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1 ANALÝZA SOUČASNÉ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ SITUACE MĚSTA A SWOT 

ANALÝZA 

Cílem této kapitoly je identifikovat problémy, se kterými se v současné době město potýká a které by 

tak IPRM mělo přednostně řešit. Tímto vymezením dojde k zajištění logického rámce pro výběr 

strategie, cílů, priorit a aktivit IPRM na základě analýzy dostupných dokumentů, dat a odborných 

diskusí s relevantními subjekty.  

1.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání s 

IPRM 

IPRM je nástrojem naplnění strategie rozvoje města. Východiskem pro zpracování socioekonomické 

analýzy stavu rozvoje města proto byly zejména existující relevantní strategické a programové 

dokumenty na úrovni města. 

1.1.1 Přehled strategických a plánovacích dokumentů 

Statutární město České Budějovice má v současné době zpracováno několik dokumentů strategické a 

plánovací povahy. Jedná se především o tyto dokumenty: 

 Strategický plán města České Budějovice, verze: 5. 2. 2008, zpracovatel: KP projekt s.r.o., 

http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/Strategy/ 

 Socioekonomický profil města (Příloha č. 3 strategického plánu), verze: 16. 11. 2007, 

zpracovatel: KP projekt s.r.o., http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/Strategy/ 

 Územní plán města České Budějovice, aktualizace k 1. 6. 2006, zpracovatel: ARCHITEKTI 

HRŮŠA & PELČÁK, ATELIÉR BRNO, S.R.O., http://www.c-

budejovice.cz/CZ/05/UzemniPlan/ 

 

Strategický plán města České Budějovice představuje základní koncepční nástroj rozvoje města. 

Obsahuje podrobný profil města (samostatná příloha materiálu) a strategickou část s popisem hlavních 

prioritních oblastí (os) transformovaných do podoby 4 tematicky zaměřených programů. Kaţdý 

z těchto programů potom dále obsahuje záměry, opatření a konkrétní aktivity a úkoly. 

Struktura Strategického plánu je tedy následující: 

 

Prioritní osa A Program pro dostupnost a mobilitu (A) 

Záměry Programu A: 

 A.1 Zajistit kvalitní, bezpečné a kapacitní dopravní napojení města 

 A.2 Zlepšit vnitřní propojení a organizaci dopravy ve městě 

 A.3 Preferovat veřejnou dopravu 

 A.4 Řešit problematiku parkování ve všech částech města 

http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/Strategy/
http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/Strategy/
http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/UzemniPlan/
http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/UzemniPlan/
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 A.5 Zlepšovat podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu 

 

Prioritní osa B Program pro kvalitu ţivota (B) 

Záměry Programu B: 

 B.1 Nabídnout kvalitní podmínky pro bydlení všech obyvatel 

 B.2 Zajistit pestrou a poptávce odpovídající nabídku v oblastech kultury, sportu a vyuţití 

volného času 

 B.3 Rozvíjet dostupnost sítě mateřských škol a zařízení předškolní péče 

 B.4 Rozvíjet sociální sluţby dle potřeb jejich uţivatelů 

 B.5 Posílit bezpečnost obyvatel a ochranu města 

 B.6 Modernizovat veřejnou správu, zefektivnit komunikaci 

 

Prioritní osa C Program pro ekonomický rozvoj (C) 

Záměry Programu C: 

 C.1 Zlepšovat prostředí pro ekonomický rozvoj města a rozvoj vzdělávání 

 C.2 Rozvíjet podmínky pro cestovní ruch a výstavnictví 

 

Prioritní osa D Program pro ţivotní prostředí (D) 

Záměry Programu D: 

 D.1 Pečovat o sloţky ţivotního prostředí ve městě a šetrně je vyuţívat 

 D.2 Pečovat o historické dědictví města a šetrně jej vyuţívat 

 D.3 Zajistit udrţitelné nakládání s odpady 

 D.4 Rozvíjet vodohospodářskou a energetickou infrastrukturu 

 

Územní plán města České Budějovice je závazným nástrojem územního rozvoje a jeho mapové a 

textové výstupy slouţí jako informační zdroj pro zohlednění tematických a prostorových aspektů 

IPRM (vymezení témat ve vztahu k funkčnímu vyuţití příslušných městských částí, diferenciace 

vnitřní prostorové struktury) i jako legislativní rámec pro funkční vyuţití území města. 
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Jako dokumenty regionálního významu s přímou vazbou na předkládaný IPRM můţeme potom dále 

identifikovat zejména: 

 Regionální operační program ROP NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013, verze ze 

7. 11. 2007, http://www.rr-jihozapad.cz 

Ve vztahu k uvedenému programu představuje IPRM jeden z dílčích nástrojů pro naplňování 

vymezené Prioritní osy 2, resp. Oblasti podpory 2.1 – Integrované projekty rozvojových center. 

 Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013 (PRK), verze 1.1 ze dne 25. 5. 2007, 

http://www.kraj-jihocesky.cz 

 

Ve vztahu k předkládanému IPRM je v navazující kapitole stručně popsána vzájemná vazba výše 

identifikovaných prioritních os strategického plánu a cílů územní politiky vymezených v územním 

plánu. Stejně tak je rámcové definována provázanost příslušných priorit a oblastí podpory uvedených 

dokumentů ROP NUTS II Jihozápad a PRK. 

 

1.1.2 Provázanost dokumentů s IPRM 

IPRM České Budějovice představuje v logice jednotlivých strategických a plánovacích dokumentů 

města nástroj, který přispívá k naplnění cílů Strategického plánu města České Budějovice jako 

základního koncepčního dokumentu. 

IPRM naplňuje Strategický plán prostřednictvím intervencí, na něţ budou vyuţity finanční prostředky 

ze strukturálních fondů. Strategický plán města České Budějovice je naplněn prostřednictvím 

IPRM ve všech uvedených čtyřech prioritních osách a jim odpovídajících programech. Vazbu 

IPRM na Strategický plán ilustruje následující tabulka (popis priorit SP viz předchozí kapitola, popis 

opatření IPRM viz kapitola 5). 

Tabulka 1 – Vazba IPRM na Strategický plán města České Budějovice 

Prioritní osa / program 

Strategického plánu 

Záměr 

programu 

Priorita IPRM 

Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 

A. Program pro 

dostupnost a stabilitu 

A.1    

A.2    

A.3    

A.4    

A.5    

B. Program pro kvalitu 

ţivota 

B.1    

B.2    

B.3    

B.4    

http://www.rr-jihozapad.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/
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Prioritní osa / program 

Strategického plánu 

Záměr 

programu 

Priorita IPRM 

Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 

B.5    

B.6    

C. Program pro 

ekonomický rozvoj 

C.1    

C.2    

D. Program pro ţivotní 

prostředí 

D.1    

D.2    

D.3    

D.4    

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe aktuální Strategický plán města České Budějovice byl zpracován 

v období, kdy jiţ byly k dispozici informace o podobě a struktuře regionálního operačního programu a 

jeho zaměření, byla v rámci dílčích opatření a aktivit plánu rovněţ zohledněna předpokládaná příprava 

Integrovaných plánů rozvoje měst. 

V tomto ohledu je tedy strategický plán provázán s předkládaným IPRM také prostřednictvím 

opatření B.1.3 Připravit a realizovat integrované plány rozvoje města se zaměřením na 

problémové či rozvojové oblasti bydlení a nabídku bezpečného a kvalitního ţivota ve městě jako 

významný podklad pro čerpání finančních prostředků z prostředků SF EU. 

 

V rámci kapitoly 3 Územního plánu města České Budějovice byly definovány základní cíle a 

strategie územní politiky. Ve vazbě na řešený IPRM můţeme tedy jmenovat zejména dále uvedené 

cíle (pozn.: cíle územní politiky uváděny vţdy v posloupnosti „stanovení cílů“ – text kurzívou; „popis 

naplnění cílů“ – text tučně kurzívou): 

 Město bude chránit a zkvalitňovat obytné prostředí v celém spektru vztahů této komunity. 

Obytnost je zdůrazněna širokou škálou obytných funkcí včetně bydlení zahradního, 

venkovského apod.  Stávající sídliště jsou zobytňována v duchu jejich založení nikoli 

revoluční převratnou funkční deregulací ani neestetickou „humanizací“, ale zejména vyšší 

kultivací volných prostranství a zelených ploch. 

 Město bude budováno i nadále jako výrazné centrum regionu i celých jižních Čech a dále jako 

rovnocenný partner tradičních center Dolního Bavorska a Horního Rakouska. 

Územní plán vymezuje výrazné centrální – vnitroměstské území a obohacuje funkční 

regulaci kultivací veřejných prostranství. Těm zakládá možnosti pro charakteristiky 

regionálního až metropolitního dosahu. 

 Město bude budováno jako civilizované město s kompaktní urbánní strukturou, s kvalitním 

prostředím pro život. 
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Kompaktnost je zvýrazněna vedle pojmů „rastr“ – organizovaná městská struktura zejména 

regulativy pro díly města, s důrazem na vnitřní město, z hlediska semknutosti a čitelnosti a 

obecné vyšší úrovně kvality veřejných prostranství, zejména komunikací. 

 Město bude vyváženě řešit technickou infrastrukturu (zejména dopravní a vodohospodářskou) 

a chápat ji jako prvořadou rozvojovou městotvornou službu. 

Běžné dopravácké řešení dopravních vztahů je nahrazeno takřka všude (vyjma obchvatu 

města) městským komunikačním řešením, s cílem umožnit zastavění maxima dopravou 

přímo obsluhovaných pozemků. 

 

 

Provázanost Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice s Regionálním operačním 

programem ROP NUTS II Jihozápad 2007 – 2013, oblastí podpory 2.1 – Integrované projekty 

rozvojových center lze s ohledem na zaměření jednotlivých témat IPRM spatřovat zejména 

v realizaci následujících souborů aktivit: 

 Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný 

čas 

 Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací 

 Management a koordinace aktivit IPRM 

 

Vazba mezi IPRM a Programem rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013 se potom promítá do 

následujících prioritních os a opatření PRK: 

 Prioritní osa 2. Lidské zdroje a sociální soudrţnost, Opatření 2.4. Podpora volnočasových 

aktivit 

o Rozvoj a modernizace sportovišť a sportovních zařízení, kluboven a letních základen 

 Prioritní osa 3. Dostupnost a ţivotní prostředí, Opatření 3.1. Technická infrastruktura 

(dopravní, energetická, ostatní sítě) 

o Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy 

o Zabezpečení a zajištění splavnění horního toku Vltavy prostřednictvím technických 

úprav na vodních dílech v úseku Třebenice – České Budějovice 

 Prioritní osa 4. Rozvoj urbánních prostorů, Opatření 4.1. Řešení vnitřních problémů měst 

o Řešení environmentálních problémů měst, péče o veřejné plochy, zeleň, podpora 

zdravého způsobu ţivota 
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o Řešení specifických problémů dopravy ve městě (infrastruktura, obsluţnost, MHD, 

doprava v klidu, dopravní systémy) 

Při celkovém vyhodnocení výše popsaných hlavních prioritních os, opatření a oblastí podpory 

identifikovaných strategických a plánovacích dokumentů místního a regionálního významu můţeme 

konstatovat, ţe tyto materiály mají v zásadě přímou vazbu na dále identifikované a popsané priority a 

opatření předkládaného Integrovaného plánu rozvoje města, jejíţ prostřednictvím bude v kontextu 

naplňování cílů IPRM zajištěno rovněţ naplňování dílčích cílů těchto zmiňovaných dokumentů. 
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1.2 Analýza sociálně ekonomické situace 

1.2.1 Úvod 

Smyslem analýzy sociálně ekonomické situace je shromáţdit a interpretovat základní informace a 

údaje o městě s ohledem na jejich vyuţití v dalších částech IPRM, zejména při vymezení tématu. Z 

tohoto důvodu nebyla analýza zpracovávána do podoby rozsáhlého, vyčerpávajícího souboru 

informací ze všech oborů, ale zaměřuje se ve větším detailu právě na popisy a hodnocení těch oblastí, 

které jsou pro potřeby tematického IPRM relevantní. 

Analýza sociálně ekonomické situace vychází především z analýz města provedených při přípravě 

strategického
1
 a územního plánu

2
, a případně dalších analytických podkladů či statistických dat 

získaných sekundárním průzkumem
3
. Uvedené analýzy přinášejí podrobný rozbor jednotlivých 

tematických okruhů a definují pozici města, a to včetně časového srovnání a srovnání s referenčními 

jednotkami (zejména Středočeským krajem a Českou republikou). 

Analýza ve strategickém plánu obvykle pracuje s městem jako celkem, tzn. ţe neřeší jeho vnitřní 

diferenciaci. V tomto směru je analýza pro potřeby IPRM na několika místech obohacena a rozšířena – 

vybrané údaje se více zaměřují na jednotlivé konkrétní části města a relevantní „témata“. Zjištěné 

údaje slouţí k podrobnějšímu vyhodnocení rozdílů uvnitř města a jako argumentační základna pro 

vymezení tématu v další fázi IPRM. 

V rámci úvodních podkapitol analýzy byla rovněţ zpracována stručná hodnocení předmětného regionu 

NUTS II Jihozápad a Jihočeského kraje jakoţto nadřazených územních celků, která slouţí jako určitý 

vstup pro získání širšího přehledu o „zájmovém“ území a vymezení pozice Statutárního města České 

Budějovice v rámci tohoto území. 

1.2.2 Základní informace o regionu NUTS II Jihozápad 

Region NUTS II Jihozápad je tvořen územím Jihočeského a Plzeňského kraje. Územní jednotky 

NUTS II byly vytvořeny jako územní celky s 1 – 2 mil. obyvatel pro účely uplatňování regionální 

politiky v Evropské unii, jejímţ cílem je zmírnění rozdílů mezi regiony a zeměmi EU a prostředkem 

pro jeho dosaţení je finanční podpora poskytovaná prostřednictvím fondů EU. 

Region NUTS II Jihozápad zaujímá 22 % území ČR, přičemţ mezi 8 českými oblastmi NUTS II je 

rozlohou největší. Počtem obyvatel je region naopak 4. nejmenší, na počtu obyvatel státu se podílí 

necelými 12 %. Vzhledem k uvedenému představuje region území s nejniţší hustotou osídlení v rámci 

                                                      

 

1
 KP projekt s.r.o. (2007): Strategický plán města České Budějovice, Příloha č. 3 Socioekonomický profil města, 

verze 16. 11. 2007; http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/Strategy/ 

2
 ARCHITEKTI HRŮŠA & PELČÁK, ATELIER BRNO s.r.o. (aktualizace k 1. 6. 2006): Územní plán města 

České Budějovice; http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/UzemniPlan/ 

3
 internetová prezentace města www.c-budejovice.cz; Strategický plán města České Budějovice, připraven 

Komisí pro strategický rozvoj města České Budějovice za asistence Berman Group v květnu 2001; propagační 

broţura Informační listy vydaná Odborem rozvoje a cestovního ruchu Magistrátu města České Budějovice v roce 

2003; Český statistický úřad 

http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/Strategy/
http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/UzemniPlan/
http://www.c-budejovice.cz/
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ČR – necelých 70 obyvatel na 1 km
2
, přičemţ průměrná hustota v ČR je téměř dvakrát vyšší a ve 

všech ostatních regionech NUTS II v ČR je vyšší neţ 100 obyvatel na km
2
. 

Oblast má po Praze nejniţší podíl obyvatel v předproduktivním věku a po Praze a NUTS II 

Jihovýchod třetí nejvyšší podíl obyvatel v poproduktivním věku. Na 100 obyvatel starších 65 let 

připadá 95 ve věku 0 – 14 let. Průměrný věk obyvatel má oblast NUTS II Jihozápad hned po Praze 

nejvyšší. 

Území regionu tvoří z poloviny zemědělská půda (3. nejniţší podíl mezi českými NUTS 2) a z 38 % 

lesní půda (nejvyšší podíl). 

Tabulka 2 – Vybrané ukazatele za oblast NUTS II Jihozápad k 1. 1. 2007 

  
Měřicí  

jednotka 

NUTS II 

Jihozápad 

v tom kraje 

Česká 

republika 

Podíl 

NUTS 

II na 

ČR v 

% 

Jihočeský Plzeňský 

ÚZEMÍ 
 

          

Rozloha celkem km 17 618  10 057  7 561  78 868  22,3  

z toho: zemědělská půda % 49,9  49,1  50,5  53,9  -4,1
1)

  

orná půda % 66,5  64,5  68,8  71,4  -4,9
1)

  

z toho: nezemědělská půda % 50,1  50,9  49,5  46,1  4,1
1)

  

lesní pozemky % 76,3  73,5  79,9  72,9  3,4
1)

  

Počet obcí celkem 
 

1 124  623  501  6 249  18,0  

se statutem města 
 

102  52  50  527  19,4  

Podíl městského obyvatelstva % 66,2  65,1  67,4  70,3  -4,2
1)

  

Počet částí obcí 
 

3 523  1 979  1 544  15 092  23,3  

Hustota obyvatelstva osoby/km
2
 67,2  62,6  73,3  130,4  -63,2

1)
  

OBYVATELSTVO 
 

          

Počet obyvatel k 1. 1. 2007 osoby 1 184 543  630 006  554 537  10 287 189  11,5  

z toho ţeny 
 

601 964  319 850  282 114  5 261 005  11,4  

Podíl obyvatel ve věku (k 1. 1. 2007) 
 

          

0 - 14 let % 14,4  14,6  14,1  14,4  0,0
1)

  

15 - 64 let % 71,1  71,1  71,0  71,2  -0,1
1)

  

65 a více let % 14,6  14,3  14,9  14,4  0,1
1)

  

Průměrný věk (k 1. 1. 2007) roky 40,2  40,1  40,6  40,2  0,0
1)

  

Ţivě narození na 1 000 obyvatel ‰ 10,3  10,1  10,5  10,3  0,0
1)

  

Zemřelí na 1 000 obyvatel ‰ 10,2  9,8  10,7  10,2  0,1
1)

  

Přírůstek stěhováním na 1 000 

obyvatel 
‰ 4,4  3,6  5,4  3,5  0,9

1)
  

Zdroj: ČSÚ 

Pozn.: 
1)

 rozdíl hodnoty za NUTS II proti hodnotě za ČR 
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Region NUTS II Jihozápad se podílí 10,6 % na tvorbě hrubého domácího produktu ČR. V roce 2006 

vykazoval po regionech NUTS II Praha, Střední Čechy a Jihovýchod čtvrtý nejvyšší HDP na 1 

obyvatele. 

Hodnota HDP NUTS II Jihozápad na 1 obyvatele dosáhla 91,7 % republikového průměru a 72,6 % 

průměru EU27. Na tvorbě hrubého fixního kapitálu v ČR se region podílel 11 %. Po přepočtu tvorby 

hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele se region v roce 2004 zařadil hned za Prahu. Region má po 

oblastech Praha a Střední Čechy nejniţší míru registrované nezaměstnanosti. 

Z bytů dokončených v roce 2006 v ČR připadalo 13 % na NUTS II Jihozápad. Od roku 2000 byly v 

této oblasti v průměru ročně dokončeny 3 byty na 1 tis. obyvatel, to je po NUTS II Střední Čechy a 

Praze nejvíc v ČR. 

1.2.3 Základní charakteristika Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a 

lesnictvím. Aţ v průběhu minulého století se zde rozvinul průmysl se zaměřením na zpracovatelské 

činnosti. Kraj představuje geograficky poměrně uzavřený celek, jehoţ jádro tvoří jihočeská kotlina. Na 

jihozápadě je obklopena Šumavou, na severozápadě výběţky Brd, na severu Středočeskou ţulovou 

vrchovinou, na východě Českomoravskou vrchovinou a na jihovýchodě Novohradskými horami. 

 Poloha, rozloha 

Jihočeský kraj je situován v jiţní části České republiky. Podstatnou část hranice kraje tvoří státní 

hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo (v celkové délce 323 km), dále sousedí s kraji 

Plzeňským, Středočeským, krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Příhraniční charakter kraje 

poskytuje moţnosti efektivní přeshraniční spolupráce ve výrobní oblasti i v oblasti sluţeb spolu s 

rozvojem cestovního ruchu, kde je vyuţívána celková atraktivita kraje s méně narušenou přírodou a 

mnoţstvím kulturních památek. 

Rozlohou zaujímá Jihočeský kraj 10 057 km
2
, coţ představuje 12,8 % rozlohy České republiky. Z 

tohoto území zaujímají třetinu lesy, 4 % pokrývají vodní plochy. Převáţná část území leţí v 

nadmořské výšce 400 - 600 m, s čímţ souvisejí poněkud drsnější klimatické podmínky. 

Tabulka 3 – Základní údaje o regionu 

Jihočeský kraj v roce 2008 (údaje k 1. 1. 2008) 

Rozloha 10 057 km
2
 

Počet obyvatel 633 264 

Průměrná hustota osídlení kraje 63 obyvatel / km
2
 

Počet obcí 623 

Míra nezaměstnanosti 4,47 % 

Průměrná hrubá měsíční mzda (r. 2006) 17 732 Kč 

Zdroj: ČSÚ 

 

Území kraje náleţí do povodí horní a střední Vltavy s přítoky Malší, Luţnicí, Otavou a mnohými 

dalšími. V minulosti zde bylo vybudováno přes 7 000 rybníků, jejichţ celková výměra dnes 
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představuje více neţ 30 tis. hektarů. Kromě toho byla na území kraje vybudována velká vodní díla: 

Lipno (se 4 870 ha největší vodní plocha v České republice), Orlík s rozsáhlými rekreačními oblastmi 

a Římov, který zásobuje pitnou vodou značnou část kraje. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny 

Temelín byla vybudována vodní nádrţ Hněvkovice. 

 Postavení kraje v rámci ČR a NUTS II Jihozápad 

Jihočeský kraj v rámci ČR je z hlediska rozlohy po Středočeském kraji druhým největším regionem 

této územně statistické kategorie v České republice. V rámci oblasti NUTS II Jihozápad se potom 

oproti Plzeňskému kraji vyznačuje zejména výrazněji polycentrickou sídelní strukturou, kdy rozdíl 

mezi krajským městem a ostatními velkými městy není tak propastný jako v případě Plzně. Přestoţe i 

zde existuje na regionální úrovni dominantní centrum, Statutární město České Budějovice, většina 

ostatních okresních měst (zejména táborská aglomerace, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec) plní 

pro své okolí i vyšší funkce. 

 Obyvatelstvo a osídlení 

Jihočeský kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnění z celé České republiky. Koncem roku 2007 v 

kraji ţilo více neţ 630 tis. obyvatel, tedy přibliţně 63 obyvatel na 1 km
2
. Z jeho 7 okresů má největší 

hustotu obyvatelstva okres České Budějovice, kde ţije zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Je to dáno 

především soustředěním do samotného města České Budějovice, v němţ bydlí něco málo přes 95 tisíc 

osob. Dalšími velkými městy jsou Tábor (35,8 tis. obyvatel), Písek (29,9 tis. obyvatel), Strakonice 

(23,3 tis. obyvatel) a Jindřichův Hradec (22,3 tis. obyvatel). V těchto 5 městech ţije více neţ třetina 

Jihočechů. Naproti tomu nejmenší obce do 200 obyvatel představují 39,0 % z celkového počtu obcí, 

ale ţije v nich pouze 4,3 % celkového počtu obyvatel kraje. Celkem je v kraji v současné době 623 

samosprávných obcí (z nichţ 45 z nich má statut města) s téměř 2 tisíci osadami. Podíl městského 

obyvatelstva k 31. 12. 2007 přesahoval 65 %. 

Věková struktura obyvatelstva kraje prakticky kopíruje celorepublikový průměr (průměrný věk v kraji, 

stejně tak jako v ČR činí 40,3 roku). Dlouhodobě niţší je zde úmrtnost (9,8 úmrtí na 1 000 obyvatel), 

porodnost je v posledních letech mírně pod průměrem ČR (10,1 ţivě narozených na 1 000 obyvatel). 

Od demografické struktury kraje se výrazněji odlišuje pohraniční okres Český Krumlov s pestřejším 

národnostním sloţením. V posledních letech trvale ubývá obyvatel okresu Tábor, naopak růst trvale 

zaznamenávají pouze okresy České Budějovice a Český Krumlov. 

 Socioekonomické podmínky – hospodářství, zaměstnanost 

Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj podílí pouze 5,5 %, v přepočtu na 1 

obyvatele však dosahuje 90,1 % republikového průměru a je mezi kraji na 5. pozici (po Hl. městě 

Praze, Plzeňském, Jihomoravském a Středočeském kraji). Tvorba hrubého fixního kapitálu 

představovala v roce 2006 na území kraje hodnotu 37,5 mld. Kč (4,7 % z ČR). 

V kontextu regionu NUTS II Jihozápad je potom patrný rozdíl mezi Jihočeským a Plzeňským krajem 

zejména ve skutečnosti, ţe i přes významnou roli města České Budějovice v rámci hospodářství kraje 

není jeho postavení natolik dominantní jako v případě Plzně, kdy podíl větších hospodářských center 

Jihočeského kraje – zejména měst Písek a Tábor – na tvorbě krajského HDP je značný. Tato 

skutečnost také oproti Plzeňskému regionu je příčinou niţších vnitroregionálních disparit. 

Podle výběrových šetření pracovních sil je v hospodářství kraje zaměstnáno celkem zhruba 300 tis. 

osob, z toho téměř třetina v průmyslu, 13 % v obchodu a opravách spotřebního zboţí, 10 % ve 

stavebnictví. Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2006 dosáhla 17 732 Kč (na fyzickou osobu), za 

celorepublikovým průměrem však zaostala o 2 475 Kč (toto zaostávání je do určité míry dáno 

strukturou hospodářství kraje). 
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Ve statistickém registru ekonomických subjektů bylo koncem roku 2006 registrováno více neţ 146 tis. 

podniků, organizací a podnikatelů. Jeho největší část tvořili podnikatelé – fyzické osoby nezapsané v 

obchodním rejstříku (více neţ 102,9 tis. subjektů) a samostatně hospodařící rolníci a zemědělští 

podnikatelé (8,4 tis. subjektů). 

Koncem roku 2007 bylo v kraji 16 462 uchazečů o zaměstnání, míra registrované nezaměstnanosti 

dosahovala koncem prosince 4,47 %. V mezikrajovém porovnání zaujímal Jihočeský kraj čtvrtou 

nejniţší příčku po hlavním městě Praze, Středočeském a Plzeňském kraji. 

Značné vnitroregionální výkyvy nezaměstnanosti jsou patrné z uvedeného mapového znázornění, 

které dokladuje nízkou míru nezaměstnanosti zejména v centrální oblasti okresu České Budějovice, 

coţ je nepochybně způsobeno především hospodářským centrem Jihočeského kraje – metropolí České 

Budějovice. 

Mapa 1 – Nezaměstnanost v Jihočeském kraji k 31. 12. 2007 

 

© Cassia Development & Consulting 

 

 Infrastruktura, dopravní dostupnost 

V kraji je zaznamenávána stále se zvyšující intenzita dopravy, zejména silniční. V ţelezniční dopravě 

sice přes jeho území nevedou ţelezniční koridory s dostatečnou kapacitou, přesto je zde několik 

důleţitých uzlů. Mezi zajímavosti jiţních Čech patří zbytky koněspřeţní ţeleznice (první na evropské 

pevnině), spojující město České Budějovice s hornorakouským Lincem. Nalezneme zde rovněţ 

nejvýše poloţenou ţelezniční stanici v ČR (Kubova Huť) a také úzkokolejné dráhy směrované z 

Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Silniční síť zajišťuje dostatečnou základní 
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dopravní dostupnost sídel, území kraje však v současné době není napojeno na republikovou dálniční 

síť. Poštovní sluţby poskytuje kolem 215 pošt, to znamená, ţe poštu v místě má zhruba třetina obcí. 

Na území kraje se nalézá několik hraničních přechodů silničních (Dolní Dvořiště, Studánky, Nová 

Bystřice, Nové Hrady, Slavonice, Halámky, České Velenice, Stráţný, Přední Výtoň, Zadní 

Zvonková), 2 přechody ţelezniční (České Velenice, Horní Dvořiště) a dále přechody, které jsou 

otevřeny pro pěší a cyklisty (Stoţec, Chlum u Třeboně, České Velenice, Plešné jezero, Nové údolí - 

Třístoličník, Bučina a České Ţleby). Kromě toho se v průběhu turistické sezóny, popřípadě k 

významným příleţitostem, otevírají dočasné přechody pro pěší. 

Mapa 2 – Administrativní členění a dopravní infrastruktura Jihočeského kraje 

 

© Cassia Development & Consulting 

 

 Ţivotní prostředí, kultura, rekreace 

I kdyţ lze ţivotní prostředí kraje v rámci České republiky charakterizovat jako méně poškozené a 

zatíţení emisemi se postupně sniţuje, je zde řada zdrojů znečistění, hlavně v zemědělství a průmyslu. 

Přesto jsou lesní porosty ze čtyř pětin hodnoceny jako bez poškození, zbývající část jako mírně 

poškozené. Příznivým jevem je poměrně čisté ovzduší, jedno z nejčistších v celé republice. 

Území kraje mělo vţdy spíše charakter rekreační neţ průmyslově vyspělé oblasti. Snaha o zachování 

přírodního prostředí se odrazila ve zřízení Národního parku Šumava (rozloha 685 km
2
, z toho 340 km

2
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náleţí do Jihočeského kraje), chráněných krajinných oblastí Šumava (rozloha 945 km
2
, z toho 728 km

2
 

se rozkládá na území Jihočeského kraje), Třeboňsko (700 km
2
) a Blanský les (212 km

2
). V kraji se 

nachází asi 300 maloplošných chráněných území a řada chráněných přírodních výtvorů. Celkem je 

chráněno asi 20 % území kraje. 

Městskými památkovými rezervacemi jsou historická centra měst České Budějovice, Český Krumlov 

(zařazeno mezi památky UNESCO), Jindřichův Hradec, Prachatice, Slavonice, Tábor a Třeboň. 

Kromě toho je v kraji celá řada historických pamětihodností, například zámky Hluboká nad Vltavou, 

Český Krumlov, Orlík, Blatná, Červená Lhota a hrad Zvíkov. Významná je téţ lidová architektura, 

především tzv. „selské baroko". Mezi nejznámější památky tohoto druhu patří náves v Holašovicích 

(okres České Budějovice), která byla v roce 1998 zařazena mezi památky chráněné UNESCO. 

Kulturní zařízení se soustřeďují převáţně ve městech, hlavně ve městech okresních. Mezi nejznámější 

kulturní zařízení patří Jihočeské divadlo, Alšova jihočeská galerie, přírodní divadlo s otáčivým 

hledištěm v Českém Krumlově a mnohé další. V kraji je k dispozici 14 divadel, 75 muzeí a památníků, 

54 stálých kin, 120 galerií a výstavních síní, 644 veřejných knihoven a řada dalších zařízení. 

Tělovýchovné a sportovní vyţití je moţné na 65 krytých a otevřených stadiónech, v 362 tělocvičnách, 

na více neţ 930 hřištích. K dispozici je zde rovněţ 13 krytých plaveckých bazénů, 132 otevřených 

bazénů a koupališť, 17 zimních stadiónů (krytých i otevřených) a 405 ostatních sportovních zařízení. 

 Cestovní ruch 

Přírodního prostředí s vysokou lesnatostí, vodními plochami a velkým počtem kulturních památek 

(téměř 6 tis. objektů) je vyuţíváno k návštěvám a rekreaci občany z celé ČR a v hojné míře i 

zahraničními turisty. V letním období láká zejména oblast Lipna, Orlíku, jihočeských rybníků, ale také 

Šumavy, v zimě pak lyţařské areály Zadov - Churáňov a Lipno - Kramolín. V roce 2001 (poslední 

cenzus ubytovacích zařízení) bylo k dispozici v kraji 64,3 tis. lůţek (z toho téměř polovina je 

sezónních) a kolem 20 tis. míst na volné ploše (k táboření). Ve struktuře ubytovacích zařízení bylo 218 

hotelů s 12,3 tisíci lůţek, 403 penziónů s 9,4 tis. lůţky, 107 kempů (8,3 tis. lůţek), 406 ostatních 

hromadných ubytovacích zařízení (26,8 tis. lůţek) a 1 671 individuálních ubytovatelů (10,1 tis. lůţek). 

Specifikem kraje je rovněţ existence více neţ 25 tis. zařízení pro individuální rekreaci (chaty, 

rekreační chalupy). 

V roce 2006 se v kraji v 1 011 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 

více neţ 1 101 tis. návštěvníků, z toho cca 333 tis. ze zahraničí, převáţně ze SRN, Nizozemska a 

Rakouska. Průměrná doba pobytu jednoho zahraničního návštěvníka dosahovala 3,5 dne. Dále řada 

zahraničních turistů přijíţdí na jednodenní návštěvy, které není zatím moţno statisticky sledovat. 

Navštěvují především centra blízká hranici. 
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1.2.4 Statutární město České Budějovice 

Město České Budějovice, jeţ se rozkládá na 

soutoku dvou velkých jihočeských řek Vltavy a 

Malše, je s téměř sto tisíci obyvateli hospodářským, 

kulturním, vzdělanostním a správním centrem 

jiţních Čech. Bohatá historie tohoto královského 

města sahá aţ do poloviny 13. století. 

Díky příznivé geografické poloze, nově otevřeným 

hranicím, velkému mnoţství historických památek a 

značnému kulturnímu bohatství přitahují České 

Budějovice mnoho návštěvníků z celého světa. 

Obklopeno překrásnou jihočeskou krajinou a 

ovlivněno jedinečnou polohou v srdci regionu, stalo 

se město České Budějovice jeho skutečnou 

metropolí. 

1.2.4.1 Základní popis města 

 Historie 

Statutární město České Budějovice se nachází v centrální části Jihočeského kraje. Město bylo zaloţeno 

r. 1265 českým králem Přemyslem Otakarem II. na soutoku řek Vltavy a Malše. Díky panovníkově 

přízni a výhodné poloze na dálkových obchodních cestách dosáhlo město záhy značného 

hospodářského významu a stalo se obchodním a řemeslným centrem celého kraje. Největšího rozkvětu 

zaznamenalo město v 16. století, především vlivem rozsáhlé těţby stříbra, zisků z pivovarnictví, 

rybničního hospodaření či obchodu se solí. Stavba koněspřeţní ţeleznice, první na evropském 

kontinentě, vedoucí po trase České Budějovice – Linec v 19. století, podnítila rozvoj obchodu a 

průmyslu. V této době vznikaly významné továrny, které fungují aţ dodnes, např. továrna Hardtmuth, 

světově proslulé pivovary Budvar a Samson.  

České Budějovice během svého vývoje vyrostly ve skutečnou hospodářskou i kulturní metropoli 

jiţních Čech. 

Historické jádro města je od roku 1980 památkovou rezervací a dnes se v něm nachází cca 250 

kulturních památek. V přilehlém ochranném pásu, zahrnujícím mladší městská předměstí, přesahuje 

jejich počet 50. Ve městě se dochovaly stavební památky ze všech slohových období. 

 Poloha, rozloha 

Město se nachází v nejhlubší, jihovýchodní části Českobudějovické pánve, vymezené zhruba linií 

Hluboká nad Vltavou – Písek – Strakonice – Vodňany – Netolice – Plav, v nadmořské výšce od 379 

do 528 m n. m. Město se rozkládá na ploše 5 560 ha, coţ představuje asi 3,4 % rozlohy okresu. 
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Tabulka 4 – Struktura vyuţití ploch města České Budějovice (ha) 

Zemědělská půda celkem  2 408 Nezemědělská půda celkem 3 152 

z toho:  z toho:  

orná půda 1 493 lesní půda 296 

zahrady a ovocné sady 419 vodní plochy 536 

trvalé travní porosty 496 zastavěné plochy 585 

  ostatní plochy 1 735 

Celková katastrální plocha města 5 560 

Zdroj: ČSÚ 

 

V současné době jsou České Budějovice tvořeny 7 městskými částmi, které se dále dělí do 

urbanistických obvodů. 

Tabulka 5 – Městské části a urbanistické obvody ve městě České Budějovice 

Městská část Urbanistický obvod 

České Budějovice  1 vnitřní město 

České Budějovice  2 Čtyři Dvory, Haklovy dvory a Zavadilka, České Vrbné 

České Budějovice  3 Praţské předměstí, Nemanice, Kněţské Dvory 

České Budějovice  4 Husova kolonie, Nové Vráto 

České Budějovice  5 Suché Vrbné, Kaliště, Třebotovice 

České Budějovice  6 Mladé, Nové Hodějovice a Havlíčkova kolonie  

České Budějovice  7 Roţnov a Lidické předměstí 

Zdroj: Internet, Územní plán města České Budějovice 

 

 Postavení města v rámci regionu 

České Budějovice jsou největším sídlem Jihočeského kraje, přičemţ mimo České Budějovice není 

v kraji ţádný kompaktnější urbanizovaný prostor. Ve srovnání s celorepublikovými údaji ţije relativně 

více obyvatel kraje ve městech s 10 – 19 tisíci obyvateli a také v nejmenších obcích. 

Význam města pro ţivot jiţních Čech postupně vzrůstal především tím, ţe se jiţ v roce 1751 stalo 

sídlem Budějovického, později Jihočeského kraje. To znamenalo, ţe v něm sídlily nejen různé správní 

orgány, ale také se rozvíjel průmysl, stavební výroba, obchodní a další činnosti. Tím byly vytvořeny 

nové pracovní příleţitosti, které vyvolávaly potřebu pracovních sil a tedy i bytové výstavby. Město 

České Budějovice bylo stanoveno jako centrum Budějovického kraje, jednoho ze 14 vyšších územně 

správních celků, které byly ustaveny v České Republice k 1. lednu 2000. 
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Tabulka 6 – Vybrané ukazatele za město a kraj k 1. 1. 2008 

 město České Budějovice Jihočeský kraj podíl v % 

Počet obyvatel 95 071 633 264 15,01 

Rozloha v km
2
 55,60 10 057 0,55 

Hustota obyvatelstva/km
2
 1 710 63 - 

Zdroj: ČSÚ 

 

České Budějovice jsou pro celý region významné nejen jako sídlo úřadů státní správy, ale také jako 

středisko vzdělání, kultury, zdravotnictví, apod. Koncentruje se zde rovněţ značná část pracovních 

příleţitostí, jak ve výrobní oblasti (průmysl, stavebnictví), tak v oblastech dalších (obchod, sluţby, 

apod.). Význam města pro kraj v tvorbě pracovních míst lze dokumentovat tím, ţe do města za 

zaměstnáním denně dojíţdějí tisíce zaměstnanců (aktuální objem dojíţďky nelze přesně zjistit, ale lze 

jej odhadnout zhruba na úrovni 40 – 45 tisíc osob
4
). Jako přirozené centrum je sídlem celé řady 

podniků, které mají své provozovny rozmístěny po celém kraji. 

 

1.2.4.2 Demografická analýza města 

Demografická struktura města se vytvářela v dlouhodobém procesu. Hlavní význam měla skutečnost, 

ţe město se stalo přirozeným centrem jiţních Čech, do kterého se koncentrovaly důleţité aktivity v 

oblasti ekonomické i společenské. Vzhledem k růstu počtu pracovních příleţitostí a rozsáhlé bytové 

výstavbě se počet obyvatel neustále zvyšoval. Dalším faktorem růstu počtu obyvatel bylo rovněţ 

postupné připojování okolních, dříve samostatných, obcí. Všechna tato území jsou dosud součástí 

města, výjimku tvoří pouze Litvínovice (osamostatnily se v roce 1954) a dále Dobrá Voda u Českých 

Budějovic, která se osamostatnila v roce 1991. 

Celkový počet obyvatel rostl aţ do roku 1994, v němţ dosáhl svého maxima, kdy ve městě ţilo 99 793 

obyvatel. Stotisícovou hranici se však překonat nepodařilo a od roku 1995 docházelo, stejně jako ve 

většině jiných měst, k poklesu počtu obyvatel. 

Z dále uvedené tabulky je patrné, ţe ačkoli v několika posledních letech (od r. 2005) dochází 

k opětovnému meziročnímu nárůstu počtu obyvatel, setrvává počet obyvatel města doposud pod výše 

uvedeným maximem. 

K 1. 1. 2008 počet obyvatel města přesáhl hranici 95 tisíc (dle statistiky ČSÚ činil přesný počet 

obyvatel 95 071 trvale bydlících osob). 

 

                                                      

 

4
 Zdroj: Architekti Hrůša & Pelčák, ATELIER BRNO s.r.o.: Územní plán města České Budějovice, kapitola 14 

Společnost (07.2000) 
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Tabulka 7 – Vývoj počtu obyvatel města České Budějovice 

Rok 
Počet obyvatel 

Podíl ţen (%) 
Celkem Muţi Ţeny 

1850 10 973 neuv.  neuv.  neuv.  

1900 39 328 neuv.  neuv.  neuv.  

1961 63 946 30 256 33 690 52,7 

1991 97 243 46 995 50 248 51,7 

1994 99 793 48 216 51 577 51,7 

2001 99 105 47 929 51 176 51,6 

2005 94 622 45 454 49 168 52,0 

2006 94 653 45 656 48 997 51,8 

2007 94 747 45 780 48 967 51,7 

2008 95 071 45 947 49 124 51,7 

Zdroj: ČSÚ 

 

Progresivní vývojové tendence počtu obyvatel ve městě České Budějovice a dalších okolních obcí 

spadajících do území ORP České Budějovice v posledních několika letech, resp. mezi roky 2004 a 

2007, dokládá rovněţ dále uváděný kartogram. 
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Kartogram 1 – Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP České Budějovice v letech 2004 a 2007 

 

© Cassia Development & Consulting 

 

Z hlediska podrobnějšího rozdělení osob trvale ţijících na území města dle jednotlivých městských 

částí potom s ohledem na neexistenci aktuálnějších statistik byl zpracován odhad počtu obyvatel 

těchto částí na základě údajů za rok 1998 přepočtem na současný stav obyvatel města, tj. počet 

obyvatel k 1. 1. 2008. 
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Uvedené odhady je vzhledem ke zmiňované nedostupnosti příslušných dat potřeba brát s určitou 

rezervou, přičemţ můţeme předpokládat, ţe při migračním vývoji či realizované domovní a bytové 

výstavbě v uplynulých letech, která se nejvýrazněji projevila zejména v okrajových částech sídliště 

Máj, v „rezidenčních“ oblastech jako např. Mladé, Zavadilka a další příměstské části, ale také novou 

bytovou výstavbou v centru města a jeho blízkosti (např. Praţské sídliště, lokality za Poliklinikou 

Sever směrem k Palackého náměstí apod.), došlo k částečné změně procentního zastoupení obyvatel 

v jednotlivých městských částech právě ve prospěch lokalit při okrajových částech města. 

Tato změna byla v rámci odhadu aktuálního zastoupení obyvatelstva v městských částech Statutárního 

města České Budějovice rovněţ zohledněna. 

Graf 1 – Počty, resp. podíly obyvatel ţijících v jednotlivých městských částech 

 

Zdroj: ČSÚ, zpracování Cassia Development & Consulting 

 

Podrobnější vymezení městských částí (čtvrti), na jejichţ území je navrhována realizace aktivit 

v rámci IPRM, je součástí popisů v kapitole „Popis tématu“. 

 

Stejně jako v dalších městech dochází i v Českých Budějovicích k postupnému stárnutí populace 

města. Průměrný věk obyvatel města k 1. 1. 2008 činil 41,0 roku (muţi – 39,5 roku, ţeny – 42,4 roku). 

Výrazné je zejména sniţování podílu dětí. Zatímco na konci roku 1991 tvořily děti a mládeţ do 15 let 

21 % obyvatel města, dle údajů k 1. 1. 2008 činil tento podíl jiţ pouhých 13,2 %. 
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Graf 2 – Vývoj věkové skladby obyvatelstva města České Budějovice 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Poslední statistické údaje o vzdělanosti obyvatelstva dostupné za město České Budějovice, stejně tak 

jako za další města, regiony a celou ČR, pocházejí ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001. Podle 

těchto údajů podíl obyvatel města České Budějovice s vyšším dosaţeným vzděláním (úplné střední a 

vyšší, vysokoškolské) poměrně výrazně přesahuje krajský i republikový průměr. 

Tabulka 8 – Vzdělanostní struktura obyvatel města, srovnání krajem a ČR 

Nejvyšší dosaţené vzdělání 
Město České Budějovice Jihočeský kraj ČR 

abs. % abs. % abs. % 

základní 14 405 17,6 122 772 23,5 1 975 109 23,0 

střední 26 460 32,3 201 825 38,7 3 255 400 38,0 

úplné střední a vyšší 28 920 35,3 148 254 28,4 2 431 171 28,4 

vysokoškolské 10 607 12,9 40 468 7,8 762 459 8,9 

bez vzdělání 184 0,2 1 990 0,4 37 932 0,4 

nezjištěné vzdělání 1 394 1,7 6 127 1,2 113 127 1,3 

Obyvatelstvo 15-ti leté a starší celkem 81 970 100,0 521 436 100,0 8 575 198 100,0 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2001 
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Oproti předchozím zjišťováním (SLDB prováděné v roce 1991) navíc došlo ke zvýšení podílu 

vysokoškolsky vzdělaných osob o 1,1 %. Ačkoli lze trend růstu vzdělanosti pozorovat prakticky 

plošně v celé ČR, můţeme nicméně na základě srovnání statistických dat konstatovat, ţe ve větších 

městech se projevuje markantněji, coţ do značné míry souvisí jak s dostupností vzdělání, tak také s v 

zásadě vyšší kvalifikační náročností části nabízených pracovních příleţitostí v rámci pracovního trhu 

v těchto sídelních centrech. 

V souvislosti s postupujícím rozvojem školství ve městě je moţné usuzovat, ţe podíl obyvatel s 

vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním doznal po roce 2001 opětovně mírného nárůstu. 

Uvedené skutečnosti sice potvrzují předpoklad vyšší vzdělanosti lidí ve městě se sídlem univerzity, 

přesto se však místní podnikatelé musí, podobně jako v jiných částech republiky, potýkat 

s nedostatkem pracovní síly (hlavně vysoce kvalifikované pracovní síly a pracovní síly pro technické 

směry). 

Domovní a bytový fond ve městě vznikal v dlouhodobém vývoji. Jeho součástí jsou jak domy 

postavené v minulém století, v řadě případů zrekonstruované, tak domy postavené v posledních letech. 

Největší část bytového fondu však představují byty v panelových domech, vybudované v rozmezí 60. 

aţ 90. let 20. století. Kvalita bydlení na panelových sídlištích je však dlouhodobě problematická, 

problémy jsou markantní zejména na sídlišti Máj. 

Počet domácností se v době mezi posledními dvěma SLDB (1991 – 2001) rozrostl o 8,5 %. Více neţ 

polovina obyvatel města ţije v úplných rodinách. Nejvíce domácností je tvořeno 1-2 členy (více neţ 

polovina), průměrný počet členů jedné domácnosti je 2,29. Došlo také ke zmenšení podílu rodin se 

závislými dětmi, který představuje v úplných rodinách 24,5 % a v neúplných 8,9 %. Největší nárůst 

však zaznamenaly domácnosti jednotlivců, které tvoří téměř třetinu všech českobudějovických 

domácností. Lze předpokládat, ţe trend nárůstu podílu domácností jednotlivců bude pokračovat. 

Domovní fond v roce 2001 tvořilo 8 788 trvale obydlených domů, přičemţ většina z nich byla 

rodinných. Bytový fond potom představovalo celkem 38 713 trvale obydlených bytů. 

Tabulka 9 – Domovní a bytový fond v Českých Budějovicích, údaje ze SLDB 2001 

  Domy celkem 

v tom 

rodinné 

domy 

bytové 

domy 

ostatní 

budovy 

Trvale obydlené domy 8 788  6 181  2 397  200  

Trvale obydlené byty 38 713  7 936  30 562  215  

Průměrné stáří domů v letech 46,4  46,3  46,3  48,4  

Obytná plocha na 1 trvale obydlený byt (m
2
) 44,2  60,9  39,8  54,4  

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

 

Bytová výstavba ve městě roste, především pak prostřednictvím výstavby bytů v bytových domech a 

jejich nástavbách a přístavbách. Významný je rovněţ podíl nových bytů realizovaných v rodinných 

domech. Rozvíjející se výstavba bytových domů je viditelná jak na okrajích města, tak v jeho 

centrálních částech. 

Nová výstavba je převáţně zajišťována soukromými investory. Na bytové prostory jsou často 

rekonstruovány starší domy nacházející se v širším centru města. 
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Průměrná velikost obytné plochy 1 dokončeného bytu (57,5 m
2
) je v porovnání s celorepublikovými 

nízká a je způsobena zejména velkým mnoţstvím sídlištních bytů, které mají menší průměrnou 

velikost. 

Tabulka 10 – Domovní a bytový fond města České Budějovice v roce 2006 

Počet bytů na 1 000 obyvatel 398 

Dokončené byty (k 31. 12.) 481 

v rodinných domech 78 

v bytových domech 353 

Obytná plocha na 1 dokončený byt (m
2
) 57,5  

Zdroj: ČSÚ 

 

1.2.4.3 Analýza ekonomického vývoje 

 Ekonomický vývoj 

České Budějovice jsou přirozeným hospodářským, finančním a kulturním centrem jiţních Čech, jsou 

statutárním, krajským a okresním městem. Ve městě sídlí řada úřadů, institucí, společností, firem, 

průmyslových závodů, bank, pojišťoven, divadel, kin, kulturních a výstavních zařízení, obchodů. 

Základní struktura hospodářství města tedy vychází z historického vývoje a přirozených předpokladů 

města jako hospodářského centra regionu. 

Koncem roku 2006 bylo ve městě evidováno 25,7 tis. ekonomických subjektů. Zkušenosti ukazují na 

skutečnou hospodářskou aktivitu cca 55 % subjektů ze všech evidovaných, coţ není neobvyklé. 

Z hlediska právní formy reprezentují největší počet fyzické osoby (74,7 % v Českých Budějovicích, 

pro srovnání v Jihočeském kraji 81,3 %, v ČR 78,7 %). 

Mezi právnickými osobami potom tvoří největší podíl, cca 15 %, obchodní společnosti (naproti tomu v 

celém kraji pouze 8,3 %, průměr za ČR 11,1%). 

Tabulka 11 – Ekonomické subjekty se sídlem na území Českých Budějovic, největších sídelních 

center regionu NUTS II Jihozápad, včetně údajů za příslušné kraje a ČR, rok 2006 

Město Celkem 

v tom 

fyzické  

osoby 

z toho  

ţivnostníci 

právnické  

osoby 

z toho 

obchodní  

společnosti 
druţstva 

státní  

podniky 

České Budějovice 25 771  19 239  17 558  6 532  3 910  277  8  

Jindřichův Hradec 5 108  4 035  3 509  1 073  474  19  2  

Písek 6 966  5 697  5 161  1 269  546  22  3  

Strakonice 5 338  4 354  3 866  984  404  13  1  

Tábor 9 256  7 747  6 895  1 509  792  26  5  
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Město Celkem 

v tom 

fyzické  

osoby 

z toho  

ţivnostníci 

právnické  

osoby 

z toho 

obchodní  

společnosti 
druţstva 

státní  

podniky 

Plzeň 46 104  34 045  31 152  12 059  6 036  167  9  

Jihočeský kraj 146 325 119 016 103 819 27 309 12 125 751 neuv. 

Plzeňský kraj 129 639 101 887 90 147 27 752 11 089 449 neuv. 

ČR 2 430 481 1 912 180 1 697 888 518 301 270 884 14 391 neuv. 

Zdroj: ČSÚ 

 

Pouze cca 14 % (v celém regionu 11 %) z evidovaných subjektů zaměstnává 1 a více zaměstnanců. 

Téměř 10 % subjektů je evidováno v kategorii 1 - 5 zaměstnanců. Tento pohled dokumentuje 

soustředění větších podniků do prorůstových městských aglomerací, jako jsou právě České Budějovice 

(v kraji dále např. Tábor, Písek), coţ umoţňuje zvýšení efektivity zdrojů a zachování 

konkurenceschopnosti. 

Z výše uvedené tabulky lze opět z hlediska detailnějšího rozboru ekonomické struktury regionu 

vypozorovat poměrně zásadní rozdíl mezi Jihočeským a Plzeňským krajem, kdy dominantní postavení 

Plzně dokládá skutečnost, ţe celkový počet ekonomických subjektů působících na jejím území 

reprezentuje více neţ 35 % všech subjektů působících v regionu. 

Ekonomická základna Jihočeského kraje je oproti tomu více rozvrstvena do několika uváděných 

hlavních regionálních center. 

Celkový počet subjektů od roku 1995 postupně kaţdoročně roste. „Rostou“ také jednotlivé obory, 

především v rámci sekundárního i terciárního sektoru. Nejvíce růstové je odvětví obchodu, 

pohostinství, ubytování a ostatních sluţeb, které tak získává postupně větší váhu na úkor primárního a 

částečně sekundárního sektoru. Dle obsazenosti pracovních míst v českobudějovické aglomeraci se 

podílí nejvíce na zaměstnanosti odvětví obchodu a sluţeb, dále potom stavebnictví a zpracovatelský 

průmysl. Dynamika růstu sektoru sluţeb na úkor ostatních zvyšuje stabilitu lokální ekonomiky. 

Nejniţší ekonomické zastoupení vykazuje zemědělství a lesnictví. 
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Graf 3 – Struktura ekonomické základny města České Budějovice dle hlavních sektorů 

 

Zdroj: ČSÚ, krajské statistiky – Statistický průvodce obcemi Jihočeského kraje 2007 

 

Z pohledu velikosti zastoupení firem, z jejich majetkoprávní struktury i různorodosti odvětvového 

zaměření lze charakterizovat produkční sektor jako poměrně diverzifikovaný bez přímé a významné 

závislosti na jednom oboru nebo odvětví, resp. na velkých firmách, coţ nepochybně přispívá ke 

stabilizaci ekonomiky města a dává předpoklad udrţitelného růstu. 

Zpracovatelský průmysl má v Jihočeském kraji zastoupení cca 27 – 28 % na celkovém HDP a jsou na 

něj vázány stěţejní sluţby a obchodní aktivity. Na území Českobudějovicka je jednoznačně největší 

lokalizace zpracovatelského průmyslu v Jihočeském kraji. 

K historicky významným odvětvím patří potravinářství, dřevozpracující výroba, strojírenská výroba a 

papírenství. Dnes hrají v průmyslu v Českých Budějovicích nejvýznamnější úlohu kovodělné, 

strojírenské a elektrotechnické firmy vázané na automobilový průmysl; obor elektrotechnika a 

elektronika; podniky s výrobou plastů a potravinářský průmysl. Rozvíjející se obory lze dále 

identifikovat v procesních technologiích, energetice, papírenství a obalech, resp. v průmyslových a 

stavebních aplikacích. 

Stavebnictví se v Jihočeském kraji se podílí na hodnotách HDP cca 7,9 % s kontinuálním růstem a 

posilováním jeho váhy v ekonomické struktuře regionu (analogicky s rozvojem odvětví jako celku). 

Vzhledem ke koncentraci převáţné části nejvýznamnějších stavebních podniků či zastoupení 

národních a nadnárodních stavebních společností právě do Českých Budějovic je podíl města na těchto 

hodnotách velmi významný. 

Nejdůleţitější úlohu hrají ve městě obchod a sluţby – zaměstnávají nejvíce lidí, tvoří nejvyšší 

přidanou hodnotu, centralizují kapacity, obsluhují spádové oblasti regionu a realizují největší trţby. 

Město je mj. historicky také obchodním centrem Jihočeského kraje 
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 Trh práce a zaměstnanost 

Vývoj počtu obyvatel a věkové sloţení obyvatelstva má podstatný vliv na vývoj zaměstnanosti ve 

městě. S ohledem na celkový vývoj počtu obyvatel i demografické struktury (stárnutí populace) lze do 

budoucna předpokládat sniţování počtu ekonomicky aktivních obyvatel, coţ je však jev vyskytující se 

víceméně plošně v rámci celé ČR. 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel ve městě, regionech a ČR a další ukazatele vztahující se k trhu 

práce udává následující tabulka 

Tabulka 12 – Základní ukazatele zaměstnanosti k 1. 1. 2007, srovnání za ČR, regiony a města 

České Budějovice a Plzeň 

  
Měřicí 

jednotka 
ČR 

NUTS II 

Jihozápad 

Jihočeský 

kraj 

Plzeňský 

kraj 

České 

Budějovice 
Plzeň 

Ekonomicky aktivní osoby 5 199 358  633 702  331 240  302 462  51 156  87 516  

z toho pracující osoby 4 828 065  571 543  302 825  268 718  48 212  80 404  

Dosaţitelní uchazeči o 

zaměstnání celkem 
osoby 421 286 35 732  18 803  16 929  2 031  4 381  

Míra nezaměstnanosti % 7,7  5,6  5,1  4,6  4,0  5,0  

Volná pracovní místa osoby 41 106  12 057  5 222  6 835  1 139  3 485  

Zdroj: portál MPSV, statistika úřadů práce, ČSÚ 

 

Míra nezaměstnanosti ve městě České Budějovice od roku 1992 prakticky kopírovala vývoj 

nezaměstnanosti v okrese České Budějovice a byla niţší neţ v Jihočeském kraji. Srovnání vývoje 

nezaměstnanosti v rámci ČR, Jihočeského kraje, okresu a města České Budějovice v průběhu let 2001 

– 2005 zaznamenává následující tabulka a graf. 

 

Tabulka 13 – Vývoj nezaměstnanosti (%) v letech 2001 – 2008 

  

Rok 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 

ČR celkem 8,08 8,90 8,73 9,81 9,52 10,31 9,87 9,47 8,59 8,80 7,74 7,67 6,29 5,98 5,01 

Jihočeský kraj 4,75 6,03 5,44 6,65 5,76 6,96 6,41 6,59 5,70 6,60 5,50 5,68 4,36 4,47 3,51 

Okres České Budějovice 3,41 4,74 4,08 4,76 4,05 4,65 4,37 4,62 3,90 4,50 3,90 4,00 3,51 3,38 2,94 

Město České Budějovice 6,57 4,95 4,24 4,83 4,15 4,78 4,41 4,52 3,90 4,50 3,90 4,00 3,50 3,40 3,10 

Zdroj: portál MPSV, statistika úřadů práce 

Pozn.: 6 – červen, 12 – prosinec; údaje k 30. 6., resp. 31. 12. příslušného roku 
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Graf 4 – Vývoj nezaměstnanosti (%) v letech 2001 – 2008 

 

Zdroj: portál MPSV, statistika úřadů práce 

 

Podrobnější srovnání nezaměstnanosti v jednotlivých obcích Českobudějovicka je znázorněno v dále 

uváděném kartogramu, z něhoţ je rovněţ patrné, ţe míra nezaměstnanosti v předmětné oblasti je 

prakticky plošně pod celorepublikovým průměrem. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe město České Budějovice představují v řešeném území jednoznačně 

největší zdroj pracovních míst jak pro obyvatelstvo města, tak také právě pro obyvatele z okolních 

obcí v rámci jejich dojíţďky za zaměstnáním, lze mu v tomto ohledu opět přisuzovat rozhodující 

význam pro celkovou úroveň zaměstnanosti. 
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Kartogram 2 – Míra nezaměstnanosti v obcích ORP České Budějovice v r. 2007 

 

© Cassia Development & Consulting 

 

Při rámcovém porovnání vývoje nezaměstnanosti hlavních sídelních center Jihočeského kraje (tj. větší 

okresní města nad 20 tisíc obyvatel) potom můţeme konstatovat, ţe České Budějovice zaznamenávají 

dlouhodobě nejniţší míru nezaměstnanosti, navíc bez výraznějších výkyvů. 



Socioekonomická analýza 

 

 

Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice 

Cassia Development & Consulting, s.r.o.  – srpen 2008 Stránka 32 z 122 

1.2.4.4 Občanská vybavenost 

 Komerční sluţby 

Komerční sluţby ve městě zajišťuje řada místních firem i poboček větších společností. Ve městě sídlí 

pobočky prakticky všech významných bankovních, pojišťovacích a dalších specializovaných 

peněţních institucí. Dále zde působí několik auditorských kanceláří, mnoţství daňových a účetních 

poradců, advokátních kanceláří, realitních agentur apod. 

Ve městě se nachází relativně široká nabídka ubytovacích a stravovacích sluţeb různých kategorií a 

s různou kapacitou. 

 Školství 

České Budějovice jsou také významným centrem školství, sídlí zde desítky základních a středních 

škol, dále vyšší odborné školy, Jihočeská univerzita s fakultami pedagogickou, zemědělskou, 

biologickou, zdravotně sociální a teologickou či nově zřízená Vysoká škola technická a ekonomická. 

Ve městě sídlí také Akademie věd. 

Tabulka 14 – Vybavenost města České Budějovice vzdělávacími zařízeními, srovnání s 

nejvýznamnějšími sídelními centry regionu NUTS II Jihozápad 

Město 

Školství
1)

 

mateřská škola základní škola 
střední  

škola
2)

 

České Budějovice 21  15  32  

Jindřichův Hradec 4  6  7  

Písek 6  7  14  

Strakonice 5  4  5  

Tábor 7  8  18  

Plzeň 46  29  36  

Zdroj: ČSÚ, krajské ročenky 2007 

Pozn.: 
1)

 školní rok 2005/2006 
2)

 gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, vyšší odborné školy 

 

Základna vzdělávacích zařízení vytváří dostatečnou nabídku na všech stupních systému vzdělávání. 

Pozitivní je postupující rozvoj vysokého školství ve městě. 

Největším problémem školství ve městě je přetrvávající nesoulad zaměření místních škol a poţadavků 

místních firem (především poţadavky na absolventy technických oborů). 

 Zdravotnictví, sociální péče 

Podobně jako v jiných oblastech je město České Budějovice i centrem zdravotnických sluţeb 

Jihočeského kraje. Ve městě sídlí krajská nemocnice, 4 polikliniky (Poliklinika Sever, Poliklinika U 
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Tří lvů, Poliklinika Vltava Saurus, Poliklinika Jih Medipoint), pohotovostní sluţba a více neţ 30 

lékáren. Ve městě rovněţ sídlí Zdravotnická záchranná sluţba Jihočeského kraje a další zdravotnické 

subjekty. 

Tabulka 15 – Vybavenost města České Budějovice zařízeními zdravotní a sociální péče, srovnání 

s nejvýznamnějšími sídelními centry regionu NUTS II Jihozápad  

Město 

Zdravotnictví Sociální zabezpečení 

nemocnice 

ordinace  

praktického lékaře
1)

 domov 

důchodců 

domov - 

pension 

pro 

důchodce 

dům s 

pečovatelskou 

sluţbou 
pro 

dospělé 
pro děti 

České Budějovice 1  58  30  2  2  6  

Jindřichův Hradec 1  12  7  1  -   4  

Písek 1  17  8  -   -   1  

Strakonice 2  12  6  2  1  1  

Tábor 3  19  14  1  -   3  

Plzeň 4  71  30  4  3  7  

Zdroj: ČSÚ, krajské ročenky 2007 

Pozn.: 
1)

 včetně detašovaných pracovišť 

 

Síť zdravotnických zařízení ve městě zahrnuje dle statistik ČSÚ 58 ordinací praktických lékařů pro 

dospělé včetně 6 detašovaných pracovišť. Dále zde je 30 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost 

(z toho 3 detašovaná pracoviště). 

Nabídku doplňuje 87 ordinací stomatologů, 22 ordinací gynekologů a 121 ordinací lékařských 

specialistů a více neţ 60 ostatních samostatných zařízení. Problémem (nejen zdravotnictví ve městě) je 

nedostatek středního a niţšího zdravotnického personálu, přičemţ nejkritičtější je situace u 

zdravotních sester. Dalším problémem jsou i odchody kvalifikovaných lékařských pracovníků do 

zahraničí (např. Irsko, Anglie). Zejména z důvodů finanční motivace pak někteří lékaři odcházejí i do 

soukromé praxe. Samostatnou kapitolou jsou problémy spojené s úbytkem praktických i některých 

odborných lékařů (např. stomatologové, psychologové, oční ad.). 

Ve městě lze konstatovat i absenci některých zařízení zdravotní péče. Jedná se například o zařízení pro 

doléčování po úrazech centrální nervové soustavy, po cévních mozkových příhodách. V 

českobudějovické nemocnici chybí například spinální jednotka. 

Závaţné problémy lze sledovat i v oblasti provozu Zdravotnické záchranné sluţby (ZZS) Jihočeského 

kraje (nedostatek lékařských pracovníků, klesající zájem externích lékařů). 

 Volný čas – kultura, rekreace a sport 

Město se nachází uvnitř širšího kulturního centra regionu (v dojezdových vzdálenostech do cca 20 – 

30 km se nachází řada významných kulturně a turisticky zajímavých destinací jako Třeboň, Hluboká 

nad Vltavou, Český Krumlov, Kratochvíle ad.). Problémem však je, ţe tato přirozená dispozice daná 

historickým vývojem a stávající velikostí města není plně pochopena a vyuţita místní komunitou. 
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Městu v současnosti chybí vlastní „společná kulturní politika“. Kulturu s jejím potenciálem generovat 

finance (při správném vyuţití potenciálu) je nezbytné chápat jako rozvojový faktor města. Příkladem 

můţe být KC Bazilika s ročním rozpočtem necelých 20 mil. Kč, přičemţ spolufinancování ze strany 

města činí jen cca 0,5 mil. Zbylá část prostředků tak, přeneseně řečeno, tvoří podíl daného zařízení na 

celkovém kulturním obratu města. Takových příkladů je ve městě celá řada a potvrzují schopnost 

kultury generovat finanční prostředky. 

Tabulka 16 – Vybavenost města České Budějovice a nejvýznamnějších sídelních center regionu 

NUTS II Jihozápad 

Město 

Kultura Sport 

kina vč. 

multikin 
muzeum galerie 

sakrální 

stavba 
tělocvična stadion, hřiště 

České Budějovice 4  4  23  13  39  159  

Jindřichův Hradec 1  1  5  6  9  16  

Písek 2  3  9  3  16  12  

Strakonice 2  1  3  4  12  13  

Tábor 1  2  9  5  17  18  

Plzeň 7  6 25 25 40  32  

Zdroj: ČSÚ, krajské ročenky 2007 

 

Nabídka ploch pro trávení volného času prostřednictvím sportovních aktivit ve městě splňuje pouze 

nejzákladnější poţadavky na tuto vybavenost. Samotné město má v majetku zimní stadion, sportovní 

halu, plovárnu, skate park a 38 veřejně přístupných hřišť (z toho 1 s umělým povrchem). Dále se zde 

nachází řada sportovišť provozovaných např. školami, spolky či soukromými subjekty. 

Problémem bývá poměrně vysoká cena za vyuţívání tělocvičen a dalších sportovišť. Obecným 

problémem je také nedostatek finančních prostředků na plnohodnotnou údrţbu zařízení. U hojně 

navštěvovaných zařízení v majetku města (plovárna, zimní stadion) chybí dostatečné kapacity pro 

parkování. 

V bezprostředním okolí města nejsou udrţovány v zimním období běţkařské tratě. V oblasti sportu 

obecně chybí komunikační platforma a jednoznačná koncepce dalšího rozvoje na území města. 

Pozitivním příkladem propojení sportu a cestovního ruchu jsou například provozované cyklobusy. 

Zejména mezi mladými lidmi se zvyšuje zájem o nové atraktivní a adrenalinové sporty. Dosud 

však pro tyto aktivity není ve městě optimální nabídka v podobě infrastruktury. 

Jako hlavní oblasti rekreace v rámci města České Budějovice lze označit zejména park Stromovka s 

rybníkem Bagr, který byl dříve vyuţíván i pro koupání, a dále potom letní areál plaveckého bazénu a 

některá místa situovaná kolem budějovických řek a rybníků (Malý jez, Nemanický rybník, 

Hodějovický rybník apod.). Vyššímu vyuţití břehů řek pro rekreaci dosud brání především časté 

záplavy a nutnost údrţby těchto ploch při jejich případném rekreačním vyuţití. Z hlediska trávení 

volného času lze rovněţ zmínit důleţitost několika zahrádkářských kolonií. 
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Připravovaným projektem, který by mohl zlepšit podmínky pro trávení volného času pro obyvatele 

města je např. Freetime park Stromovka, jehoţ koncepce je orientována na současné trendy trávení 

volného času, o něţ je rostoucí zájem především u mladých lidí. Záměrem města je nabídnout 

komplexní řešení pro tzv. streetové a adrenalinové sporty (skatepark, lanové centrum, dirt areál, hřiště 

pro in-line hokej, streetbal a pláţový volejbal, horolezecká stěna a dále také dětské hřiště, zeleň a 

nezbytné provozní a technické zázemí) a vytvořit místo pro setkávání lidí s podobným ţivotním 

stylem. 

Významným potenciálem pro rekreační a sportovní činnosti a zařízení je území městské zeleně a 

nezastavitelné plochy, které i bez úprav vyhledávají zejména starší děti a mládeţ. 

V rámci příslušných částí městské zástavby, na jejichţ obnovu se zaměřuje předmětný IPRM, potom 

můţeme za hlavní takováto území označit zejména záchytné parkové plochy na Palackého náměstí u 

Husova sboru a při ulici Nádraţní. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe jednou z dílčích aktivit předmětného tematického IPRM (viz dále 

kapitola „Popis tématu“) je komplexní rekonstrukce městské plovárny za účelem zkvalitnění nabídky 

volnočasového vyţití místního obyvatelstva, bylo v rámci řešené kapitoly rovněţ provedeno rámcové 

vyhodnocení stávající nabídky aktivit tohoto charakteru ve městě a jeho nejbliţším okolí. 

 

Tabulka 17 – Vybavenost města České Budějovice a jeho nejbliţšího okolí zařízeními pro 

volnočasové vyţití obyvatel typu plaveckých bazénů či venkovních plováren 

Lokalita / zařízení Plavecký bazén krytý 
Venkovní 

plovárna 
Ostatní sluţby 

Ceník plavání 

(dospělí 60 

min.*) 

Město České Budějovice 

Plavecký stadion, 

Sokolský ostrov 

České Budějovice 

- plavecký bazén 50 x 20 

m 

- skokanský bazén 10 x 

12 m, hl. 3,6 m 

- dětský bazén 20 x 10 m 

- krytý tobogán v délce 

69 m 

- vířivka 

- parní komory 

- plavecký 

bazén 50 x 21 m 

- dětský bazén 

25 x 18 m 

- sauna ( 4 potní 

komory ), masáţe 

- fitness 

- restaurace s 

terasou a bufetem 

- kadeřnictví, 

kosmetika 

50 Kč 

Factory Pro, IGY 

Centrum České 

Budějovice 

- plavecký bazén - 4 

dráhy 
není 

- sauna, solárium, 

masáţe 

- fitness 

- squash 

- spinning, aerobic, 

power joga, bojové 

sporty, kardio zóna 

atd. 

130 Kč 

Baby centrum 

Šikulka 

- plavecký bazén - 

plavání rodičů s dětmi 
není 

- recepce, 

občerstvení 

- herna pro děti 

- cvičení s dětmi, 

dramatický 

krouţek,  kurzy AJ 

pro nejmenší atd. 

cena v rámci 

kurzů plavání 

140 - 200 Kč / 

lekci (30 - 45 

minut) 
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Lokalita / zařízení Plavecký bazén krytý 
Venkovní 

plovárna 
Ostatní sluţby 

Ceník plavání 

(dospělí 60 

min.*) 

Okolní obce 

Letní koupaliště, 

Hluboká nad Vltavou 
není 

- velký bazén 25 

m 

- tobogán 66 m 

- 6 masáţních 

lůţek 

- malý bazén, 

skluzavka, 

vodní hříbek 

- moţnosti 

sportovního vyţití - 

tenis, volejbal, 

kuţelky, stolní tenis 

- rychlé občerstvení 

50 Kč (celodenní) 

Letní plovárna, 

Dobrá Voda u 

Českých Budějovic 

není 

- plavecký 

bazén (slaná 

voda) 

- tobogán 

- vířivka, 

brouzdaliště 

- rychlé občerstvení 40 Kč (celodenní) 

Plavecký bazén, 

Základní škola 

Borovany 

- krytý plavecký bazén 

pro ţáky ZŠ i veřejnost 
není - 30 Kč 

Zdroj: Internet – interní průzkumy zpracovatele 

 

Z uvedených průzkumů v zásadě vyplývá, ţe ve městě dosud chybí například plnohodnotný aqvapark, 

kdy stávající kapacita plaveckého bazénu a letní plovárny je omezená a neodpovídá aktuálním 

poţadavkům města. 

 

 Cestovní ruch 

Město České Budějovice je tradičním cílem mnoha návštěvníků, kteří sem přijíţdějí obdivovat 

zejména kulturně-historické skvosty tohoto královského města. Mezi nejvýznamnější památky 

Českých Budějovic patří: 

 Náměstí Přemysla Otakara II. – rozlohou 1 ha je jedním z největších v Čechách. Na všech 

čtyřech stranách je obklopeno renesančními a barokními domy s charakteristickým loubím. 

 Dominantou je radnice v barokním stylu, uprostřed je barokní kašna s plastikou Samsona, 

krotícího lva. 

 Nad náměstím se vypíná 72 m vysoká Černá věž, která nabízí zajímavý pohled na město 

 Chrám svatého Mikuláše byl původně farním kostelem a po poţáru byl barokně přestavěn. Jeho 

západní průčelí je zdobeno sochami. 

 Bývalý Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí patří 

k nejstarším dochovaným památkám města – zaloţený roku 1265 

Výhodou Českých Budějovic pro rozvoj cestovního ruchu je poloha v pěkné krajině romantických 

jiţních Čech. Za návštěvu stojí i blízké pamětihodnosti – zejména zámek Hluboká a nedaleká 
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zoologická zahrad u loveckého zámečku Ohrada, kde je i zoologická zahrada. V okolí města je 

spousta rybníků vybízejících ke koupání i k procházkám kolem nich. 

Jiţně od města se nachází Chráněná krajinná oblast Blanský les s vrcholem Kleť (1083 m, lanová 

dráha). Z vrcholu hory je náhledný rozhled do Jihočeského kraje, shlédnout můţete krajinu rybníků 

Českobudějovické i Třeboňské pánve, malebné údolí vlnící se řeky Vltavy nad Českým Krumlovem, 

majestátné pohoří Šumavy i Novohradských hor. I v samotné metropoli najdete zajímavé přírodní 

celky - lesopark Stromovka a Přírodní rezervace Vrbenské rybníky. 

Od roku 1990 zaţívají České Budějovice nový hospodářský rozvoj. Díky příznivé geografické poloze, 

nově otevřeným hranicím, kulturnímu a historickému dědictví královského města přitahují 

návštěvníky z celého světa. 

V průběhu celého roku jsou pořádány na Výstavišti v Českých Budějovicích různé typy 

výstavnických akcí. Nejvýznamnějšími z nich jsou mezinárodní zemědělská výstava „Země 

ţivitelka" a výstava „HOBBY". Tyto výstavy navštíví v průběhu roku cca 300 tis. návštěvníků. 

 

1.2.4.5 Ţivotní prostředí ve městě
5
 

Celkový stav ţivotního prostředí města České Budějovice lze povaţovat za relativně uspokojivý. I 

přes výrazné zlepšení v oblasti naplňování hygienických norem a předepsaných technických standardů 

ve vztahu k zabezpečování čistoty ovzduší a povrchových vod není v některých oblastech ţivotního 

prostředí situace dosud optimální. Uvedené změny nicméně nejsou dostatečně vnímány a oceněny; 

důvodem je především skutečnost, ţe sledované a dodrţované limity zdaleka nepokrývají všechny 

sloţky ţivotního prostředí ve městě v širším smyslu – obecnou čistotu, smog a hluk z dopravy, ale i 

pocit bezpečí, útulnosti atd., u nichţ je zlepšování jejich stavu sloţitější. 

K řešení takových problémů je třeba kombinovat regulační a represivní mechanismy, které má k 

dispozici město pro oblast udrţování čistoty a veřejného pořádku, místní dopravní omezení a další 

administrativní nástroje s efektivnějším výkonem poskytování veřejných technických sluţeb a 

motivačními prvky pro potenciální původce škod na městském prostředí. 

Z hlediska fungování města a infrastrukturních podmínek pro ekonomický rozvoj je město ve vztahu 

k ţivotnímu prostředí limitováno řadou skutečností, zejména potom: 

 Problematika řešení dopravy na území města – řešení dopravy v rámci města představuje 

jeden z nejsloţitějších úkolů, kdy ve vztahu ke kvalitě ţivotního prostředí můţeme zároveň 

konstatovat, ţe doprava je oblastí se zásadním vlivem na stávající sloţky ţivotního prostředí i 

obyvatelstvo města. 

 Vodohospodářská situace – hospodaření s odpadními vodami v rámci města je za „běţné“ 

situace moţno povaţovat za prakticky bezproblematické, čistota povrchových vod nicméně 

                                                      

 

5
 Zdroje pro zpracování kapitoly: Koncept péče o ţivotní prostředí města České Budějovice (2006), 

http://www.c-budejovice.cz/CZ/03/Environment/20060821-001.htm; Územní plán města České Budějovice 

(aktualizace k 1. 6. 2006), zpracovatel: ARCHITEKTI HRŮŠA & PELČÁK, ATELIÉR BRNO, S.R.O., 

http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/UzemniPlan/ 

http://www.c-budejovice.cz/CZ/03/Environment/20060821-001.htm
http://www.c-budejovice.cz/CZ/05/UzemniPlan/
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představuje významný problém v případě povodňových situací; v tomto ohledu je i v rámci 

strategických plánovacích aktivit města kladen důraz na realizaci opatření směřujících ke 

zlepšení protipovodňové ochrany na území města. 

 Čistota ovzduší – přestoţe v oblasti ochrany ovzduší dosáhlo město významného zlepšení v 

dodrţování hygienických limitů z pohledu sníţení emisí stacionárních zdrojů, přetrvává 

nadále subjektivní nepříznivé vnímání stavu ovzduší, kdy příčinou tohoto stavu je zejména 

nárůst znečištění z mobilních zdrojů (doprava). 

 Významnou ekologickou zátěţ představují i nadále průmyslové zóny či dosud nevyuţité 

prostory tzv. neprůmyslových brownfields, z nichţ některé se nacházející v bezprostřední 

blízkosti současného městského centra či hlavních sídelních lokalit (městských částí), v nichţ 

je koncentrována významná část obyvatel (zejména sídliště Vltava, Šumava a Máj, v jejichţ 

blízkosti se nachází doposud nevyuţitý areál bývalých kasáren Čtyři Dvory). 

 Kvalita přírody – město je obklopeno poměrně kvalitní přírodou, coţ omezuje určité typy 

aktivit ekonomického rozvoje, kdy je nutno najít formy podpory jiných podnikatelských 

záměrů, které pokud moţno nejen ochranu přírody nekomplikují, ale i vyuţívají přírodních 

kvalit městského zázemí jako svého druhu vstupní kapitál. 

 Odpadové hospodářství – svoz komunálního odpadu v rámci města a celé českobudějovické 

aglomerace je zajišťováno společností A.S.A. České Budějovice, s.r.o., separovaný sběr 

potom zajišťuje několik dalších specializovaných firem; jednoznačným záměrem města je 

koncepční řešení problematiky odpadového hospodářství nikoli individuálně pouze v rámci 

města České Budějovice, ale prostřednictvím širší spolupráce s dalšími městy a obcemi i na 

úrovni orgánů kraje. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, na zatíţení ţivotního prostředí v Českých Budějovicích se výraznou 

měrou podílí především automobilová doprava, která způsobuje zejména vyšší zatíţení obyvatel 

hlukem a kvalitou ovzduší, sekundárně pak průmysl. Díky masivnímu rozšíření CZT a plynofikaci ve 

městě prakticky nejsou střední a malé zdroje znečištění. V okolí Teplárny Č. Budějovice, která je 

umístěna v centru bytové zástavby, jsou obyvatelé vystaveni zvýšené koncentraci uhelného prachu. 

Mezi provozovnami, které nejsou primárně zaměřeny na výrobu energie, patří k významným 

znečišťovatelům zejména Slévárna ČKD České Budějovice. 

 

1.2.4.6 Doprava a dopravní dostupnost 

Město České Budějovice představuje vzhledem ke své poloze a dopravnímu napojení na hlavní 

komunikační osy regionu významnou dopravní křiţovatku Jihočeského kraje. I přes tuto skutečnost je 

nicméně vzhledem k dosavadní neexistenci adekvátních kapacitních dopravních komunikací 

nedostatečně napojeno na hlavní transevropské a národní dopravní trasy. 

 Silniční doprava 

Silniční doprava představuje nejvýznamnější druh dopravy v rámci města. Pro rozvoj silniční sítě je 

zejména důleţitá vazba na tah D3/R3 – S10 do Rakouska. 

Z hlediska komunikačního skeletu města jsou v současné době všechny silnice I. třídy vedeny 

průtahem přes centrální části města, kde dochází k neúměrnému zatěţování základní sítě 

vybraných městských komunikací (např. v letech 1992 - 1995 činil nárůst IAD v 

českobudějovickém okrese přes 35 % a stupeň automobilizace dosáhl v roce 1997 hodnoty 1:2,63 



Socioekonomická analýza 

 

 

Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice 

Cassia Development & Consulting, s.r.o.  – srpen 2008 Stránka 39 z 122 

oproti 1:3,23 z roku 1992). Dle dopravní prognózy lze očekávat v centrální oblasti na vnitřním okruhu 

do roku 2010 nárůst zatíţení o více neţ 100 % oproti stavu z roku 1994. V centru města hrozí reálné 

nebezpečí naprostého přetíţení komunikačního skeletu. 

Síť silnic vyššího řádu je potom doplněna hustou sítí místních komunikací. Město spravuje cca 300 

km místních komunikací (silnic) a cca 600 km chodníků. Technický stav místních komunikací přitom 

v mnoha případech vykazuje výrazné lokální nedostatky. 

Silniční doprava ve městě se vyznačuje vysokou intenzitou a vedením hlavních tahů centrální částí 

města. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sčítání intenzity dopravy v roce 2005 na 

vybraných hlavních komunikacích ve městě. 

Tabulka 18 – Intenzita dopravy na vybraných komunikacích ve městě 

Silnice Lokalita / ulice 
Intenzita dopravy (r. 

2005) 

I/3 Dlouhá louka 39 034 

I/3 Strakonická (obchodní zóna) 37 422 

I/20 České Vrbné, křiţovatka se Starou cestou 31 865 

I/3 Praţská ulice, směr Borek 30 238 

místní komunikace Rudolfovská třída, pod viaduktem 29 832 

II/156 křiţovatka ulic Mánesova a Novohradská 25 229 

I/3 u čerpací stanice OMV 22 327 

III/14539 Husova, u Výstaviště 20 219 

místní komunikace vyústění Lannovy ulice u Senováţného náměstí 20 040 

místní komunikace Na Sadech, centrum města 20 004 

místní komunikace Husova, Dlouhý most 19 167 

Zdroj: Integrovaný plán organizace dopravy České Budějovice, Strategický plán města České Budějovice 

 

Uvedená čísla jsou dokladem skutečnosti, ţe páteřní silniční tahy vedené převáţně vnitřní částí města 

jsou přetíţené, způsobují dopravní zácpy (kongesce), zvýšenou hladinu hluku a emisí ve svém okolí. 

V době dopravní špičky je ve městě řada úseků obtíţně průjezdných. Problematická je také doprava 

v centrálních částech města, které se potýkají s enormním zatíţením vyvolaným masivním nárůstem 

individuální automobilové dopravy, v jehoţ důsledku dochází k zahlcení města auty a jeho 

neprůjezdnosti v dopravních špičkách. Problémy s kongescemi se rovněţ kumulují v souvislosti s tím, 

ţe ve městě není dostatek dopravních přechodů přes ţeleznici a říční toky. 

Tyto skutečnosti se pochopitelně negativně projevují také v rychlém zhoršování technického stavu 

komunikací na území města, a to jak zmiňovaných páteřních silnic, tak také dnes jiţ technicky značně 

zastaralých komunikací hlavních sídelních městských centrech. 

S nárůstem individuální automobilové dopravy souvisí také problémy s nedostatkem parkovacích míst 

v centru města i ve většině sídlišť. Ve městě byly sice zprovozněny nové parkovací plochy, jejich 

počet však není dostačující. V určitých částech centra města bylo zřízeno (či je v současnosti 
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plánováno ke zřízení) několik zón placeného stání, které částečně regulují počet parkujících 

automobilů. 

 

Město je důleţitým uzlem autobusové dopravy, která vyuţívá nově postaveného autobusového nádraţí 

s obchodním zázemím. 

Autobusová doprava zajišťuje vedle mezinárodní a dálkové vnitrostátní přepravy především 

příměstské vztahy z okolí Č. Budějovic. Provozní systém regionálních linek se vyznačuje vesměs 

radiálním charakterem, vedením spojů po hlavních komunikacích a omezeným počtem zastávek, díky 

čemuţ nejsou tyto linky většinou schopny zajistit plošnou obsluhu nejvýznamnějších cílů ve městě 

kromě centrální oblasti. Tuto obsluţnost zajišťuje MHD. S významnou rolí autobusové dopravy je 

nutné počítat i při budoucím rozvoji Integrovaného dopravního systému. 

Provoz městské hromadné dopravy (MHD) na území města zabezpečuje Dopravní podnik města 

České Budějovice, a.s. (DPM). Hromadná doprava je zajišťována trolejbusy (6 linek o celkové délce 

52,6 km) a autobusy (13 linek o celkové délce 164,5 km). Autobusové linky rovněţ obsluhují 14 

příměstských obcí a 2 města, které jsou zařazeny do vnějšího tarifního pásma. 

 Ţelezniční doprava 

Ţelezniční uzel České Budějovice je důleţitou dopravní křiţovatkou v rámci ţelezniční sítě ČR pro 

osobní i nákladní dopravu s vlakotvornou funkcí. Dopravní osy Plzeň – České Budějovice – České 

Velenice - Vídeň a Praha – České Budějovice – Linec jsou součástí evropské sítě TEN-T. Na území 

Jihočeského kraje se nachází celkem 21 tratí o celkové délce 912 km, z nichţ 9 je celostátních a 12 

regionálních, přičemţ na samotné město se váţí tratě č. 190, 194, 196, 199 a 220. 

Pro plánovaný rozvoj tranzitní i vnitrostátní ţelezniční dopravy v přímé vazbě na město je 

nejvýznamnější výstavba IV. tranzitního ţelezničního koridoru v úseku Praha – České Budějovice – 

Horní Dvořiště s návazností do Lince, kdy v úseku Praha – Č. Budějovice probíhá výstavba nové 

dvoukolejné tratě (úsek Tábor – Doubí u Tábora). O pokračování vedení trasy do Lince se jedná v 

kontextu mezistátních dohod mezi ČR, Rakouskem a Slovinskem. 

 Ostatní druhy dopravy 

Ve spolupráci s Jihočeským krajem je rozvíjen koncept Jihočeského letiště České Budějovice a.s. 

(plánováno pro mezinárodní veřejný provoz). Letiště je situováno 6,5 km od centra Českých 

Budějovic a dostupné je po silnici I/3 ve směru na Č. Krumlov. Od roku 2008 by měl být zahájen 

stavební rozvoj areálu letiště, který je moţné rozdělit do dvou etap. Od roku 2009 by pak mohlo být 

letiště otevřeno pro pravidelný mezinárodní provoz. Přínosy rozvoje letecké dopravy pro město (a širší 

spádovou oblast) lze očekávat zejména ve vazbě na ekonomiku (místní firmy, rozvoj cestovního ruchu 

obchodu, popř. kulturního a společenského ţivota). 

Významným potenciálem pro rozvoj města nejen z hlediska vyuţití dalších druhů dopravy v rámci 

jeho území, ale také zejména z hlediska rozšíření moţností záţitkového cestovního ruchu, je záměr 

rozvoje vodní plavby (rekreační účely ve vazbě na nadregionální projekt splavnění Vltavy). 

Důleţitou součástí dopravy ve městě je doprava cyklistická. Ve městě je značena síť cyklotras a je 

vybudováno několik km cyklostezek, jejich rozsah ale není dostatečný. Územím katastru města 

prochází 9 cyklistických tras, místy s parametry cyklistické stezky Rozsah cyklotras v katastrálním 

území města je cca 42 km. 
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1.2.4.7 Technická infrastruktura 

Systém infrastruktury města je tvořen dopravní a technickou infrastrukturou. Dle ÚPnM zahrnuje 

systém technické infrastruktury subsystémy pro zásobování vodou, kanalizace (stoková síť), pro 

zásobování teplem, plynem, elektrickou energií, spojové – telekomunikační a radiokomunikační a 

veškeré plochy technické vybavenosti slouţící výlučně technické infrastruktuře. 

 Zásobování pitnou vodou 

Hlavním zdrojem pro Vodárenskou soustavu Jiţní Čechy a tedy i pro město České Budějovice je 

odběr povrchové vody z řeky Malše, resp. vodárenské nádrţe Římov, nacházející se 22 km nad 

soutokem Malše s Vltavou, která je zdrojem povrchové vody pro úpravnu vody Plav. 

Městská vodovodní síť pokrývá téměř veškerou zástavbu a díky tomu je naprostá většina domácností a 

ostatních odběratelů (s výjimkou okrajových lokalit v Třebotovicích a Kališti, kde v současnosti 

probíhá investiční výstavba řešící jejich napojení) napojena na veřejný vodovod. 

Pozitivem stávající městské vodovodní sítě je existence vodárenského dispečinku (tj. zajištění trvalého 

řízení a sledování vodovodní sítě) a vysoká hydraulická kapacita hlavních vodovodních řadů. 

Naopak negativem je nevhodný trubní materiál (azbestocement, ocel, šedá litina) u starších vodovodů, 

coţ můţe potenciálně ovlivňovat kvalitu pitné vody. Relativně vysokému průměrnému stáří 

vodovodní sítě odpovídá její aktuální technický stav. Do budoucna je nutné počítat s trvalou 

postupnou obnovou vodovodní sítě spojenou s nahrazováním nevyhovujících trubních materiálů a s 

úpravou úseků a objektů vodovodní sítě ohroţených povodněmi. 

 

 Kanalizace 

Na veřejnou kanalizační síť je napojena téměř veškerá domovní a bytová zástavba a prakticky celý 

průmysl ve městě. Výjimku představují pouze okrajové lokality Nové Roudné, Haklovy Dvory, 

Kaliště a část lokalit Třebotovice a Nové Hodějovice, v současnosti nicméně probíhá investiční 

příprava řešící napojení zmiňovaných lokalit. 

Dále jsou na městskou kanalizaci připojeny okolní samostatné obce Adamov, Hůry, Rudolfov, 

Hlincová Hora, Vráto, Srubec, Dobrá Voda, Staré Hodějovice, Včelná, Litvínovice, Hrdějovice, Borek 

a Úsilné (celkem dalších 13 500 obyvatel). 

Hlavní čistírnou odpadních vod je ČOV České Budějovice v majetku města v katastrálním území 

Hrdějovice. 

Některé lokální úseky na stokové síti mají nízkou hydraulickou kapacitu. Nátok dešťových vod z 

extravilánu do městské zástavby za přívalových sráţek způsobuje lokální přetěţování kanalizace. 

Relativně vysokému průměrnému stáří stokové sítě odpovídá její aktuální technický stav. 

Městská stoková síť 

Převáţná většina zastavěného území města je odkanalizována jednotnou stokovou sítí. Oddílná síť je 

zřízena na okrajích města zpravidla v novější zástavbě a v některých průmyslových areálech. 
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Výškové řešení stávající stokové sítě je ovlivněno: 

 výškovými a hladinovými poměry místních recipientů (Vltava, Malše, Dobrovodský potok, 

Dobrovodská stoka, Mlýnská stoka, Vrátecký potok, potok Čertík, Stoka -sever, Stoka - jih, 

Litvínovický potok, Kyselá voda, Hodějovický potok a Starohodějovický potok) 

 rovinným charakterem převáţné části města 

 kříţením s ostatními inţenýrskými sítěmi (především s teplovody) 

 odlehčovacími poměry ve vztahu k recipientům. 

Tyto okolnosti nepříznivě ovlivnily a nadále ovlivňují dobudování kanalizační sítě města 

z hlediska odlehčování dešťových vod, připojování objektů se značnou hloubkou suterénu apod. 

Problematika protipovodňových opatření na kanalizaci 

Kanalizace ve městě České Budějovice není svým účelem, ani svou kapacitou primárně určena pro 

odvádění povodňových průtoků místních vodních toků. Kanalizace za povodně tvoří s těmito vodními 

toky jeden odtokový systém vzájemně propojený v mnoha bodech. Proto za povodní můţe na jedné 

straně dojít k zaplavení území přes kanalizaci (přes poklopy kanalizačních šachet a mříţe uličních 

vpustí) i v těch lokalitách, které nemusí být vodním tokem přímo ohroţeny a na straně druhé můţe 

kanalizace dočasně zajistit odtok povrchových vod z území chráněných trvalými, či dočasnými 

bariérami. 

Aktivní ochrana podpovrchových podlaţí objektů napojených na jednotnou stokovou síť je 

v současnosti řešena pouze ve stavidlové šachtě osazené na odlehčovací stoce v ulici U Trojice. Tato 

ochrana však není a ani nemůţe být absolutní, neboť vţdy hrozí zatopení podpovrchových podlaţí u 

objektů přilehlé části Praţského předměstí za časového souběhu uzavření stavidel a příchodu přívalové 

sráţky. Ochrana podpovrchových podlaţí před zpětným vzdutím z  recipientů je v podmínkách města 

České Budějovice velmi sloţitá, neboť velká část povrchu území je ohroţena hladinami n-letých 

průtoků místních recipientů. Zatopení objektů zpětným vzdutím způsobeným tlakovým reţimem na 

málo kapacitní stokové síti je v Českých Budějovicích jev četnější neţ zátopy z řek a vodotečí. 

 

Město České Budějovice vzniklo v ploché krajině na soutoku dvou významných řek. Ve své historii 

z této polohy těţilo řadu výhod, zejména snadného dopravního napojení a dostupného zdroje energie. 

Časté rozlivy vody mimo koryta naopak městu vytvářely mez rozvoje a nasměrovaly vývoj osídlení od 

soutoku východním směrem, proti proudu potoků Dobrovodského a Vráteckého, které tehdy protékaly 

přímo podél městských hradeb a byly přirozeným recipientem pro odvod sráţkových vod z území.  

Historicky vyuţité přírodní podmínky tak daly základ dvěma druhům vodohospodářských problémů, 

se kterými se město musí vypořádat. 

1. Protipovodňová ochrana na Vltavě a Malši 

Velké povodně na konci 19. století daly vzniknout koncepci protipovodňové ochrany, která je v zásadě 

platná dodnes. Tím, ţe její podstatná část byla zcela dokončena do počátku 2. světové války, byl 

umoţněn rozvoj osídlení na levém břehu Vltavy. Územní plán počítá v zásadě s jejím dobudováním, 

případně s dílčími úpravami s cílem zkapacitnění některých prvků. 
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Přirozenou součást dílčích úprav tvoří většina opatření ke splavnění Vltavy. Jejich vybudováním 

dojde k ustanovení nové rovnováhy mezi vyuţitím vodního toku a ochranou před jeho nepříznivými 

účinky. Posun vyuţití směrem k vyuţití rekreačnímu je zákonitý. Propojenost funkcí města na 

rekreační vyuţití vodního prvku vytváří jak přístaviště jako místa komunikačního propojení „souše“ s 

„vodou“, tak letní plovárna jako místo propojení psychologického. 

2. Vývoj hydrologického reţimu území města 

Povodně na Vltavě a Malši jsou fenoménem, který vzniká převáţně mimo území města a s nímţ se 

město můţe vypořádat pouze tak, ţe umoţní, aby přes něj povodňové průtoky pokud moţno neškodně 

prošly. Zcela jiného charakteru jsou problémy na tocích, které velkou část svého povodí mají přímo na 

území města. Na nich je naopak město tím prvkem, který tvorbu povrchového odtoku významně 

formuje. 

Tělesem ţelezniční dráhy byl v druhé polovině 19. století přerušen přirozený odtok vody z povodí. 

Problémy, které tím vznikly, byly na konci 19. století vyřešeny odkloněním Dobrovodského potoka 

nad ţelezniční tratí severním směrem. Tím byly do značné míry zmírněny problémy s povodňovými 

odtoky. Postupně však zanikly přirozené odtokové trasy v území mezi pravým břehem Vltavy a 

ţelezniční tratí a jejich funkci převzala kanalizační síť. Od 70. let minulého století se tato skutečnost 

ukázala jako nová limita vyuţití území. Rozvoj města vedl k růstu zatíţení kanalizační sítě, která však 

měla svá slabá místa právě v území, kde dříve odtok z území končil ve vodním toku, dnes však nyní 

odtud musí pokračovat aţ k daleko za tehdejší obvod města, k čistírně odpadních vod. 

V 90. letech byl vybudován sběrač B, který většinu své trasy probíhá paralelně s korytem 

Dobrovodského potoka, a do něj bylo propojeno území Praţského předměstí sběračem v Jírovcově 

ulici. Tím byly poloţeny základy nového systému odvodnění území. K tomu, aby tento systém mohl 

být plně vyuţit a území mohlo plně profitovat z komfortu funkčního odvedení sráţkových vod o 

vyhovující kapacitě, je však nutné na území Praţského předměstí dokončit zásadní přebudování 

uličních stok (přespádování celého území mezi Praţskou třídou a Jírovcovou ulicí a nové uspořádání 

stok v území mezi Nádraţní a Jírovcovou). 

Míru, v jaké se město a jeho kanalizační síť podílí na ovlivňování odtoku z území, lze dobře ilustrovat 

právě na porovnání sběrače B pod Jírovcovou ulicí a souběţně vedoucího koryta Dobrovodského 

potoka: návrhová kapacita sběrače se rovná přibliţně čtvrtině stoleté povodně v potoce. 

 Zásobování elektrickou energií 

Zásobování města České Budějovice a přilehlého okolí je zajištěno ze dvou nezávislých zdrojů – 

uzlových transformoven 400/110 kV Kočín a 400/110 kV Dasný, prostřednictvím distribuční soustavy 

velmi vysokého napětí 110 kV akciové společnosti E.ON Distribuce, a.s. 

Za jediný další významnější zdroj elektrické energie ve městě je moţné povaţovat pouze Teplárnu 

České Budějovice a.s. Obecně lze konstatovat, ţe distribuční soustava VVN, VN a NN (kabelový i 

venkovní) má dnes dostatečnou rezervu výkonu v přenosu pro pokrytí běţného nárůstu odběrů. 

 Zásobování plynem 

Pokrytí města plynofikací je aţ na malé výjimky plošné, zbývající zástavba je potom vytápěna tuhými 

palivy, případné v malém zastoupení kapalnými palivy či elektrickou energií. V plynofikaci města 

České Budějovice z velké části převaţuje nízkotlaká plynovodní síť. Tato síť zaujímá v podstatě celé 

centrum města a přilehlé části. 
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 Distribuce tepla 

Dodavatelem a provozovatelem CZT je Teplárna České Budějovice a.s. vyrábějící teplo a elektřinu na 

základním tepelném zdroji v Novohradské ulici. Dalším výrobce je potom výtopna ve Vrátě. V letech 

2005 a 2006 došlo k dokončení rozsáhlé výstavba horkovodů na levém břehu Vltavy. Touto investicí 

bylo dokončeno vybudování jedné z největších horkovodních (cca 16 km) soustav v ČR. Další plošné 

rozšiřování sítě jiţ není příliš moţné, cestou je však „zahušťování“ sítě stávající. 

Tepelná energie slouţí převáţně k vytápění a ohřevu teplé uţitkové vody pro obyvatelstvo a 

podnikovou sféru i pro technologické procesy u podnikatelských subjektů. Za pozitivum ve vztahu k 

ţivotnímu prostředí lze povaţovat, ţe na síť CZT je napojena převáţná většina velkých odběratelů, 

coţ zamezuje vzniku lokálních znečištění. 

 Telekomunikace 

Největším provozovatelem pevné telekomunikační sítě ve města je O2 Telefonica Czech Republic, a.s. 

(dříve Český Telecom, a.s.). Přípojná účastnická vedení jsou vedena převáţně pod zemí, v okrajových 

částech města a na venkově jsou pouţívána nadzemní drátová nebo kabelová vedení. Z hlediska 

rozvoje internetu je pozitivem jiţ relativně široká dostupnost internetu pro občany města včetně 

několika veřejně přístupných míst. Potenciálem do budoucna je vyuţití bezdrátových připojení 

internetu. 

 

1.2.4.8 Veřejná správa města 

Veřejnou správu města zajišťuje Magistrát města České Budějovice. Magistrát města tvoří primátor, 

tajemník a všichni zaměstnanci zařazení k výkonu práce do magistrátu města. Vrcholným orgánem je 

45členné zastupitelstvo, z kterého je zvolena 11členná Rada města v čele s primátorem a 3 náměstky. 

Vlastní chod Magistrátu města řídí, organizuje a kontroluje tajemník. 

Odborné sluţby a informace pro veřejnost zajišťují jednotlivé odbory Magistrátu města České 

Budějovice. Jejich působnost vymezuje Organizační řád Magistrátu města. 

Organizační zajištění správy města je co do kapacit v zásadě dostačující a vyhovuje potřebám obyvatel 

i vedení města. Nové výzvy ve vztahu k zefektivňování veřejné správy města v současnosti 

představuje především masivní rozvoj informačních a komunikačních technologií. 

V tomto směru je za jeden ze stěţejních nástrojů pro zlepšení a zefektivnění komunikace mezi 

oficiálním zastoupením města a občany povaţován zejména internet. V rámci modernizace veřejné 

správy prostřednictvím zavádění systémů eGovernmentu město zajišťuje zejména provozování 

oficiální internetové prezentace Statutárního města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). 

Magistrát města dále zajišťuje provozování CzechPointu v budově českobudějovické radnice, 

důleţitým komunikačním nástrojem pro informování široké veřejnosti o záměrech města jsou také 

tištěné materiály, zejména periodikum Noviny českobudějovické radnice (zveřejňovány rovněţ na 

internetu. 

1.3 Finanční připravenost města 

Přehled základních parametrů městského rozpočtu v letech 2006 – 2010 a hlavních uskutečněných a 

plánovaných investičních akcí je obsaţen v následující tabulce. 

 

http://www.c-budejovice.cz/
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Tabulka 19 – Finanční analýza města ve vztahu k předkládání IPRM 

Finanční analýza měst ve vztahu k předkládání IPRM 

OBDOBÍ (účetní rok): 2006 2007 2008 - Rozpočet 2009 - RV 2010 - RV 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Běţné příjmy celkem6 1 419 1 508 1 544 1 508 1 559 

Kapitálové příjmy a přijaté 

investiční dotace7 
151 80 27 13 14 

Financování (třída 8) - 49 - 57 70 - 82 - 74 

Příjmy celkem 1 852 2 040 1 963 1 859 1 912 

Běţné výdaje 1 327 1 525 1 460 1 387 1 413 

Kapitálové výdaje 476 458 573 390  425 

Výdaje celkem 1 803 1 983 2 033 1 777 1 838 

Financování – vybrané poloţky třídy 8 

Pouţité prostředky 

z dlouhodobých úvěrů a 

dluhopisů  

0 0 0 0 0 

Splátky a tvorba 127 67 67 82 74 

                                                      

 

6
 Daňové příjmy, nedaňové příjmy, neinvestiční transfery z vyšších rozpočtů 

7
 Dotace bez dotací na IPRM 
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Finanční analýza měst ve vztahu k předkládání IPRM 

OBDOBÍ (účetní rok): 2006 2007 2008 - Rozpočet 2009 - RV 2010 - RV 

umořovacích fondů 

 dlouhodobých úvěrů a 

dluhopisů 

NEJVĚTŠÍ AKTUÁLNÍ ZDROJE KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A INVESTIČNÍCH DOTACÍ* 

Zdroj Fyzické a právnické osoby  Fyzické a právnické osoby  
Fyzické a právnické 

osoby  
  

Účel 
Příjmy z prodeje 

nemovitostí a pozemků 

Příjmy z prodeje 

nemovitostí a pozemků 

Příjmy z prodeje 

nemovitostí a pozemků 
  

Forma/výše spoluúčasti      

Objem 87 41 27   

Zdroj 

SROP prostřednictvím 

Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR 

Ministerstvo zemědělství 

ČR 
   

Účel 
Rozšíření vozového parku 

MHD 
Úpravna vody ČB    

Forma/výše spoluúčasti dotace 75% dotace    

Objem 51 20    

NEJVĚTŠÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTICE)8 

Název a objem Fotbalový stadion      72 Fotbalový stadion      17 Stavební úpravy ulic 65   

                                                      

 

8
 Bez IPRM 
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Finanční analýza měst ve vztahu k předkládání IPRM 

OBDOBÍ (účetní rok): 2006 2007 2008 - Rozpočet 2009 - RV 2010 - RV 

Název a objem Přednádraţní prostor 73 Stavební úpravy ulic  76 
Stavební úpravy 

Ledenické ulice        48 
  

Název a objem 
Stavební úpravy Lannovy 

třídy             28 

Trolejová trať  Vltava 

České Vrbné              17 
Úpravna vody ČB   150   

Název a objem Letní plovárna            19 

Rekonstrukce objektů pro 

potřeby magistrátu města                         

27 

Zimní stadion            21   

Název a objem  Úpravna vody ČB      28    
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2 SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Výhodná poloha města v centrální části 

Jihočeského kraje na hlavních dopravních 

osách 

 Vysoký podíl obyvatel v produktivním věku 

 Relativně příznivá přirozená měna obyvatel 

(stagnace nebo mírný přírůstek) 

 Nadprůměrná a zlepšující se vzdělanostní 

struktura obyvatel 

 Růst sektoru sluţeb díky vysoké ţivotní 

úrovni a kupní síle 

 Dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti, 

dostatek pracovních míst 

 Dobrá občanská vybavenost ve vnitřní části 

města 

 Přítomnost vysoké školy a výzkumné 

základny 

 Řada nových dopravních staveb zvyšujících 

plynulost silniční dopravy 

 Dobrá obsluţnost veřejnou dopravou 

 Vysoká míra napojení obyvatel na inţenýrské 

sítě 

 Existence dostatečného mnoţství 

projektových záměrů pro naplnění priorit 

IPRM 

 Stárnutí obyvatel, nízký podíl obyvatel ve 

věku 0-14 let 

 Závislost místní ekonomiky na jednom, 

případně několika málo ekonomických 

subjektech 

 Historické jádro města leţí mimo současné 

centrum 

 Vysoký nárůst intenzity silniční dopravy 

uvnitř města 

 Nízký význam ţelezniční dopravy, nevýhodná 

poloha hlavního nádraţí 

 Deficity dopravy v klidu (moţnosti parkování) 

v centru města i na sídlištích 

 Slabší občanská vybavenost v některých 

okrajových částech města 

 Vysoká hluková zátěţ v dopravně 

exponovaných lokalitách 

 Výrazný nárůst produkce komunálního 

odpadu 
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Příleţitosti Hrozby 

 Další investice do výzkumu a vzdělávání ze 

strany soukromých subjektů 

 Výstavba D3/R3 

 Modernizace ţelezničního koridoru Praha – 

České Budějovice 

 Splavnění Vltavy 

 Posilování pozice města jako centra kraje 

 Rozvoj města jiţním směrem přispívající k 

„vyváţení“ urbanistické struktury 

 Růst rezidenční funkce města, růst počtu 

obyvatel díky migraci 

 Další posílení významu sluţeb, kultury a 

volnočasových aktivit ve vazbě na vysokou 

ţivotní úroveň 

 Rozvoj environmentálně šetrných druhů 

dopravy (cyklistické, pěší) 

 Zvrat dosavadního příznivého vývoje na trhu 

zpracovatelského a potravinářského průmyslu 

 Stárnutí obyvatel způsobené přesunem 

velkého počtu obyvatel středního věku do 

věku důchodového 

 Nadměrný nárůst automobilové dopravy ve 

srovnání s environmentálně šetrnými druhy 

dopravy 
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3 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ PODMÍNEK ROZVOJE MĚSTA A ZDŮVODNĚNÍ 

VÝBĚRŮ TÉMATU 

3.1 Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města 

Z provedené socio-ekonomické analýzy a SWOT analýzy města je zřejmé, ţe statutární město České 

Budějovice patří k výrazně prosperujícím českým městům střední velikosti. 

Ekonomický potenciál města odpovídá regionálnímu centru a bude do budoucna pravděpodobně dále 

růst. Prosperita města se v současné době zakládá na zpracovatelském a potravinářském průmyslu, 

který představuje jak hlavní zdroj produkovaného HDP, tak hlavní odvětví z pohledu zaměstnanosti. 

Nedostatečně je z tohoto pohledu vyuţíván sektor sluţeb, který přestoţe nabývá na významu, stále 

nedosahuje hodnot, které by odpovídaly roli regionálního centra. Nedostatečně je rovněţ vyuţíván 

unikátní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, umocněn mimo jiné blízkostí unikátní památky zámku 

Hluboká, či například moţností plánovaného vyuţití vltavské vodní cesty. 

Přestoţe České Budějovice nehrají v rámci celého Jihočeského kraje natolik významnou a dominantní 

roli jako například Plzeň v sousedním Plzeňském regionu a jsou doplňovány výraznou, jak 

ekonomickou, tak sídelní funkcí bývalých okresních měst, zejména pak Tábora a Písku, jejich role 

jakoţto regionálního centra stále roste. 

Tento trend pravděpodobně bude pokračovat a strategie IPRM by tohoto předpokládaného vývoje 

měla vyuţít, respektive na něj reagovat. 

 

Území města České Budějovice lze z hlediska podmínek rozvoje území členit na několik částí. 

Periferní sídla a okrajové části, které z pohledu města plní spíše sídelní/obytnou funkci a mají 

omezený význam pro celkový rozvoj města, jsou díky své převaţující obytné funkci hodnoceny jako 

části s nejniţším ekonomickým potenciálem rozvoje, přičemţ do budoucna nelze očekávat výraznou 

změnu této skutečnosti. Většina těchto částí města se vyznačuje nízkou dopravní obsluţností, 

zhoršenou pěší dostupností veřejných sluţeb a školských zařízení a omezenou technickou 

infrastrukturou. Tato skutečnost se pravděpodobně bude měnit s rostoucí poptávkou po této 

infrastruktuře a nepředstavuje v současné době zásadní problém. 

Ostatní městskou zástavbu lze rozdělit na vnitřní město (dále členěné na historické centrum a 

předměstí tvořené pásem obytné zástavby 1. pol. 20. stol. obklopující historické centrum města) a 

zóny panelových sídlišť (sídliště Vltava, Máj a Šumava).  

Téměř pro celou vnitřní část města je charakteristická dobrá dostupnost městské vybavenosti, zejména 

školské vybavenosti a veřejných i soukromých sluţeb. 

V této lokalitě se rovněţ soustřeďuje vyšší kulturní, administrativní a vzdělávací městská 

infrastruktura. Území má silný potenciál významný pro rozvoj města a jeho zázemí. Moţnosti 

územního rozvoje jsou však limitovány fyzickým omezením a v historické části města i památkovou 

ochranou.  

Historické centrum je navíc specifické zejména špatnou dopravní dostupností, problémy s parkováním 

a odlivem trvalých obyvatel do okolních částí města na úkor komerčního vyuţití místních obytných 

domů.  



Zhodnocení rozvojových podmínek města a výběr tématu 

 

 

Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice 

Cassia Development & Consulting, s.r.o.  – srpen 2008 Stránka 51 z 122 

Velmi výrazným problémem je vysoké zatíţení průjezdní automobilovou dopravou, která v oblasti 

dosahuje kritických hodnot prakticky v průběhu celého dne. 

 

Na centrum města navazuje pás obytné zástavby převáţně z 1. pol. 20 stol., který tvoří na severní 

straně města pás zástavby mezi tělesem ţeleznice a Vltavou aţ ke Strakonické ulici, kde na ni 

navazuje průmyslová část města, na jiţní straně se tato zástavba soustřeďuje do okolí řeky Malše a 

Lidické ulice. 

V obou lokalitách převaţuje obytná zástavba doplněná o nové areály obchodních center obsahujících 

jak obchodní prostory, tak prostory pro sport a rekreaci. V obou lokalitách je rovněţ dostatečná 

vybavenost ostatní veřejnou infrastrukturou včetně škol. Obě území tvořící jakési předměstí 

historického centra mají silný ekonomický potenciál.  

Urbanisticky se jedná o relativně stabilizované území. Slabou stránkou je zatíţení průjezdnou 

dopravou, nedostatečné plochy pro parkování a místy nedostatečné plochy zeleně a venkovní plochy 

pro volnočasové aktivity zejména dětí a mládeţe.  

 

Zmíněné faktory v několika posledních letech působí nárůst atraktivity „vnitřních částí města“ v okolí 

historického centra, ve kterých výrazným způsobem narůstá počet mladých a movitějších obyvatel, 

kteří tyto lokality s dobrou dostupností občanské vybavenosti preferují před prostornějším bydlením 

v okrajových a satelitních lokalitách. 

Tento trend výrazně zvyšuje tlak na celkovou modernizaci těchto částí města a to jak z pohledu 

vybavenosti technické infrastruktury, tak z pohledu celkového fyzického vzhledu těchto částí města, 

které byly aţ do nedávné doby díky zastaralé bytové zástavbě obývány převáţně obyvateli z niţších 

příjmových skupin. 

Trend „znovu-osidlování“ vnitřního města s sebou přináší pro město dva zásadní problémy, na které 

by se řešené IPRM mělo zaměřit. 

- Prvním z identifikovaných problémů je „vysídlování“ skupin obyvatelstva s niţšími příjmy, 

niţším dosaţeným vzděláním a obecně obyvatel ohroţených moţnou sociální okluzí do 

sídlištních zón a s tím spojený tlak na řešení vybavenosti a přizpůsobení těchto lokalit. 

- Druhým problémem, který úzce navazuje je naopak rostoucí poţadavek obyvatelstva na 

modernizaci vnitřní části města, a to jak z pohledu fyzického vzhledu a vybavenosti těchto částí 

města, tak z pohledu rostoucího tlaku na rozvoj lokalit pro volnočasové aktivity a rekreaci uvnitř 

města. 

 

3.2 Zdůvodnění a základní popis zvoleného tématu 

Na základě výsledků sociálně-ekonomické analýzy, SWOT analýzy, výše uvedeného shrnutí, analýzy 

rozvojových priorit a projektových záměrů města bylo provedeno základní vyhodnocení vyúsťující 

v následující návrh IPRM města. 
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Město České Budějovice v současné době z pohledu urbánního rozvoje řeší dva hlavní problémy a to 

řešení „humanizace“ a revitalizace sídlišť a modernizace a revitalizace vnitřního města v návaznosti na 

rostoucí poptávku po bydlení v těchto částech. 

S ohledem na skutečnost, ţe má město moţnost připravit několik integrovaných plánů, bylo 

rozhodnuto o zpracování tří základních integrovaných plánů, a to: 

1. Zónového integrovaného plánu Sídliště Máj, zaměřeného primárně na řešení revitalizace jádra 

panelového sídliště, u kterého je předpokládána podpora z Integrovaného operačního 

programu 

2. Zónového integrovaného plánu Levý břeh Vltavy, zaměřeného na rozvoj podmínek pro 

bydlení a podnikání v této části města 

3. Tematického integrovaného plánu zaměřeného na řešení fyzického vzhledu a infrastrukturní 

vybavenosti vnitřní části města se zaměřením na obnovu veřejných prostranství a ploch pro 

volnočasové aktivity a rekreaci; 

 

Jak je patrné z uvedeného členění, bylo pro řešený tematický IPRM zvoleno téma revitalizace 

veřejných prostranství, zeleně a ploch pro volnočasové aktivity, nasměrované na prioritní oblast 

Přitaţlivá města. 

 

Přestoţe se jedná o tematický IPRM, který není vymezen ţádnou přímou lokalitou ani územím, je 

s ohledem na snahu o koncentraci vynakládaných prostředků předpokládáno, ţe se IPRM bude 

soustředit zejména na investice v oblasti vnitřního města, respektive jeho části Praţské předměstí, kde 

je otázka fyzické revitalizace veřejných prostranství, komunikací a zeleně nejaktuálnější. 
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3.2.1 SWOT analýza zvoleného tématu – Přitaţlivá města 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Rostoucí atraktivita vybraných částí města pro 

trvalé bydlení 

 Růst nabídky sluţeb a obchodu ve vnitřní části 

města díky rozvoji obchodních a zábavních 

center v této oblasti  

 Dobrá občanská vybavenost ve vnitřní části 

města 

 Vysoký zájem investorů o vybrané části města 

jak pro výstavbu bydlení, tak pro investice do 

sluţeb; 

 Dobrá obsluţnost veřejnou dopravou 

převaţující části města; 

 Vysoká míra napojení obyvatel na inţenýrské 

sítě; 

 Špatná kvalita povrchu komunikací a 

inţenýrských sítí ve vybraných částech města 

(vnitřní část města a periferní oblasti) 

 Nedostatek ploch zeleně a ploch pro 

volnočasové aktivity obyvatel zejména ve 

vnitřní části města; 

 Historické jádro města leţí mimo současné 

centrum; 

 Vysoký nárůst intenzity silniční dopravy 

uvnitř města; 

 Deficity dopravy v klidu (moţnosti parkování) 

v centru města i na sídlištích, navíc umocněn 

stále rostoucí poptávkou 

 Slabší občanská vybavenost v některých 

okrajových částech města; 

 Vysoká hluková zátěţ v dopravně 

exponovaných lokalitách; 

Příleţitosti Hrozby 

 Revitalizace veřejných prostranství ve vnitřní 

části města a tím zvýšení atraktivity těchto 

částí jak pro návštěvníky, tak pro bydlení 

 Vyuţití projektu „Splavnění Vltavy“ pro 

zvýšení atraktivity centra a vnitřní části města 

jak pro návštěvníky, tak pro obyvatele; 

 Rozvoj města jiţním směrem přispívající k 

„vyváţení“ urbanistické struktury 

 Růst rezidenční funkce města, růst počtu 

obyvatel díky migraci; 

 Další posílení významu sluţeb, kultury a 

volnočasových aktivit ve vazbě na vysokou 

ţivotní úroveň; 

 Rozvoj environmentálně šetrných druhů 

dopravy (cyklistické, pěší) ve vazbě na systém 

dopravy v klidu a MHD; 

 Pokles zájmu o nové bydlení a tím i o bydlení 

v centru města; 

 Stárnutí obyvatel způsobené přesunem 

velkého počtu obyvatel středního věku do 

věku důchodového – v důsledku pokles zájmu 

o bydlení v centru a nárůst poţadavků na jiný 

druh občanské vybavenosti; 

 Neřešení nárůstu automobilové dopravy ve 

srovnání s environmentálně šetrnými druhy 

dopravy v centru města a tím sníţení jeho 

atraktivity; 
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3.3 Kvantitativní i kvalitativní popis tématu 

Z hlediska zpracovávaného tematického IPRM lze identifikovat následující relevantní městské části 

(čtvrti), tedy části, na jejichţ území bude realizována převáţná část aktivit IPRM: 

Tabulka 20 – Přehled lokalit bezprostředně dotčených realizací IPRM 

Městská část Díl města Čtvrť Lokalita 

České Budějovice 1 1 – Vnitřní město 1 – Jádro 2 – Sokolský ostrov 

České Budějovice 3 1 – Vnitřní město 

3 – Praţská čtvrť 

1 – Na sadech 

2 – Za poliklinikou 

3 – U Pekárenské 

4 – Staroměstská 

čtvrť 

1 – U Staroměstského hřbitova 

2 – U poţární zbrojnice 

3 – U Voříškova Dvora 

4 – Loděnice 

České Budějovice 4 2 – Předměstí 
3 – Brněnské 

předměstí 

1 – Husova kolonie 

2 – Husova kolonie zahrádky 

3 – Pekárenská 

4 – U Rozumova Dvora 

České Budějovice 2 3 – Příměstí 5 – Vltava 

3 – U řeky 

5 – České Vrbné 

6 – U Staré řeky 

Zdroj: Územní plán města České Budějovice, aktualizace k 1. 6. 2006 

 

Při zohlednění počtů obyvatel trvale ţijících v příslušných městských částech, vyčíslených v rámci 

demografické analýzy města, je moţno konstatovat, ţe odhadovaný počet obyvatel města České 

Budějovice, kteří budou přímo dotčeni realizací předmětného tematického IPRM, resp. převáţné 

části jeho aktivit, dosahuje přibliţně 55 - 60 tisíc obyvatel. 

S ohledem na skutečnost, ţe se nejedná o zónový plán, nelze dotčené území vymezit přímo jako 

ucelenou plochu. Z pohledu kvantifikace tak je moţno zmínit následující specifika: 

- v rámci navrhovaného IPRM by mělo dojít k rekonstrukci povrchu 37 komunikací, a to včetně 

veškeré dotčené technické infrastruktury a zeleně,  

- dále potom ke komplexní rekonstrukci Palackého náměstí včetně parkové zeleně; 

- rekonstrukci prostor městské venkovní plovárny 

- činnosti související se zajištěním procesu řízení a implementace IPRM po celou dobu jeho 

realizace 
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4 VIZE, CÍLE A STRATEGIE 

4.1 Vize 

Vnitřní město jako atraktivní lokalita pro bydlení, nabízející zázemí veřejných sluţeb, kvalitní technickou 

a dopravní infrastrukturu a dostatek veřejných prostranství a ploch pro sport, rekreaci a volnočasové 

vyţití. 

4.2 Globální cíl 

Zkvalitnit fyzické prostředí a vybavenost města pro volnočasové aktivity a zlepšit tak podmínky pro 

bydlení zejména ve vnitřní části města pro všechny skupiny obyvatel města.  

4.3 Hierarchie cílů 

Cíle navrţené ve strategické části IPRM vycházejí z problémů identifikovaných v analytické části a ve 

svém souhrnu přispívají k naplnění vize a globálního cíle IPRM. 

Pro tematické IPRM města České Budějovice je navrţena následující hierarchická struktura cílů: 

I. úroveň – globální cíl IPRM (ve vazbě na vizi IPRM) 

II. úroveň – globální cíle prioritních oblastí (odpovídají specifickým cílům IPRM) 

III. úroveň – globální cíle opatření (odpovídají specifickým cílům prioritních oblastí) 

Hierarchii cílů IPRM ilustruje níţe uvedené schéma. 

Obrázek 1 – Hierarchie cílů IPRM 

 

Globální cíl IPRM 

Specifické cíle IPRM Globální cíle 

prioritních oblastí 

Specifické cíle 

prioritních oblastí 
Globální cíle opatření 

= 

= 

Vize Opatření Prioritní oblasti 
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Jednotlivé cíle I. - III. úrovně IPRM jsou formulovány takto: 

Globální cíl IPRM:  

Zkvalitnit fyzické prostředí a vybavenost města pro volnočasové aktivity a zlepšit tak podmínky pro 

bydlení zejména ve vnitřní části města pro všechny skupiny obyvatel města.  

 Cíl 1 (globální cíl prioritní oblasti 1 = specifický cíl IPRM): Zvýšit kvalitu fyzického prostředí 

primárně ve vnitřní části města 

 Cíl 1.1 (globální cíl opatření = specifický cíl prioritní oblasti): Zvýšit atraktivitu veřejných 

prostranství, komunikací a zeleně ve vnitřní části města. 

 Cíl 2 (globální cíl prioritní oblasti 2 = specifický cíl IPRM): Zlepšit nabídku ploch a zařízení 

pro volnočasové aktivity obyvatel. 

 Cíl 2.1 (globální cíl opatření = specifický cíl prioritní oblasti): Zlepšit kvalitu a dostupnost 

vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace. 

 Cíl 3 (globální cíl prioritní oblasti 3 = specifický cíl IPRM): Zajistit efektivní implementaci 

IPRM. 

 Cíl 3.1 (globální cíl opatření = specifický cíl prioritní oblasti): Zajistit efektivní řízení, 

monitorování, vyhodnocení, úpravy a publicitu IPRM. 

 

4.4 Strategie 

Naplnění vize IPRM bude dosaţeno realizací souboru aktivit, které jsou vzájemně provázané a přináší 

ţádoucí synergické efekty. 

Globální cíl IPRM

Zkvalitnit fyzické prostředí a vybavenost města pro volnočasové 
aktivity a zlepšit tak podmínky pro bydlení zejména ve vnitřní části 

města pro všechny skupiny obyvatel města

Specifický cíl IPRM 1

Zvýšit kvalitu fyzického 
prostředí primárně ve vnitřní 

části města

Specifický cíl Prioritní oblasti 1

Zvýšit atraktivitu veřejných 
prostranství, komunikací a zeleně 

ve vnitřní části města

Specifický cíl IPRM 2

Zlepšit nabídku ploch a 
zařízení pro volnočasové 

aktivity obyvatel

Specifický cíl Prioritní oblasti 2

Zlepšit kvalitu a dostupnost 
vybavenosti a veřejných sluţeb v 

oblasti

Specifický cíl IPRM 3

Zajistit efektivní implementaci 
IPRM

Specifický cíl Prioritní 
oblasti 3

Zajistit efektivní řízení, 
monitorování, vyhodnocení, 

úpravy a publicitu IPRM
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Hlavním předpokladem pro naplnění hierarchie cílů IPRM je výrazná pozitivní změna ve vzhledu a 

funkčním vyuţití fyzického prostředí ve vnitřním městě. Toho bude dosaţeno revitalizací veřejných 

prostranství, komunikací a zeleně v historickém centru a navazujících částech města. 

Druhým hlavním předpokladem pro naplnění cílů IPRM je výrazné zkvalitnění nabídky pro 

volnočasové vyţití obyvatel. Potřebné kvalitativní změny bude dosaţeno revitalizací a modernizací 

veřejné zeleně (parků), rekonstrukcí několika zařízení pro sport a rekreaci a sekundárně pak vyuţitím 

potenciálu Vltavy pro rozvoj města. 

Naplnění vize a globálního cíle vyţaduje rovněţ kompetentní řízení jednotlivých aktivit. Toho bude 

docíleno posílením personálních a administrativních kapacit, zpracováním potřebných dokumentů a 

průběţnou evaluací a monitoringem jednotlivých realizovaných aktivit. 

 



Popis opatření a aktivit 
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5 POPIS OPATŘENÍ A AKTIVIT 

Tematicky lze podporované aktivity rozdělit do následujících kategorií podpořitelných z  ROP, 

případně jiných, tematických operačních programů: 

a) fyzická revitalizace území, 

b) infrastruktura pro volný čas a rekreaci 

V rámci IPRM bude uplatněn komplexní přístup při řešení rozvojových priorit města, přičemţ hlavní 

pozornost bude věnována zvýšení atraktivity vymezené zóny pro obyvatele města. S ohledem na 

poţadavek komplexnosti projektů předkládaných v rámci IPRM je navrţena jednoduchá struktura 

integrovaného plánu tak, aby jednotlivé konkrétní projekty směřovaly vţdy do jednoho vymezeného 

opatření.  

V následujících dílčích kapitolách následuje popis jednotlivých prioritních oblastí a opatření. V rámci 

kaţdé prioritní oblasti je uveden její stručný obsahový popis. Podrobnější popis v jednotné 

strukturované podobě je uveden pro úroveň opatření.  

V popisu jednotlivých opatření jsou uvedeny mj. aktivity podporované v rámci daného opatření. Mezi 

těmito aktivitami jsou obsaţené nejen ty, které jsou v souladu s oblastí podpory 2.1 ROP NUTS 2 

Jihozápad, a jsou tudíţ podpořitelné v rámci vlastního IPRM, tzn. z rozpočtu IPRM, ale také aktivity, 

které jsou podpořitelné z jiných oblastí podpory ROP NUTS 2 Jihozápad nebo z jiných operačních 

programů.  

Přehled prioritních oblastí a opatření: 

 Prioritní oblast 1: Revitalizace fyzického prostředí 

 Opatření 1.1: Revitalizace veřejných prostranství a městské zeleně 

 Prioritní oblast 2: Plochy pro volnočasové aktivity a rekreaci 

 Opatření 2.1: Modernizace, rekonstrukce a rozvoj ploch a zařízení pro volnočasové 

aktivity a rekreaci  

 Prioritní oblast 3: Implementace IPRM 

 Opatření 3.1: Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 

 

5.1 Prioritní oblast 1: Revitalizace fyzického prostředí 

5.1.1 Výchozí stav 

- Historická část města a její okolí v současné době nevyuţívá svůj potenciál centra města, tj. 

prostoru pro setkávání občanů a trávení volného času obyvatel a návštěvníků města. Příčinou je 

zejména dlouhodobě zanedbaný fyzický vzhled a nevhodné prostorové uspořádání veřejných 

prostor v historickém centru a navazujících částech města. Nevyhovující stav je zejména 

v prostoru Praţského předměstí a přilehlých komunikacích a plochách. Povrchy neodpovídají 

významu prostor, chybí kvalitní městský mobiliář, ve špatném stavu je veřejná zeleň.  

- Problém špatného technického stavu se týká rovněţ parků lokalizovaných v historickém centru a 

navazujících částech, které z provozního hlediska neodpovídají dnešním nárokům obyvatel na 

vyuţití veřejné zeleně pro účely volnočasových aktivit a krátkodobé rekreace.  
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5.1.2 Cíle 

 Globální cíl prioritní oblasti: Zvýšit kvalitu fyzického prostředí primárně ve vnitřní části města 

 Specifický cíl prioritní oblasti: 

 Zvýšit atraktivitu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve vnitřní části města. 

5.1.3 Komplexnost ve vztahu k prioritním oblastem uvedeným v Metodickém pokynu MMR 

pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM 

Aktivity v rámci této prioritní oblasti, na něţ jsou alokovány prostředky z rozpočtu IPRM, naplňují 

zejména následující prioritní oblasti Metodického pokynu MMR: 

 

 4. Přitaţlivá města: 

 úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně vyuţívaných prostranství, 

 zvýšení kvality exponovaných veřejných prostranství ve městech. 

 

Dopady opatření však budou směřovat i do dalších prioritních oblastí, např.: 

 2. Sociální integrace 

 budování měst bez bariér, vytváření rovných podmínek mobility pro všechny. 

 3. Ţivotní prostředí 

 zvýšení kvality urbanizované krajiny, 

 opatření k ochraně přírody ve městech a jejich bezprostředním okolí. 

 doplnění a/nebo zvýšení kvality urbánní zeleně ve městech, 

 individuální zakládání a obnova parků a další trvalé nelesní zeleně, 

 5. Dostupnost a mobilita 

 zklidňování dopravy, 

 podpora vyuţívání „měkkých“ forem dopravy (cyklo, pěší), 

 řešení problematiky parkování.  

Další aktivity, které naplňují cíle IPRM, ale nejsou na ně přímo alokovány prostředky z rozpočtu 

IPRM, mohou dále přispívat k naplnění ostatních prioritních oblastí Metodického pokynu MMR nad 

rámec výše uvedených a to i přesto, ţe by zpracovaný IPRM měl primárně naplňovat pouze jednu 

vybranou oblast.  

S ohledem na skutečnost, ţe se i přestoţe se jedná o tematický IPRM jedná o komplexní plán, jsou 

v rámci synergických efektů kromě primární oblasti dotčeny i další oblasti, které výsledné dopady 

zpracovaného IPRM dále násobí. 

5.1.4 Popis prioritní oblasti 

Prioritní oblast je zaměřena na realizaci komplexních aktivit zaměřených na revitalizaci a vybavení 

veřejných prostranství ve vybraných částech města a vytvoření přitaţlivého prostředí a podmínek pro 

posílení občanského a společenského ţivota. 
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Součástí těchto komplexních projektů jsou rovněţ aktivity zaměřené na zmírňování intenzity dopravy 

jejím celkovým zklidňováním, příp. na podporu „měkkých“ druhů dopravy (pěší, cyklo) a řešení 

problematiky parkování.  

5.1.5 Vazba na ROP a SWOT analýzu zvoleného tématu IPRM 

Vzájemnou provázanost prioritní oblasti s ROP Jihozápad a SWOT analýzou zóny ilustruje Tabulka 

21. 

 



Popis opatření a aktivit 

 

 

Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice 

Cassia Development & Consulting, s.r.o.  – srpen 2008 Stránka 61 z 122 

Tabulka 21 – Provázanost ROP, SWOT analýzy zóny, prioritních oblastí a aktivit IPRM 

Prioritní 

oblast IPRM 
Aktivita IPRM 

Řešené slabé stránky / 

ohroţení ze SWOT 

analýzy zóny 

Rozvíjené silné 

stránky / příleţitosti 

ze SWOT analýzy 

zóny 

Primárně 

rozvíjená 

oblast ROP 

(příp. TOP) 

Rozvíjená 

prioritní oblast dle 

Metodického 

pokynu MMR 

Indikativní 

seznam projektů 

1. Revitalizace 

fyzického 

prostředí 

Komplexní revitalizace, úprava a vybavení 

veřejných prostranství zahrnující následující 

prvky: 

povrchy,  

veřejná zeleň,  

veřejné osvětlení,  

městský mobiliář a drobné architektonické 

prvky,  

místní a účelové obsluţné komunikace,  

přeloţky a výstavba technické infrastruktury,  

hrubé terénní úpravy,  

infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a 

mobility občanů, 

další doplňkové aktivity ve vazbě na 

revitalizaci území (např. zklidňování 

dopravy, podpora vyuţívání 

environmentálně šetrných druhů dopravy, 

řešení problematiky parkování atp.). 

Zanedbaný vzhled a 

nevhodné prostorové 

uspořádání veřejných 

prostor v historickém 

centru a navazujících 

částech města 

- Nevyhovující technický 

stav Palackého náměstí 

- Vysoké zatíţení 

automobilovou dopravou  

- Nedostatek parkovacích 

míst  

- Slabě rozvinutá 

infrastruktura pro 

cyklistiku 

 

 

Revitalizace veřejných 

prostranství v oblasti 

vnitřního města 

Zprovoznění nových 

parkovacích ploch, 

zklidňování dopravní 

situace v okolí centra 

 

Fyzická 

revitalizace území 

a transformace 

neefektivně 

vyuţívaných 

urbanizovaných 

ploch na nové 

vyuţití 

Přitaţlivá města 

 

- Rekonstrukce 

veřejných 

prostranství a ploch 

komunikací v oblasti 

(28.října, K.Weisse, 

Skuherského, 

Kostelní, Baarova, 

Nerudova) 

- Rekonstrukce 

veřejných 

prostranství a ploch 

komunikací v oblasti 

(Baarova, Nová, 

Jeremiášova, B. 

Smetany, F. Šrámka, 

Skuherského) 

- Rekonstrukce 

veřejných 

prostranství a ploch 

komunikací v oblasti 

(Ţiţkova, Čechova, 

Roháče z Dubé) 

- Rekonstrukce 

veřejných 

prostranství a ploch 

komunikací v oblasti 

(Čsl. legií, E. 

Beneše, J. Čapka, 

Puchmajerova, 

Vančury, V Hluboké 

cestě) 

- Rekonstrukce 

Palackého náměstí 
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Prioritní 

oblast IPRM 
Aktivita IPRM 

Řešené slabé stránky / 

ohroţení ze SWOT 

analýzy zóny 

Rozvíjené silné 

stránky / příleţitosti 

ze SWOT analýzy 

zóny 

Primárně 

rozvíjená 

oblast ROP 

(příp. TOP) 

Rozvíjená 

prioritní oblast dle 

Metodického 

pokynu MMR 

Indikativní 

seznam projektů 

včetně parkové 

zeleně 

- Rekonstrukce 

veřejných 

prostranství a ploch 

komunikací v oblasti 

(U Malše, U 

Sirkárny, Vřesová, 

Tovární, Prokopa 

Holého, U Hřbitova) 

- Rekonstrukce 

komunikace 

Kněţskodvorská 

- Rekonstrukce 

komunikace Lannova 

třída III. etapa 

- Rekonstrukce 

komunikace 

Křiţíkova 
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5.1.6 Opatření 1.1. Revitalizace veřejných prostranství a městské zeleně 

 

1. Název opatření 

Revitalizace veřejných prostranství a městské zeleně 

2. Financující OP 

Regionální operační program Regionu soudrţnosti Jihozápad 

3. Vazba na prioritní oblast 

Opatření je obsahově identické s prioritní oblastí. Směřuje k oţivení historického centra a navazujících 

částí města s vysokou koncentrací různých funkcí (sluţby, volný čas, relaxace) pro obyvatele města 

České Budějovice. 

4. Popis, jakým způsobem opatření řeší cíle a prioritní oblasti IPRM 

K cíli prioritní oblasti 1 Zvýšit kvalitu prostředí zóny IPRM vč. zlepšení stavu ţivotního prostředí 

přispívá opatření především zkvalitněním a modernizací veřejných prostranství. Ke zlepšení ţivotního 

prostředí přispívá opatření především realizací aktivit zaměřených na revitalizaci a obnovu městské 

zeleně. 

5. Cíle opatření 

Globální cíl opatření:  

 Zvýšit atraktivitu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve vnitřní části města. 

6. Popis opatření 

V rámci opatření budou z rozpočtu IPRM podpořeny následující aktivity: 

 komplexní revitalizace, úprava a vybavení veřejných prostranství zahrnující následující prvky: 

- povrchy,  

- veřejná zeleň,  

- veřejné osvětlení,  

- městský mobiliář a drobné architektonické prvky,  

- místní a účelové obsluţné komunikace,  

- přeloţky a výstavba technické infrastruktury,  

- hrubé terénní úpravy,  

- infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

- další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, 

podpora vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky 

parkování atp.). 
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7. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci opatření 

Č. Název projektu Předkladatel 
celkové způsobilé výdaje 

projektu (mil. Kč) 

celkové nezpůsobilé 

výdaje projektu (mil. Kč) 

Předpokládaný časový harmonogram 

Zahájení činnosti 
Ukončení 

činnosti 

1. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (28.října, K.Weisse, 

Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) 

MM České 

Budějovice 
80,565 60,961 2009 2011 

2. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (Baarova, Nová, 

Jeremiášova, B. Smetany, F. Šrámka, 

Skuherského) 

MM České 

Budějovice 
47,170 34,183 2011 2012 

3. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (Ţiţkova, Čechova, 

Roháče z Dubé) 

MM České 

Budějovice 
75,396 49,171 2012 2013 

4. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, J. 

Čapka, Puchmajerova, Vančury, V Hluboké 

cestě) 

MM České 

Budějovice 
39,349 30,286 2014 2014 

5. 
Rekonstrukce Palackého náměstí včetně 

parkové zeleně 

MM České 

Budějovice 
4,800 0,000 2009 2009 

6. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (U Malše, U Sirkárny, 

Vřesová, Tovární, Prokopa Holého, U 

Hřbitova) 

MM České 

Budějovice 
47,218 53,118 2012 2014 

7. Rekonstrukce komunikace Kněţskodvorská 
MM České 

Budějovice 
14,978 24,766 2013 2013 

8. 
Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. 

etapa 

MM České 

Budějovice 
30,000 45,297 2013 2014 

9. Rekonstrukce komunikace Křiţíkova 
MM České 

Budějovice 
14,036 38,343 2013 2014 

pozn. šedivě vyznačené jsou projekty navržené jako náhradní, případně tzv. doplňkové projekty, které budou financovány z jiných prostředků, než je oblast podpory 2.1 ROP  
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8. Předpokládané zdroje financování opatření, včetně předpokládaného ročního čerpání 

finančních prostředků 

Předpokládané zdroje financování v % v mil. Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 68,5 472,449 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0,0 0,000 

Dotace z rozpočtu Regionální rady celkem 31,5 217,188 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 353,512 

Celkové předpokládané výdaje 689,636 

9. Přepokládané výstupy opatření – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Kvantifikace 

Počáteční 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Indikátory pro projekty financované z oblasti podpory 2.1 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech 

celkem 
m

2
 0 61 300 

Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně ha 0 0,8 

Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a 

komunikační napojení 
m

2
 0 61 300 

Indikátory pro projekty financované z ostatních oblastí ROP, případně TOP 

Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací 

celkem 
km 0 6,3 

10. Způsob realizace opatření a okruh přepokládaných předkladatelů projektů naplňujících 

opatření 

Opatření bude realizováno projekty vybranými na základě návrhu a odsouhlasení řídícím výborem 

IPRM. Předkladatelem projektů je Statutární město České Budějovice, případně partneři. 

11. Předpoklady a rizika realizace opatření 

Mezi hlavní identifikovaná rizika realizace opatření patří zejména následující: 

 nedostatečná připravenost projektových záměrů v první fázi realizace IPRM (2008-2009) 

 nedostatek projektů, které splní kritéria přijatelnosti IPRM 

 příliš velké mnoţství projektových záměrů vzhledem k finanční alokaci na IPRM, nemoţnost 

podpořit vše 

 nesplnění navrţených hodnot indikátorů 

 nedodrţení časového harmonogramu opatření 

 nízká efektivita implementačních systémů na úrovni města 

 slabá podpora IPRM ze strany obyvatel a dalších subjektů 
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Pravděpodobnost vzniku uvedených rizik realizace opatření byla do značné míry minimalizována jiţ 

v průběhu přípravy IPRM. Značná část projektů navrţených k realizaci v rámci IPRM má jiţ 

v současnosti zpracovánu projektovou dokumentaci minimálně do úrovně územního rozhodnutí, 

v rámci přípravy IPRM rovněţ došlo k veřejnému projednání struktury navrhovaného opatření. 

Z hlediska finančního rozsahu projektových záměrů je sice patrný značný přesah nad rámec finanční 

alokace, tuto skutečnost lze, i s ohledem na charakter záměrů (rekonstrukce veřejných prostranství a 

komunikací, jejichţ realizace je pro město ve většině případů takřka nezbytná, přičemţ moţnost 

čerpání dotačních prostředků se v tomto ohledu jeví jako určitá moţnost jak „ulevit“ rozpočtu města) 

a jejich připravenost, spíše neţ za riziko označit za předpoklad vyuţití alokovaných finančních 

prostředků v maximální moţné míře. 

Riziko nedodrţení časového harmonogramu opatření je s ohledem na dostatečné časové rezervy 

nastavené u dílčích projektů takřka minimální. 

Podrobnější přehled hlavních identifikovaných rizik včetně stanovení míry pravděpodobnosti jejich 

vzniku a popisu jejich případné eliminace či minimalizace je součástí samostatné kapitoly (kapitola 

10 Analýza rizik IPRM). 

 

12. Popis jednotlivých projektů 

Popis jednotlivých projektů je z důvodu velkého rozsahu a tudíţ přehlednosti celého dokumentu 

uveden v příloze 1. II. IPRM. 
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5.2 Prioritní oblast 2: Plochy pro volnočasové aktivity a rekreaci 

5.2.1 Výchozí stav 

Vnitřní město, přestoţe stále nabývá na atraktivitě pro bydlení, nedisponuje v podstatě ţádným přímo 

vymezeným prostranstvím či lokalitou, která by umoţňovala volnočasové vyţití obyvatel. Tento stav 

neodpovídá současným poţadavkům obyvatel, čímţ se sniţuje atraktivit a těchto částí města a města 

jako celku.  

5.2.2 Cíle 

 Globální cíl prioritní oblasti: Zlepšit nabídku ploch a zařízení pro volnočasové aktivity 

obyvatel. 

 Specifický cíl prioritní oblasti: 

 Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit 

a rekreace. 

5.2.3 Komplexnost ve vztahu k prioritním oblastem uvedeným v Metodickém pokynu MMR 

pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM 

Aktivity v rámci této prioritní oblasti, na něţ jsou alokovány prostředky z rozpočtu IPRM, naplňují 

zejména následující prioritní oblasti Metodického pokynu MMR: 

 4. Přitaţlivá města 

 budování a/nebo zvýšení kvality infrastruktury pro kulturu, volný čas nebo cestovní ruch. 

 

Kromě uvedené hlavní prioritní oblasti, mohou aktivity IPRM dále přispívat k naplnění ostatních 

prioritních oblastí Metodického pokynu MMR nad rámec výše uvedené oblasti a to i přesto, ţe by 

zpracovaný IPRM měl primárně naplňovat pouze jednu vybranou oblast. Jedná se zejména o: 

 

 1. Ekonomický rozvoj 

 zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech - doplnění kulturní, sportovní a/nebo 

zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky. 

 2. Sociální integrace 

 infrastruktura pro sluţby osobám se sníţenou schopností pohybu a/nebo orientace, 

 infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů, 

 budování měst bez bariér, vytváření rovných podmínek mobility pro všechny. 

 

S ohledem na skutečnost, ţe se i přestoţe se jedná o tematický IPRM jedná o komplexní plán, jsou 

v rámci synergických efektů kromě primární oblasti dotčeny i další oblasti, které výsledné dopady 

zpracovaného IPRM dále násobí. 
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5.2.4 Popis prioritní oblasti 

Prioritní oblast je zaměřena na rozvoj ploch a zařízení pro volnočasové aktivity. Opatření a aktivity 

v rámci této prioritní oblasti se zaměřují primárně na rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity a 

zahrnují: 

 zvyšování kvality sportovních, volnočasových a kulturních zařízení a prostor, které jsou 

důleţitým aspektem rozvoje města především z hlediska posilování kvality ţivota jeho 

obyvatel, 

Přestoţe jsou aktivity realizovány ve vnitřním městě, podpořené lokality mají zpravidla širší dopad na 

obyvatele a další subjekty působící na území celého města. 

Kromě těchto aktivit se za součást IPRM povaţují další aktivity, které jsou v souladu s cíli opatření. 

5.2.5 Vazba na ROP a SWOT analýzu zvoleného tématu IPRM 

Vzájemnou provázanost prioritní oblasti 2 Veřejné sluţby s ROP Střední Čechy a SWOT analýzou 

zóny ilustruje Tabulka 22. 
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Tabulka 22 – Provázanost ROP, SWOT analýzy zóny, prioritních oblastí a aktivit IPRM 

Prioritní 

oblast IPRM 
Aktivita IPRM 

Řešené slabé 

stránky / ohroţení 

ze SWOT analýzy 

zóny 

Rozvíjené silné 

stránky / příleţitosti 

ze SWOT analýzy 

zóny 

Primárně rozvíjená 

oblast ROP (příp. 

TOP) 

Rozvíjená prioritní 

oblast dle 

Metodického 

pokynu MMR 

Indikativní seznam 

projektů 

2. Plochy pro 

volnočasové 

aktivity a 

rekreaci 

Revitalizace zeleně a ploch pro 

sport a rekreaci 

Nevyhovující stav 

infrastruktury 

volnočasových aktivit  

Další posilování 

vybavenosti pro 

moţnosti 

volnočasových aktivit 

Další rozšiřování a 

modernizace areálů 

pro volný čas a 

rekreaci 

Rozvoj infrastruktury 

veřejných sluţeb 

 

Přitaţlivá města 

(infrastruktura pro 

kulturu a volný čas) 

 

- Venkovní plovárna 

- Lannův kanál 

- Vodácký stadion České 

Vrbné 

- Lannova loděnice – 

kotviště lodí 

- Půjčovna loděk 

Sokolský ostrov 

- Půjčovna loděk a vodní 

atrakce Malý jez 

- Marina České Vrbné 

- Kotviště lodí Nový 

most 
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5.2.6 Opatření 2.1. Modernizace, rekonstrukce a rozvoj ploch a zařízení pro volnočasové 

aktivity a rekreaci 

 

13. Název opatření 

Modernizace, rekonstrukce a rozvoj ploch a zařízení pro volnočasové aktivity a rekreaci 

14. Financující OP 

Regionální operační program Regionu soudrţnosti Jihozápad 

15. Vazba na prioritu 

Opatření je obsahově identické s prioritní oblastí 2. Plochy pro volnočasové aktivity a rekreaci. 

Zaměřuje se na pestré spektrum občanské vybavenosti zajišťující veřejné sluţby pro obyvatele města, 

zejména na zařízení pro realizaci volnočasových aktivit včetně sportu a na rozvoj cestovního ruchu. 

16. Popis, jakým způsobem opatření řeší cíle a priority IPRM 

Opatření naplňuje cíl prioritní oblasti zejména rozvojem ploch pro volnočasové aktivity v blízkosti 

historického centra a aktivitami (projekty) zaměřenými na vyuţití potenciálu Vltavy pro rekreaci a 

rozvoj cestovního ruchu. 

17. Cíle opatření 

Globální cíl opatření:  

 Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a 

rekreace. 

18. Popis opatření 

V rámci opatření budou z rozpočtu IPRM podpořeny následující aktivity: 

 budování, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro volnočasové aktivity obyvatel - 

sportovně-rekreační zařízení a zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity 

(např. kultura) s ohledem na zvýšení kvality nabízených sluţeb pro veřejnost, 
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19. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci opatření 

Č. Název projektu Předkladatel 
celkové způsobilé výdaje 

projektu (mil. Kč) 

celkové nezpůsobilé 

výdaje projektu (mil. 

Kč) 

Předpokládaný časový harmonogram 

Zahájení činnosti 
Ukončení 

činnosti 

1. Venkovní plovárna MM České Budějovice 50,000 0,000 2009 2010 

2. Lannův kanál MM České Budějovice 72,000 0,000 2009 2011 

3. Vodácký stadion České Vrbné MM České Budějovice 42,000 0,000 2009 2011 

4.  Lannova loděnice – kotviště lodí MM České Budějovice 1,200 0,000 2010 2011 

5. Půjčovna loděk Sokolský ostrov MM České Budějovice 1,000 0,000 2010 2011 

6. Půjčovna loděk a vodní atrakce Malý jez MM České Budějovice 1,000 0,000 2011 2012 

7. Marina České Vrbné MM České Budějovice 3,500 0,000 2011 2013 

8. Kotviště lodí Nový most 
SK vodní slalom České 

Budějovice 
22,000 0,000 2012 2013 

pozn. šedivě vyznačené jsou projekty navržené jako náhradní, případně tzv. doplňkové projekty, které budou financovány z jiných prostředků, než je oblast podpory 2.1 ROP 
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20. Předpokládané zdroje financování opatření, včetně předpokládaného ročního čerpání 

finančních prostředků 

Předpokládané zdroje financování v % v mil. Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 14,4 27,825 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0,0 0,000 

Dotace z rozpočtu Regionální rady celkem 85,6 164,875 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 192,700 

Celkové předpokládané výdaje 192,700 

 

21. Přepokládané výstupy opatření – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Kvantifikace 

Počáteční 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Indikátory pro projekty financované z oblasti podpory 2.1 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sluţby 

OVS 
m

2 
0 3 320 

Počet nově vytvořených pracovních míst na udrţitelný rozvoj 

měst 
počet 0 1 

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové 

aktivity 
počet 0 3 

Indikátory pro projekty financované z ostatní oblastí podpory ROP, případně TOP 

Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních 

zařízení celkem 
počet 0 4 

Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť počet 0 4 

Počet nově vytvořených pracovních  míst na rozvoj cest. ruchu počet 0 10 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe  počet 0 5 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny  počet 0 5 

 

22. Způsob realizace opatření a okruh přepokládaných předkladatelů projektů naplňujících 

opatření 

Opatření bude realizováno projekty vybranými na základě návrhu a odsouhlasenými řídícím výborem 

IPRM. V případě většiny uvedených dílčích projektů směřujících k naplnění opatření bude 

předkladatelem Magistrát města České Budějovice.  

U části aktivit zaměřených na oblast splavnění Vltavy bude předkladatelem příslušného projektu 

Sportovní klub vodní slalom České Budějovice. 

Opatření bude z části realizováno projekty, které se budou ucházet o podporu z jiných oblastí podpory 

ROP, které jsou v souladu s cíli tohoto opatření nebo nadřazené prioritní oblasti. 
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23. Předpoklady a rizika realizace opatření 

Mezi hlavní identifikovaná rizika realizace opatření patří zejména následující: 

 nedostatečná připravenost projektových záměrů v první fázi realizace IPRM (2008-2009) 

 nedostatek projektů, které splní kritéria přijatelnosti IPRM 

 nesplnění navrţených hodnot indikátorů 

 nedodrţení časového harmonogramu opatření 

 nízká efektivita implementačních systémů na úrovni města 

 slabá podpora IPRM ze strany obyvatel a dalších subjektů 

 vedlejší vlivy a nepředvídatelné události znesnadňující úspěšnou realizaci IPRM 

Pravděpodobnost vzniku uvedených rizik realizace opatření byla do značné míry minimalizována jiţ 

v průběhu přípravy IPRM. V rámci přípravy IPRM rovněţ došlo k veřejnému projednání struktury 

navrhovaného opatření. 

Riziko nedodrţení časového harmonogramu opatření je s ohledem na dostatečné časové rezervy 

nastavené u dílčích projektů takřka minimální. 

Podrobnější přehled hlavních identifikovaných rizik včetně stanovení míry pravděpodobnosti jejich 

vzniku a popisu jejich případné eliminace či minimalizace je součástí samostatné kapitoly (kapitola 

10 Analýza rizik IPRM). 

 

24. Popis jednotlivých projektů 

Popis jednotlivých projektů je z důvodu velkého rozsahu a tudíţ přehlednosti celého dokumentu 

uveden v příloze 1. II. IPRM. 
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5.3 Prioritní oblast 3: Implementace IPRM 

5.3.1 Výchozí stav 

Integrovaný přístup k rozvoji města vyţaduje odpovídající lidské i materiální kapacity na zajištění 

bezproblémové přípravy a realizace IPRM, jeho pravidelného monitorování, vyhodnocování a 

zajištění publicity a šíření informací o realizaci a výsledcích IPRM (provoz webových stránek, místní 

periodikum a další formy).  

5.3.2 Cíle 

 Globální cíl prioritní oblasti: Zajistit efektivní implementaci IPRM. 

 Specifický cíl prioritní oblasti: Zajistit efektivní řízení, monitorování, vyhodnocení, úpravy 

a publicitu IPRM. 

5.3.3 Komplexnost ve vztahu k prioritním oblastem uvedeným v Metodickém pokynu MMR 

pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM 

S ohledem na skutečnost, ţe je IPRM nasměrováno na oblast přitaţlivých měst, je zřejmé, ţe i řádné 

řízení a správa IPRM přispějí k naplňování hlavních cílů IPRM a tím i cílů zmíněné oblasti. 

Protoţe však v rámci příslušné priority dojde rovněţ k zlepšení schopností magistrátu města spravovat 

a řídit rozsáhlé rozvojové projekty jako je předloţený IPRM, přispěje realizace IPRM nepřímo, 

v rámci synergických efektů i k následující prioritní oblasti metodického pokynu MMR: 

 6. Správa věcí veřejných 

 integrovaný přístup k udrţitelnému rozvoji měst, 

 účast občanů, 

 sítě a výměna zkušeností. 

5.3.4 Popis prioritní oblasti 

Prioritní oblast je zaměřena na řízení, monitorování a hodnocení IPRM a obsahuje aktivity posilující 

administrativní kapacity magistrátu města, resp. příslušných odborů podílejících se na přípravě a 

zajištění realizace a administrace IPRM. Aktivity budou zaměřeny jednak na vlastní řízení a 

administraci projektových záměrů a projektů, a jednak na zpracování souvisejících evaluačních, 

koncepčních a jiných studií a dokumentů vztahujících se k přípravě a realizaci IPRM a na zabezpečení 

dostatečné publicity IPRM.  

Z toho je zřejmé, ţe aktivity podpořené v rámci této prioritní oblasti nejsou investičními ani 

neinvestičními projekty, a ţe tudíţ v rámci opatření prioritní oblasti není relevantní indikativní výčet 

projektových záměrů. 

5.3.5 Vazba na ROP a SWOT analýzu zvoleného tématu IPRM 

Vzájemnou provázanost prioritní oblasti 3 Implementace IPRM s ROP a SWOT analýzou zóny 

ilustruje Tabulka 23.  
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Tabulka 23: Provázanost ROP, SWOT analýzy zóny, prioritních oblastí a aktivit IPRM 

Prioritní 

oblast 

IPRM 

Aktivita IPRM 

Řešené slabé 

stránky / ohroţení 

ze SWOT analýzy 

zóny 

Rozvíjené silné 

stránky / 

příleţitosti ze 

SWOT analýzy 

zóny 

Primárně 

rozvíjená oblast 

ROP (příp. TOP) 

Rozvíjená 

prioritní oblast 

dle Metodického 

pokynu MMR 

Indikativní seznam 

projektů 

3. 

Implementa

ce IPRM 

posilování administrativní kapacity a 

zabezpečení činnosti magistrátu ve vazbě na 

řízení, monitorování a hodnocení IPRM, 

zajištění činnosti subjektů implementační 

struktury IPRM (např. Řídícího výboru, 

pracovních skupin),  

šíření informací o IPRM a jednotlivých 

projektech v rámci IPRM směrem k široké 

veřejnosti,  

zprostředkování zkušeností jednotlivých 

aktérů zapojených do realizace IPRM (např. 

organizace seminářů a workshopů) 

zpracování studií a analýz ve vazbě na 

přípravu a realizaci IPRM 

 Posilování pozice 

centra města a 

jeho významu pro 

tvorbu image 

města 

Existence 

dostatečného 

mnoţství 

projektových 

záměrů pro 

naplnění priorit 

IPRM 

 Správa věcí 

veřejných 

Řízení IPRM 
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5.3.6 Opatření 3.1. Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 

1. Název opatření 

Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 

2. Financující OP 

Regionální operační program Regionu soudrţnosti Jihozápad 

3. Vazba na prioritu 

Opatření je obsahově identické s prioritní oblastí, přičemţ se zaměřuje na řízení, monitorování a 

hodnocení IPRM a obsahuje činnosti posilující administrativní kapacity magistrátu města, resp. 

příslušných odborů podílejících se na přípravě a zajištění realizace a administrace IPRM. 

4. Popis, jakým způsobem opatření řeší cíle a priority IPRM 

Cíl prioritní oblasti 3 Zajistit efektivní implementaci IPRM řeší opatření prostřednictvím aktivit 

zaměřených na administraci a řízení projektů a na zpracování potřebných souvisejících studií a 

dokumentů a realizaci publicity IPRM. 

5. Cíle opatření 

Globální cíl opatření:  

 Zajistit efektivní řízení, monitorování, vyhodnocení, úpravy a publicitu IPRM. 

6. Popis opatření 

V rámci opatření budou z rozpočtu IPRM podpořeny následující aktivity: 

  posilování administrativní kapacity a zabezpečení činnosti magistrátu ve vazbě na 

řízení, monitorování a hodnocení IPRM, 

  zajištění činnosti subjektů implementační struktury IPRM (např. Řídícího výboru, 

pracovních skupin),  

  šíření informací o IPRM a jednotlivých projektech v rámci IPRM směrem k široké 

veřejnosti,  

  zprostředkování zkušeností jednotlivých aktérů zapojených do realizace IPRM (např. 

organizace seminářů a workshopů) 

  zpracování studií a analýz ve vazbě na přípravu a realizaci IPRM 
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7. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci opatření9 

Není relevantní. Činnosti v rámci opatření nebudou realizovány ve formě dílčích samostatných 

projektů, ale jako ucelený soubor aktivit souvisejících s řízením IPRM. 

 

8. Předpokládané zdroje financování opatření, včetně předpokládaného ročního čerpání 

finančních prostředků – závazné pro oblast podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad 

Předpokládané zdroje financování v % v mil. Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 34,2 5,137 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM 0,0 0,000 

Dotace z rozpočtu Regionální rady celkem 65,8 9,863 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 15,000 

Celkové předpokládané výdaje 15,000 

9. Přepokládané výstupy opatření – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Kvantifikace 

Počáteční hodnota Předpokládaná 

budoucí hodnota 

Indikátory pro projekty financované z oblasti podpory 2.1 

Počet projektů zaměřených na řízení 

IPRM 
počet 0 1 

Indikátory pro projekty financované z ostatní oblastí podpory ROP, případně TOP 

S ohledem na skutečnost, ţe v dané prioritní oblasti a opatření nejsou ţádné projekty financované z 

ostatních oblastí ROP či TOP, je tento údaj irelevantní. 

 

                                                      

 

9
 NEPOVINNÉ pro projekty předkládané do ostatních oblastí ROP NUTS II Jihozápad a do TOP. Vyplňuje se 

pouze v případě, ţe je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti. 
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10. Způsob realizace opatření a okruh přepokládaných předkladatelů projektů naplňujících 

opatření 

Realizace opatření je daná podmínkami IPRM, resp. podmínkami oblasti podpory 2.1 ROP. 

 

11. Předpoklady a rizika realizace opatření 

Jako hlavní rizika realizace opatření můţeme identifikovat zejména: 

 nedodrţení časového harmonogramu opatření 

 nízká efektivita implementačních systémů na úrovni města 

Pravděpodobnost vzniku uvedených rizik realizace opatření byla do značné míry minimalizována jiţ 

v průběhu přípravy IPRM. V rámci přípravy IPRM rovněţ došlo k veřejnému projednání struktury 

navrhovaného opatření. 

Riziko nedodrţení časového harmonogramu opatření do značné míry souvisí s dodrţováním časového 

harmonogramu opatření 1.1. a 2.1., v jejichţ rámci dojde k faktické realizaci investičních záměrů 

navrţených v rámci IPRM. S ohledem na jiţ zmiňované dostatečné časové rezervy nastavené u 

dílčích projektů v uvedených dvou opatřeních je zmíněné riziko prakticky minimální. K tomuto 

konstatování opravňuje i skutečnost, ţe faktická realizace IPRM je předpokládána do roku 2014, v 

případě zpoţdění realizace dílčích projektů v rámci IPRM tedy existuje dostačující časová rezerva na 

zabezpečení činností v oblasti řízení IPRM tak, aby byl dodrţen mezní termín realizace IPRM. 

Z důvodu zajištění adekvátní implementace IPRM na úrovni města byly jiţ na začátku zpracování 

dokumentu IPRM ustaveny jednotlivé subjekty systému řízení IPRM a zejména byly vymezeny, resp. 

vzaty v potaz jejich kompetence (manaţer IPRM, řídící výbor, zastupitelstvo města, řídící orgán 

ROP). Na implementaci IPRM jsou v rozpočtu IPRM rovněţ vyčleněny odpovídající finanční 

prostředky. 

Podrobnější přehled hlavních rizik identifikovaných v rámci IPRM včetně stanovení míry 

pravděpodobnosti jejich vzniku a popisu jejich případné eliminace či minimalizace je součástí 

samostatné kapitoly dokumentu IPRM (kapitola 10 Analýza rizik IPRM). 

 

12. Popis jednotlivých projektů 

Kapitola není relevantní s ohledem na skutečnost, ţe činnosti v rámci opatření nebudou realizovány ve 

formě dílčích samostatných projektů, ale jako ucelený soubor aktivit souvisejících s řízením IPRM. 
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6 POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSLEDKŮ A VÝSTUPŮ, VČETNĚ KVANTIFIKACE CÍLŮ A 

DEFINOVÁNÍ INDIKÁTORŮ 

Pro sledování očekávaných výsledků a výstupů realizace IPRM je v této kapitole definován soubor 

indikátorů včetně kvantifikace. Indikátory se váţí k prioritním oblastem IPRM, přičemţ jejich 

kvantifikace je odvozena pouze od aktivit, které jsou součástí vlastního IPRM. 

Při výběru indikátorů jsou respektovány následující principy a zásady: 

 indikátory vycházejí ze souboru ukazatelů obsaţených v ROP Regionu soudrţnosti 

Jihozápad a navazujících dokumentech, 

 indikátory jsou zvolené s ohledem na to, aby relativně komplexně vypovídaly o 

úspěšnosti jednotlivých prioritních oblastí a opatření IPRM České Budějovice, 

 indikátory jsou zvolené tak, aby při pokrytí všech prioritních oblastí a opatření IPRM 

České Budějovice byly současně snadno měřitelné a zjistitelné a aby jejich struktura 

byla jednoduchá a přehledná. 

 

Tabulka 24 – Hierarchie indikátorové soustavy ve vazbě na hierarchii cílů IPRM 

Hierarchie cílů Hierarchie indikátorů 

Zkvalitnit fyzické prostředí a vybavenost města pro 

volnočasové aktivity a zlepšit tak podmínky pro bydlení 

zejména ve vnitřní části města pro všechny skupiny 

obyvatel města 

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšujících 

atraktivitu) města 

Průměrný podíl revitalizované plochy na ploše 

dotčené části obce (tj. zóny IPRM) 

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci 

projektů na udrţitelný rozvoj města 

REVITALIZACE FYZICKÉHO PROSTŘEDÍ  

Zvýšit kvalitu fyzického prostředí primárně ve vnitřní 

části města 
 

 Zvýšit atraktivitu veřejných prostranství, 

komunikací a zeleně ve vnitřní části města 

 Plocha regenerovaných a revitalizovaných 

objektů 

 Plocha objektů a území tvořících a 

usnadňujících dopravní a komunikační napojení 

PLOCHY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A 

REKREACI 
 

Zlepšit nabídku ploch a zařízení pro volnočasové 

aktivity obyvatel 
 

 Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných 

sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace 

 Plocha regenerovaných a revitalizovaných 

objektů  

 Počet nově vytvořených pracovních míst 

 Plocha rekonstruovaných objektů OVS 
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IMPLEMENTACE IPRM  

Zajistit efektivní implementaci IPRM  

 Zajistit efektivní řízení, monitorování, vyhodnocení, 

úpravy a publicitu IPRM. 
 Počet projektů zaměřených na řízení IPRM 

 

Indikátory lze rozdělit podle toho, zda se jedná o indikátory vztahující se k naplnění cílů a indikátorů 

oblasti 2.1. ROP, nebo zda se jedná o indikátory vztaţené k cílům vlastního IPRM.  

Indikátory vztahující se k cílům vlastního IPRM vycházejí ze souboru indikátorů doporučených pro 

IPRM v Prováděcím dokumentu ROP, oblasti podpory 2.1. 

Druhým dělícím kritériem indikátorů je míra jejich obecnosti/specifičnosti – v této souvislosti se dělí 

na obecnější indikátory výsledků a specifičtější indikátory výstupů. Indikátory výstupů se v této 

souvislosti váţí spíše k úrovni opatření, zatímco indikátory výsledků odpovídají úrovni prioritních 

oblastí. 

V další tabulce jsou uvedeny kvantifikace jednotlivých indikátorů. Hodnoty pro všechny uvedené 

indikátory budou monitorované Statutárním městem České Budějovice, resp. příslušným odborem 

magistrátu. Naplňování indikátorů bude sledováno průběţně, závazné je jedno měření hodnoty při 

ukončení realizace projektů v rámci IPRM. Za výchozí rok (pro počáteční hodnoty indikátorů) je 

povaţován rok 2007. 

Tabulka 25 – Kvantifikace indikátorů 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 

jedn. 

Kvantifikace 

Počáteční 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Indikátory výstupu ROP 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 0 72 600 

Indikátory výsledku ROP 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem m
2 

0 64 600 

Počet podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a 

zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem 
počet 0 6 

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný 

rozvoj města 
počet 0 1 

Indikátory IPRM 

Indikátory Opatření 1.1. 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem m
2 

0 61 300 

Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně ha
 

0 0,8 

Plocha objektů a území tvořících a usnadňujících dopravní a 

komunikační napojení 
m

2
 0 61 300 

Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem km 0 6,3 
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Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 

jedn. 

Kvantifikace 

Počáteční 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Indikátory Opatření 2.1. 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sluţby OVS m
2
 0 3 320 

Počet nově vytvořených pracovních míst na udrţitelný rozvoj měst počet 0 1 

Počet nových a zrekonstruovaných zařízení pro volnočasové aktivity počet 0 3 

Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení 

celkem 
počet 0 4 

Počet nových a zrekonstruovaných přístavů a přístavišť počet 0 4 

Počet nově vytvořených pracovních  míst na rozvoj cest. ruchu počet 0 10 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe  počet 0 5 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny  počet 0 5 

Indikátory Opatření 3.1. 

Počet projektů zaměřených na řízení IPRM počet 0 1 
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7 FINANČNÍ PLÁN A ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Účelem této kapitoly je popsat rozpočet IPRM v členění dle jednotlivých opatření IPRM a dle 

jednotlivých let realizace IPRM včetně zdrojů financování. Jedná se o rozpočet na realizaci projektů, 

které jsou podpořitelné z oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad a které budou vybrány 

k podpoře. Projekty podpořitelné z jiných oblastí podpory ROP NUTS II Jihozápad nebo z jiných 

operačních programů mohou být financovány mimo rozpočet IPRM. 

Finanční plán vychází z předpokládaného harmonogramu realizace a předpokládané výše způsobilých 

výdajů projektů zařazených do aktuálního indikativního seznamu projektových záměrů. 

Tabulka 26 – Plán alokace finančních prostředků na jednotlivá opatření IPRM 

Opatření 1.1 2.1 3.1 

Výše podpory (% celkové alokace na 

IPRM České Budějovice) 
88,9% 8,5% 2,6% 

 

Tabulka 27 – Plán alokace finančních prostředků na jednotlivé roky realizace IPRM 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Výše podpory (% celkové alokace na 

IPRM České Budějovice) 
13,4% 13,4% 13,7% 20,2% 21,3% 18,0% 13,4% 

 

Tabulka 28 – Rozpočet IPRM po letech 

 
Celkové náklady 

Operační program ROP – oblast podpory „urban“ ROP – ostatní oblasti 

podpory 

Rok 

ROP Z toho dotace 

EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) 
CZK 

(mil.) 

2009 3,191 78,821 1,504 37,142 1,538 38,000 

2010 3,190 78,810 1,563 38,617 1,583 39,100 

2011 3,256 80,443 1,340 33,102 1,650 40,767 

2012 4,793 118,407 1,270 31,369 0,513 12,667 

2013 5,066 125,156 1,522 37,593 4,686 115,749 

2014 4,274 105,580 1,114 27,518 2,584 63,838 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Celkem 23,771 587,216 8,312 205,341 12,554 310,120 
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Tabulka 29 – Rozpočet IPRM podle opatření a dílčích projektů 

Opatření / projekt ROP – oblast podpory „urban“ ROP – ostatní oblasti podpory 

Číslo Název opatření 
Celkem Z toho dotace ROP Celkem Z toho dotace 

EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) CZK (mil.) 

1. 
Opatření 1.1. Revitalizace veřejných prostranství 

a městské zeleně celkem 
21,140 522,216 6,582 162,600 6,777 167,420 2,210 54,588 

1.1. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (28.října, K.Weisse, 

Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) 

5,729 141,525 2,145 52,976 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (Baarova, Nová, 

Jeremiášova, B. Smetany, F. Šrámka, 

Skuherského) 

3,293 81,353 1,256 31,017 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (Ţiţkova, Čechova, 

Roháče z Dubé) 

5,043 124,566 2,007 49,577 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, J. 

Čapka, Puchmajerova, Vančury, V Hluboké 

cestě) 

2,819 69,635 1,047 25,874 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5. 
Rekonstrukce Palackého náměstí včetně parkové 

zeleně 
0,194 4,800 0,128 3,156 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.6. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch 

komunikací v oblasti (U Malše, U Sirkárny, 

Vřesová, Tovární, Prokopa Holého, U Hřbitova) 

4,062 100,336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7. Rekonstrukce komunikace Kněţskodvorská 0,000 0,000 0,000 0,000 1,609 39,744 0,561 13,855 

1.8. 
Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. 

etapa 
0,000 0,000 0,000 0,000 3,048 75,297 1,123 27,750 

1.9. Rekonstrukce komunikace Křiţíkova 0,000 0,000 0,000 0,000 2,120 52,379 0,526 12,983 

2. 
Opatření 2.1. Modernizace, rekonstrukce a 

rozvoj ploch a zařízení pro volnočasové aktivity 
2,024 50,000 1,331 32,878 5,777 142,700 5,343 131,998 
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Opatření / projekt ROP – oblast podpory „urban“ ROP – ostatní oblasti podpory 

Číslo Název opatření 
Celkem Z toho dotace ROP Celkem Z toho dotace 

EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) CZK (mil.) 

a rekreaci celkem 

2.1. Venkovní plovárna 2,024 50,000 1,331 32,878 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2. Lannův kanál 0,000 0,000 0,000 0,000 2,915 72,000 2,696 66,600 

2.3. Vodácký stadion České Vrbné 0,000 0,000 0,000 0,000 1,700 42,000 1,573 38,850 

2.4. Lannova loděnice – kotviště lodí 0,000 0,000 0,000 0,000 0,049 1,200 0,045 1,110 

2.5. Půjčovna loděk Sokolský ostrov 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 1,000 0,037 0,925 

2.6. Půjčovna loděk a vodní atrakce Malý jez 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 1,000 0,037 0,925 

2.7. Marina České Vrbné 0,000 0,000 0,000 0,000 0,142 3,500 0,131 3,238 

2.8. Kotviště lodí Nový most 0,000 0,000 0,000 0,000 0,891 22,000 0,824 20,350 

3. 
Opatření 3.1. Řízení, monitorování, hodnocení a 

publicita IPRM celkem 
0,607 15,000 0,399 9,863 0,000 0,000 0,000 0,000 

Celkem IPRM 23,771 587,216 8,312 205,341 12,554 310,120 7,553 186,585 

pozn. barevně označené projekty jsou přímou součástí IPRM, ostatní nevyznačené projekty jsou projekty navržené jako náhradní, případně tzv. doplňkové projekty, které budou financovány 

z jiných prostředků než je oblast podpory 2.1 ROP 
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Tabulka 30 – Zdroje financování IPRM 

 

Číslo Název opatření 

Celkem 

Dotace (mil. Kč) Další veřejné zdroje 

Celkem 
Z toho dotace ROP – 

oblast podpory „urban“ 

Z toho dotace ROP – 

ostatní oblasti podpory 
Obec 

EUR 

(mil.) 

CZK 

(mil.) 
EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) CZK (mil.) EUR (mil.) CZK (mil.) 

EUR 

(mil.) 

CZK 

(mil.) 

1. 
Revitalizace veřejných 

prostranství a městské zeleně 
27,917 689,636 8,792 217,188 6,582 162,600 2,210 54,588 19,125 472,449 

2. 

Modernizace, rekonstrukce a 

rozvoj ploch a zařízení pro 

volnočasové aktivity a rekreaci 

7,801 192,700 6,674 164,875 1,331 32,878 5,343 131,998 1,126 27,825 

3. 
Řízení, monitorování, hodnocení a 

publicita IPRM 
0,607 15,000 0,399 9,863 0,399 9,863 0,000 0,000 0,208 5,137 

Celkem IPRM 36,325 897,336 15,866 391,926 8,312 205,341 7,553 186,585 20,459 505,410 
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Tabulka 31 – Harmonogram realizace IPRM 

Číslo Název opatření / projektu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 
Opatření 1.1. Revitalizace veřejných 

prostranství a městské zeleně 
        

1.1. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a 

ploch komunikací v oblasti (28.října, 

K.Weisse, Skuherského, Kostelní, 

Baarova, Nerudova) 

        

1.2. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a 

ploch komunikací v oblasti (Baarova, 

Nová, Jeremiášova, B. Smetany, F. 

Šrámka, Skuherského) 

        

1.3. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a 

ploch komunikací v oblasti (Ţiţkova, 

Čechova, Roháče z Dubé) 

        

1.4. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a 

ploch komunikací v oblasti (Čsl. legií, E. 

Beneše, J. Čapka, Puchmajerova, 

Vančury, V Hluboké cestě) 

        

1.5. 
Rekonstrukce Palackého náměstí včetně 

parkové zeleně 
        

1.6. 

Rekonstrukce veřejných prostranství a 

ploch komunikací v oblasti (U Malše, U 

Sirkárny, Vřesová, Tovární, Prokopa 

Holého, U Hřbitova) 

        

1.7. 
Rekonstrukce komunikace 

Kněţskodvorská 
        

1.8. 
Rekonstrukce komunikace Lannova třída 

III. etapa 
        

1.9. Rekonstrukce komunikace Křiţíkova         

2. 

Opatření 2.1. Modernizace, rekonstrukce 

a rozvoj ploch a zařízení pro volnočasové 

aktivity a rekreaci 
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Číslo Název opatření / projektu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2.1. Venkovní plovárna         

2.2. Lannův kanál         

2.3. Vodácký stadion České Vrbné         

2.4. Lannova loděnice – kotviště lodí         

2.5. Půjčovna loděk Sokolský ostrov         

2.6. Půjčovna loděk a vodní atrakce Malý jez         

2.7. Marina České Vrbné         

2.8. Kotviště lodí Nový most         

3. 
Opatření 3.1. Řízení, monitorování, 

hodnocení a publicita IPRM 
        

3. 
Opatření 3.1. Řízení, monitorování, 

hodnocení a publicita IPRM  
        

pozn. barevně označené projekty jsou přímou součástí IPRM, ostatní nevyznačené projekty jsou projekty navržené jako náhradní, případně tzv. doplňkové projekty, které budou financovány 

z jiných prostředků než je oblast podpory 2.1 ROP 
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8 POPIS REALIZACE PARTNERSTVÍ, ZAPOJENÍ PARTNERŮ PŘI TVORBĚ A 

REALIZACI IPRM 

Cílem této kapitoly IPRM je popsat způsob realizace partnerství při tvorbě a realizaci IPRM a to jak 

v přípravné, tak v implementační fázi IPRM. 

8.1 Zapojení partnerů při přípravě IPRM 

Město si je plně vědomo potřebnosti realizovat tematický IPRM na principu partnerství se všemi 

potenciálními subjekty, kteří by se mohli jak na přípravě, tak na realizace IPRM podílet. 

Pro zajištění partnerského přístupu při přípravě a realizaci IPRM města připravil zodpovědný odbor 

města plán realizace partnerství, který k zajištění principu partnerství navrhuje následující aktivity: 

 informování relevantních subjektů na území města o průběhu zpracování IPRM; 

 organizování a zveřejnění výzvy zájemcům z řad občanů, neziskových organizací i 

podnikatelských subjektů k předkládání námětů a připomínek ke zpracovanému IPRM; 

 účast partnerů v pracovní skupině pro přípravu IPRM, 

 veřejné projednáním IPRM. 

Výstupy z jednání s jednotlivými partnery jsou navíc zveřejňovány na webových stránkách města, 

respektive příslušného IPRM. Na webových stránkách města/ IPRM je rovněţ zveřejněn telefonický 

kontakt a e-mailová adresa, kde je moţno po celou dobu procesu zpracování IPRM získávat informace 

o probíhajících aktivitách. Zveřejněn je zde rovněţ harmonogram přípravy IPRM, případně 

zprostředkován kontakt na zpracovatele IPRM, řídící výbor či pracovní skupinu. 

Bliţší popis vlastního zapojení partnerů v rámci jednotlivých uvedených aktivit je detailně popsán 

v následujících podkapitolách. 

8.1.1 Informování relevantních subjektů na území města o průběhu zpracování IPRM 

Město České Budějovice informovalo občany a organizace o průběhu zpracování IPRM 

prostřednictvím článků v periodiku Statutárního města České Budějovice (radniční noviny). 

Informovanost občanů a partnerů probíhala zároveň prostřednictvím webových stránek města, 

v jejichţ rámci byla zřízena přímá podstránka týkající se zpracovávaného IPRM. 

Příklady uveřejněných článků v tisku a na webových stránkách města včetně hlavních témat v nich 

řešených jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 32: Informování o průběhu zpracování IPRM - únor 2008 aţ srpen 2008 

Datum 

zveřejnění 
Název článku Hlavní řešená témata 

Radniční noviny 

Červenec 2008 Budějovice mohou získat miliardu korun. 

Informace o průběhu zpracování zónového 

IPRM města a rozhodnutí připravit i tzv. 

tematický IPRM. 

Webové stránky města 
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Datum 

zveřejnění 
Název článku Hlavní řešená témata 

16. 6. 2008 
Materiály pro jednání Rady města, která 

se konala dne 13. 8. 2008 

Schválení prvního návrh indikativního návrhu 

aktivit pro tematický IPRM, včetně 

indikativního finančního rámce IPRM. 

24. 6. 2008 
Materiály pro jednání Rady města, která 

se konala dne 11. 6. 2008 

Rada města schválila sloţení pracovních skupin 

IPRM. pro IPRM města. 

21. 5. 2008 
Materiály pro jednání zastupitelstva 

města, které se konalo dne 29. 5. 2008 

Schválení zpracování tematického IPRM na 

oblast přitaţlivá města. 

14. 05. 2008 
Materiály pro jednání Rady města, která 

se konala dne 21. 5. 2008 

Rozhodnutí o hlavních prioritách a směrech, 

která by mohl tematický IPRM řešit. Schválena 

varianta zaměřená na oblast přitaţlivá města. 

Ustavení řídícího výboru pro IPRM 

odpovídajícímu sloţení pracovní skupiny rady 

města pro IPRM. 

Schválení indikativního seznamu námětů/ 

záměrů, které by mohly slouţit k naplnění 

tematického IPRM města. 

01. 05. 2008 
Materiály pro jednání Rady města, která 

se konala dne 7. 5. 2008 

Schválení záměru zpracovat tematický 

Integrovaný plán rozvoje města. 

 

8.1.2 Účast partnerů v pracovních skupinách pro přípravu IPRM 

Informování partnerů prostřednictvím tisku a webových stránek bylo doprovázeno dalšími aktivitami 

města ve vztahu k publicitě přípravy IPRM zejména s cílem informovat potenciální partnerské 

subjekty o chystaném IPRM a moţnosti jejich zapojení do zpracování. 

V průběhu července 2008 oslovilo město České Budějovice vytipované subjekty ve městě s nabídkou 

moţnosti jejich zapojení do přípravy tematického Integrovaného plánu rozvoje města. 

Ze subjektů, které na výzvu reagovaly, byla následně sestavena pracovní skupina pro tematický 

Integrovaný plán rozvoje města.  

Hlavní role pracovní skupiny ve vztahu k přípravě IPRM spočívala ve zpracování projektových 

záměrů za příslušné oblasti, projednání SWOT a situačních analýz. Cílem činnosti skupiny bylo 

shromáţdit široké spektrum záměrů, ze kterých se poté budou vybírat ty, které jsou vhodné do IPRM.  

Kromě uvedeného se pracovní skupina podílela na definování prioritních oblastí, sestavení 

indikativního seznamu projektů a přípravě detailnějších podkladů pro jejich vyhodnocení a další 

rozpracování. 

 

Jednání pracovní skupiny se kromě zástupců města České Budějovice účastnili následující partneři: 

- Jihočeská centrála cestovního ruchu 

- Sportovní klub vodní slalom České Budějovice 

- Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

- Povodí Vltavy a.s. 
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- Krajský úřad Jihočeského kraje 

 

8.1.3 Jednání koordinační skupiny IPRM 

S ohledem na skutečnost, ţe město České Budějovice je jedním ze dvou měst v regionu Jihozápad, 

která mohou ţádat o podporu z ROP JZ prostřednictvím IPRM, byla pro vzájemnou koordinaci 

postupu obou měst ustavena tzv. koordinační skupina IPRM. 

Úkolem koordinační skupiny byla metodická koordinace přípravy IPRM pro obě města regionu 

soudrţnosti Jihozápad, pro která je IPRM zpracováván, a zajištění přiměřené míry kompatibility 

výstupů z obou paralelně probíhajících procesů vč. koordinace vyplývající z potřebnosti splnit 

poţadavky ROP NUTS 2 Jihozápad. 

Členy koordinační skupiny byli zpravidla 2 zástupci měst Plzeň i České Budějovice, dále 2 zástupci 

Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Jihozápad a v případě potřeby zástupci zpracovatele. 

8.1.4 Veřejné projednání IPRM 

Veřejné projednání představuje klíčový nástroj zapojení veřejnosti do procesu přípravy a následně i 

realizace IPRM.  

Veřejnost byla o konání veřejného projednání vyrozuměna jednak informací v příslušné sekci na 

internetových stránkách města, dále také pozvánkou uveřejněnou v místním deníku a informováním 

médií na tiskové konferenci. Informace o konání veřejného projednání tak byla k dispozici pro 

všechny obyvatele města. Veřejné projednání se uskutečnilo v době, kdy byl dokument IPRM 

zkompletován.  

Tato verze IPRM byla následně prezentována a diskutována na veřejném projednání a připomínky 

z něj vzešlé byly zapracovány (případně zdůvodněno jejich nezapracování), čímţ byl IPRM upraven 

do konečné podoby. 

Součástí veřejného projednání bylo nejen faktické projednání navrhovaného IPRM s veřejností, ale téţ 

projednání IPRM se všemi dotčenými subjekty, příslušnými politickými stranami a následně 

v zastupitelstvu města, které výslednou verzi IPRM definitivně schválilo před jejím předloţením na 

Úřad regionální rady Jihozápad. 

Harmonogram takto organizovaného projednání je následující: 

22.8. 

Rozvoz RM a ZM, odeslání IPRM k oponentuře a připomínkování RR 

Zveřejnění dokumentu na stránkách města 

Tisková zpráva 

27.8. 
Jednání RM 

Tisková konference 

28.8. Veřejné projednání IPRM LB i IPRM tematického 

29.8. Rozvoz ZM v případě zapracování změn z jednání RM  

25.8. – 3.9. Zasílání připomínek 

1.9. – 3.9. Projednání IPRM LB a tematického IPRM v klubech  

4.9. 
Jednání ZM 

Tisková konference 
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8.9. Řídící výbor IPRM  

10.9. Tisková zpráva  

 

8.2 Zapojení partnerů při realizaci IPRM 

Kromě výše popsaného zapojení partnerů při přípravě IPRM, je samozřejmě počítáno s aktivní účastí 

partnerů na následné realizaci IPRM a jeho jednotlivých dílčích projektů. 

V průběhu realizace IPRM bude princip partnerství realizován prostřednictvím následujících nástrojů: 

 jednání Řídicího výboru IPRM za metodické podpory Úřadu Regionální rady regionu 

soudrţnosti Jihozápad, 

 jednání odborných pracovních skupin zaměřených na přípravu projektových záměrů 

v jednotlivých opatřeních IPRM, 

 internetová prezentace IPRM, 

 prezentace IPRM v místním periodiku a v Radničních novinách. 

 

8.3 Zapojení partnerů při výběru dílčích projektů IPRM 

Jednotliví partneři zapojení do přípravy a realizace IPRM jsou v rámci řídící struktury IPRM členy 

Pracovní skupiny IPRM, která jednotlivé projekty vybírala a doporučovala k projednání Řídícímu 

výboru. Kaţdý ze zapojených partnerů tak mohl navrhovat jakékoliv náměty na doplnění, či upřesnění 

zahrnutých projektů. 

Dále ve fázi přípravy vlastního IPRM a jeho detailního členění, finančního plánu apod. pak partneři 

dodávali veškeré potřebné podklady, určovali dle vlastních moţností priority a časový plán realizace 

tak, aby bylo reálné zpracovaný IPRM ve spolupráci s partnery zrealizovat. 

S ohledem na skutečnost, ţe se jedná o tematický IPRM, jehoţ cílem je zlepšit přitaţlivost města, 

zejména prostřednictvím rekonstrukce veřejných prostranství a městské zeleně a ploch pro 

volnočasové aktivity, není jako přímá součást IPRM uvaţován ţádný výběr projektů předkládaných 

veřejností jako je např. globální grant apod. Díky tomu nemá IPRM zpracovaný systém výběru 

projektů a jejich hodnocení, neboť volba projektů pro naplnění IPRM byla dána jiţ zvolením tématu, 

které bude IPRM řešit. 

Transparentnost je v tomto případě zajištěna tím, ţe v rámci pracovní skupiny byly navrhované 

projekty náleţitě projednány, seřazeny podle technických a technologických priorit, ale také dle 

priorit, které jsou nezbytné pro naplnění cílů IPRM. Výsledný návrh byl následně projednán s celou 

řadou zástupců veřejnosti ať jiţ na politické úrovni, tak v rámci veřejného projednání, kde byla volba 

uvedených projektů diskutována a vysvětlena všem zájemcům. 

V rámci tohoto procesu měla nejširší veřejnost moţnost předkládat vlastní návrhy na doplnění, které 

by dle jednacího řádu byly následně projednány v pracovní skupině a řídícím výboru IPRM. Ţádný 

takový návrh však předloţen nebyl. 
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8.4 Zapojení partnerů ve fázi monitorování a hodnocení IPRM 

Zapojení partnerů do procesu monitorování a hodnocení IPRM bude probíhat zejména formou 

spolupráce s manaţerem IPRM při přípravě a zpracování monitorovacích zpráv o realizaci IPRM a 

monitorovacích zpráv k dílčím projektům. 

Dozor nad průběţnou realizací bude mít i pracovní skupina a řídící výbor IPRM, kde jsou partneři 

zastoupeni. 
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9 POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY A ZPŮSOBU ŘÍZENÍ IPRM 

Popis administrace a způsobu řízení IPRM se skládá z následujících částí: 

 řídicí struktura IPRM a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé subjekty, 

 komunikace mezi jednotlivými subjekty vč. partnerství, 

 výběr a schvalování projektů, 

 realizace IPRM, 

 monitoring a aktualizace IPRM. 

Tyto jednotlivé aspekty způsobu řízení vycházejí z metodiky pro tvorbu IPRM (tzv. Vademeka) a jsou 

popsány v následujících podkapitolách. 

 

9.1 Řídící struktura IPRM 

Na řízení IPRM se bude podílet několik subjektů, mezi něţ jsou rozdělené jednotlivé výkonné, 

schvalovací nebo konzultační role a kompetence. Popis zapojení těchto subjektů je uveden 

v následujícím textu a zčásti se mu věnuje také kapitola 8 zaměřená na popis partnerství. 

9.1.1 Řídící výbor 

Řídící výbor IPRM České Budějovice byl městem ustaven jiţ na začátku zpracovávání dokumentu 

IPRM a jeho činnost bude pokračovat i během realizace IPRM. Řídící výbor je odpovědný 

zastupitelstvu/radě města. Závěry schválené řídícím výborem mají pro hlasování v zastupitelstvu 

města doporučující charakter. Řídící výbor jedná na základě předem schváleného jednacího řádu. 

Kompetence řídícího výboru: 

 navrhuje konečnou podobu IPRM a předává jej ke schválení zastupitelstvu města, 

 navrhuje manaţera Integrovaného plánu rozvoje města ke schválení radou města, 

 posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke 

schválení zastupitelstvu, 

 schvaluje Zprávy o postupu realizace IPRM podepsané primátorem města, Zprávu o 

řešení připomínek IPRM a závěrečnou Zprávu o realizaci IPRM, 

 projednává a schvaluje opatření v případě, ţe je průběh realizace IPRM shledán 

neuspokojivým, 

 navrhuje výběr projektových záměrů a předkládá je zastupitelstvu, 

 pokud jsou projektové záměry v IPRM vybírány prostřednictvím otevřené výzvy, 

navrhuje kritéria pro výběr projektových záměrů a předkládá je ke schválení 

zastupitelstvu, 
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 na základě dokumentů předloţených manaţerem IPRM pravidelně hodnotí pokrok v 

dosahování konkrétních cílů IPRM. 

9.1.2 Manaţer IPRM 

Hlavní výkonnou roli při zpracování a zejména při realizaci IPRM má manaţer IPRM, část výkonných 

aktivit můţe být svěřena externím subjektům. Manaţer IPRM odpovídá za administrativní zajištění 

přípravy, zpracování a realizaci IPRM, za komunikaci se zpracovatelem IPRM a s partnery IPRM. 

Manaţer IPRM je rovněţ stanoven jako kontaktní osoba pro komunikaci s Úřadem Regionální rady a 

řídícími orgány ostatních operačních programů. Manaţer IPRM je jmenován zastupitelstvem města a 

jeho činnost se odvíjí od pokynů a usnesení řídícího výboru, případně zastupitelstva města. V případě 

IPRM České Budějovice je manaţerem IPRM zástupce Úřadu regionální rady Regionu soudrţnosti 

Jihozápad. 

9.1.3 Regionální rada Regionu soudrţnosti Jihozápad 

Regionální rada Regionu soudrţnosti Jihozápad je řídícím orgánem pro ROP Regionu soudrţnosti 

Jihozápad, jeho rozhodnutí jsou závazná pro řídící výbor a zprostředkovaně i pro zastupitelstvo 

Statutárního města České Budějovice. Kromě toho má Regionální rada téţ roli poradce, tzn. vydává 

doporučení pro řídící výbor a pro manaţera IPRM. 

Regionální rada se skládá z Výboru Regionální rady a Úřadu regionální rady. Jejich kompetence jsou 

následující: 

Výbor Regionální rady 

 schvaluje IPRM, 

 je pravidelně informován o procesu tvorby IPRM, 

 je pravidelně informován o výsledcích jednání ŘV, 

 schvaluje podstatné změny IPRM, 

 schvaluje dílčí projekty, zamítá je v případě, ţe projekty nesplňují kritéria přijatelnosti, 

formálních náleţitostí a kvality (dle hodnotících kritérií pro projekty IPRM). 

Úřad Regionální rady: 

 dle ročních zpráv o postupu realizace IPRM a závěrečné zprávy o postupu realizace 

IPRM kontroluje vývoj procesu plnění IPRM, 

 přijímá, a posuzuje dílčí projekty i dokument IPRM, 

 monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace 

i udrţitelnosti, 

 účastní se jednání řídícího výboru IPRM, 

 vydává doporučení řídicímu výboru a manaţerovi IPRM. 

9.1.4 Řídící orgány jiných OP 

Řídící orgány jiných operačních programů zasahují do fáze realizace IPRM zprostředkovaně tím, ţe 

vybírají a schvalují projekty, které jsou v souladu s obsahem a cíli IPRM a jejich předkladatelé 

poţádali o dotaci z jiného operačního programu. Řídící orgán jiného OP zejména: 



Administrace a způsob řízení 

 

 

Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice 

Cassia Development & Consulting, s.r.o.  – srpen 2008 Stránka 95 z 122 

 přijímá, hodnotí a schvaluje/zamítá podle standardních pravidel operačního programu 

dílčí projekty IPRM, 

 na základě potvrzení města, ţe projekt je orgány města schválen jako součást IPRM, 

poskytuje projektu v rámci procesu hodnocení a výběru projektů bonifikaci, 

 monitoruje a kontroluje standardním způsobem dílčí projekty IPRM v období realizace 

i udrţitelnosti, zajistí, aby v monitorovacím systému byla zřejmá návaznost projektu na 

konkrétní IPRM, 

 na vyţádání poskytne řídícímu orgánu ROP Jihozápad informace o 

schválení/neschválení a průběhu realizace projektů realizovaných v rámci IPRM. 

Pro projekty, které se ucházejí o dotaci z ROP Jihozápad z jiné oblasti podpory neţ 2.1, je řídícím 

orgánem Regionální rada Regionu soudrţnosti Jihozápad, její činnost však vychází z výše uvedeného 

přehledu činností řídících orgánů jiných operačních programů. 

9.2  Komunikace a partnerství 

Nezbytným předpokladem pro úspěšnou přípravu a rovněţ realizaci IPRM je zvládnutí postupů 

komunikace a dále vybudování účinného partnerství. Řídící struktury IPRM povedou komunikaci 

dvěma základními směry – mezi Statutárním městem České Budějovice a řídícím orgánem a mezi 

Statutárním městem České Budějovice a veřejností. 

Město zajistí účast zástupce řídícího orgánu (ŘO) v řídícím výboru IPRM: 

 ve fázi přípravy IPRM komunikace probíhá jednak prostřednictvím zástupce ŘO 

v Řídícím výboru IPRM, jednak můţe město poţádat ŘO o metodickou pomoc a 

konzultace při přípravě zpracování IPRM, 

 ve fázi realizace IPRM město můţe s ŘO konzultovat přípravu, realizaci a 

monitorování konkrétních dílčích projektů; město je povinno předkládat Řídícímu 

orgánu monitorovací zprávy. 

Město od počátku prací na IPRM účinně komunikuje s veřejností prostřednictvím webových stránek, 

místních médií, veřejných projednání apod.  Veřejnost byla informována zejména o výběru zóny, 

zamýšlených rámcových cílech a aktivitách IPRM a o postupu prací při přípravě IPRM. 

Informovanost bude probíhat analogicky v průběhu samotné realizace IPRM a jeho dílčích projektů. 

Bliţší popis zapojení partnerů do přípravy IPRM je součástí příslušné kapitoly. 

9.3  Výběr a schvalování projektů městem 

Jednotlivé projekty naplňující opatření IPRM mohou být vybírány a schvalovány různými způsoby. 

Všechny tyto způsoby jsou maximálně transparentní, respektují pravidla národního a komunitárního 

práva, řídí se zásadou maximální efektivity čerpání peněz ze strukturálních fondů včetně 

maximalizace synergického efektu.  

Projekty jsou předkládány Statutárním městem České Budějovice v podobě projektových fichí, které 

mají jednotnou strukturu (aktuální soubor projektových fichí je přílohou dokumentu IPRM). Vybrané 

projekty jsou předkladateli dopracovány do podoby podle podmínek ROP, resp. příslušného 

operačního programu. Město následně potvrdí, ţe předkládaný dílčí projekt je součástí a v souladu s 

cíli a opatřeními IPRM. 
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Výběr projektů ze strany města je prováděn 2 hlavními způsoby: 

 návrhem člena řídícího výboru nebo projektového manaţera a odsouhlasením řídícím 

výborem, 

 u aktivit implementace IPRM přímou realizací těchto aktivit v souladu s podmínkami 

ROP Regionu soudrţnosti Jihozápad a dalších dokumentů určujících podmínky pro 

IPRM. 

Podrobnější popis jednotlivých způsobů výběru projektů je popsán v následujících podkapitolách. 

9.3.1 Přímá realizace některých aktivit 

Přímo realizované budou aktivity opatření 2.1. Tyto aktivity musí splňovat podmínky ROP Regionu 

soudrţnosti Jihozápad a dalších dokumentů určujících podmínky pro IPRM. 

9.4  Realizace IPRM 

9.4.1 Předloţení projektů řídícím orgánům 

Městem vybrané a schválené projekty jsou ţadatelem předloţeny řídícímu orgánu ROP Jihozápad, 

případně řídícím orgánům jiných operačních programů. Ţadatel doloţí usnesením orgánů města, ţe 

projekt je v souladu s IPRM, tj. je v souladu s některým z cílů opatření a byl schválen orgány města 

k realizaci. Při předkládání projektů se ţadatel bude řídit standardními podmínkami a předpisy 

stanovenými příslušným operačním programem, resp. prováděcím dokumentem a projektovou 

příručkou. 

9.4.2 Výběr a schvalování projektů řídícím orgánem OP 

Jednotlivé projekty budou samostatně hodnoceny řídícím orgánem příslušného operačního programu 

na základě jeho metodiky hodnocení. Projekty předkládané pro financování z oblasti podpory 2.1 ROP 

Jihozápad (tedy v rámci rozpočtu IPRM), které úspěšně projdou formální kontrolou a kontrolou 

přijatelnosti, splní minimální poţadované kvalitativní hodnocení a budou v souladu s rozpočtem 

IPRM, budou řídícím orgánem schváleny. Během výběru a schvalování projektů řídící orgán 

komunikuje jak s předkladatelem projektu, tak i se zástupci města České Budějovice, zejména 

s manaţerem IPRM.  

9.4.3 Realizace projektů 

Statutární město České Budějovice a další nositelé projektů musí projekty realizovat v souladu 

s podmínkami příslušného operačního programu, v souladu se smlouvou/rozhodnutím o poskytnutí 

dotace na daný projekt a dalšími dokumenty, které řídící orgán operačního programu stanoví. Projekty 

jsou realizovány v souladu s harmonogramem pro jednotlivá opatření stanoveným v IPRM a 

s harmonogramem realizace daného projektu stanoveným ve smlouvě uzavřené s řídícím orgánem. 

Město s vyuţitím řídící struktury IPRM (zejména manaţera IPRM, případně řídícím výborem IPRM) 

bude koordinovat aktivity jednotlivých projektů tak, aby bylo dosaţeno cílů IPRM s maximálním 

vyuţitím synergických efektů vyplývajících z koordinace mezi projekty. ŘO bude standardním 

způsobem provádět kontrolu a monitoring jednotlivých projektů a na základě prokázaných nákladů 

poskytne platby příjemcům dílčích projektů. 
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9.5  Monitoring a aktualizace IPRM 

Město s vyuţitím řídící struktury IPRM, zejména manaţera IPRM provádí monitorování realizace 

jednotlivých projektů i IPRM jako celku. Současně monitoruje celkový kontext IPRM a můţe 

navrhovat změny ve schváleném IPRM. Základní popis způsobu monitoringu a provádění případných 

změn a aktualizací IPRM jsou popsány v následujícím textu. Podrobněji popisuje pravidla pro 

monitoring a provádění změn IPRM metodika pro zpracování IPRM (tzv. Vademecum) nebo je 

stanoví řídící orgán ROP Jihozápad. 

9.5.1 Monitoring IPRM 

Město prostřednictvím manaţera IPRM kaţdý rok zpracuje monitorovací zprávu, ve které zhodnotí 

postup realizace IPRM. Monitorovací zpráva bude obsahovat hodnocení celkového kontextu IPRM 

v rámci města a regionu. Součástí zprávy bude přehled schválených, rozpracovaných a nově 

ukončených projektů a plnění podmínek IPRM včetně plnění indikátorů, dodrţení harmonogramu a 

finančního plánu. Dále bude obsahovat monitorovací zprávy jednotlivých projektů schválené 

příslušným řídícím orgánem. V monitorovací zprávě mohou být navrţeny změny IPRM (viz níţe). 

Monitorovací zprávu schvaluje zastupitelstvo města, následně ji město předkládá Úřadu Regionální 

rady Regionu soudrţnosti Jihozápad. Při zpracování monitorovací zprávy IPRM spolupracuje manaţer 

IPRM se všemi zapojenými subjekty, zejména s nositeli projektů (ţadateli). Stejný postup bude vyuţit 

také při zpracování ad-hoc monitorovací zprávy, jejíţ zpracování si můţe vyţádat řídící orgán ROP 

Jihozápad. 

Po ukončení posledního projektu IPRM (s výjimkou činnosti manaţera IPRM) předkládá manaţer 

IPRM závěrečnou Zprávu o realizaci IPRM. Proces administrace je stejný jako v případě řádné 

výroční zprávy o postupu realizace IPRM. 

9.5.2 Aktualizace a změny IPRM 

Změny v projektu zařazeném do IPRM, ke kterým v průběhu realizace IPRM dojde, musí příjemce 

neprodleně písemně oznámit příslušnému řídícímu orgánu podle podmínek příslušného operačního 

programu, a aby tyto změny mohly být provedeny, musí být řídícím orgánem schváleny. 

Změny v IPRM oznamuje manaţer IPRM buď prostřednictvím roční zprávy o postupu realizace 

IPRM, nebo pomocí formuláře „Oznámení o změně v IPRM“. Změny se rozlišují na podstatné a 

nepodstatné. Nepodstatné změny nevyţadují uzavření dodatku ke Smlouvě a k jejich provedení stačí, 

pokud s nimi řídící orgán ROP Jihozápad vysloví souhlas. Pro provedení podstatných změn v IPRM je 

třeba úpravy smlouvy o IPRM mezi městem a řídícím orgánem. Jedná se zejména o změny ovlivňující 

cíle IPRM, indikátory, rozpočet nebo délku trvání IPRM. 
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10 ANALÝZA RIZIK IPRM 

Pro úspěšnou realizaci IPRM je třeba jiţ předem identifikovat moţná rizika a navrhnout způsoby 

jejich sníţení nebo úplného odstranění. Rizika jsou uvedena v následující tabulce. U kaţdého rizika je 

popsána míra jeho pravděpodobnosti, význam tohoto rizika a navrţené způsoby vedoucí k eliminaci 

rizika. 

Tabulka 33: Přehled potenciálních rizik a moţných způsobů jejich eliminace 

Riziko Pravděp. Význam Komentář a návrh eliminace rizika 

Nedostatečná 

připravenost 

projektových záměrů 

v první fázi realizace 

IPRM (2008-2009) 

střední vysoký 

Při identifikaci projektových záměrů bylo zohledněno, aby 

projektové záměry byly připraveny okamţitě k realizaci. 

Převáţná většina projektových záměrů, které jsou do 

IPRM navrţeny tak bude na počátku roku 2009 připravena 

k okamţitému zahájení realizace. V případě, ţe bude 

v průběhu realizace nějaký doplňující záměr, bude 

přednostně připraven.  

U záměrů, které nejsou aktuálně připraveny, bylo riziko 

nedostatečné připravenosti projektových záměrů v úvodní 

fázi realizace IPRM, a tím de facto nemoţnosti začít čerpat 

finanční prostředky eliminováno několika způsoby:  

- urychleným zahájením přípravy prioritních projektů ze 

strany města,  

- identifikací záměrů, které mohou být k čerpání peněz 

připraveny v horizontu několika měsíců,  

- posílením institucionální kapacity města (především 

vytvořením řídícího výboru a funkce manaţera IPRM). 

Nedostatek projektů, 

které splní kritéria 

přijatelnosti IPRM 

nízká střední 

Toto riziko má nízkou pravděpodobnost naplnění, protoţe 

město České Budějovice i ostatní potenciální ţadatelé 

mohou přípravu projektů konzultovat s manaţerem IPRM, 

řídícím orgánem ROP Jihozápad nebo si na tyto sluţby 

najmout externí subjekt. I v případě, ţe by některé 

projektové záměry nesplnily kritéria přijatelnosti, existuje 

dostatek dalších identifikovaných projektů pro IPRM. 

Příliš velké mnoţství 

projektových záměrů 

vzhledem k finanční 

alokaci na IPRM, 

nemoţnost podpořit 

vše 

střední nízký 

Je pravděpodobné, ţe se zejména ve druhé polovině 

realizace IPRM, kdy bude míra informovanosti o IPRM u 

partnerů a veřejnosti vysoká, objeví další projektové 

záměry, na které jiţ nebude v rozpočtu IPRM dostatečné 

mnoţství peněz. Toto riziko je však málo významné, 

protoţe alokace na IPRM je předem známá a skutečnost, 

ţe budou podpořeny ty projekty, které nejlépe plní cíle 

IPRM a ROP a které jsou nejlépe připravené, je logická a 

oprávněná. 

Nesplnění navrţených 

hodnot indikátorů 
nízká vysoký 

Velmi významné, ale nepříliš pravděpodobné z hlediska 

moţného naplnění je riziko nesplnění předem stanovených 

hodnot indikátorů. Hodnoty indikátorů byly předem 

důkladně diskutovány jak v rámci přípravy IPRM (v 

řídícím výboru), tak i s řídícím orgánem ROP. Na základě 

toho byly hodnoty indikátorů navrţeny tak, aby byly 

v případě úspěšné realizace jednotlivých opatření reálně 

splnitelné. 
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Riziko Pravděp. Význam Komentář a návrh eliminace rizika 

Nedodrţení časového 

harmonogramu IPRM 
nízká střední 

Časový harmonogram IPRM je nastaven relativně volně a 

flexibilně. Realizace všech opatření probíhá kontinuálně 

po celou dobu realizace IPRM. Finanční plán IPRM na 

jednotlivé roky byl sestaven tak, aby bral v potaz dobu 

předpokládané realizace identifikovaných projektových 

záměrů. Harmonogram je tedy v souladu se všemi 

dostupnými informacemi o potenciálních projektech 

naplňujících opatření IPRM. 

Nízká efektivita 

implementačních 

systémů na úrovni 

města 

střední vysoký 

Velmi významným faktorem pro úspěšnou realizaci IPRM 

je dostatečná kvalita a efektivita řízení implementace 

IPRM na úrovni města. Z tohoto důvodu byly jiţ na 

začátku zpracování dokumentu IPRM ustaveny jednotlivé 

subjekty systému řízení IPRM a zejména byly vymezeny, 

resp. vzaty v potaz jejich kompetence (manaţer IPRM, 

řídící výbor, zastupitelstvo města, řídící orgán ROP). Na 

implementaci IPRM jsou v rozpočtu IPRM rovněţ 

vyčleněny finanční prostředky (opatření 3.1). 

Slabá podpora IPRM 

ze strany obyvatel a 

dalších subjektů 

nízká střední 

Podpora IPRM ze strany různých subjektů působících ve 

městě je důleţitá k tomu, aby IPRM byl nástrojem, který 

napomůţe rozvoji města s maximální efektivitou. Díky 

důslednému zapojování veřejnosti jiţ ve fázi přípravy 

dokumentu je nedostatečná podpora IPRM ze strany 

obyvatel a dalších subjektů působících ve městě 

nepravděpodobná. 

Nedostatečné zapojení 

veřejnosti do přípravy 

a realizace IPRM 

střední střední 

Zapojení veřejnosti je důleţité zejména proto, aby IPRM 

byl nástrojem pro všechny obyvatele a subjekty působící 

ve městě.  

Z tohoto důvodu byla veřejnost zapojována jiţ do přípravy 

IPRM. Bylo uskutečněno veřejné projednání, dokument 

IPRM byl zveřejněn na internetových stránkách města, 

informace o přípravě IPRM tamtéţ a dále v místním 

periodiku. V podobném duchu se předpokládá zapojení 

veřejnosti i ve fázi realizace IPRM. 

Vedlejší vlivy a 

nepředvídatelné 

události znesnadňující 

úspěšnou realizaci 

IPRM 

nízká nízký 

Nepředvídatelným vlivům lze předcházet pouze vhodným 

nastavením systému řízení IPRM. Tento systém byl 

nastaven, respektuje poţadavky řídícího orgánu ROP i 

vlastního dokumentu ROP a je detailně popsán v kapitole 

9. 

Pozn.: Pravděpodobnost udává míru pravděpodobnosti, že riziko skutečně nastane, ve škále vysoká-střední-

nízká. 

 Význam udává rozsah možných dopadů, tzn. „velikost“ daného rizika ve škále vysoký-střední-nízký. 

 

Činnostmi vedoucími k eliminaci rizik bude během realizace IPRM pověřen manaţer IPRM, jemuţ 

můţe konkrétní úkoly zadat řídící výbor. Jednotlivá rizika budou nepřímo zmíněna také 

v monitorovacích zprávách IPRM, které se budou mj. věnovat plnění cílů, realizaci projektů atd. 

včetně rizik s tím souvisejících. 
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11 IPRM A NAPLŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT 

Opatření IPRM České Budějovice mají významný vliv na horizontální témata - řada aktivit má buď 

kladný dopad na některé z horizontálních témat, nebo jsou na horizontální téma přímo zaměřeny. 

Z tohoto důvodu lze i celý IPRM povaţovat za dokument, který je zaměřen na naplňování 

horizontálních témat. 

Zatímco na horizontální téma „udrţitelný rozvoj“ má vliv zejména opatření 1.1, horizontální téma 

„rovné příleţitosti“ ovlivňuje především opatření 2.1, zprostředkovaně pak opatření 1.1. Projekty 

v rámci IPRM celkově směřují k naplnění obou horizontálních témat. V IPRM České Budějovice 

potom nebyly identifikovány ţádné aktivity, které by měly negativní dopad na některé z uvedených 

horizontálních témat. 

11.1 Udrţitelný rozvoj 

Udrţitelný rozvoj je takový růst, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok 

s plnohodnotným zachováním ţivotního prostředí. Udrţitelný rozvoj v IPRM České Budějovice lze 

podle Vademeca pro přípravu IPRM rozdělit do několika kategorií. Jejich přehled spolu s popisem 

vlivu IPRM České Budějovice na kaţdé dílčí téma ilustruje Tabulka 34. 

11.2 Rovné příleţitosti 

Principem rovných příleţitostí je potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, 

náboţenského vyznání, zdravotního postiţení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných 

skupin (migranti, nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtíţně dopravně dostupných 

oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol; souhrnně skupiny ohroţené sociálním 

vyloučením). Rovné příleţitosti v IPRM lze podle Vademeca pro přípravu IPRM rozdělit do několika 

kategorií. Jejich přehled spolu s popisem vlivu IPRM České Budějovice na kaţdé dílčí téma ilustruje 

Tabulka 35. 

 

Tabulka 34: Vliv IPRM České Budějovice na horizontální téma udrţitelný rozvoj 

Téma Popis vlivu IPRM České Budějovice na téma 

Doprava 

Opatření IPRM mají jednoznačně pozitivní vliv v oblasti dopravy, resp. na 

udrţitelné druhy dopravy. Jedná se především o opatření 1.1, které je z velké části 

zaměřeno na zkvalitnění technické – dopravní – infrastruktury. Hlavní 

identifikované projektové záměry budou v konečném efektu přispívat ke zkvalitnění 

dopravní infrastruktury a ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve vnitřní části města. 

Ţivotní prostředí 

Opatření 1.1 má rovněţ výrazně pozitivní vliv na různé sloţky ţivotního prostředí. 

Identifikované projekty řeší nejen prostou rekonstrukci dopravní infrastruktury ve 

vybraných částech města ve smyslu rekonstrukce ploch místních komunikací, ale 

jsou rovněţ zaměřené na revitalizaci navazujících veřejných prostranství (součástí je 

zkvalitnění veřejné zeleně, příp. realizace drobných opatření sniţujících hlučnost či 

prašnost, zvyšujících faktor pohody, ekologickou stabilitu urbanizované krajiny 

apod.). Významným projektem komplexní revitalizace veřejného prostranství je 

potom rekonstrukce Palackého náměstí včetně parkové zeleně. 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/474229-ekonomicky-rust
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Téma Popis vlivu IPRM České Budějovice na téma 

Spotřeba energie 

V rámci opatření 1.1 mají na spotřebu energie pozitivní vliv některé aktivity 

sekundárně zaměřené na rekonstrukci technické infrastruktury, opatření 2.1 se na 

sníţení spotřeby energie podílí rekonstrukcí ploch a zařízení pro volnočasové 

aktivity a rekreaci obyvatel města, kde bude energetická náročnost sníţena právě 

díky rekonstrukci a modernizaci příslušných zařízení. 

Ekonomický potenciál 

IPRM České Budějovice se zaměřuje na posílení ekonomického potenciálu města 

zejména z hlediska moţností nového vyuţití veřejných prostranství jako ploch 

obsluhujících obyvatele města (jak opatření 1.1, tak také 2.1). 

Výchova k udrţitelnému 

rozvoji 

Výchova k udrţitelnému rozvoji je tématem, které je v identifikovaných projektech 

IPRM České Budějovice zastoupeno relativně nejméně (ve srovnání s ostatními 

dílčími tématy udrţitelného rozvoje). Důvodem je zejména to, ţe k naplnění tohoto 

dílčího tématu mohou přispět zejména neinvestiční projekty, na něţ není IPRM 

primárně zaměřen. Přesto lze určité aktivity v rámci opatření 1.1 a 2.1 vnímat jako 

pozitivní z hlediska jejich přínosu mj. k výchově a osvětě i v environmentálně 

oblasti (zkvalitnění veřejných ploch a prostranství a vytvoření zařízení pro 

volnočasové aktivity ve své podstatě můţe vést ke zvýšení „vnímavosti“ obyvatel 

města k okolnímu prostředí a výchově k udrţitelnému rozvoji). 

 

Tabulka 35: Vliv IPRM České Budějovice na horizontální téma rovné příleţitosti 

Téma Popis vlivu IPRM České Budějovice na téma 

Specifické potřeby 

obyvatel 

Na specifické potřeby některých skupin obyvatel ohroţených sociálním vyloučením 

se přímo zaměřují aktivity v rámci opatření 2.1, které posilují infrastrukturu pro 

volnočasové aktivity - přispívají k integraci absolventů škol, sociálně slabých skupin 

obyvatel do společnosti, do trhu práce apod. Obdobně tyto potřeby řeší také aktivity 

opatření 1.1 - revitalizace veřejných prostranství. 

Rovné pracovní 

podmínky 

IPRM České Budějovice má na toto dílčí téma spíše neutrální, resp. nepřímo 

pozitivní vliv. Některé aktivity IPRM zprostředkovaně přispívají k posílení principu 

rovných pracovních podmínek, např. zkvalitněním veřejných sluţeb a infrastruktury 

pro tyto sluţby. 

Informovanost a 

komunikace 

IPRM České Budějovice má na toto dílčí téma spíše neutrální vliv. V rámci opatření 

3.1 však dochází k posílení komunikace mezi jednotlivými subjekty působícími ve 

městě, coţ přispívá k lepší informovanosti těchto subjektů o dění ve městě a k jejich 

efektivní spolupráci při realizaci společných zájmů. 

Vzdělávání a práce 

Dopad IPRM na princip rovného přístupu obyvatel ke vzdělání a motivaci 

znevýhodněných skupin k začlenění na trh práce je opět spíše neutrální. Přeneseně 

zejména v rámci opatření 2.1, kam patří projektové záměry zaměřené na zkvalitnění 

infrastruktury pro poskytování sluţeb souvisejících s trávením volného času a 

rekreací obyvatel, můţeme přeneseně vliv IPRM vnímat v potenciálu dílčích 

projektů pro zvyšování zaměstnatelnosti určitých skupin pracovníků na trhu práce a 

celkově rozvoj pracovního trhu. 

Kvalita ţivota 

Na sluţby v oblasti zkvalitňování moţností pro realizaci volnočasových aktivit jsou 

zaměřené aktivity v opatření 2.1. V rámci těchto aktivit dochází jednak ke 

zkvalitnění infrastruktury pro tyto druhy sluţeb a rozvoji těchto sluţeb samotných. 
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Prevence sociálně 

patologických jevů 

Aktivity v opatření 2.1 zaměřené na zkvalitňování sluţeb pro volnočasové aktivity 

obyvatel jsou obecně povaţovány za prostředek prevence sociálně patologických 

jevů. V tomto ohledu lze tedy konstatovat, ţe mají zprostředkovaně pozitivní vliv na 

prevenci sociálně patologických jevů. 
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12 PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH OP 

Navrhované IPRM neobsahuje v tuto chvíli ţádné projekty navrhované k financování z jiných OP. 
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13 PŘÍLOHY IPRM 

13.1 Příloha 1.I. - Popis Opatření/Aktivit 

Vlastní popis opatření je uveden výše v kapitole 5. 
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13.2 Příloha 1. II. - Popis jednotlivých projektů navrţených v rámci opatření 

13.2.1 Projekty navrhované pro opatření 1.1.  

Název projektu 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28.října, K.Weisse, Skuherského, Kostelní, 

Baarova, Nerudova) 

Místo realizace 

České Budějovice – komunikace 28. Října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova a Nerudova a k nim 

přináleţející veřejná prostranství. 

Cíl projektu 

Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která 

bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

 rekonstrukce povrchů, 

 veřejná zeleň, 

 veřejné osvětlení, 

 městský mobiliář a drobné architektonické prvky, 

 místní a účelové obsluţné komunikace, 

 přeloţky a výstavba technické infrastruktury, 

 hrubé terénní úpravy, 

 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

 další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.). 

Indikativní harmonogram realizace projektu byl stanoven na období 2009 – 2011. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství a komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 

 

  



Přílohy IPRM 

 

 

Tematický integrovaný plán rozvoje města České Budějovice 

Cassia Development & Consulting, s.r.o.  – srpen 2008 Stránka 106 z 122 

Název projektu 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Baarova, Nová, Jeremiášova, B. Smetany, 

F. Šrámka, Skuherského) 

Místo realizace 

České Budějovice – komunikace Baarova, Nová, Jeremiášova, B. Smetany, F. Šrámka, Skuherského a k nim 

přináleţející veřejná prostranství. 

Cíl projektu 

Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která 

bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

 rekonstrukce povrchů, 

 veřejná zeleň, 

 veřejné osvětlení, 

 městský mobiliář a drobné architektonické prvky, 

 místní a účelové obsluţné komunikace, 

 přeloţky a výstavba technické infrastruktury, 

 hrubé terénní úpravy, 

 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

 další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.). 

 

Indikativní harmonogram realizace projektu byl stanoven na období 2011 – 2012. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství a komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 
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Název projektu 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Ţiţkova, Čechova, Roháče z Dubé) 

Místo realizace 

České Budějovice – komunikace Ţiţkova, Čechova, Roháče z Dubé a k nim přináleţející veřejná 

prostranství. 

Cíl projektu 

Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která 

bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

 rekonstrukce povrchů, 

 veřejná zeleň, 

 veřejné osvětlení, 

 městský mobiliář a drobné architektonické prvky, 

 místní a účelové obsluţné komunikace, 

 přeloţky a výstavba technické infrastruktury, 

 hrubé terénní úpravy, 

 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

 další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.). 

 

Indikativní harmonogram realizace projektu byl stanoven na období 2012 – 2013. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství a komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 
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Název projektu 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (Čsl. legií, E. Beneše, J. Čapka, 

Puchmajerova, Vančury, V Hluboké cestě) 

Místo realizace 

České Budějovice – komunikace Čsl. legií, E. Beneše, J. Čapka, Puchmajerova, Vančury, V Hluboké 

cestě a k nim přináleţející veřejná prostranství. 

Cíl projektu 

Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která 

bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

 rekonstrukce povrchů, 

 veřejná zeleň, 

 veřejné osvětlení, 

 městský mobiliář a drobné architektonické prvky, 

 místní a účelové obsluţné komunikace, 

 přeloţky a výstavba technické infrastruktury, 

 hrubé terénní úpravy, 

 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

 další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.). 

 

Realizace projektu je dle zpracovaného indikativního harmonogramu plánována v průběhu roku 2014. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství a komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 
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Název projektu 

Rekonstrukce Palackého náměstí včetně parkové zeleně 

Místo realizace 

České Budějovice – prostor Palackého náměstí 

Cíl projektu 

Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezené oblasti realizace projektu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která 

bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

 rekonstrukce povrchů, 

 veřejná zeleň, 

 veřejné osvětlení, 

 městský mobiliář a drobné architektonické prvky, 

 místní a účelové obsluţné komunikace, 

 přeloţky a výstavba technické infrastruktury, 

 hrubé terénní úpravy, 

 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

 další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.). 

 

Realizace projektu se předpokládá v průběhu roku 2009. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství a komunikací ve vymezené oblasti realizace projektu. 
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Název projektu 

Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (U Malše, U Sirkárny, Vřesová, Tovární, 

Prokopa Holého, U Hřbitova) 

Místo realizace 

České Budějovice – komunikace U Malše, U Sirkárny, Vřesová, Tovární, Prokopa Holého, U Hřbitova 
a k nim přináleţející veřejná prostranství. 

Cíl projektu 

Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která 

bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

 rekonstrukce povrchů, 

 veřejná zeleň, 

 veřejné osvětlení, 

 městský mobiliář a drobné architektonické prvky, 

 místní a účelové obsluţné komunikace, 

 přeloţky a výstavba technické infrastruktury, 

 hrubé terénní úpravy, 

 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

 další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.). 

 

Realizace projektu je dle zpracovaného indikativního harmonogramu plánována v období let 2012 – 2014. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství a komunikací ve vymezených oblastech realizace projektu. 
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Název projektu 

Rekonstrukce komunikace Kněţskodvorská 

Místo realizace 

České Budějovice – komunikace Kněţskodvorská a k ní přináleţející veřejná prostranství. 

Cíl projektu 

Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikace Kněţskodvorská. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která 

bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

 rekonstrukce povrchů, 

 veřejná zeleň, 

 veřejné osvětlení, 

 městský mobiliář a drobné architektonické prvky, 

 místní a účelové obsluţné komunikace, 

 přeloţky a výstavba technické infrastruktury, 

 hrubé terénní úpravy, 

 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

 další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.). 

 

Realizace projektu je dle zpracovaného indikativního harmonogramu plánována do roku 2013. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství a komunikací ve vymezené oblasti realizace projektu. 
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Název projektu 

Rekonstrukce komunikace Lannova třída III. etapa 

Místo realizace 

České Budějovice – komunikace Lannova třída (oblast od OD Prior směrem k Nádraţní ulici) a k ní 

přináleţející veřejná prostranství. 

Cíl projektu 

Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikace Lannova. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která 

bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

 rekonstrukce povrchů, 

 veřejná zeleň, 

 veřejné osvětlení, 

 městský mobiliář a drobné architektonické prvky, 

 místní a účelové obsluţné komunikace, 

 přeloţky a výstavba technické infrastruktury, 

 hrubé terénní úpravy, 

 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

 další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.). 

 

Realizace projektu je dle zpracovaného indikativního harmonogramu plánována do období let 2013 – 2014. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství a komunikací ve vymezené oblasti realizace projektu. 
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Název projektu 

Rekonstrukce komunikace Křiţíkova 

Místo realizace 

České Budějovice – komunikace Křiţíkova a k ní přináleţející veřejná prostranství. 

Cíl projektu 

Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a ploch komunikace Křiţíkova. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která 

bude zahrnovat zejména následující činnosti: 

 rekonstrukce povrchů, 

 veřejná zeleň, 

 veřejné osvětlení, 

 městský mobiliář a drobné architektonické prvky, 

 místní a účelové obsluţné komunikace, 

 přeloţky a výstavba technické infrastruktury, 

 hrubé terénní úpravy, 

 infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů, 

 další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora 

vyuţívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.). 

 

Realizace projektu je dle zpracovaného indikativního harmonogramu plánována do období let 2013 – 2014. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných veřejných prostranství a komunikací ve vymezené oblasti realizace projektu. 
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13.2.2 Projekty navrhované pro opatření 2.1. 

Název projektu 

Rekonstrukce venkovní plovárny 

Místo realizace 

České Budějovice – Sokolský ostrov, pozemky a objekty stávající veřejné venkovní plovárny města České 

Budějovice 

Cíl projektu 

Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde ke komplexní rekonstrukci veřejné venkovní plovárny města České 

Budějovice, která bude spočívat zejména v následujících činnostech: 

 rekonstrukce a modernizace venkovních bazénů 

 rekonstrukce okolních povrchů a prostranství plovárny, 

 instalace mobiliáře a drobných architektonických prvků apod. 

 

Realizace projektu je dle indikativního časového harmonogramu realizace IPRM plánována v období let 2009 

– 2010. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sluţby v oblasti občanské vybavenosti a sluţeb (OVS). 

Počet nově vytvořených pracovních míst. 

Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit. 
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Název projektu 

Lannův plavební kanál 

Místo realizace 

České Budějovice – Mlýnská stoka v lokalitě mezi slepým ramenem Malše u Předního Mlýna a řekou Vltavou 

Cíl projektu 

Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde k vybudování umělého plavebního kanálu propojující slepé rameno Malše 

s Vltavou pod Jiráskovým jezem. Projekt bude sestávat zejména z následujících činností: 

 prohrábky Mlýnské stoky v oblasti od Předního Mlýna k jejímu vyústění do Vltavy pod Jiráskovým 

jezem 

 vybudování plavebních komor v oblasti Předního Mlýna 

 vybudování zvedacího mostu u Předního Mlýna 

 

Indikativní harmonogram realizace projektu byl stanoven na období 2019 – 2011. 

Výsledky projektu 

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sluţby v oblasti občanské vybavenosti a sluţeb (OVS). 

Počet nově vytvořených objektů občanské vybavenosti a volnočasových aktivit. 
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Název projektu 

Vodácký stadion České Vrbné 

Místo realizace 

České Budějovice – České Vrbné, lokalita dnešní umělé slalomové dráhy 

Cíl projektu 

Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V souvislosti s realizací dílčích aktivit (projektů) směřujících k realizaci záměru Splavnění Vltavy bude v rámci 

projektu provedena komplexní rekonstrukce stávajících sportovních kapacit v oblasti dnešní umělé slalomové 

dráhy v Českém Vrbném, respektive výstavba nového vodáckého stadionu, která bude zahrnovat zejména 

následující činnosti: 

 výstavba zázemí vodáckého stadionu, 

 přestavba umělé slalomové dráhy, 

 úprava a vybavení veřejných prostranství 

 

Indikativní harmonogram realizace projektu byl stanoven na období 2009 – 2011. 

Výsledky projektu 

Výsledkem projektu bude vybudování nových kapacit pro realizaci volnočasových sportovních a rekreačních 

aktivit nejen pro potřeby místního obyvatelstva, ale také široké sportovní veřejnosti z celé ČR a potaţmo i 

zahraničí (moderní vodácký areál pro pořádání závodů mezinárodní úrovně a dalších sportovně-zábavních akcí). 
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Název projektu 

Lannova loděnice – kotviště lodí 

Místo realizace 

České Budějovice – lokalita v blízkosti objektu bývalé Lannovy loděnice na levém břehu Vltavy pod Dlouhým 

mostem 

Cíl projektu 

Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace 

prostřednictvím splavnění Vltavy z Českých Budějovic dále po proudu řeky a vytvoření souvislé vodní cesty 

pro rekreační plavbu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde k vybudování kotviště lodí – plovoucího mola pro vyvázání linkového 

plavidla a malých plavidel – pro rekreační plavbu na řece Vltavě jakoţto jedné z dílčích aktivit (projektů) 

v rámci záměru Splavnění Vltavy. 

Indikativní harmonogram realizace projektu byl stanoven na období 2010 – 2011. 

Výsledky projektu 

Nově vybudované přístaviště v rámci realizace záměru Splavnění Vltavy. 
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Název projektu 

Půjčovna loděk Sokolský ostrov 

Místo realizace 

České Budějovice – lokalita Sokolského ostrova na soutoku řek Vltavy a Malše 

Cíl projektu 

Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace 

prostřednictvím splavnění Vltavy z Českých Budějovic dále po proudu řeky a vytvoření souvislé vodní cesty 

pro rekreační plavbu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde k vybudování zázemí pro půjčování loděk pro účely rekreační plavby na řece 

Vltavě včetně navazující infrastruktury (plovoucí molo pro ukotvení lodí). 

Indikativní harmonogram realizace projektu: r. 2010 – 2011. 

Výsledky projektu 

Nově vybudované přístaviště a související zázemí pro volnočasové aktivity v rámci realizace záměru Splavnění 

Vltavy. 
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Název projektu 

Půjčovna loděk a vodní atrakce Malý jez 

Místo realizace 

České Budějovice – lokalita Malý jez 

Cíl projektu 

Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace 

prostřednictvím splavnění Vltavy z Českých Budějovic dále po proudu řeky a vytvoření souvislé vodní cesty 

pro rekreační plavbu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde k vybudování zázemí půjčovny loděk zejména pro rekreační plavbu na řece 

Vltavě jakoţto jedné z dílčích aktivit (projektů) v rámci záměru Splavnění Vltavy a infrastruktury pro 

volnočasové vyţití místního obyvatelstva v předmětné lokalitě. 

Indikativní harmonogram realizace projektu: r. 2011 – 2012. 

Výsledky projektu 

Nově vybudované přístaviště a související zázemí pro volnočasové aktivity v rámci realizace záměru Splavnění 

Vltavy. 
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Název projektu 

Marina České Vrbné 

Místo realizace 

České Budějovice – lokalita v blízkosti dnešní umělé slalomové dráhy (cvičné jezírko nad slalomovou dráhou) 

Cíl projektu 

Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace 

prostřednictvím splavnění Vltavy z Českých Budějovic dále po proudu řeky a vytvoření souvislé vodní cesty 

pro rekreační plavbu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde k vybudování kotviště lodí – mariny v Českém Vrbném – která bude v rámci 

vybudovaného zázemí pro rekreační plavbu na řece Vltavě slouţit jako stání plavidel v plavební sezóně i po 

jejím ukončení a zároveň také jako ochranný přístav kupříkladu v případě povodní. 

Indikativní harmonogram realizace projektu byl stanoven na období 2011 – 2013. 

Výsledky projektu 

Nově vybudované záchytné přístaviště pro kotvení lodí v plavební sezóně i mimo ni, plnící současně servisní a 

ochrannou (v případě povodní) funkci. 
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Název projektu 

Kotviště lodí Nový most 

Místo realizace 

České Budějovice – lokalita na levém břehu řeky Vltavy v blízkosti páteřní cyklostezky ve směru České 

Budějovice – Hluboká nad Vltavou, v oblasti jiţně od Nového mostu (Strakonická ulice)  

Cíl projektu 

Zlepšit kvalitu a dostupnost vybavenosti a veřejných sluţeb v oblasti volnočasových aktivit a rekreace 

prostřednictvím splavnění Vltavy z Českých Budějovic dále po proudu řeky a vytvoření souvislé vodní cesty 

pro rekreační plavbu. 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V rámci realizace projektu dojde k vybudování kotviště lodí zejména pro rekreační plavbu na řece Vltavě 

jakoţto jedné z dílčích aktivit (projektů) v rámci záměru Splavnění Vltavy. 

Indikativní harmonogram realizace projektu byl stanoven na období 2011 – 2013. 

Výsledky projektu 

Nově vybudované přístaviště v rámci realizace záměru Splavnění Vltavy. 
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13.2.3 Projekty navrhované pro opatření 3.1 

S ohledem na skutečnost, ţe je opatření 3. 1. zaměřeno na oblast řízení IPRM neobsahuje ţádné dílčí 

projekty.  

 

 

13.3 Příloha 2 - Indikativní seznam projektových záměrů 

Indikativní seznam projektových záměrů je součástí popisu jednotlivých opatření a prioritní oblastí 

v rámci kapitoly 5. – Popis opatření a aktivit. 

 

 

13.4 Prezentace IPRM z veřejného projednání 

Prezentace IPRM je přiloţena jako samostatná příloha tohoto materiálu. 

 

 

13.5 Usnesení zastupitelstva města o schválení IPRM 

 

 


