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1. ÚVOD  

Analýza socioekonomického rozvoje Jihočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 
z hlediska kohezní politiky byla zpracována jako jedna ze 14 dílčích krajských analýz. Dle 
pokynů zadavatele byl kladen důraz na propojení hodnocení současného stavu, s odhadem 
pravděpodobného vývoje a pozice kraje na počátku programového období 2014–2020 a na 
reflexi Strategie EU 2020.  

Analýzy se soustředily na zvýraznění specifik kraje předmětných z hlediska budoucí kohezní 
politiky. Jednotlivé výroky jsou v souladu s pokyny zadavatele formulovány tak, aby stručně 
a výstižně hodnotily situaci v jednotlivých socioekonomických charakteristikách kraje. 
Klíčovými východisky byla škála aktuálních publikací Českého statistického úřadu a 
koncepční dokumenty Jihočeského kraje (v první řadě zejména Program rozvoje Jihočeského 
kraje, dále např. Regionální inovační strategie, Strategie rozvoje cestovního ruchu v 
Jihočeském kraji na roky 2009–2013). SWOT analýza upřednostňuje výroky vážící se 
přednostně k Jihočeskému kraji a sloužící k argumentaci zacílení podpory v rámci kohezní 
politiky před šířeji se vyskytujícími charakteristikami. 

Klíčovou částí je specifikace předpokládaných prioritních oblastí kraje pro období po roce 
2013. Výchozím krokem je srovnání Programu rozvoje Jihočeského kraje se základní strategií 
EU na nové programové období, tj. se Strategií EU 2020, resp. s předpokládanými principy 
nové kohezní politiky. S ohledem na průniky jsou potom vybraná témata zohledněna ve 
výběru hlavních prioritních oblastí pro čerpání ze strukturálních fondů po roce 2013. Jádrem 
této části je identifikace hlavních problémových oblastí kraje po roce 2013 na základě odhadu 
předpokládané situace v roce 2013. Obdobně jsou uchopeny i rozvojové možnosti, kdy jsou 
s přihlédnutím k aktuálně realizovaným projektům formulovány předpokládané potřeby. Tyto 
potřeby jsou koncentrovaně vyjádřeny v rozvojových tématech. Nejdůležitější témata jsou 
posléze promítnuta do specifikace předpokládaných prioritních oblastí kraje pro období po 
roce 2013. 
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE 

2.1 POSTAVENÍ KRAJE 

Správní struktura 

Jihočeský kraj (rozloha 10 057 km2, 637 643 obyvatel k 31. 12. 2009, 63 obyvatel/km2) 
zahrnuje území sedmi okresů, a to České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, 
Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. 

Jihočeský kraj je tedy tvořen 623 obcemi, které jsou soustředěny do 37 obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem a do je překrývajících 17 obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Správním centrem Jihočeského kraje jsou České Budějovice (94 865 obyvatel k 31. 12. 2009, 
8. největší město v ČR). Na území kraje se nachází celkem 53 obcí se statutem města. 

 

Geografická a dopravní poloha 

Jihočeský kraj se nachází na jihu až jihozápadě České republiky. Podstatnou část hranice 
kraje tvoří státní hranice, a to s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo (v celkové 
délce 323 km), na západě sousedí s krajem Plzeňským, na severu se Středočeským a na 
východě s krajem Vysočina a malou částí i s Jihomoravským krajem.  

Kraj představuje geograficky poměrně uzavřený celek, jehož jádro tvoří jihočeská kotlina. Na 
jihozápadě je obklopena Šumavou, na severozápadě výběžky Brd, na severu Středočeskou 
žulovou vrchovinou, na východě Českomoravskou vrchovinou a na jihovýchodě 
Novohradskými horami. V jihočeské kotlině se rozkládají dvě pánve, a to Českobudějovická a 
Třeboňská. 

Převážná část území leží v nadmořské výšce 400–600 m, s čímž souvisejí poněkud drsnější 
klimatické podmínky. Nejvyšším bodem na území Jihočeského kraje je šumavský vrchol 
Plechý (1 378 m), naopak nejnižším místem (330 m) hladina Orlické přehrady v okrese Písek. 
Území kraje náleží do povodí horní a střední Vltavy s přítoky Malší, Lužnicí, Otavou 
a mnohými dalšími. V minulosti zde bylo vybudováno přes 7 000 rybníků, jejichž celková 
výměra dnes představuje více než 30 tis. hektarů. 

Kraj má z hlediska páteřní dopravní infrastruktury okrajovou úlohu. Důležitá je však tranzitní 
poloha do Rakouska. Kostru dopravního systému v severojižním směru tvoří dálnice D3 a 
následně silnice první třídy I/3, I/4 a I/20, dále v příčném směru např. I/24 či I/39. Krajem 
prochází IV. železniční koridor České Velenice – Horní Dvořiště – Veselí nad Lužnicí 
(Praha). 

 

Postavení v rámci ČR  

Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým 
rybníkářstvím a lesnictvím. Zemědělství, které je tradičním a charakteristickým odvětvím 
hospodářství Jihočeského kraje, se významně podílí na údržbě a tvorbě krajiny. Lesní 
hospodářství plní v kraji významnou ekonomickou, krajinotvornou a rekreační funkci, která 
vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Fenoménem Jihočeského kraje je také 
rybářství s dlouholetou tradicí. 
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Na území kraje se nachází atraktivity národního, evropského a světového formátu a má 
značné (i výjimečné) předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Ty vyplývají z pestrosti 
krajinných typů, ze specifické historie kraje, z bohatství místní kultury a folklóru.  

 

2.2 OBYVATELSTVO A OSÍDLENÍ 

Vývoj a struktura populace 

Na území Jihočeského kraje žilo k 31. 12. 2009 celkem 637 643 obyvatel, z toho 323 100 žen, 
tj. 50,7 %. Podíl žen v populaci byl mezi kraji pátý nejnižší (nejvyšší podíl žen má Hl. m. 
Praha – 51,3 %). Počet obyvatel Jihočeského kraje se v průběhu roku 2009 zvýšil o 1 315 
osob, což představovalo přírůstek 2,1 osob na 1 000 obyvatel, do poloviny roku 2010 přibylo 
80 obyvatel. V tomto případě byl Jihočeský kraj na sedmém místě pomyslného žebříčku krajů 
ČR, v šesti krajích obyvatelstvo ubývá. V Jihočeském kraji žije mezi kraji osmý největší 
počet oficiálně přihlášených cizinců (téměř 15,5 tis. ke konci roku 2009).  

Z okresů Jihočeského kraje se počet obyvatel zvýšil nejvýrazněji v okrese české Budějovice, 
a to jak v absolutním vyjádření (o 1 097 osob) tak i v přepočtu na tisíc obyvatel (5,9 osob na 
1 000 obyvatel). Naopak v okresech Strakonice byl zaznamenán úbytek počtu obyvatel (o 148 
osob), stejně jako v okrese Jindřichův Hradec (o 33 osob). 

Do Jihočeského kraje se za rok 2009 přistěhovalo 5 135 osob, počet přistěhovalých byl 
o 1 827 osob nižší než za rok 2008. Z celkového počtu přistěhovalých se téměř čtvrtina 
přistěhovala ze zahraničí. Nejvíce přistěhovalých z ciziny pocházelo z Ukrajiny, dále ze 
Slovenska a z Vietnamu. Z kraje se v roce 2009 vystěhovalo 4 380 osob, počet vystěhovalých 
byl o 326 osob nižší než v roce 2008.  

Ukazatele popisující život obyvatel – vzdělanost, zdravotní stav, poptávka po sociálních 
službách ve vztahu k nabídce atd. – jsou v kraji jako celku v rámci republiky průměrné, ale 
v rámci kraje se projevují značné rozdíly.  

 

Bydlení  

Stáří domovního fondu je v Jihočeském kraji nižší oproti průměru ČR – podíl domů 
postavených v období po roce 1945 v Jihočeském kraji činil 64,8 % (údaj v roce 2001), 
zatímco v ČR 62,9 %.  

Intenzita bytové výstavby je v Jihočeském kraji mezi kraji ČR dlouhodobě na středních 
pozicích (za období 1997–2007 byl počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel 2,69, od roku 
2002 vždy převyšuje hodnota 3 dokončené byty na 1 000 obyvatel; nejvyšší hodnota je v kraji 
Středočeském – 3,99). Mezi okresy kraje však existují poměrně významné rozdíly. 
Nadprůměrná je intenzita bytové výstavby v okrese České Budějovice (3,21 bytů na 1 000 
obyvatel), což svědčí o atraktivitě výstavby v zázemí města České Budějovice v souvislosti s 
probíhajícím procesem suburbanizace. Naopak velmi nízká je výstavba v okrajových 
okresech Jihočeského kraje – okres Písek 1,81, okres Strakonice pouze 1,73.  

Napojení bytů na kanalizaci je v JČK vyšší než republikový průměr. Napojení rodinných 
domů na kanalizaci i plyn je poněkud nižší, než je tomu u bytových domů, ale i tak jsou tyto 
hodnoty vyšší než republikový průměr (celkově v JČK 85,8 % vs. 81,3 % v ČR). Podíl 
obyvatel zásobených vodou z vodovodů je v JČK na hranici průměru ČR – 92,3 %. Napojení 
na plynovou přípojku je v Jihočeském kraji v rámci ČR podprůměrné.  
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K hodnocení stavu bytového fondu patří také hledisko energetické náročnosti budov a s tím 
související regenerace panelových sídlišť. Z Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie bylo v Jihočeském kraji schváleno k financování 
celkem 120 projektů v hodnotě 1,06 mld. Kč (k 10. 6. 2010). Ve většině případů bylo 
předmětem získané dotace zateplení budov a výměna oken. Tento počet je ve srovnatelný 
s většinou krajů ČR (např. v kraji Vysočina bylo schváleno 112 projektů, ve Středočeském 
kraji 106, v Jihočeském 120, Olomoucký kraj 116, v Moravskoslezském 167).  

Co se týče čerpání prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora 
regenerace panelových sídlišť“ Jihočeský kraj ve srovnání s ostatními kraji získal spíše nižší 
prostředky. V roce 2009 byly schváleny pouze 3 projekty v celkové hodnotě 12 mil. Kč., pro 
srovnání Pardubický kraj 7 projektů (19,6 mil Kč), Olomoucký kraj 6 projektů (17,5 mil. Kč), 
Moravskoslezský kraj 4 projekty (8,4 mil. Kč), Plzeňský kraj nezískal podporu na žádný 
projekt.  

 

Struktura osídlení  

Jihočeský kraj patří v rámci České republiky mezi málo urbanizovaná území, což se odráží i v 
nejmenší hustotě zalidnění z celé České republiky (63 obyvatel/km2). 

Charakter územního prostoru Jihočeského kraje je ovlivněn historickými souvislostmi, které 
se projevily v sídelní struktuře, zejména pak velkým počtem malých obcí, u jejichž obyvatel 
panuje soudržnost a silná identifikace s obcí. Venkovské oblasti kraje se potýkají se sníženou 
dostupností standardních služeb i s problémy s dopravním napojením na mikroregionální a 
regionální centra. Odlehlost periferních oblastí zároveň negativně ovlivňuje zaměstnanost 
obyvatel, zejm. v některých menších obcích dochází k poklesu trvale žijících osob. Procesy 
suburbanizace se začínají projevovat jen u větších měst kraje (České Budějovice, Tábor, 
Písek…), ale rozhodně zatím rozsahem nedosahuje své negativní formy – urban sprawl.  

Do kategorie venkovských obcí (při respektování nejobvyklejší hranice 2 000 obyvatel), 
náleží v JČK přibližně 92 % obcí s cca třetinovým podílem krajského obyvatelstva. Konkrétní 
situace jednotlivých venkovských obcí je významně určována jejich polohou, vyjadřující 
jejich vazby k větším městům i polohu v systému dopravních sítí. Touto skutečností jsou pak 
ovlivněny celkové rozvojové předpoklady obcí a život jejich obyvatel. Poloha se tak odráží i 
v populačním vývoji a vzdělanosti obyvatel. V JČK žije přibližně dvě třetiny obyvatel v 53 
obcích se statutem města. Hustota obyvatelstva dosahuje průměru 63 osob na km2, což je 
v porovnání s celostátním průměrem méně než dvojnásobná hodnota. 

 

2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

Spektrum veřejných služeb (školy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, komerční 
služby, kulturní či sportovní zařízení, infrastruktura pro trávení volného času) nabízených 
přímo v obci se liší podle velikosti dané obce. Tato zařízení není nezbytně nutné budovat ve 
všech obcích, chybí-li. Alternativním – a finančně výhodnějším – řešením je zajistit 
odpovídající dopravní dostupnost do obcí, které těmito zařízeními disponují. 

 

Vzdělávání 

Ve školním roce 2008/2009 fungovalo v JČK celkem 294 mateřských škol, do nichž 
docházelo 19 658 dětí. Dle dat Českého statistického úřadu počet dětí v mateřských školách 
v posledních letech mírně roste (o 5,3 % za období školních roků 2003/2004–2008/2009). 
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Mateřské školy jsou v současné době jediným druhem škol, kde dochází k nárůstu počtu dětí, 
současně se již projevuje nedostatek míst v MŠ. Jednou z příčin je i zvyšující se počet 
mladých rodin žijících v okrajových částech zejména regionálních center.  

Počet žáků základních škol za období 2004–2009 celkem výrazně poklesl (o 14,7 %), počet 
škol se však zvýšil. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo 254 základních škol v kraji 
celkem 51 273 žáků. V dlouhodobém horizontu pokračuje pokles žáků na 2. stupni ZŠ, počet 
dětí zahajujících povinnou školní docházku se postupně zvyšuje. Budoucí nárůst počtu dětí, 
které budou plnit povinnou školní docházku, lze dovodit z demografického vývoje dětí 
v mateřských školách (odhaduje se po roce 2011).  

U středních škol počet žáků soustavně klesá (o 10,2 % za sledované období), stejně jako počet 
škol. Počet žáků gymnázií je zhruba vyrovnaný (úbytek pouze 1,4 %), ale výrazně klesá počet 
žáků v oborech odborného vzdělávání na středních školách (-13,0 %).  

Z celkového počtu 17 vyšších odborných škol v kraji jsou pouze 3 samostatné (všechny z nich 
soukromé), ostatní jsou zřízeny při středních školách. Mezi lety 2004–2008 počet studentů 
VOŠ mírně rostl, v roce 2009 výrazně poklesl (meziročně o 11,4 %).  

V kraji sídlí dvě veřejné vysoké školy – Jihočeská univerzita a VŠ technická a ekonomická – 
a tři soukromé vysoké školy (VŠ evropských a regionálních studií, VŠ aplikovaných 
ekonomických studií a Filmová akademie M. Ondříčka). Dále se v kraji nachází 23 
alokovaných pracovišť vysokých škol sídlících v kraji i mimo něj. V roce 2009 studovalo na 
vysokých školách v JČK přes 21 tisíc studentů, což je 6,2 % všech vysokoškolských studentů 
v ČR.  

 

Zdravotnictví 

V Jihočeském kraji fungovalo v roce 2009 celkem 24 lůžkových zdravotnických zařízení, 
z toho 9 nemocnic, 5 lázeňských léčeben, 4 léčebny pro dlouhodobě nemocné a 4 
psychiatrické léčebny. V kraji bylo registrováno celkem 1 467 samostatných ambulantních 
zařízení, z nich nejvíce je zubních lékařů (323); dále praktických lékařů pro dospělé (290), 
praktických lékařů pro děti a dorost (128) a gynekologů (82).  

Síť zdravotnických zařízení a jejich kapacita je stabilizovaná, dostatečně hustá a dobře 
dostupná, do určité míry se však projevuje koncentrace péče do okresu České Budějovice. 
Zdravotnická zařízení v kraji disponují celkem 5 942 lůžky, z nichž 60,1 % je v nemocnicích. 
Z celkového počtu lůžek je 89,2 % určeno pro akutní péči a 10,8 % pro péči následnou. 
Využití lůžek ve zdravotnických zařízeních je průměrné (251,9 dne).  

Péči zajišťuje celkem 1 793 lékařů v ambulantní péči a 626 lékařů v lůžkové péči. Počet lůžek 
ve zdravotnických zařízeních (9,3) i počet lékařů (4,2) na 1 000 obyvatel jsou v Jihočeském 
kraji nižší oproti průměru ČR, ale mírně rostou.  

Zdravotní stav obyvatelstva, vyjádřený úmrtnostními poměry, je průměrný. Počet zemřelých 
na 1 000 obyvatel (10,2 v roce 2009) se v JČK pohybuje kolem republikové hodnoty. U 
poloviny zemřelých byly příčinou smrti nemoci oběhové soustavy, čtvrtina osob zemřela na 
novotvary. Průměrné procento pracovní neschopnosti (5,6) je mírně vyšší než republikový 
průměr, v mezikrajském srovnání zaujímá jihočeský kraj 9. místo.  

 

Sociální péče 

Demografická situace, tj. změny ve věkové struktuře (stárnutí obyvatel), vytváří problémy ve 
skupině mladé i nejstarší generace – na jedné straně úbytek žáků ve školách (hrozba rušení ZŠ 
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a potřeba optimalizovat strukturu SŠ), a na druhé straně nedostačující kapacita zařízení 
sociální péče. Z důvodu stárnutí populace lze předpokládat v blízké budoucnosti růst 
významu sociálních a sociálně-zdravotních služeb.  

Podle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je problémem Jihočeského kraje 
zvyšující se počet zdravotně postižených občanů a rostoucí počet dalších skupin obyvatel 
ohrožených sociálním vyloučením. 

Počet zařízení sociálních služeb v kraji se za posledních deset let zvýšil téměř dvojnásobně, 
počet míst v těchto zařízeních byl navýšen zhruba o třetinu. Nárůst počtu míst je však nižší 
oproti nárůstu počtu uchazečů, takže tlak na místa v zařízeních sociální péče stále trvá. Jsou 
proto nutné investice do vzniku nových kapacit pobytových služeb, zejména domovů 
důchodců a domovů pro seniory.  

V kraji jsou zastoupeny téměř všechny druhy sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, poskytovány jsou zřizovateli řady právních forem (nejen státní správa a 
samospráva, ale i nestátní neziskové organizace). V roce 2010 fungovalo v kraji celkem 493 
sociálních služeb, zastoupení jednotlivých druhů je však nerovnoměrné. Nejrozšířenější je 
odborné sociální poradenství (17,2 % služeb), domovy pro seniory a pečovatelská služba 
(zastoupeny zhruba po desetině). Nízké je zastoupení zejména intervenčních center, 
průvodcovských služeb, domů na půli cesty a center denních služeb.  

Do budoucna bude potřebná deinstitucionalizace v oblasti sociálních služeb, v níž budou 
nezastupitelnou úlohu sehrávat nestátní neziskové organizace. Chybějící kapacity pobytových 
zařízení budou postupně nahrazovány a doplňovány terénními sociálními službami a domácí 
péčí.  

 

Kultura, sport, volný čas 

Síť kulturních a sportovních zařízení a zařízení pro volný čas je v Jihočeském kraji poměrně 
stabilizovaná (poslední kvantitativní data uvádí ČSÚ ale z roku 2006) a v posledních 3 letech 
i významně finančně podporovaná v rámci realizace ROP NUTS II Jihozápad, kam Jihočeský 
kraj společně s Plzeňským patří. Z mezikrajského srovnání vychází Jihočeský kraj jako 
průměrný s přihlédnutím na význam středisek v ČR. Jejich síť je diferencovaná podle 
velikosti středisek, přičemž role středisek je tímto způsobem spíše posilována. Tato zařízení 
se soustřeďují převážně ve městech, hlavně ve městech okresních. 

Jihočeský kraj má významné zastoupení kulturních a památkových objektů. Mezi nejznámější 
kulturní zařízení patří Jihočeské divadlo, Muzeum Jindřichohradecka, přírodní divadlo s 
otáčivým hledištěm v Českém Krumlově a mnohé další. Nachází se zde i kulturní objekty 
nadnárodního významu, zařazené do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO – 
historické centrum města Český Krumlov a lidová architektura tzv. selského baroka v obci 
Holašovice. V kraji je nejvíce historických měst (7) a vesnic (16) ze všech krajů, které jsou 
vymezeny jako městské nebo vesnické památkové rezervace. V roce 2009 byly 
nejnavštěvovanějšími objekty v kraji hrad a zámek Český Krumlov (cca 310 tis. návštěvníků), 
zámek Hluboká nad Vltavou (cca 240 tis.) a ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou (cca 220 tis.). 
Mezi významně navštěvované turistické cíle dále patří zámek Červená Lhota, Jindřichův 
Hradec, Orlík, Husitské muzeum Tábor nebo hrad Rožmberk, Landštejn nebo Zvíkov.  

Pokud jde o širší území vysoké přírodní hodnoty, které je významné pro cestovní ruch, tak je 
třeba uvést NP a CHKO Šumava, CHKO Třeboňsko a Blanský les. Organizace UNESCO řadí 
na seznam biosférických rezervací dvě jihočeské lokality – Šumava a Třeboňsko. Turistický 
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význam představují i tři vymezená lázeňská střediska – Třeboň, Bechyně a Vráž, jejichž 
specializace je zejména na léčbu pohybového ústrojí. 

Specifickým kulturním bohatstvím Jihočeského kraje jsou lidové zvyky, řemesla, tradice a 
s tím spojené pořádání různých akcí během celého roku. Další akce jsou pořádány na 
Výstavišti České Budějovice (např. Země živitelka nebo HOBBY), které za rok navštíví 
téměř 300 tis. lidí. 

V krajském městě působí řada profesionálních sportovních klubů úspěšných i na národní či 
mezinárodní úrovni, např. hokejový klub HC Mounfield České Budějovice, fotbalový klub 
Dynamo České Budějovice nebo volejbalový klub Jihostroj České Budějovice.  

Organizované sportovní aktivity nabízejí četné sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a další 
neziskové organizace. Nabídka sportovního vyžití je četnější ve velkých městech, v malých 
obcích působní nejčastěji „tradiční“ Sokolové, fotbalové kluby apod. Sportovní zařízení 
bývají v některých případech přístupná i pro širokou veřejnost (např. v určitých hodinách). 
Kapacity pro uspokojení individuální poptávky běžných občanů jsou často nedostatečné.  

 

2.4 EKONOMIKA 

Výkonnost ekonomiky  

Podíl Jihočeského kraje na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice činil pouze 
5,2 %, v přepočtu na 1 obyvatele dosahoval v roce 2009 hodnoty 69,3 % (EU 27 = 100 %) 
V rámci České republiky patří JČK dlouhodobě mezi kraje ekonomicky nadprůměrné 
Průměrně obsazuje v ČR 5. pozici po Hl. městě Praze, Jihomoravském, Středočeském a 
Plzeňském kraji. Je však nutné podotknout, že z makroekonomického hlediska byly roky 
2008 a 2009 mezníkem ve vývoji hospodářství, což se odrazilo a v budoucnu odrazí i na 
ekonomice nejen jednotlivých krajů ale celé České republiky. Jihočeský kraj ale v porovnání 
vývoje HDP mezi roky 2008 a 2009 dokázal spolu s dalšími čtyřmi kraji růst nastartovat. 

Vývoj HDP v Jihočeském kraji a regionu NUTS II Jihozápad a porovnání s ostatními kraji a 
regiony NUTS II v České republice (EU 27 = 100). 

Území 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Česká republika 70,2 70,3 73,1 74,9 75,8 76,9 79,8 80,3 80,3 

Česká republika bez Prahy 60,5 60,5 62,8 64,7 65,1 65,8 67,8 68,1 67,3 

Praha 145,1 147,4 153,6 154,3 158,3 161,6 171,5 171,7 177,0 

Střední Čechy 65,2 67,1 69,0 71,2 69,8 72,6 74,8 74,0 73,7 

Jihozápad 64,6 63,9 66,7 69,4 69,8 70,7 70,8 67,9 69,5 
Severozápad 55,7 56,2 59,8 60,7 60,4 60,5 61,5 62,0 61,4 

Severovýchod 61,9 61,5 62,6 63,7 64,3 64,2 65,7 64,5 63,9 

Jihovýchod 64,0 63,6 66,3 67,0 67,5 68,6 71,4 73,4 72,5 

Střední Morava 56,3 56,1 57,9 59,2 59,2 59,7 62,1 64,1 63,5 

Moravskoslezsko 54,8 54,2 56,7 61,4 64,2 64,0 67,2 69,3 65,5 

Hlavní město Praha 145,1 147,4 153,6 154,3 158,3 161,6 171,5 171,7 177,0 

Středočeský kraj 65,2 67,1 69,0 71,2 69,8 72,6 74,8 74,0 73,7 

Jihočeský kraj 63,3 63,3 65,3 67,0 68,3 69,0 68,5 67,6 69,3 
Plzeňský kraj 66,1 64,6 68,3 72,2 71,5 72,6 73,4 68,2 69,7 

Karlovarský kraj 55,8 57,1 58,6 58,2 57,1 55,2 56,8 55,3 54,3 

Ústecký kraj 55,7 55,8 60,3 61,7 61,6 62,5 63,2 64,4 64,1 
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Území 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Liberecký kraj 61,6 61,6 59,2 60,2 63,6 62,5 61,5 58,5 55,8 

Královéhradecký kraj 64,8 63,8 65,6 67,3 66,4 65,2 67,9 67,1 67,7 

Pardubický kraj 59,0 59,0 62,2 62,8 62,5 64,5 66,8 66,7 66,6 

Vysočina kraj 62,0 60,9 62,9 63,9 64,3 64,8 67,1 63,1 62,9 

Jihomoravský kraj 65,0 64,8 67,9 68,4 69,0 70,4 73,3 78,1 76,7 

Olomoucký kraj 54,6 54,3 56,1 58,7 57,5 57,0 59,2 60,4 60,5 

Zlínský kraj 58,1 58,1 59,9 59,6 61,2 62,6 65,2 68,0 66,7 

Moravskoslezský kraj 54,8 54,2 56,7 61,4 64,2 64,0 67,2 69,3 65,5 
Pramen: ČSÚ 
 

Pokud jde o strukturu vytvořeného produktu, tak největší část hrubé přidané hodnoty připadá 
na zpracovatelský průmysl (necelá čtvrtina). Jeho podíl je celkově lehce nad republikovým 
průměrem. Více než dvojnásobně většího podílu dosahuje kraj v případě hodnoty přidané dle 
klasifikace CZ-NACE v odvětví výroba a rozvod elektřiny, tepla, vody (E). Jihočeský kraj se 
podílí 5,2 % na tvorbě hrubého fixního kapitálu ČR, což ho řadí na 6. místo v republice za 
Prahu, kraj Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Ústecký. Hodnota podílu na HDP 
ČR se dlouhodobě pohybovala okolo 5,5 %, ale v posledních 3 letech se tento podíl, a tudíž 
význam kraje v rámci České republiky, začal snižovat. V přepočtu HDP na 1 obyvatele je 
Jihočeský kraj na tom ale lépe a řadí se na 4. místo v ČR.  

V registru ekonomických subjektů bylo k 31. 12. 2009 evidováno 151 973 subjektů se sídlem 
v Jihočeském kraji. Téměř 80 % z nich tvořily fyzické osoby (120 734 jednotek), což ve 
srovnání s ČR i ostatními kraji nadprůměrná hodnota. Počet živnostníků (110 216 tis. osob), 
kteří tvořili 91 % z počtu fyzických osob, se meziročně zvýšil o cca 3,5 tis. jednotek 
(navzdory meziročnímu poklesu fyzických osob). Počet právnických osob vzrostl o 1,5 tis. 
jednotek (tj. o 5 %). Při pohledu na vývoj v uplynulých několika letech počet právnických 
osob (i obchodních společností v jejich rámci) stabilně a poměrně dynamicky rostl; počet 
fyzických osob vykázal obdobný trend, v roce 2009 ovšem jejich počet poklesl. Největší podíl 
všech ekonomických subjektů se zaměřuje na obchod, následuje sektor stavebnictví a 
zpracovatelského průmyslu. V Jihočeském kraji sídlilo celkem 170 průmyslových podniků se 
100 a více zaměstnanci. Mezi léty 2008 a 2009 se počet jejich zaměstnanců snížil o 9 %, 
jejich tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se snížily o 19 % na 102,3 mld. Kč. 

 

Struktura ekonomické základny 

Ve 2. čtvrtletí roku 2010 pracovalo ve všech sektorech národního hospodářství Jihočeského 
kraje 296,8 tis. osob, což představovalo 6,1 % pracujících v České republice. Počet 
pracujících Jihočeského kraje v letech 2003–2008 kontinuálně rostl (poté nastal výraznější 
pokles), přičemž dynamika změn ve struktuře zaměstnanosti Jihočeského kraje se snižuje, 
počet pracovníků v jednotlivých sektorech a odvětvích se stabilizuje.  

V hospodářství kraje bylo ve 2. čtvrtletí roku 2010 zaměstnáno téměř 300 tis. osob, z toho 
5,9 % EAO v primárním sektoru. Tento relativně vysoký podíl zaměstnaných osob 
v primárním sektoru je odrazem toho, že je vnímán především jako zemědělská oblast s 
rozvinutým rybníkářstvím (v místních rybnících se vytváří cca polovina produkce ryb ČR, 
významný je také podíl v chovu vodní drůbeže) a lesnictvím. Celkově se zde vytváří zhruba 
11 % zemědělské produkce celé republiky. 
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V průmyslu je v JČK zaměstnáno 40 % EAO, který je reprezentován především 
zpracovatelským průmyslem. Průmyslová výroba je koncentrována především v 
českobudějovické aglomeraci, výraznější podíl průmyslu je rovněž v okresech Tábor a 
Strakonice. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti. Z 
odvětvového hlediska převažuje zpracovatelský průmysl (výroba potravin a nápojů, zařízení a 
elektrotechniky,…) a výroba dopravních prostředků a zařízení.  

Ve službách je zaměstnáno 54,2 % EAO. V souvislosti se znalostní ekonomikou hraje 
důležitou roli zázemí tržních služeb, které napomáhají růstu produktivity, 
konkurenceschopnosti a exportních schopností firem dalších odvětví (zejména oblast finanční 
zahrnující i pojišťovnictví spolu s obchodními službami včetně realitních činností). Tržní 
služby bývají koncentrovány do nejvýznamnějších aglomerací či metropolitních regionů. Tyto 
služby v roce 2008 činily 11,2 % hrubé přidané hodnoty kraje. Mezi nejvýznamnější 
zaměstnavatele z hlediska počtu pracovníků patří v Jihočeském kraji především organizace 
z odvětví zdravotnictví, veřejné správy a školství, ale přes pravidelný úbytek zaměstnanců 
také subjekty z odvětví dopravy a spojů. 

Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2009 dosáhla 22 951 Kč a za celorepublikovým 
průměrem zaostala o 2 172 Kč (toto zaostávání je do určité míry dáno strukturou hospodářství 
kraje).  

Území kraje mělo vždy spíše charakter rekreační než průmyslově vyspělé oblasti. To se 
následně projevuje ve vybavenosti a návštěvnosti kraje. V mnoha statistikách cestovního 
ruchu se Jihočeský kraj objevuje na předních příčkách (2. – 4. místa) mezi kraji v ČR. V kraji 
je lokalizováno cca 1 000 hromadných ubytovacích zařízení a průměrná roční návštěvnost se 
pohybuje v hodnotách 0,9–1 mil. hostů (jednodenní návštěvníci v tom nejsou zahrnuti), 
přičemž necelá třetina jsou cizinci. Díky tomu tvoří odvětví cestovního ruchu významnou 
složku ekonomiky celého kraje. V posledních letech dochází díky investicím do infrastruktury 
a služeb cestovního ruchu k jejich postupnému nárůstu a zkvalitnění. I přes dobrou 
návštěvnost a průměrnou dobu pobytu turistů v kraji se však stále nedaří zajistit dostatečnou 
využitelnost pokojů a lůžek v zařízeních cestovního ruchu. Cestou k prodloužení pobytu 
návštěvníků v kraji je podpora kvalitativního rozvoje kapacit infrastruktury, prodlužování 
sezónnosti a důraz na zimní aktivity a lázeňství. 

Ekonomickým jádrem celého kraje je aglomerace Českých Budějovic, což je dáno zejména 
historickým vývojem území a velikostí sídla. Mezi další ekonomicky významné území v kraji 
zejména v oblasti průmyslu patří okresy Tábor a Strakonice. Po roce 1989 hraje významnou 
roli v ekonomice kraje jeho geografické vazby na blízké Rakousko a Německo, ze kterých 
pochází významní zahraniční investoři.  

 

Vnější ekonomické vztahy 

Jihočeský kraj hraničí se dvěma zeměmi Evropské unie, tj. se Spolkovou republikou 
Německo, resp. vládním krajem Dolní Bavorsko a se dvěma spolkovými zeměmi Rakouské 
republiky, Horními a Dolními Rakousy. Hlavními cíli spolupráce s těmito regiony jsou rozvoj 
vzájemné propagace v oblasti cestovního ruchu, dopravní projekty, především podpora 
eurkoridoru Sever-Jih, oblast vzdělávání, kultura a posílení významu regionů v rámci Evropy. 
Další spolupráce probíhá s Kantonem Bern, Košickým samosprávným krajem, regionem 
Bretaň ve Francii a městem Lethbridge ve státě Alberta v Kanadě. 

Do Jihočeského kraje v roce 2008 směřovalo 79,5 mld. Kč přímých zahraničních investic (6. 
nejvyšší objem mezi kraji. Meziroční nárůst činil 12 %, v minulých letech byla růstová 
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dynamika ještě vyšší. Dlouhodobě se kraj nachází na 5. místě mezi kraji v přepočtu 
zahraničních investic na 1 obyvatele. 

Exportní struktura Jihočeského kraje potvrzuje relativně vyváženou výrobní strukturu 
regionu. Hodnota vývozu v JČK se v období 2005–2007 postupně zvyšovala, od 3. čtvrtletí 
2008 započal propad vývozu zboží z Jihočeského kraje. V roce 2009 došlo k výraznějšímu 
propadu, kdy se export oproti roku 2008 snížil o 18 %. Zatímco v roce 2008 bylo z 
Jihočeského kraje vyvezeno zboží o celkové hodnotě 101,5 mld. Kč (běžné ceny), v roce 
2009 se jeho hodnota snížila na 86,2 mld. Kč. Dominantní podíl na exportu v roce 2008 měly 
stroje a dopravní prostředky (55,1 %). Významný byl i export tržních výrobků a 
průmyslového spotřebního zboží. 

 

Trh práce 

Situace na trhu práce v Jihočeském kraji je na velmi dobrá – JČK patří mezi kraje s nejnižší 
mírou nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti se pohybovala do 3. kvartálu roku 2008 pod 
4 %, nicméně od tohoto období došlo k obratu a na trhu práce kraje začaly se projevovat 
dopady negativního vývoje celosvětové hospodářské situace. Globální hospodářská recese 
způsobila výrazný nárůst počtu uchazečů o zaměstnání a snížení počtu volných pracovních 
míst. 

Aktuální nezaměstnanost (11/2010) v Jihočeském kraji činí 7,1 %, což je v rámci ČR 
významně podprůměrná hodnota (8,6 %), počet uchazečů na jedno volné pracovní místo 
dosáhl čísla 13. Vážným problémem je nevyrovnanost mezi nabídkou a poptávkou na trhu 
práce (varovným signálem pro využívání regionálního vzdělanostního potenciálu jsou 
nedostatečné možnosti pro uplatnění absolventů). 

Kvalifikované lidské zdroje sehrávají klíčovou úlohu v procesu vytváření a transferu znalostí, 
jež jsou jedním ze zásadních předpokladů zajištění dlouhodobě udržitelného ekonomického a 
technologického rozvoje kraje. Celková vzdělanostní úroveň obyvatelstva i pracovní síly se 
v JČK, stejně jako v ostatních krajích ČR, dlouhodobě všeobecně zlepšuje, pozitivní tendence 
jsou více patrné u žen.  

Jihočeský kraj vykazuje poměrně nízký podíl cizinců na trhu práce (cca 2,0 %).  

Ke konci roku 2009 dosáhla průměrná hrubá mzda v Jihočeském kraji 22 951 Kč, což je třetí 
nejnižší hodnota za krajem Zlínským a Karlovarským. 

 

Výzkum a vývoj, inovace 

Jihočeský kraj má v určitých oborech velmi silnou vědecko-výzkumnou (VaV) základnu a 
zastoupení ústavů AV ČR. Místní uspořádání veřejných vzdělávacích a VaV kapacit v 
Jihočeském kraji je nejvýznamnější v hospodářském centru regionu, tedy v Českých 
Budějovicích. Rozsáhlá síť převážně přírodovědně zaměřených pracovišť základního a 
aplikovaného výzkumu zase pokrývá Třeboňsko, Novohradsko, Vodňansko, resp. 
Jindřichohradecko. V oblasti přírodovědné vědecké specializace se jedná o významné 
centrum na úrovni ČR, v některých mimořádných případech nabývající dokonce světového 
významu. 

Mezi nejvýznamnější vzdělávací a vědecko-výzkumné instituce patří Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích jako veřejná vysoká škola univerzitního typu složená ze sedmi fakult 
(Přírodovědecká, Ekonomická; Filozofická; Pedagogická; Teologická; Zdravotně sociální a 
Zemědělská) a dvou vysokoškolských ústavů (Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech a 
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Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech). Dále Biologické centrum AV 
ČR, v. v. i., vzniklé na bázi ústavů AV ČR, které se zabývají vědeckým výzkumem v 
oblastech: obecné a aplikované entomologie, hydrobiologie-limnologie, parazitologie, 
molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a biologie patogenů rostlin, půdní 
zoologie, půdní mikrobiologie, půdní chemie, půdní mikromorfologie a ekologie, a využívá 
získaných poznatků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, v zemědělství, vodním 
hospodářství, lesnictví a lékařství. Následuje pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. 
v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., v Třeboni, Ústav systémové biologie a ekologie AV 
ČR, v. v. i., s pracovišti v Českých Budějovicích, Nových Hradech (Akademické a univerzitní 
centrum v Nových Hradech spolu s Ústavem fyzikální biologie JU) a Třeboni a Fakulta 
managementu Vysoké školy ekonomické Praha v Jindřichově Hradci. V JČK se nyní nově 
etablují pracoviště vzdělávacího a vědecko-výzkumného charakteru v technických oborech. 
Příkladem může být spolupráce COP Sezimovo Ústí s ČVUT Praha, nebo spolupráce VOŠ, 
SPŠ automobilní a technické se ZČU Plzeň, nebo vznik Vysoké školy technické a 
ekonomické v Českých Budějovicích. 

Místní uspořádání veřejných VaV kapacit v Jihočeském kraji je nejvýznamnější v samotném 
hospodářském centru regionu, tj. v Českých Budějovicích. Rozsáhlá síť převážně 
přírodovědně zaměřených pracovišť základního a aplikovaného výzkumu zase pokrývá 
Třeboňsko, Novohradsko, Vodňansko, resp. Jindřichohradecko. Zmiňované vazby SOŠ a 
VOŠ pak rozvíjí spolupráci na Táborsku v rámci COP Sezimovo Ústí, resp. na Strakonicku, a 
řada dalších hospodářských center regionu rozvíjí spolupráci s akademickými institucemi v 
ČR i v JK. 

 

Veřejné rozpočty 

Veřejné rozpočty na území kraje jsou tvořeny rozpočty kraje jako samosprávného celku, 
rozpočty obcí a rozpočty dobrovolných svazků obcí.  

Rozpočtové hospodaření Jihočeského kraje v období 2006–2008 odráželo celkový růstový 
trend české ekonomiky i veřejných rozpočtů (v letech 2002–2005 se projevovalo spíše 
postupné nabíhání kompetencí a rozvojových činností kraje). V roce 2009 došlo významnému 
propadu daňových příjmů, to bylo ovšem kompenzováno nárůstem přijatých transferů. 
Meziročně tak došlo k 5 % růstu příjmů. Podíváme-li se na strukturu příjmů, tak podíl 
přijatých transferů (dotací) činí dlouhodobě cca 2/3 finálního plnění rozpočtových příjmů 
(68,9 %0 v roce 2008, 73 % v roce 2009). Podíl kapitálových (investičních) výdajů se v letech 
2008 a 2009 pohyboval kolem 9 % (v předchozích letech byl ještě nižší), což je ve srovnání 
s ostatními kraji relativně nízký podíl. S rozpočtovými údaji kontrastuje poměrně významný 
nárůst objemu krajského majetku. Majetek Jihočeského kraj vzrostl mezi léty 2006 a 2007 
dokonce o 88,8 % a v roce 2008 činil více než 10 mld. Kč. Specifikem majetku Jihočeského 
kraje je vysoký podíl dlouhodobého finančního majetku. 

Klíčový je pohled na strukturu výdajů. Většina výdajů jde do oblasti školství, dominantní 
podíl zaujímá oblast dopravy, a to jak po stránce financování dopravních staveb, tak pokud 
jde o zajištění dopravní obslužnosti kraje. Nemalé investice jdou i do oblasti zdravotnictví. 

Z hlediska objemu a alokace finanční prostředků kraje je rok 2009 zlomový. Vzhledem 
k výraznému poklesu daňových příjmů kraje bylo nutné uskutečnit řadu úsporných opatření, 
která přetrvávají i v roce 2010. Protipólem úsporných opatření je snaha kraje maximálně 
využít možností financování z fondů EU. 
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Hospodaření obcí v posledních letech kopírovalo obdobný trend, kdy do roku 2008 příjmy 
rostly a poté následoval určitý propad daňových příjmů. V současné době tak došlo ke 
zpomalení investiční aktivity a k omezení disponibilních prostředků na zabezpečení a 
spolufinancování projektů. V roce 2009 obce Jihočeského kraje získaly 46 % finančních 
prostředků z daňových příjmů, 30 % potom tvořily dotace. Podíl kapitálových výdajů činil 
cca 34 %.  

Objem rozpočtů dobrovolných svazků obcí se podílí na rozpočtech samospráv necelým 
procentem, na příjmové straně silně dominují dotace, významné jsou i příjmy nedaňové, 
v roce 2009 běžné výdaje mírně převyšovaly kapitálové výdaje svazků. 

Podíváme-li se celkově na strukturu příjmů a výdajů samosprávných celků Jihočeského kraje 
v druhovém členění, tak celkový podíl daňových příjmů v roce 2008 činil 47,1 %, podíl 
přijatých dotací 38,6 % a podíl kapitálových výdajů 21,8 %. Hlavní výdajové toky směřují do 
oblasti vzdělávání a dopravy. 

 

2.5 DOPRAVA 

Dopravní sítě a dopravní obslužnost 

K důležitým rozvojovým investicím v oblasti silniční infrastruktury patří výstavba dálnice D3 
(propojení Prahy a oblasti jižních Čech k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště; v současné 
době je ve výstavbě úsek Tábor – Veselí nad Lužnicí) a na ni navazující rychlostní 
komunikace R3, výstavba rychlostní komunikace R4. Navržená trasa D3 (i D8) leží na 
hlavním mezinárodním silničním tahu E55, vedoucím ze Skandinávie přes naše území do 
Řecka. D3 tak měří pouze 15 km, ale původní obchvat Tábora (3,5 km) není jako dálnice 
zatím označen. Mezi další cíle JČK patří i postupné zlepšování parametrů stávajících silnic I., 
II. a III. třídy, včetně přeložek, obchvatů měst a obcí a rozšíření nevyhovujících úseků apod.  

V rámci zajištění dobré dopravní obslužnosti kraje je preferována veřejná doprava před 
individuální automobilovou dopravou, rozvíjejí se integrované dopravní systémy a rozšiřují se 
systémy MHD. 

Železniční doprava v Jihočeském kraji není nijak významná. Nejvýznamnější železniční 
trasou je IV. železniční koridor ve směru sever-jih, resp. trať 220 (Benešov – České 
Budějovice a dále do Linze) a 196, kterou doplňuje trať 226 (Veselí, České Velenice) a 199 
(České Budějovice, České Velenice). Ve směru západ-východ pak dálkový tah, resp. tratě 190 
(Plzeň – České Budějovice) a 225. Je zde rovněž nejvýše položená železniční stanice v ČR 
(Kubova Huť) a také úzkokolejné dráhy směrované z Jindřichova Hradce do Obrataně a do 
Nové Bystřice. Nedostatečně se rozvíjí vazby železnice na ostatní druhy dopravy, využití 
kombinovaných systémů, budování logistických center a dopravních terminálů. 

Samospráva kraje a města České Budějovice usiluje o intenzivnější využití bývalého 
vojenského letiště v Plané u Č. Budějovic (dnes letiště České Budějovice) a v Bechyni pro 
mezinárodní a vnitrostátní civilní provoz. Splavnění řeky Vltavy z Českých Budějovic do 
Třebenic a též rozvoj železnice na Šumavě (Rybník – Lipno, propojení Lipno – Horní Planá), 
což by přispělo k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. 

Rekreační plavba na dopravně významných vodních cestách je důležitým ekonomickým a 
volnočasovým fenoménem v Evropě. V JČK je potenciál rekreační plavby a rodinné rekreace 
výjimečně vysoký – ideálním prostorem pro rozvoj rekreační plavby je Horní Vltava v úseku 
od Třebenic (Slapy) do Českých Budějovic. 
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2.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Příroda a krajina 

I když lze životní prostředí kraje v rámci České republiky charakterizovat jako méně 
poškozené a zatížení emisemi se postupně snižuje, je zde řada zdrojů znečištění, hlavně v 
zemědělství a průmyslu. Zdravotní stav lesů se spíše zhoršuje, z jehličnatých porostů starších 
60 let jsou tři čtvrtiny hodnoceny jako středně a více poškozené. Na lesní porosty v 
posledních letech nepříznivě působí zejména různé extrémní situace (např. intenzivní sucho) a 
hmyzí škůdci.  

Vzhledem k reliéfu Jihočeského kraje tvoří zemědělská půda pouze necelých 39 % rozlohy 
území, procento zornění je 64,4 %, což jsou v rámci ČR hodnoty výrazně podprůměrné. Jako 
určité alternativy se objevují vybrané specifické formy zemědělství – ekologické, technické 
plodiny apod., které jsou Evropskou unii velmi podporovány a které mohou představovat 
novou šanci pro rozvoj jihočeského venkova. Výměra ekologicky obdělávané půdy v ČR 
dosáhla 8,04 % zemědělské půdy. Zastoupení lesů je v JČK nadprůměrné (37,5 % – pátá 
nejvyšší hodnota v rámci ČR).  

Území kraje mělo vždy spíše charakter rekreační než průmyslově vyspělé oblasti. Snaha o 
zachování přírodního prostředí se odrazila ve zřízení Národního parku Šumava (rozloha 690 
km2, z toho 343 km2 náleží do Jihočeského kraje), chráněných krajinných oblastí Šumava 
(rozloha 994 km2, z toho 733 km2 se rozkládá na území Jihočeského kraje), Třeboňsko (700 
km2) a Blanský les (212 km2). V kraji se nachází asi 300 maloplošných chráněných území a 
řada chráněných přírodních výtvorů. Celkem je chráněno 20 % území kraje.  

Pro udržitelnost adekvátních vztahů přírodního a sociálněekonomického prostředí je tedy 
významné usměrňování rozvoje venkova, který je v rámci společné zemědělské politiky úzce 
spjat se zemědělstvím a ochranou a tvorbou krajiny včetně následné péče a údržby. 

 

Voda a vodní hospodářství 

Většina území Jihočeského kraje náleží do oblasti povodí Horní Vltavy, pouze východní část 
je v oblasti povodí Dyje a na severu zasahuje malou částí povodí Dolní Vltavy. Jakost 
povrchových vod je v JČK velmi dobrá, a to i z důvodu, že na území kraje se nachází řada 
horních toků řek. Vodohospodářský význam kraje je umocněn existencí tří chráněných oblastí 
přirozené akumulace podzemních vod – CHOPAV (21,8 % rozlohy kraje). Na území kraje 
byly vybudovány velké vodní nádrže – horní část Vltavské kaskády, které jsou využívány pro 
energetické účely i zásobování užitkovou vodou. I proto je ochrana povrchových i 
podzemních vod je prioritou v oblasti životního prostředí.  

Na území Jihočeského kraje se v období let 2006–2009 počet čistíren odpadních vod zvýšil z 
243 na 268 (2. nejvyšší počet v rámci krajů celé ČR). Podíl osob bydlících v domech 
napojených na kanalizaci se zvýšil z 83,6 % na 85,8 % obyvatel bydlících v Jihočeském kraji 
tj. 546 tis. osob. I přes tyto skutečnosti je přetrvávajícím problémem Jihočeského kraje 
nedostatečně rozvinutý systém těchto kanalizačních sítí a ČOV v jeho venkovských oblastech. 
Nutno se zaměřit na budování ČOV a splaškové kanalizace v obcích do 2 000 EAO 
v chráněných územích.  

V srpnu roku 2002 byl prakticky celý JČK zasažen povodní, další povodeň zasáhla JČK na 
přelomu března a dubna 2006. Po těchto událostech bylo vymezeno území 124 obcí, které 
jsou nechráněné nebo nedostatečně chráněné před povodněmi. 
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Ovzduší 

Ovzduší v regionu je hodnoceno jako čisté, respektive téměř čisté, s výjimkou center osídlení 
regionu a jejich okolí a dalších území s vysokou koncentrací průmyslových aktivit, dopravy a 
bydlení (zejména České Budějovice a okolí, aglomerace Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad 
Lužnicí a Český Krumlov – Větřní). 

Kvalita ovzduší, vod, půdního fondu a vegetační pokryv tvoří základní rámec pro život 
obyvatel i realizaci ekonomických činností. Charakteristiky životního prostředí Jihočeského 
kraje jsou v posledních letech relativně stabilizované a dochází pouze k dílčímu kolísání. 
Jihočeský kraj patří mezi regiony s poměrně čistým ovzduším. V roce 2009 nebyla na území 
kraje vyhlášena žádná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), tj. s překračovanými 
imisními limity pro ochranu zdraví lidí. 

Kvalita ovzduší v kraji je nejvíce ovlivňována emisemi obtížně regulovatelných zdrojů. Mezi 
nejvýznamnější velké zdroje znečišťování ovzduší v kraji patří především teplárny a kotelny 
větších měst, dále pak slévárny, cihlářský průmysl, lakovny apod. U většiny základních 
znečišťujících látek, s výjimkou TZL a SO2, došlo oproti roku 2007 ke snížení jejich 
produkce. Největším producentem emisí NOx a CO byly v roce 2008 mobilní zdroje 
znečišťování ovzduší. SO2 v největší míře produkovaly zvláště velké a velké stacionární 
zdroje. Na produkci TZL, VOC a NH3 se nejvíce podílely malé stacionární zdroje 
znečišťování ovzduší.  
 

Odpadové hospodářství 

Od roku 2005 dosud produkce podnikového odpadu v Jihočeském kraji kontinuálně stoupala, 
zatímco produkce průmyslového a komunálního odpadu v tomto období kolísá (v roce 2009 
připadá na 1 obyvatele kraje 372 kg na obyvatele). Ve srovnání s ostatními kraji je JČK 
v produkci odpadu podprůměrný. 

Komunální a jemu podobný odpad se v Jihočeském kraji, jako ve většině ostatních částí 
České republiky, převážně skládkují. Pozitivním trendem je zvyšující se podíl recyklovaného 
a k výrobě energie či jako paliva využitého celkového odpadu. Jsou však rozvíjeny oddělené 
sběry využitelných složek, orientované především na sběr skla, papíru, plastů a kovů za 
účelem jejich materiálového využití. V menších obcích je papír většinou ze separace 
vyloučen. V posledních letech velmi výrazně zlepšila struktura a vybavenost sběrných dvorů. 
Na obecní úrovni se rozvíjí kompostování. 

V kraji je evidováno na 150 starých ekologických zátěží s různým stupněm prozkoumanosti 
z hlediska jejich environmentální nebezpečnosti.  

 

Energetika 

Jihočeský kraj není soběstačný v těžbě a výrobě primárních paliv a energií. Energetická 
spotřeba v kraji je však pod průměrem úrovně energetické spotřeby ČR. Až do roku 2007 
stoupala spotřeba elektrické i tepelné energie, v roce 2008 stoupla pouze spotřeba uhlí, což se 
odráží na kvalitě ovzduší; spotřeba zemního plynu, tepelné a elektrické energie poklesla.  

Nejvýznamnějším zdrojem elektrické energie v kraji je Jaderná elektrárna Temelín, která byla 
dokončena v červenci 2000, v prosinci 2000 vyrobil první blok první elektřinu. Před 
uvedením JE Temelín do provozu byly Jižní Čechy odkázány na dodávku elektrické energie z 
jiných oblastí, a to především z ekologicky zatížených severních Čech. Výstavba významného 
energetického zdroje umožnila řešit nedostatek elektrické energie i obtížnou ekologickou 
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situaci v severních Čechách, neboť temelínská elektrárna umožnila nahradit již zastaralé a 
postupně odstavované bloky v uhelných elektrárnách. 

Využívání obnovitelných zdrojů energie v kraji v posledních letech stoupá, stejně jako v celé 
ČR. Největší podíl činí spalování biomasy, zejména odpadového dřeva. Dále je provozováno 
přes 220 malých vodních elektráren. Stále více se však využívá energie bioplynu, větru i 
slunečního záření. Negativním vlivem při instalaci solárních panelů jsou zábory 
zemědělského půdního fondu. Do budoucna by měly být solární systémy budovány spíše na 
střechách budov. Při projektování nové výstavby se doposud málo využívá pasivního 
slunečního záření. 
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3. SWOT ANALÝZA 

S – Silné stránky 

S.1 Výhodná geografická poloha na hranici s Německem a Rakouskem, včetně tradičních 
vazeb na sousední regiony. 

S.2 Vysoký podíl území se zachovalou a rozmanitou krajinou. 

S.3 Nadprůměrné umístění kraje v porovnání s ostatními kraji ČR v hlavních 
makroekonomických ukazatelích (např. HDP) 

S.4 Dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti na většině území kraje. 

S.5 Vzdělanostní a vědecko-výzkumný potenciál – přítomnost několika vysokých škol a 
ústavů AV ČR. 

S.6 Dlouhodobě aktivní přírůstek obyvatelstva kraje migrací.  

S.7 Vedoucí pozice jihočeského rybníkářství v rámci republiky. 

S.8 Fungující komunitní plánování sociálních služeb na většině území kraje.  

S.9 Vysoký rozvojový potenciál cestovního ruchu; zachovalá, ekologicky hodnotná a 
turisticky atraktivní příroda a kulturní krajina, s velkou koncentrací historických 
památek. 

S.10 Atraktivita regionu a vhodné podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy, rekreační plavby 
a hipoturistiky. 

S.11 Přítomnost dobře fungujícího výstaviště v Českých Budějovicích. 

S.12 Významný energetický zdroj na území kraje – jaderná elektrárna Temelín. 

S.13 Relativně zdravé životní prostředí kraje a nadprůměrná ochrana území (20 %). 

W – Slabé stránky 

W.1 Nedostatečné napojení na silniční komunikace vyššího řádů, nedobudované rychlostní 
silnice R3 a R4. 

W.2 Snižující se význam kraje v rámci ČR ve vybraných ekonomických ukazatelích. 

W.3 Nedostatečné vazby mezi středním, vyšším odborným a vysokým školstvím a nesoulad 
požadavků trhu práce regionu s odbornými profily absolventů. 

W.4 Relativně nízká kapacita zdravotnických zařízení.  

W.5 Nevyhovující struktura a kapacita zařízení sociálních služeb.  

W.6 Nedostatek míst v domovech důchodců a domovech pro seniory.  

W.7 Nedostatečná nabídka technického vysokoškolského vzdělávání, malý zájem o studium 
technických oborů. 

W.8 Pomalý proces tvorby komplexních pozemkových úprav.  

W.9 Nedostatečná infrastruktura pro volnočasové aktivity. 

W.10 Dílčí problémy v oblasti životního prostředí (nedostatečná protipovodňová ochrana u 
cca 20 % obcí kraje, evidence cca 150 lokalit s ekologickou zátěží atd.) 
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O – Příležitosti 

O.1 Rozvoj technologicky náročnějších výrob a diverzifikace ekonomických činností. 

O.2 Podpora a další rozvoj socioekonomických, kulturních a dalších aktivit s Rakouskem a 
Německem s důrazem na nové možnosti přeshraniční spolupráce v rámci nové kohezní 
politiky EU v letech 2007–2013. 

O.3 Trvale udržitelné využití přírodních atraktivit a kulturního dědictví pro rozvoj 
cestovního ruchu, včetně lázeňství. 

O.4 Budování cyklostezek a rozvoj sítě cyklotras v regionu. 

O.5 Tvorba nových a inovace stávajících produktů cestovního ruchu. 

O.6 Podpora rozvoje bytové výstavby a modernizace stávající zástavby, která by přispěla ke 
stabilizaci sídelní struktury Jihočeského kraje. 

O.7 Optimalizace vzdělávací soustavy v souladu s požadavky trhu práce. 

O.8 Vytvoření podmínek pro prohlubování a zvyšování odbornosti pracovníků ve 
zdravotnictví a sociálních službách 

O.9 Vybudování dálnice D3, rychlostní komunikace R3 a dokončení modernizace IV. 
tranzitního železničního koridoru v ose Eurokoridoru sever-jih, včetně výstavby nové 
tratě České Budějovice – Linz. 

O.10 Dostavba rychlostní komunikace R4 od hranic kraje ke křížení se silnicí I/20  a 
modernizace silnice I/4 až na státní hranici s Německem. 

O.11 Zvýšení podílu ekologického zemědělství, rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství 
a tvorba krajiny. 

O.12 Zlepšování dostupnosti a kvality sociálních služeb.  

O.13 Efektivní čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. 

 

T – Ohrožení 

T.1 Konkurence okolních regionálních center v oblasti získávání vědeckých kapacit, nabídce 
výzkumné infrastruktury a ve vytváření podmínek pro investory. 

T.2 Omezení vnějších zdrojů financování na důležité rozvojové projekty v kraji a 
oddalování realizace z důvodů obstrukcí (zejména důležité dopravní stavby). 

T.3 Úbytek zahraničních návštěvníků z důvodu celosvětové ekonomické krize případně 
jiných globálních hrozeb (celosvětové pandemie, katastrofy, terorismus…).  

T.4 Zatěžující tranzit v silniční kamionové dopravě, zejména na D3 resp. I/3 a I/20. 

T.5 Zvyšující se tlak investorů a developerů na zábory zemědělského půdního fondu. 

T.6 Nastavení společné zemědělské politiky Evropské unie (odklon od podpory produkčního 
zemědělství, nerovné podmínky zemědělských subjektů jednotlivých států EU). 

T.7 Zhoršení postavení zemědělských prvovýrobců způsobené nedostatečnou 
konkurenceschopností vůči dovozům a prohlubování rozdílů mezi cenami vstupů a 
odbytovými cenami v zemědělské prvovýrobě. 

T.8 Omezení strukturální pomoci EU prostřednictvím regionálních operačních programů. 
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4. SPECIFIKACE PŘEDPOKLÁDANÝCH PRIORITNÍCH OBLASTÍ 
KRAJE PRO OBDOBÍ PO ROCE 2013 

4.1 ROZVOJOVÁ STRATEGIE KRAJE  

Rozvojová strategie kraje v aktuálních koncepčních dokumentech 

Současná rozvojová strategie kraje je zakotvena v Programu rozvoje Jihočeského kraje na 

období 2007–2013 (dále PRJČK, schválen 27. května 2008). Vize rozvoje Jihočeského kraje 
zní: „Jihočeský kraj bude v horizontu roku 2013 konkurenceschopným a prosperujícím 
regionem s vysokou kvalitou života obyvatelstva.“ 

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

Přehled prioritních os Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2007–2013 

1. Ekonomický rozvoj a znalostní ekonomika 

2. Lidské zdroje a sociální soudržnost 

3. Dostupnost a infrastruktura 

4. Rozvoj urbánních prostorů 

5. Venkovský prostor 

6. Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví  

7. Efektivní veřejná správa a modernizace institucí 

8. Životní prostředí 

 

Zaměření jednotlivých os je následující: 

− V prioritní ose 1 je kladen důraz na zlepšování podmínek pro podnikání, posilování 
konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 
jako zdroje inovací (tato oblast je rozpracována v Regionální inovační strategii z roku 
2010). 

− Prioritní osa 2 se zaměřuje na zlepšování kvality veřejných služeb (zejména sociální 
infrastruktura), zlepšení podmínek pro život obyvatel a na rozvoj celoživotního 
vzdělávání a vyváženost trhu práce.  

− Prioritní osa 3 zahrnuje rozvoj dopravní infrastruktury a zlepšování dopravních 
podmínek a dopravní obslužnosti. 

− Prioritní osa 4 se soustřeďuje na posilování role měst a na komplexní přístup k řešení 
jejich specifických problémů.   

− Prioritní osa 5 usiluje o využití místních zdrojů a tradic venkova, samostatnou 
pozornost věnuje zemědělství, lesnictví a rybolovu. 
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− Prioritní osa 6 se komplexně věnuje cestovnímu ruchu a obsahuje činnosti od rozvoje 
infrastruktury cestovního ruchu, přes tvorbu produktů po související marketing a 
management. 

− Prioritní osa 7 se zabývá zkvalitněním fungování veřejné správy, a po stránce užívání 
technologií, uplatnění nástrojů, rozvoje lidských zdrojů i zlepšení procesů. 

− Prioritní osa 8 řeší problematiku ochrany životního prostředí a integrovaného přístupu 
k řešení rizik. 

Většina prioritních os má rozvojový charakter a zaměřuje se na klíčová témata ovlivňující 
základy dlouhodobé konkurenceschopnosti a prosperity kraje (např. posílení hlavních 
aglomerací pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku, podpora 
znalostní ekonomiky apod.). U 3. a 5. priority převažuje stabilizační dimenze bránící 
prohlubování nežádoucích socioekonomických procesů (zaměřených např. na snížení 
nezaměstnanosti v oblastech s její vysokou mírou, snížení rozdílů v příjmech a životní úrovni 
v jednotlivých regionech, snížení neodůvodněných meziregionálních rozdílů, omezení 
migrace motivované pracovními důvody apod.). 

 

Vazby rozvojových priorit JČK a priorit kohezní politiky po roce 2013 

Podoba kohezní politiky po roce 2013 bude vycházet především z dokumentu Evropa 2020 
Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. V této souvislosti je třeba 
s předstihem reflektovat průniky této strategie s aktuálními i předpokládanými potřebami 
jednotlivých regionů EU. 

Strategie Evropa 2020 se zaměřuje na tři hlavní priority: 

– Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích (obsahuje 
iniciativy Inovace; Vzdělávání; Digitální společnost). 

– Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně 
náročnou na zdroje (obsahuje iniciativy Klima, energie a mobilita; 
Konkurenceschopnost). 

– Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se 
bude vyznačovat sociální a územní soudržností (obsahuje iniciativy Zaměstnanost a 
dovednosti; Boj proti chudobě). 

Priorita inteligentní růst je reflektována v prioritní ose 1 PRJČK a zejména v regionální 
inovační strategii.  

Priorita udržitelný růst se prolíná více prioritními osami: přímo ve vztahu k ekonomice je 
zakomponován do priority 1 a podporován systémovou prioritou 7; z obecnějšího hlediska je 
udržitelnost z pohledu rozvoje území klíčovým tématem prioritních os 4, 5 a 8, zůstává 
důležitým aspektem i v prioritě 6 zaměřené na rozvoj cestovního ruchu a. 

Priorita růst podporující začlenění nachází odraz v prioritní ose 2, která se zaměřuje na rozvoj 
lidských zdrojů a vytvoření podmínek pro zvýšení kvality života obyvatel. 

Cíle strategie Evropa 2020 jsou relevantní pro všechny členské státy EU a vymezují témata, 
která jsou významná pro EU jako celek. Priority jsou tedy rámcově určeny všem regionům 
EU, ale důležitost jednotlivých priorit pro daný kraj se může případ od případu lišit. Krajské 
dokumenty naopak reagují na konkrétní výhody a problémy kraje, zatímco priority 
hierarchicky vyšších územních celků v návrhové části „pouze“ reflektují. Na rozdíl od 
strategie Evropa 2020 se krajské dokumenty týkají všech oblastí života kraje.  
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Z oblastí důležitých pro rozvoj Jihočeského kraje – strategií Evropa 2020 spíše opomíjených 
– je třeba zmínit zejména dopravní infrastrukturu a životní prostředí (čištění odpadních vod a 
čistota povrchových vod).  

Možné směry dalšího vývoje politiky soudržnosti EU po roce 2013 představuje pátá zpráva 
o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti. Pátá 
zpráva navazuje na strategii Evropa 2020, přičemž rozpracovává zejména tyto problematiky: 

• zvýšení přínosu politiky soudržnosti – formou posílení strategického plánování, 
posílení tematické koncentrace financí, zavedení pobídek, zlepšení hodnocení, 
využívání nových finančních nástrojů; 

• posílení jejího řízení – posílení územní soudržnosti a posílení partnerství; 

• zvýšení efektivity a zjednodušení prováděcího systému – jednodušší finanční řízení, 
snížení administrativní zátěže, podpora dodržování finanční kázně, posílení finanční 
kontroly; 

• celkovou strukturu politiky soudržnosti – kategorizace „rozvinutosti“ regionů.  

Náměty vznesené v páté zprávě budou dále připomínkovány a diskutovány. I v této pracovní 
podobě však zpráva představuje důležité východisko pro další zaměření kohezní politiky EU. 
Oproti stávajícímu nastavení fungování operačních programů se do příštího programového 
období předpokládá zjednodušení a zefektivnění systému, což v důsledku přispěje k posílení 
absorpční kapacity kraje.  

 

 

4.2 IDENTIFIKACE HLAVNÍCH PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ KRAJE PO ROCE 2013 

Klíčovým problémem bude stále nedořešení páteřní dopravní infrastruktury, zejména 
dobudování dálnice D3 (propojení Prahy a oblasti jižních Čech k hraničnímu přechodu Dolní 
Dvořiště) a na ni navazující rychlostní komunikace R3 a R4. Mezi další cíle JČK patří i 
postupné zlepšování parametrů stávajících silnic I., II. a III. třídy, včetně přeložek, 
obchvatů měst a obcí a rozšíření nevyhovujících úseků apod. 

Limitem pro rozvoj jsou také nedostatky k dopravní infrastruktuře. Vzhledem k váznoucí 
projektové a související přípravě potřebných dopravních staveb nelze očekávat zlepšení 
v nejbližší době a výše uvedené bude asi největší výzvou kraje po roce 2013. V souladu se 
zvyšováním kvality veřejné dopravy v rámci integrovaného dopravní systému je třeba také 
neustále zvyšovat kvalitu vozového parku. 

V JČK se vyskytuje relativně vysokých podíl venkovských obcí (zejména ve výše položených 
oblastech), které mají poměrně špatnou polohu z hlediska obslužnosti a dostupnosti. Touto 
skutečností jsou pak podvázány celkové rozvojové předpoklady obcí a výrazně ovlivněn život 
jejich obyvatel. Poloha se tak odráží i v populačním vývoji a vzdělanosti obyvatel. Vzhledem 
k tomu, že zlepšení dopravní dostupnosti a na ni navazující oblasti (vzdělání, zdravotní péče 
aj.) jsou dlouhodobého charakteru, lze předpokládat obdobný stav také po roce 2013. 

V bytové výstavbě se mohou dále prohlubovat disproporce mezi městem české Budějovice 
a jeho zázemím na jedné straně a okrajovými částmi kraje na straně druhé (obce okresu 
Písek, Strakonice). Zabránit vylidňování periferních oblastí lze buďto podporou podnikání a 
růstem zaměstnanosti v těchto regionech, nebo zlepšením jejich dopravní dostupnosti, která 
umožní snadnější dojížďku za prací.  
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Závažným problémem je rovněž nestejný vývoj a situace v jednotlivých částech kraje. 
Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2007 – 2013 vymezuje hospodářsky slabé 
regiony kraje. Mezi ně bylo na základě dat z roku 2005, resp. u některých ukazatelů ze sčítání 
v roce 2001, zařazeno 16 správních obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ). Prostorově 
šlo o téměř všechny obvody na jižní, jihovýchodní a jihozápadní hranici kraje (např. celý 
okres Český Krumlov), dále několik obvodů na severu okresu Písek.  

Východiskem pro odhad budoucího vývoje bylo posouzení aktuálního vývoje vnitřních 
disparit ve vztahu ke skutečnostem zachyceným v roce 2006. Jako nejvíce diferencující (a 
průběžně aktualizované) byly vybrány ukazatele populačního vývoje obyvatelstva, jeho stáří a 
míry nezaměstnanosti. 

 

K většímu poklesu obyvatel došlo za období let 2005 – 2009 pouze v sedmi obvodech POÚ 
(pět z nich je zařazeno mezi hospodářsky slabými regiony kraje. Převládají obvody 
s rostoucím počtem obyvatel (26 z 38 obvodů). Nejintenzivnější růst vykazují obvody, které 
tvoří téměř souvislý pás vycházející z rozvojové oblasti OB10 a jejího přilehlého okolí 
směrem na severozápad.  
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Jednoduchým indikátorem věkové struktury je průměrný věk obyvatelstva. Nejvyšší 
průměrný věk je v okrese Písek, nejnižších hodnot dosáhlo území okresu Český Krumlov, i 
když celkově nejnižší věk vykázal obvod Volyně. Pokračující stárnutí obyvatel bude mít za 
následek rostoucí nároky na zdravotní a sociální péči. V oblasti zdravotnictví bude potřeba 
posilovat strukturu ambulantních ordinací lékařů zejména v odlehlejších oblastech kraje, aby 
byla zajištěna jejich dostupnost ze všech obcí. Intenzivně budou podporování mladí lékaři – 
především praktičtí lékaři a stomatologové – k zakládání vlastních praxí. Budoucnost sociální 
péče spočívá (vzhledem k růstu počtu klientů) v rozšiřování terénních a ambulantních 
služeb na úrok péče pobytové; stále hlouběji se bude projevovat nedostatek míst 
v pobytových zařízeních.  

Dlouhodobou snahou kraje je podporovat střední odborné vzdělávání – tedy obory s 
absolventy přímo uplatnitelnými v praxi – a nezvyšovat podíl osob se středním všeobecným 
vzděláním (u nichž se předpokládá pokračování v terciárním vzdělání).  

Se vzděláním souvisí uplatnitelnost na trhu práce, resp. vztah nabídky a poptávky na trhu 
práce. Vytváření rovnováhy na trhu práce zůstane zcela jistě i po roce významným 
problémem (spolu s celkovým rozvojem lidských zdrojů). Srovnáme-li rozložení míry 
nezaměstnanosti mezi obvody POÚ JČK, tak se ukazuje téměř nezměněný stav, kdy 
nejvyšších hodnot setrvale dosahují obvody v okrese Český Krumlov, v jižní části okresu 
Strakonice a v jihovýchodní části okresu Jindřichův Hradec. Změnit toto rozložení je 
dlouhodobou záležitostí a i v období po roce 2013 bude v této oblasti nutno uplatňovat 
příslušné nástroje. 
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Významným aspektem hodnocení trhu práce je i vývojová dynamika. Na základě srovnání 
změn v míře nezaměstnanosti mezi zářím 2007 (období ještě hluboko před ekonomickým 
poklesem) a zářím 2010 můžeme identifikovat pružnost a citlivost reakcí na trhu práce. 
V důsledku celkového vývoje světové ekonomiky došlo k nemalému zvýšení míry 
nezaměstnanosti ve všech obvodech POÚ, nicméně s velkými rozdíly. V osmi obvodech se 
míra nezaměstnanosti více než zdvojnásobila (nejvíce v POÚ Mirotice). Výraznější zhoršení 
bylo vedle území zařazeným mezi hospodářsky slabé regiony i v okresech Prachatice a 
zejména Tábor.  
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Důležitým předpokladem úspěšného rozvoje je podpora vědecko-výzkumných a inovačních 
aktivit v regionech. K tomu je zapotřebí dosažitelnost kvalifikované pracovní síly. 
Kvalifikované lidské zdroje sehrávají klíčovou úlohu v procesu vytváření a transferu znalostí, 
jež jsou jedním ze zásadních předpokladů zajištění dlouhodobě udržitelného ekonomického a 
technologického rozvoje regionů České republiky. V oblasti výzkumu a vývoje jsou však 
úspěšnost a další možnosti rozvoje limitovány spíše finančními zdroji než pracovním 
potenciálem.  

Životní prostředí je v Jihočeském kraji dobré, nicméně existuje řada dílčích problémů, které je 
třeba postupně odstraňovat. Mezi tyto problémy patří zejména existence vysokého počtu 
starých ekologických zátěží (více než 200 evidovaných míst), tudíž by měla být podporovány 
projekty na jejich likvidaci. Obdobným problémem je existence řady objektů brownfields 
(krajský úřad eviduje 18 významných objektů vhodných k investování, ale jejich celkový 
počet je řádově vyšší), či dobudování ČOV v obcích nad 500 EO.  

Pro JČK se mohou v příštích letech stát výrazným ohrožením globální změny klimatu. 
Vlivem klimatických změn může dojít k významným změnám v přírodních ekosystémech, 
stejně jako ke změnám teplotních i srážkových poměrů atd., což bude mít významný vliv na 
rozložení zemědělské výroby i např. na výskyt vody v krajině. To znamená, že může dojít 
k posunům „agro-ekologických“ zón. Jihočeský kraj však není z tohoto hlediska ohrožen jako 
jiné kraje ČR, např. Jihomoravský. 

Velkou příležitostí pro Jihočeský kraj je intenzivnější příhraniční spolupráce. Poloha na 
hranicích s Rakouskem a Německem umožňuje výměnu zkušeností, realizaci společných 
projektů apod. Mezinárodní spolupráce by se však neměla omezovat jen na přilehlé oblasti, 
ale i na další oblasti (partnerská města, spolupráce s kraji apod.). 

 

 

4.3 PŘEDPOKLADY A POTŘEBY PRO DALŠÍ ROZVOJ KRAJE V NOVÉM 
PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 

V následujícím textu jsou v bodech uvedeny nejvýraznější rozvojové předpoklady (témata, na 
nichž lze stavět konkurenceschopnost regionu) a v návaznosti, resp. v protikladu k nim, 
rozvojové potřeby, jejichž vyřešení je důležitým faktorem při využití předpokladů pro rozvoj. 

Předpoklady pro rozvoj kraje: 

− Výhodná geografická poloha v centru Evropy s významnou společnou hranici s 
Německem a Rakouskem, včetně tradičních vazeb na sousední regiony (např. Praha). 

− Silná pozice města České Budějovice jako centra služeb i jako přirozeného centra 
Jihočeského kraje. 

− Rozvoj zdravého podnikatelského prostředí. Silný a diverzifikovaný podnikatelský 
sektor je tvůrcem bohatství kraje, vytváří stabilní a dlouhodobou poptávku po 
kvalitních pracovních místech.  

− Vzdělávací a vědeckovýzkumný potenciál vysokých škol a výzkumných ústavů.  

− Významné aktivity na podporu podnikání v Českých Budějovicích představuje 
Jihočeský vědeckotechnický park (podnikatelský inkubátor a podnikatelské inovační 
centrum) a další vědecké instituce. 
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− Vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu – řada kulturních a památkových 
objektů (včetně objektů na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO), 
výborná kvantitativní vybavenost kapacitami cestovního ruchu, přítomnost lázeňských 
středisek, venkovský cestovní ruch, živé tradice, lidové zvyky, řemesla. 

− Dlouhodobá tradice pořádání veletrhů (zejména Země živitelka, HOBBY). 

 

Potřeby rozvoje kraje: 

− Dobudování páteřní silniční infrastruktury (D3, R3, R4).  

− Výraznější využití potenciálu JČK pro rozvoj cestovního ruchu, prodloužení průměrné 
doby pobytu návštěvníků a větší využitelnost pokojů a lůžek. 

− Zlepšení dopravní dostupnosti okrajových oblastí kraje i kraje jako celku z ostatních 
částí republiky (zejména Plzeň, Jihlava a Brno). 

− Dokončení Vltavské vodní cesty. 

− Dokončení modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Praha – České 
Budějovice a příprava výstavby nové tratě v úseku České Budějovice – Horní 
Dvořiště, státní hranice (-Linec); 

− Rozvinutí špičkového výzkumu a vývoje ve vybraných institucích (na vysokých 
školách, ve vědeckých centrech i v podnikatelské sféře), jejich vzájemná spolupráce a 
následný transfer poznatků a inovací do praxe. 

− Rozšíření vzdělávací nabídky středních škol směrem k celoživotnímu vzdělávání, což 
zvýší pružnost reagovat na potřeby trhu práce. 

− Zvýšení zájmu uchazečů o obory odborného vzdělání na středních školách (především 
podporou vybraných oborů vzdělání).  

− Snížení disproporce mezi poptávkou po sociálních službách a kapacitami zařízení 
sociálních služeb, zejména rozšířením služeb terénních a zřízením nových kapacit 
pobytových služeb.  

− Podpora řešení specifických městských problémů (např. restrukturalizace hlavních 
hospodářských odvětví, doprava ve městě, ekologie, revitalizace obytných čtvrtí…) 
středně velkých měst a prohlubování jejich sítí jako tahounů hospodářského růstu. 

− Zvyšování kvality života a podpora nových pracovních příležitostí na venkově jako 
cesty pro udržení obyvatelstva ve venkovském území.  

− Dobudování technické infrastruktury – zejména kanalizací a čistíren odpadních vod 
prioritně v těch obcích, které se nacházejí v chráněném území (NP nebo CHKO).  

− Budování protipovodňových opatření (včetně revitalizace krajiny a toků) na 
vybraných úsekách řek (Vltava, Lužnice…). 

− Odstraňování starých ekologických zátěží (revitalizace lokalit brownfields). 
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4.4 HLAVNÍ PRIORITNÍ OBLASTI PRO ČERPÁNÍ ZE STRUKTURÁLNÍCH 
FONDŮ PO ROCE 2013 

Na základě analýzy současného stavu, probíhajících či reálně naplánovaných rozvojových 
aktivit lze jako prioritní oblasti pro čerpání ze strukturálních fondů po roce 2013 
v Jihočeském kraji identifikovat následující hlavní prioritní oblasti: 

� Budování silniční a železniční dopravní infrastruktury – dobudování D3, R3 a R4. 
Postupné zlepšování parametrů stávajících silnic I., II. a III. třídy. Modernizace IV. 
tranzitního železničního koridoru. 

� Zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky – podpora 
výzkumu, vývoje a inovací, podpora transferu poznatků a technologií, rozvoj 
kvalitních lidských zdrojů v inovačních odvětvích hospodářství. 

� Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu – zvyšování kvality 
základní turistické infrastruktury (ubytování, stravování, doprava), tvorba turistických 
produktů, zlepšení marketingu a zkvalitnění služeb, obnova památek, rozvoj lázeňství. 

� Zkvalitňování veřejných služeb – posílení sítě zařízení sociálních služeb (zejména 
zařízení pro seniory, zdravotně postižené a další specifické skupiny), vytváření 
flexibilní a kvalitní sítě škol reagující na potřeby trhu práce a efektivní fungování 
veřejné správy. 

� Podpora měst jako tahounů hospodářského růstu – je třeba vytipovat ve struktuře 
osídlení na území Jihočeského kraje města, která by měla plnit funkci „motorů 
rozvoje“ pro části území JČK a jejich podporou aktivovat udržitelný rozvoj území, 
které ovlivňují, tzv. nasávací efekt sídelních center (dojížďka za prací, do škol atd.). 

� Přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce – Jihočeský kraj hraničí se 
dvěma zeměmi Evropské unie, se Spolkovou republikou Německo, resp. vládním 
krajem Dolní Bavorsko a se dvěma spolkovými zeměmi Rakouské republiky, Horními 
a Dolními Rakousy, proto může být intenzivnější přeshraniční spolupráce významným 
rozvojovým impulzem (např. projekt Evropský region Dunaj – Vltava); v současné 
době spolupracuje Jihočeský kraj s osmi evropskými regiony. 

 

Dalšími významnými tématy rozvoje budou: 

� Opatření aktivní politiky zaměstnanosti – uplatnění absolventů a ohrožených 
skupin na trhu práce, zlepšení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou trhu práce. 

� Podpora vědy a výzkumu – Jihočeský kraj má slibný vědecký i výzkumný potenciál 
v podobě Jihočeské univerzity, Akademie věd nebo Jihočeské agentury pro podporu 
inovačního podnikání. S budováním potřebné infrastruktury a navazováním aktivní 
spolupráce akademického a soukromého sektoru bude hlavní výzvou po roce 2013 
provozní a personální udržitelnost následný rozvoj těchto aktivit. 

� Podpora dalšího vzdělávání – při současných vzrůstajících nárocích na pracovní sílu 
a měnících se potřebách trhu práce je nutné rozvinout další a celoživotní vzdělávání 
jako nedílnou součást pracovního života.  

� Rozvoj venkova – venkovský prostor (tzn. území obcí do 2 000 obyvatel) zaujímá 
v JČK 77,3 % rozlohy (5. nejvyšší rozloha mezi 13 kraji), proto je třeba klást důraz na 
koordinaci aktivit měnícího se prostředí venkova, diverzifikaci hospodářských aktivit i 
usměrňování urbanizačních aktivit v okolí měst. 
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� Rozvoj nemotorové dopravy v návaznosti na veřejnou dopravu a cestovní ruch – 
krajem prochází mezinárodní cyklistický koridor EuroVelo 7 (tzv. Středoevropská 
trasa) a její stav je třeba dobudovat do určitých standardů včetně adekvátního 
propojení na regionální síť cyklostezek a cyklotras; v okolí měst je rozšířená doprava 
do zaměstnání i do škol na kole – tomu ovšem neodpovídá cyklistická infrastruktura. 

� Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny a minimalizace negativních 
důsledků klimatických změn – revitalizace vodních toků, protipovodňová opatření, 
budování protierozních prvků v krajině (např. větrolamy), ekologická výchova a 
vzdělávání (např. zajištění provozu sítě ekologických středisek). 

� Snižování dopadů a důsledků lidské činnosti na životní prostředí – řešení starých 
ekologických zátěží a revitalizace brownfields, dobudování kanalizační sítě a čistíren 
odpadních vod, podpora energetického využívání odpadů včetně biomasy (viz např. 
nově formulované zásady ve směrnici EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech. 

� Řešení krizových situací a zajištění bezpečnosti – zlepšení reakcí v případě 
přírodních katastrof, zajištění akceschopnosti složek Integrovaného záchranného 
systému JČK a zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí JČK.  

 

Z hlediska systémového uchopení a reálnosti uvedených témat je nutno zdůraznit potřebnost 
integrovaného přístupu řešícího rozvoj jednotlivých územních jednotek komplexně a 
provázaně, tak aby se jednotlivé aktivity nekřížily, ale podporovaly. Multifondovost a 
zejména umělé rozdělení prostředků na rozvoj venkovských území mezi regionální operační 
program a Program rozvoje venkova ČR 2007–2013 příliš nepomáhá řešení hlavním 
vnitrokrajských disparit. 


