)

-

Rozsah a počet realizovaných protipovodňových opatření na území regionu (počet projektů, zdroj: PVL, obce, Jihočeský kraj)

-

Objem finančních zdrojů vložených do protipovodňových opatření za rok (mil. Kč, zdroj: PVL, obce, Jihočeský kraj)

PO 5 Využití potenciálu přírodního, kulturního a historického dědictví pro rozvoj cestovního ruchu
Zajistit vyvážený rozvoj cestovního ruchu včetně lázeňství a wellness na území Jihočeského kraje jako významných odvětví
regionální ekonomiky, který bude postaven na šetrném využití přírodního, historického a kulturního dědictví, na zvyšování kvality
služeb, propagace, spolupráce a lidských zdrojů a při současném respektování zájmů a hodnot trvale udržitelného rozvoje.
Opatření 5.1 Vyvážený rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Podpora vyváženého rozvoje a zvyšování kvality infrastrukturní nabídky cestovního ruchu na území Jihočeského kraje
postaveného zejména na využití přirozeného potenciálu v podobě historického, kulturního a přírodního dědictví, který bude
reagovat na potřeby a možnosti jednotlivých destinací v kraji a na rozvojové trendy a změny preferencí turistické klientely.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Průměrná doba pobytu

3,9 / 3,1

nárůst / nárůst

ČSÚ
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návštěvníků / z toho hostů
ze zahraničí (dny)
Počet hostů v hromadných
ubytovacích zařízeních v regionu /
z toho nerezidenti (počet)

922 237 / 290 126

nárůst / nárůst

ČSÚ

Kapacita hromadných
ubytovacích zařízení (počet
zařízení / počet pokojů / počet
lůžek / místa pro stany a karavany)

982 / 18 202 / 51 725 / 13
353

udržení

ČSÚ

Počet přenocování v regionu /
z toho nerezidenti (počet)

2 675 908 / 611 760

nárůst / nárůst

ČSÚ

Čisté využití lůžek v hotelech
a penzionech / využití pokojů
v hotelech a penzionech (%)

26,3 / 32,2

nárůst / nárůst

ČSÚ

Počet návštěvníků památek
zpřístupněných návštěvníkům
za vstupné (tis. osob)

1 286

udržení / navýšení

ČSÚ

Počet konferencí v hromadných
ubytovacích zařízeních / počet
účastníků těchto konferencí
(počet)

255 / 23 400

nárůst / nárůst

ČSÚ

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet hromadných ubytovacích zařízení a počet lůžek dle certifikačních tříd (počet zařízení a lůžek dle kategorií, zdroj: ČSÚ)

-

RevPAR - Revenue per Available Room, tj. výnos na disponibilní pokoj (Kč / pokoj, zdroj: ubytovací zařízení)

-

Kapacity nových / modernizovaných ubytovacích, stravovacích, sportovně-rekreačních a zážitkových zařízení pro cestovní
ruch (počet / kapacity, zdroj: správci dotačních programů, obce)

-

Počet ubytovaných hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (počet hostů, zdroj: ČSÚ)

-

Délka vybudovaných či vyznačených cyklostezek / cyklotras, tras pro pěší, hipostezek, lyžařských tras (km, zdroj: správci a
investoři tras)

-

Délka pravidelně udržovaných běžeckých stop, délka provozovaných sjezdových tratí (km, zdroj: provozovatelé stop a tratí)

-

Kapacity a počet uspořádaných akcí v oblasti kongresové a incentivní turistiky (kapacity / počet akcí, zdroj: ČSÚ)

-

Počet zpřístupněných památek v regionu (počet, zdroj: ČSÚ, MK)

-

Počet zrekonstruovaných památek s využitelností pro oblast cestovního ruchu (počet / kapacita, zdroj: MK)

-

Počet projektů zaměřených na integraci znevýhodněných osob do využití regionální turistické nabídky (počet, zdroj: správci
dotačních programů)

-

Počet projektů zaměřených na realizaci opatření pro zajištění bezbariérových přístupů zařízení pro cestovní ruch – např.
ubytovacích zařízení (počet, zdroj: provozovatelé zařízení, poskytovatelé dotačních prostředků).

Opatření 5.2 Služby, produkty a lidské zdroje v cestovním ruchu
Zajištění kvalitní, efektivní a v regionálním partnerství vytvářené propagace turistické nabídky Jihočeského kraje a jednotlivých
dílčích turistických destinací v regionu, která bude reagovat na aktuální trendy v oblasti vývoje služeb, tvorby produktů cestovního
ruchu a nároků na kvalitu lidských zdrojů v cestovním ruchu.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Průměrná doba pobytu
návštěvníků / z toho hostů
ze zahraničí (dny)

3,9 / 3,1

nárůst / nárůst

ČSÚ

Průměrná výše útraty
jednodenního návštěvníka
Jihočeského kraje / z toho výdaje

1 602 / 9,4

nárůst / nárůst

MMR / Satelitní účet CR
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na stravování (Kč / %)
Průměrná výše útraty vícedenních
návštěvníků Jihočeského kraje –
turistů / z toho výdaje na
ubytování / z toho výdaje na
stravování (Kč / % / %)

1 359 / 20,5 / 21,4

nárůst / nárůst / nárůst

MMR / Satelitní účet CR

Podíl vícedenních návštěvníků
na celkové návštěvnosti
Jihočeského kraje (%)

26 %

nárůst

MMR / Satelitní účet CR

Návštěvnost turistických oblastí
Jižní Čechy (hosté celkem / počet
přenocování) a Šumava východ
(hosté celkem / počet
přenocování)

510 718 / 1 604 950
560 688 / 1 531 960

nárůst / nárůst
nárůst / nárůst

ČSÚ

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Počet nových / inovovaných produktů cestovního ruchu (počet, zdroj: JCCR, Jihočeský kraj, obce)

-

Počet certifikovaných zařízení / poskytovatelů služeb v cestovním ruchu (počet, zdroj: asociace poskytovatelů služeb, komory
ad.)

-

Počet realizovaných partnerství / projektů na podporu rozvoje cestovního ruchu mezi veřejným a soukromým sektorem (počet,
zdroj: Jihočeský kraj, obce, komory ad.)

-

Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu v ČR (počet, zdroj: ČSÚ)

-

Počet realizovaných kurzů / vzdělávacích akcí zaměřených na zvyšování kvality lidských zdrojů v cestovním ruchu (počet /
počet absolventů, zdroj: JCCR, komory, asociace poskytovatelů služeb, CzechTourism ad.)

-

Počet a územní rozsah lokalit s vlastním destinačním managementem rozvoje cestovního ruchu (počet / plocha, zdroj: JCCR,
obce)

-

Počet významných akcí (zážitkových, sportovně-rekreačních, kulturně, historicky i jinak orientovaných) v oblasti cestovního
ruchu (počet, zdroj: obce, provozovatelé infrastruktury a služeb v oblasti cestovního ruchu)

-

Počest provedených šetření spokojenosti a potřeb návštěvníků, benchmarkingových šetření, monitoringů návštěvnosti,
zjišťování profilu návštěvníků atd. (počet, zdroj: CzechTourism, komory)

Opatření 5.3 Lázeňství, wellness
Podpora dalšího rozvoje a prosperity jihočeského lázeňství a wellness, a to jak prostřednictvím rozvoje léčebných a rehabilitačních
funkcí, tak v souvislostech rozšiřování a zkvalitňování nabídky cestovního ruchu.
Hlavní indikátory

Hodnota (2011)

Požadovaný vývoj

Zdroj dat

Kapacity lázeňských zařízení
v regionu (počet zařízení / počet
pokojů / počet lůžek)

5 / 778 / 1 375

udržení / udržení

ÚZIS

Návštěvnost jihočeských
lázeňských zařízení / z toho
zahraniční hosté (počet osob)

34 780 / 7 398

nárůst / nárůst

ČSÚ

Poskytnutá lázeňská péče
(počet klientů celkem / na náklad
zdravotního pojištění / plně
na vlastní náklady)

37 765 / 15 332 / 21 983

nárůst / nárůst / nárůst

ÚZIS

Další možné indikátory pro sledování naplněnosti daného opatření
-

Kapacity nových / modernizovaných lázeňských nebo wellness zařízení v regionu (počet / kapacity, zdroj: ČSÚ, provozovatelé
lázeňských a wellness kapacit)

-

Podíly samoplátců a klientů s částečně či plně hrazenou lázeňskou péčí (%, zdroj: ÚZIS)

-

Délka pobytu návštěvníků lázeňských zařízení (počet dnů, zdroj: ÚZIS)

-

Počet realizovaných kurzů / vzdělávacích akcí zaměřených na zvyšování kvality lidských zdrojů v oblasti lázeňství a wellness
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(počet / počet absolventů, zdroj: provozovatelé lázeňských a wellness kapacit, JCCR, komory, CzechTourism ad.)
Počet provedených šetření spokojenosti a potřeb návštěvníků, benchmarkingových šetření, monitoringů návštěvnosti,
zjišťování profilu návštěvníků v oblasti lázeňství a wellness (počet, zdroj: provozovatelé turistické infrastruktury,
CzechTourism, JCCR, komory ad.)

-

9.5 Orientační časový harmonogram
Orientační harmonogram a postup aktualizace PRK (zodpovídá OREG, oddělení regionálního rozvoje):
 aktualizace kdykoliv během plánovacího období - dle naléhavosti úpravy PRK,
 následně předložení aktualizované verze PRK do RK a ZK ke schválení.
Orientační harmonogram přípravy grantových programů Jihočeského kraje:
 sběr námětů a podnětů ze strany odborů KÚ (červen - červenec),
 sběr námětů a podnětů ze strany veřejnosti (červenec – srpen) – náměty např. od následujících institucí:
o Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, dobrovolné svazky obcí a mikroregiony
o Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje
o Místní akční skupiny Jihočeského kraje
o Neziskový sektor (sportovní, kulturní, sociální, ekologické, volnočasové a jiné NNO nebo jejich
zastřešující organizace)
o Jihočeská hospodářská komora
o Regionální agrární komora Jihočeského kraje
o Další subjekty významné z hlediska zaměření grantových programů Jihočeského kraje
 předložení návrhu rozložení finančních prostředků mezi jednotlivé prioritní osy, resp. opatření PRK spolu
s návrhem grantových programů Jihočeského kraje do porady vedení (září),
 předložení navržených grantových programů Jihočeského kraje do RK (říjen),
 předložení grantových programů Jihočeského kraje do VHRZ (říjen - listopad),
 předložení grantových programů Jihočeského kraje do ZK (listopad - prosinec).

9.6 Uplatnění integrovaných přístupů při realizaci PRK
Při realizaci cílů a opatření PRK budou mezi významné zdroje patřit prostředky alokované v rámci fondů ESIF.
Vzhledem k tomuto faktu bude nutné při realizaci PRK využívat principy programového období EU na roky 2014 2020 (princip strategického zaměření a propojování, princip podpory fungujícího trhu, princip podpory kvalitních
projektů, princip snadnější přípravy a realizace projektů).
V rámci strategického zaměření a synergického propojování bude významným rozměrem realizace PRK zohlednění
územní dimenze (zejména rozměr městský a venkovský a jejich vzájemné vazby a souvislosti). Cílem bude, tam, kde
není možné uplatnit plošný přístup, koncentrovat podporu do konkrétních částí regionu (ať už se jedná o
hospodářsky slabá území Jihočeského kraje, území venkovských mikroregionů či jinak specifických nebo
znevýhodněných oblastí na jedné straně a do rozvojových / spádových center Jihočeského kraje na straně druhé).
Účelem tohoto přístupu bude zohlednění místních a mikroregionálních specifik a potřeb jednotlivých částí kraje a
zmírňování souvisejících socioekonomických či environmentálních disparit.
Pro uplatnění tohoto přístupu budou využívány tzv. integrované přístupy2, které budou rovněž akcentovány a
prosazovány při realizaci podpory z fondů ESIF (jedná se např. o posílení role měst – využití min. 5 % EFRR na

2

Efektivita integrovaných přístupů spočívá především ve využití kauzální, věcné, územní a časové provázanosti a vzájemně se
posilujících synergických efektech jednotlivých aktivit a opatření. Integrované přístupy rovněž přináší významný multiplikační efekt,
který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje a přispívají k prohloubení horizontální i vertikální spolupráce mezi subjekty veřejné
správy navzájem i mezi subjekty veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru i dalších relevantních partnerů včetně
veřejnosti. Smyslem integrovaných přístupů je dosažení výstupů, výsledků a dopadů operací (projektů) s vyšší přidanou hodnotou
než v případě, že by byly realizovány bez jakékoli vzájemné vazby. Jedná se o operace (projekty), za nimiž stojí jednotící
strategický záměr a směřují k naplnění společného cíle, zpravidla se odehrávají v konkrétní geografické jednotce a během jediného
programového období. Z pohledu přínosu a vnitřní kvality jsou za nejvýznamnější příklady integrovaných projektů považovány
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udržitelné investice ve městech, o využití min. 5 % alokace EZFRV pro realizaci integrovaného a komunitně
realizovaného rozvoje venkovských oblastí – posílení role MAS nebo o vyčlenění určitých částí prioritních os
jednotlivých operačních programů pro uplatnění územních přístupů). Integrované přístupy představují komplexní
přístup k plánování a implementaci rozvojových projektů na různých úrovních a jejich aplikace může přinést při
realizaci PRK řadu synergických efektů.
Za účelem naplnění integrovaných přístupů při rozvoji regionu za využití finančních prostředků ESIF budou při
uskutečňování cílů PRK (zejména ve vztahu k využívání prostředků z fondů ESIF) připravovány a realizovány
zejména intervence s využitím metody LEADER (nově CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) a prostřednictvím
integrovaných plánů rozvoje území (synergické intervence z fondů ESIF tam, kde dochází k realizaci strategie
městského rozvoje, jiné územní strategie či paktu a je zapotřebí využít integrovaného přístupu za použití intervencí
jedné či více prioritních os / priorit jednoho či více programů) a společných akčních plánů.

9.7 Informace a publicita Programu rozvoje kraje
Jednou z důležitých podmínek úspěšnosti naplňování cílů PRK je míra zapojení veřejnosti, představitelů obcí a měst,
podnikatelů, neziskového sektoru atd. do jeho realizace, aktualizací a hodnocení. Trvalým úkolem je proto zajistit
dostatečnou informovanost veřejnosti o PRK, o postupu a výsledcích jeho realizace a současně vytvářet prostor pro
zapojení veřejnosti i partnerů do tohoto procesu (připomínkování obsahu PRK a jeho realizace, možnost vyjadřovat
se, resp. přímo se zapojit do procesu jeho realizace např. formou podnětů a návrhů apod.).
K tomuto účelu je doporučeno využít zejména následujících nástrojů:
 internet – specializované www stránky (v rámci www.kraj-jihocesky.cz, speciální emailová schránka prk@krajjihocesky.cz, internetový formulář na zadávání dotazů na příslušný odbor KÚJK atd.),
 regionální média – rozhlas, TV, tisk, (jak s regionálním, tak celostátním zaměřením),
 nástroje veřejného projednávání,
 propagační materiály a akce (CD, leták, brožura, setkání se starosty, prezentace PRK).
Hlavním subjektem zodpovědným za naplnění výše navržených propagačních opatření bude Jihočeský kraj
prostřednictvím KÚJK (zejména OREG ve spolupráci s OEZI).

takové, které v sobě propojují investiční/tvrdé a neinvestiční/měkké části. Jde však často o územně funkčně propojené intervence,
někdy na úrovni jednotlivých projektů. Zdroj: Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020.
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10 FINANCOVÁNÍ PRK 2014 - 2020
Finanční zajištění realizace cílů PRK musí být vícezdrojové. Byť je PRK materiálem nepolitickým, bude z významné
části realizován za pomoci veřejných prostředků, a to včetně prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje, o kterých
rozhoduje ve většině případů ZK. Účast a zapojení volených orgánů regionální samosprávy bude proto významným
prvkem při implementaci cílů PRK. Z hlediska objemu finančního plnění pak lze za nejvýznamnější potenciální zdroj
považovat prostředky fondů ESIF 2014 - 2020.
Základní zdroje pro financování dílčích projektů a opatření při realizaci PRK jsou:
 finanční zdroje ESIF určené pro programovací období 2014 - 2020 (viz dále),
 specifické návratné finanční zdroje, švýcarské nebo norské fondy a další obdobné zdroje poskytované
nečlenskými zeměmi EU,
 zdroje rozpočtu Jihočeského kraje určené na realizaci cílů regionální politiky formou investic, grantových
programů, podpor a příspěvků,
 zdroje programů regionálního rozvoje v gesci MMR, zdroje dalších národních programů a zdroje vyčleněné na
úrovni jednotlivých ministerstev,
 ostatní veřejné zdroje (rozpočty měst, obcí, mikroregionů, místních akčních skupin apod.),
 ostatní - soukromé zdroje (podnikatelský a neziskový sektor).
Výše uvedené zdroje budou s vysokou mírou pravděpodobnosti využívány v různých formách a vzájemných
kombinacích.
10.1

Prostředky Jihočeského kraje na realizaci cílů PRK 2014 – 2020

Stav plánovaných prostředků z rozpočtu kraje na jednotlivá navrhovaná opatření vyplývá ze schváleného
střednědobého rozpočtového výhledu (SRV) Jihočeského kraje na období let 2014 - 2017 a z výdajů, které tento
výhled projektuje v oblasti investic.
Střednědobý rozpočtový výhled se sestavuje na základě příslušného ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního
samosprávného celku sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na
základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se
sestavuje roční rozpočet. Tento výhled je každoročně aktualizován a doplňován o další rozpočtový rok. Aktuální
informace jsou po schválení zastupitelstvem zveřejněny na stránkách Jihočeského kraje (k dispozici na www.krajjihocesky.cz, rubrika hospodaření kraje).
Níže je uvedena tabulka, ve které jsou shrnuty finanční prostředky Jihočeského kraje vynaložené na dosavadní
realizaci cílů PRK 2007 - 2013 a také výhled na první polovinu následujícího programovacího období 2014 - 2020.
Tabulka obsahuje přehledné rozdělení veškerých finančních prostředků Jihočeského kraje (včetně dotačních
prostředků státu, přímých výdajů školám, prostředků vynakládaných na grantovou a dotační politiku Jihočeského
kraje a prostředků obdržených z fondů EU)3.

Některé prostředky v tabulce nelze díky struktuře rozpočtu jednoznačně zařadit do struktury tabulky a údaje tak mohou být
částečně zkreslené (např. financování rozvoje vědeckotechnického parku České Budějovice je v této tabulce zařazeno do
podpory podnikání a nikoliv do výzkumu a vývoje apod.).
3
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Tabulka 6
číslo
řádku

Výdaje Jihočeského kraje 2008 - 2017 dle tematických oblastí (v tis. Kč)
Oblast

2008

2009

2010

2011

2012

2013

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

2014
schválený
rozpočet

UR k 28. 2.

2015 *

2016 *

2017 *

SRV

SRV

SRV

1

Zemědělství

52 555,66

48 733,97

38 966,51

31 390,14

28 524,81

21 061,74

733,00

989,91

265,00

265,00

265,00

2

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

56 229,04

56 085,85

39 099,13

27 071,91

30 023,86

14 655,64

20 523,04

26 339,99

15 500,00

15 500,00

15 500,00

3

Doprava

2 482 475,73 2 463 112,47

2 441 096,27

2 895 055,80

2 155 375,65

2 920 613,60

2 990 844,82

2 531 420,71

2 310 541,91

2 332 717,48

4

Vodní hospodářství

109 214,11

69 099,86

58 309,96

50 059,35

54 096,84

34 936,87

21 679,00

23 129,00

16 429,00

16 429,00

16 429,00

5

Podpora podnikání

12 506,83

7 099,88

2 697,91

2 130,90

19 598,78

25 767,16

87 580,34

89 507,11

500,00

500,00

500,00

6

Vzdělávání

5 788 401,71 5 307 210,16

5 266 289,52

5 362 477,51

5 530 609,38

5 885 291,18

5 917 239,37

5 723 706,30

5 687 000,00

5 688 000,00

7

Školské služby

194 840,11

260 959,96

305 113,54

350 969,77

422 384,44

418 161,18

389 632,00

469 839,29

344 684,00

251 180,00

251 230,00

8

Kultura

337 508,38

285 730,53

263 597,89

286 275,16

269 337,24

250 669,60

230 071,50

234 619,83

212 481,00

229 817,00

227 817,00

9

Tělovýchovná a zájmová činnost

94 251,67

87 017,92

82 953,64

92 936,69

85 898,60

90 984,91

73 788,00

75 154,74

65 350,00

65 400,00

65 400,00

10

Zdravotnictví

410 508,88

503 437,47

447 895,35

562 348,96

476 759,19

667 959,57

532 898,32

535 437,71

369 745,00

365 013,00

486 013,00

11

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

102 317,37

131 436,64

117 683,69

179 164,82

226 860,53

200 611,66

759 265,54

772 825,04

375 750,81

296 424,90

296 952,90

12

Ochrana životního prostředí

106 781,47

90 121,36

69 659,08

83 772,74

169 251,53

139 687,60

43 346,23

58 010,10

58 150,00

79 950,00

48 950,00

13

Výzkum a vývoj

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

138,60

0,00

0,00

75 000,00

75 000,00

0,00

14

Sociální služby

283 967,38

308 986,57

258 019,01

280 905,55

318 406,15

334 568,05

462 203,50

481 035,86

173 638,91

143 710,50

147 210,50

15

Civilní připravenost a krizové stavy

2 941,69

15 200,83

5 054,40

3 797,05

6 496,05

82 625,90

5 527,44

5 527,44

7 836,00

7 806,00

7 806,00

16

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

395,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

34 612,00

22 841,00

21 496,44

18 153,24

17 898,49

26 342,90

7 509,00

7 509,00

40 000,50

40 000,50

40 000,50

18

Státní správa, územní samospráva

433 515,29

348 141,25

315 936,23

326 819,24

341 082,99

333 984,78

414 736,84

414 749,46

369 353,45

372 406,50

379 163,32

19

Mezinárodní spolupráce

1,56

5 286,34

756,33

2 977,11

1 335,21

2 789,39

7 099,57

6 657,89

0,00

0,00

0,00

20

Finanční operace

54 045,30

33 577,93

46 210,50

46 306,94

49 625,52

45 023,28

75 368,70

75 369,50

63 901,64

55 582,89

47 172,50

21

Ostatní činnosti

47 611,74

72 736,71

48 758,86

35 026,16

34 991,88

34 010,38

0,00

7 715,79

0,00

0,00

0,00

22

Výdaje celkem po konsolidaci
Zdroj: SRV kraje 2014 - 2017.

2 667 595,09

5 167 857,08

10 168 860,65 10 617 371,51 9 892 531,10 10 087 991,52 10 810 230,42 10 410 359,38 11 937 866,80 12 192 501,85 10 443 712,32 10 012 527,20 10 051 127,20

Přehled finančních prostředků plánovaných pro roky 2014 - 2017 na financování grantové a dotační politiky
Jihočeského kraje je uveden v další tabulce. Tyto prostředky budou každoročně vyčleňovány Jihočeským krajem na
realizaci cílů PRK, které jsou naplňovány prostřednictvím vyhlášených grantových programů, podpor a příspěvků.
Tyto programy jsou po schválení Radou a Zastupitelstvem Jihočeského kraje určeny pro vhodné žadatele –
nejčastěji neziskové organizace, právnické či fyzické osoby působící na území Jihočeského kraje a pro municipality v
kraji. Z toho důvodu jsou před schválením projednávány v odborných výborech a komisích Zastupitelstva
Jihočeského kraje, kterými jsou: Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Výbor pro podporu hospodářského
rozvoje a zaměstnanost, Dopravní výbor, Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí, Komise pro
zdravotnictví a sociální péči, Komise pro kulturu a cestovní ruch a Komise sportovní. Dále je návrh programů předán
k připomínkovému řízení Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova, Jihočeské hospodářské
komoře a Regionální agrární komoře Jihočeského kraje, popř. dalším institucím a spolkům.
Tabulka 7

Částka

Přehled prostředků na grantovou a dotační politiku (2014 - 2017, v mil. Kč)
Období
2014

2015

2016

2017

Schválený rozpočet

SRV

SRV

SRV

342,8

314,1

317,6

318,8

Zdroj: Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2014 a SRV na roky 2015 - 2017.
Poznámka: Jde o sumu za sjednocené grantové programy kraje, včetně POV a jmenovitých příspěvků kraje.

10.2 Prostředky EU na realizaci cílů PRK 2014 - 20204
Během implementace se pro naplnění cílů a opatření PRK předpokládá využití zejména prostředků alokovaných do
regionu prostřednictvím fondů v rámci tzv. kohezní politiky EU (politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti).
Období platnosti PRK se kryje s programovacím obdobím kohezní politiky EU (2014 - 2020).
Ze schváleného rozpočtu Evropské unie pro roky 2014 - 2020 (960 mld. €), připadá na ČR alokace ve výši cca 20,5
mld. €. V ČR budou prostředky z EU v letech 2014 - 2020 čerpány z operačních programů schválených Vládou ČR
28. 11. 2012 usnesením č. 867:
 Pro Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond cíle „Investice pro růst a
zaměstnanost“ jsou určeny následující programy, které mohou přispět k naplnění cílů PRK:
 OP „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený MPO
 OP „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený MŠMT
 OP „Zaměstnanost“ řízený MPSV
 OP „Doprava“ řízený MD
 OP „Životní prostředí“ řízený MŽP
 „Integrovaný regionální operační program“ řízený MMR
 Pro intervence Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je určen Program rozvoje venkova 2014 –
2020 a pro Evropský námořní a rybářský fond Operační program Rybářství v gesci Ministerstva zemědělství ČR.
Vzhledem k poloze Jihočeského kraje jsou pro další rozvoj kraje významné i zdroje financující mezinárodní
spolupráci (tj. územní spolupráci, kdy součástí je přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce). Pro
Evropský fond regionálního rozvoje v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ jsou stanoveny následující operační
programy, které bude možné využít pro financování opatření a cílů PRK:
 OP přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území České
republiky MMR
 OP přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou koordinovaný na území
České republiky MMR
 OP Meziregionální spolupráce INTERREG Europe
 OP ESPON 2013/ESPON 2020
4

Jedná se o informace aktuální k datu březen 2013, po případné aktualizaci a schválení bude kapitola doplněna.
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 OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (CENTRAL EUROPE 2020)
 OP Nadnárodní spolupráce Dunajský program (DANUBE)
Nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR), který vydala Evropská komise v říjnu 2011, stanovuje
požadavky na větší zaměření směrem k trvale udržitelnému rozvoji měst. Této větší koncentrace má být dosaženo
vyčleněním nejméně 5 % prostředků EFRR na udržitelný rozvoj měst, zřízením platformy pro rozvoj měst, která má
přispívat k budování kapacit a výměně zkušeností a přijetím seznamu měst, ve kterých se budou provádět
integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst. Návrh tohoto nařízení také vyčleňuje, s ohledem na vyspělost
regionu, určitou procentuální výši podpory na definované aktivity takto: ve více rozvinutých a přechodových
regionech bude nejméně 80 % prostředků zaměřeno na energetickou účinnost a energii z OZE, výzkum a inovace a
podporu MSP (20 % z tohoto objemu bude určeno na energetickou účinnost a energii z OZE). Vzhledem k
pokračující potřebě restrukturalizace v těchto regionech, které jsou postupně vyřazovány z cíle konvergence, se sníží
minimální procentní podíl na 60 %. V méně rozvinutých regionech bude nejméně 50 % prostředků zaměřeno na
energetickou účinnost a energii z OZE, výzkum a inovace a podporu MSP (z čehož 6 % je určeno na energetickou
účinnost a energii z OZE).
Obdobně i nařízení o Evropském sociálním fondu (ESF) vydané rovněž v říjnu 2011 poukazuje na potřebu určitého
soustředění finančních prostředků. V tomto nařízení je např. uvedeno, že „nejméně 20 % rozdělených prostředků z
ESF by mělo být věnováno na podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě.“
Jednou z významných priorit rozpočtu Jihočeského kraje je vytváření zdrojů pro spolufinancování a předfinancování
akcí realizovaných právě z prostředků fondů EU. Tyto prostředky jsou souhrnně uvedeny v tabulce níže. Informace
uvedené v této tabulce vycházejí z matice projektů EU a uvádějí stav k počátku roku 2014. Tabulka obsahuje
finanční prostředky Jihočeského kraje určené na kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů
projektů podpořených z programů EU v rámci programovacího období 2007 - 20135.
Tabulka 8
Finanční prostředky Jihočeského kraje na kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů projektů podpořených z programů EU programovacího období 2007 - 2013 (v mil. Kč, stav k 31. 1.
2014)
Vlastní projekty
Jihočeského
kraje (v mil. Kč)

KOFI
NFV
NEZP.V.

Projekty
v realizaci

Ukončené
projekty

Příspěvkové a
zřizované
organizace kraje (v
mil. Kč)

350,077
3 413,373

1 599,351

2 803,690

5 012,724

NFV
NEZP.V.

Společnosti
s majetkovou
účastí kraje (v
mil. Kč)

540,443
988,224

399,341

KOFI
NFV

Cizí subjekty (v
mil. Kč)

NEZP.V.
212,661

NFV
NEZP.V.

153,234
471,144

KOFI

38,092
147,334

106,668

259,606

48,441

105,248

2,574

115,359

27,862

6,265

2,691

1 308,929

269,579

175,063
Celkem

KOFI

465,436
4 112,619
434,669

226,672

183,636

15,045
1 257,804

568,305
626,013
63,486

654,779

171,731

4,870

2,078

5,640

0,102

159,499

40,783

384,392
110,888

152,205

108,746
2,676

Zdroj: Matice projektů EU období 2007 - 2013 (Poznámka: stav k lednu 2014).

KOFI je kofinancování, tzn. částka, kterou kraj poskytl na financování nezbytného podílu žadatele a kterou tedy do projektu nevratně vložil.
NVF je návratná finanční výpomoc, tedy předfinancování projektu, které kraj poskytl ze svého rozpočtu a očekává, že se mu vrátí z dotace (z
evropských fondů a státního rozpočtu). NEZP.V. jsou nezpůsobilé výdaje, které byly součástí nějakého projektu a byly předem známy, a kraj je
poskytl ze svého rozpočtu. Nejsou to nezpůsobilé výdaje, které vznikly po ukončení projektu chybou v realizaci.
5
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11 ZÁVĚR
Program rozvoje Jihočeského kraje je koncepčním materiálem vymezujícím hlavní rozvojové směry a cíle týkající se
hospodářského, územního a sociálního rozvoje regionu. Je určen pro celé území kraje s důrazem na řešení vnitroregionálních rozdílů a posilování územní soudržnosti. PRK je zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje
Jihočeského kraje. PRK je zpracován na programovací období 2014 - 2020. Řada cílů však již v době zpracování
přesahuje tento stanovený časový rámec a představuje tak dlouhodobou vizi. Některá opatření naopak přecházejí
z období 2007 – 2013 do nové etapy.
PRK je dokumentem s významným dopadem na všechny oblasti veřejného života. Celkem 5 prioritních os PRK je
zaměřeno do následujících oblastí:
 zvyšování regionální konkurenceschopnosti (podpora podnikání, rozvoj vědy, výzkumu a inovací, podpora
terciárního vzdělávání a optimalizace podmínek na trhu práce, rozvoj a diverzifikace zemědělství, lesnictví a
rybářství a podpora místní produkce, zejména ve venkovských oblastech);
 zlepšování podmínek pro dopravu a dostupnost regionu a rozvoj technické infrastruktury (vnější dopravní
napojení kraje, řešení vnitřních dopravních problémů a vazeb, rozvoj vodohospodářské, energetické a
informačně-komunikační infrastruktury a služeb v kraji);
 rozvoj kvality a dostupnosti veřejné infrastruktury a služeb s důrazem na řešení vnitroregionálních disparit mezi
městskými a venkovskými oblastmi (rozvoj infrastruktury a služeb v oblasti počátečního vzdělávání, zdravotněsociální oblasti, v oblasti kultury, sportu a zájmové činnosti, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy a
posilování vnitřních a vnějších forem spolupráce na různých stupních územní úrovně);
 zajištění environmentální udržitelnosti a harmonického rozvoje území (péče o přírodu a krajinu a jejich šetrné
využití pro rozvoj regionu, prevence rizik);
 využití přírodního, historického a kulturního dědictví pro rozvoj cestovního ruchu jako významného
ekonomického rozvojového směru kraje (zkvalitňování a rozvoj infrastruktury a služeb v oblasti jednotlivých
segmentů cestovního ruchu včetně oblasti lázeňství a wellness).
Dokument PRK ve svém úvodu vymezuje strukturu, do které jsou hlavní priority a opatření pro následující období
seřazeny a jakou mají jednotlivé úrovně PRK provázanost. Protože zpracování PRK probíhalo v době platnosti PRK
pro období 2007 – 2013, jsou v další části naznačeny vazby a přechody mezi oběma dokumenty. V kontextu vazeb
na strategické a koncepční materiály vyššího řádu jsou v další části popsány vazby na Strategii regionálního rozvoje
ČR, Národní program reforem ČR a Strategii Evropa 2020. Třetí část dokumentu PRK se pak zaměřuje na shrnutí
hlavních východisek a výsledků analytických částí PRK do podoby strategické rozvojové vize, globálních a
specifických cílů pro stanovené referenční období. Hlavní částí PRK je pak rozbor 5 hlavních prioritní os rozvoje.
Každá prioritní osa je v úvodu nejprve popsána z hlediska obsahu a provázaností s ostatními prioritními osami PRK.
Poté následují popisy jednotlivých opatření a aktivit spolu se záměry, které jsou pro jejich naplnění nutné či
doporučené. Závěrem každého opatření je pak vymezen přehled dotčených subjektů – partnerů pro realizaci. Dále je
stanoven územní dopad opatření a předpokládaný časový horizont jejich plnění. Další oddíl dokumentace PRK se
věnuje způsobům, kterými má být dosaženo naplnění cílů PRK. Jsou zde vymezeny hlavní subjekty zodpovídající za
realizaci PRK na úrovni Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jihočeského kraje a také role dalších partnerů. Rovněž
je zde v základním schématu popsán způsob rozdělování prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje určených pro
realizaci cílů PRK a s tím související implementační struktura. V této části PRK jsou rovněž stanoveny hlavní a
doporučené indikátory. Monitorováním jejich vývoje lze sledovat posuny a vývojové trendy v rámci jednotlivých
opatření PRK. Poslední kapitolou hlavního dokumentu PRK je část, která vymezuje dostupné finanční prostředky
využitelné plně či částečně pro naplnění cílů PRK.
Cíle a opatření definované v PRK jednak vychází z existujících sektorových analýz a rozvojových dokumentů a
jednak budou postupně promítány do dalších krajských odvětvových dokumentů a koncepcí, které se v současnosti
zpracovávají, nebo se s jejich zpracováním teprve započne.
Dokument PRK bude průběžně aktualizován (v gesci Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního
řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje). Aktualizace je vhodná vždy v případě vzniku či potvrzení
skutečností či úkonů, které mají přímý či zprostředkovaný vliv na územní či socioekonomický rozvoj regionu (např.
vymezení zaměření a alokací fondů ESIF, změny v legislativě týkající se regionální rozvoje apod.).
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Po dobu tvorby dokumentu PRK byly jeho průběžné verze (včetně podpůrné dokumentace jako socioekonomický
profil kraje, SWOT analýza či stav vypořádání došlých připomínek) zveřejňovány na stránkách Jihočeského kraje a
kdokoliv tak měl možnost se ke vznikajícím materiálům vyjádřit či podat připomínku. Proběhlo rovněž hodnocení
návrhu dokumentu PRK z hlediska jeho vlivů na životní prostředí (proces SEA) a během něj opakovaně i veřejné
projednání dokumentu. Souhlasné stanovisko Ministerstva životného prostředí pod č.j. 92979/ENV/13 ze dne 16. 1.
2014 je součástí celkové dokumentace k PRK.
Všechny zaslané připomínky a náměty k návrhu PRK byly vyhodnoceny a v případě jejich relevance v dokumentu
PRK zohledněny. Soubor se všemi došlými připomínkami a podněty spolu s informací o jejich vypořádání je
zveřejněn k náhledu na internetových stránkách Jihočeského kraje, nebo přímo na oddělení regionálního rozvoje
Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic.
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020 byl projednáván ve výborech Zastupitelstva Jihočeského kraje a na
úrovni politických klubů. V Radě Jihočeského kraje byl projednán a doporučen Zastupitelstvu ke schválení dne
27.3.2014 usnesením č. 280/2014/RK-36. Zastupitelstvo Jihočeského kraje jej projednalo a schválilo na svém
zasedání dne 24.4.2014 usnesením č. 91/2014/ZK-10.
Na závěr patří poděkování zástupcům všech zainteresovaných institucí a odborníkům, kteří se podíleli na přípravě
tohoto dokumentu.
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12 SUMMARY
South Bohemian Regional Development Program (PRK) is conception defining the main directions and targets for
economic, territorial and social development of the region. It is destined for the whole territory of the region with
accent on resolution of intra-regional differences and supporting regional cohesion. PRK is elaborated in accordance
with the Principles of Territorial Development of the South Bohemian Region. PRK was elaborated for the
programming period 2014 – 2020. A number of goals exceeded already in the time of their elaboration this set time
frame and represents a long-term vision. Some measures, however, will be transferred from the period 2007 – 2013
into the new stage.
PRK is a document with and important impact on all the areas of society’s life. In total 5 priority axes of PRK are
focused on the following areas:
 Increasing regional competitiveness (support of business, development of science, research and innovations,
support of tertiary education and optimization of conditions at labor market, development and diversification of
agriculture, forestry and fishery and support of local production, especially in rural areas);
 Improvement of conditions for transport and availability of the region and development of the technical
infrastructure (external transport connections of the region, solution of internal transport problems and
associated aspects, development of water industry, energetics and information-communication infrastructure
and services in the region);
 Development of quality and availability of the public infrastructure and service with accent on the resolution of
the intra-regional disparities between the municipal and rural areas (development of infrastructure and service in
the field of initial education, social and health area, in the culture, sport and hobbies, increasing quality and
effectiveness of public administration and supporting the internal and external forms of co-operation at various
degrees of territorial level);
 Assuring environmental sustainability and harmonic development of the territory (care for nature and landscape
and their considerate utilization for the development of the region, prevention of risks);
 Exploitation of natural, historical and cultural heritage for tourism development as important economic
development direction of the region (higher quality and development of infrastructure and services in individual
tourism segments including spa treatment and wellness).
PRK document defines the structure in which the main priorities and measures for the next period are ordered and
the structure of connections between individual PRK levels. As PRK elaboration took place in the time of validity of
PRK for the period 2007 – 2013, the relationships and transitions between both documents are indicated in the next
part. In the context of connections with strategic and conceptual documents of a higher level, the relations to the
Regional Development Strategy of CR, National Reform Program of CR and Strategy Europe 2020 are described in
the next part. The third part of PRK document focuses on the summarization of main starting points and results of
analytic parts of PRK having the form of a strategic development vision, global and specific goals for the set
reference periods. The main part of PRK is the analysis of 5 main priority axes of development. The contents and
connections with other priority axes of PRK is described at the beginning for each priority axis. Then the descriptions
of individual measures and activities follow together with the intentions necessary or recommended for their
implementation. At the end of each measure, there is a survey of the concerned subjects – partners for
implementation. Moreover, the territorial impact of measures is described and the time for their performance
identified. The next part of PRK’s documentation treats the ways by which PRK’s targets shall be achieved. The main
subjects are defined here, being liable for implementation of PRK on the level of the South Bohemian Region and the
Regional Authority of the South Bohemian Region and also the role of other partners. Also the way of splitting the
means of South Bohemian Region’s budget determined for the implementation of PRK’s targets and associated
implementation infrastructure is described here as a basic scheme. In this PRK part, also the main and
recommended indicators are set. By monitoring their development, the shifts and development trends of individual
PRK’s measures may be followed. The last chapter of the main PRK’s document defines the available financial
means usable completely or partly for achieving PRK’s targets.
Targets and measures defined in PRK are based on one hand on existing sector analyses and development
documents; they will be reflected gradually in additional regional sector-specific documents and conceptions, being
elaborated at present or in future.
PRK document will be updated continually (under the authorization of the Section of Regional Planning, Building
Code and Investments of the Regional Authority of South Bohemian Region). Updating is suitable each time if any
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facts or actions having the direct or indirect influence on the territorial or social and economic development of the
region occur or were confirmed (e.g. definition of focus and allocation of ESIF funds, changes in legislation
concerning the regional development etc.).
For the term of creation of PRK document, its continual versions (including the supporting documentation as social
and economic profile of region, SWOT analysis or status of settlement of arrived comments) were published at
homepage of the South Bohemian Region and anybody had the opportunity to express his standpoint or to submit
comments. Also the evaluation of environmental impact of PRK document draft took place (SEA process) and during
it, repeatedly also the public discussion about the document. Approving standpoint of the Ministry of Environment
under the No. 92979/ENV/12 of Jan. 16, 2014 is a part of the total documentation to PRK.
All the sent comments and topics to PRK draft were evaluated and in case of their relevance taken into consideration
in PRK document. The file with all the delivered comments and incentives, together with the information of their
incorporation was published for view at homepage of the South Bohemian Region or directly of Department of
Regional Development, Section of Regional Development, Territorial Planning, Building Code and Investments.
The Program of Development of the South Bohemian Region 2014 – 2020 was discussed in the committees of the
South Bohemian Regional Assembly, in the political clubs, in the South Bohemian Regional Council and
recommended to the Regional Assembly for approval on 27.3.2014 by the resolution No. 280/2014/RK-36. South
Bohemian Regional Assembly discussed it and approved it at its meeting on 24.4.2014 by the resolution No.
91/2014/ZK-10.
In the end, we would like to express our thanks to all the interested institutions, subjects and experts having
participated in the preparation of this document.

Strana 112

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014 - 2020 – NÁVRHOVÁ ČÁST (verze duben 2014 - FINAL)

13 PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍLOHA Č. 2
PŘÍLOHA Č. 3
PŘÍLOHA Č. 4
PŘÍLOHA Č. 5
PŘÍLOHA Č. 6
PŘÍLOHA Č. 7

VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKY SLABÝCH OBLASTÍ
HLAVNÍ SMĚRY REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE JIHOČESKÉHO KRAJE S ASPEKTY
INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE
SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL KRAJE
SWOT ANALÝZA
PŘEHLED VYBRANÝCH STRATEGICKÝCH A KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ
DOKUMENTACE K SEA
MAPOVÉ PŘÍLOHY
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ANNO

Asociace nestátních neziskových organizací

AV ČR

Akademie věd České republiky

BRKO

Biologicky rozložitelný odpad

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj (metoda rozvoje území vycházející z metody LEADER)

ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

ČŠI

Česká školní inspekce

ČVUT

České vysoké učení technické

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

EFRR

Evropský fond pro regionální rozvoj

EIA

Posuzování vlivů záměru/projektu na životní prostředí

ERDV

Euroregion Dunaj – Vltava

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy (2014 - 2020)

EZFRV

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

EO

Ekvivalentní obyvatelé

EU

Evropská unie

EVL

Evropsky významná lokalita

EVVO

Environmentální vzdělávání a výchova

FAMO

Filmová akademie Miroslav Ondříčka v Písku, o.p.s.

FV

Finanční výbor

GIS

Geografický informační systém

GJ

Gigajoul (jednotka)

GP

Grantový program

HDP

Hrubý domácí produkt

HR

Human resources (lidské zdroje)

CHKO

Chráněná krajinná oblast

ICT

Informační a komunikační technologie

IDS

Integrovaný dopravní systém

ISCED

Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED (International Standard Classification of
Education)

ISNO

Integrovaný systém nakládání s odpady

IT

Informační technologie

IZS

Integrovaný záchranný systém

JETE

Jaderná elektrárna Temelín

JHK

Jihočeská hospodářská komora

JU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

KČT

Klub českých turistů

KÚJK

Krajský úřad Jihočeského kraje

LSPP

Lékařská služba první pomoci
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MA 21

Místní agenda 21

MD

Ministerstvo dopravy

MK

Ministerstvo kultury

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MSP

Malý a střední podnik

MŠ

Mateřská škola

MW

Megawatt

MZE

Ministerstvo zemědělství

NJC

Nadace Jihočeské cyklostezky

NNO

Nestátní neziskové organizace

NP

Národní park

OEZI

Odbor evropských záležitostí

OREG

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

ORP

Obec s rozšířenou působností

PISA

Programme for International Student Assessment - Program pro mezinárodní hodnocení žáků

P+R

Parkoviště typu „Park and ride“

PPP

Public private partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru

PRK

Program rozvoje Jihočeského kraje

PVL

Povodí Vltavy, s.p.

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší

RK

Rada Jihočeského kraje

ŘVC

Ředitelství vodních cest

SEA

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí

ŠED

Šumavské elektrické dráhy

SOB

Specifická oblast

SPRSS

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje

SRR

Strategie regionálního rozvoje České republiky

SRV

Střednědobý rozpočtový výhled

SWOT

Analýza vnitřního (slabých a silných stránek) a vnějšího prostředí (ohrožení a příležitostí) regionu

SŽDC

Správa železniční a dopravní cesty

TEN-T

Transevropská dopravní síť

TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study - Projekt zaměřený na zjišťování úrovně
znalostí a dovedností žáků v matematice a v přírodovědných předmětech

ÚAP

Územně analytické podklady

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizace spojených národů pro
výchovu, vědu a kulturu

ÚP

Úřad práce

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VaV

Věda a výzkum

VD

Vodní dílo

VHRZ

Výbor pro hospodářský rozvoj a zaměstnanost

VLC

Veřejné logistické centrum

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠE

Vysoká škola ekonomická
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VŠERS

Vysoká škola evropských a regionálních studí, o.p.s.

VŠTE

Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice

VVN

Velmi vysoké napětí

VZCHÚ

Velkoplošné zvláště chráněné území

ZCHÚ

Zvláště chráněné území

ZEVO

Zařízení pro energetické využití komunálních odpadů

ZK

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

ZÚR

Zásady územního rozvoje

ZZS JčK

Zdravotní záchranná služba Jihočeského kraje

Žst.

Železniční stanice
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