
Program rozvoje Jihočeského kraje na 
období 2021-2027 
Připomínky a návrhy ke kapitolám: 

7. DOPRAVA A MOBILITA, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA -> 7.2 Technická 
infrastruktura -> 7.2.4 Telematika 

-          Připomínka:Tato část zcela opomíjí vysokorychlostní internet, který je zásadním faktorem 
pro rozvoj inovací. Nutno dopracovat. 

  

12. SWOT ANALÝZA -> 12.2 SWOT analýza – Smart region a konkurenceschopná 
regionální ekonomika 

            Tabulka 57 SWOT analýza – Smart region a konkurenceschopná regionální 
ekonomika 

  
Silné stránky (str. 124) Zajištěny nástroje pro digitalizaci, archivaci, ukládání a 
zpřístupňování hodnotných dokumentů směrem k efektivní spolupráci mezi krajským 
úřadem, organizacemi kraje, městy, obcemi a jejich organizacemi. 

-          Připomínka: Nutno konkretizovat nástroje. 

  

Příležitosti (str. 124) 

-          Připomínka: V návaznosti na uvedené slabé stránky, konkrétně „Dílčí neefektivity 
informační infrastruktury veřejné správy Jihočeského kraje (např. pomalé zavádění 
moderních technologií, nedostatečné či neefektivní sdílení datových podkladů apod.)“ přidat 
mezi Příležitosti „Prohlubování mezikrajské spolupráce - kooperace a výměna zkušeností 
jako chytré řešení.“ 

  

12. SWOT ANALÝZA -> 12.3 SWOT analýza – Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 



-          Připomínka: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury vůbec neakcentuje na rozvoj datové 
infrastruktury i přesto, že analytická část konstatuje, že kraj zaostává v inovacích a 
inovativním byznysu a má regionální disparity. Nutno dopracovat. 

  

  

15.STRATEGIE ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE  

Tabulka 73 Rozpad prioritní osy č. 2 na strategické cíle  

Strategický cíl č. 2.4: Zvyšování kvality technické infrastruktury a rozvoj 
technických sítí 

-          Původní znění: Tento strategický cíl je zaměřen na rozvoj technické infrastruktury 
Jihočeského kraje včetně technických sítí. Cílem je zvyšovat efektivitu a dostupnost 
vodohospodářské, kanalizační a energetické soustavy, a to s ohledem na socioekonomické 
podmínky Jihočeského kraje. Záměrem kraje je prosazovat bezpečné, udržitelné a šetrné 
využívání místních zdrojů. 

-          Navrhované znění: Tento strategický cíl je zaměřen na rozvoj technické infrastruktury 
Jihočeského kraje včetně technických a datových sítí. Cílem je zvyšovat efektivitu a 
dostupnost vodohospodářské, kanalizační, energetické soustavy a datové infrastruktury, a 
to s ohledem na socioekonomické podmínky Jihočeského kraje. Záměrem kraje je 
prosazovat bezpečné, udržitelné a šetrné využívání místních zdrojů. 

 

15.STRATEGIE ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE -> 15.1 Smart region a 
konkurenceschopná regionální ekonomika 

Tabulka 79 Smart region a konkurenceschopná regionální ekonomika 

Prioritní osa 1: Smart region a konkurenceschopná regionální ekonomika 

            Strategický cíl 1.4: Územně vyvážený rozvoj a podpora tradičních odvětví 

Opatření 1.4.14. 

-          Původní znění: Podpora aktivit zamezujících znehodnocování zemědělské půdy a 
zvyšujících retenční schopnosti zemědělské půdy. 

 -          Navrhované znění: Podpora aktivit zamezujících znehodnocování zemědělské půdy a 
zvyšujících retenční schopnosti zemědělské půdy pomocí zvýšení podílu organické hmoty v 
zemědělské půdě a prevenci zhutnění, revize meliorací, krajinnými prvky a jinými vhodnými 



způsoby. Ochrana zhutnění trvalých travních porostů, jako je preference lehčí mechanizace a 
méně intenzivní sečení apod. 

  

-          Komentář: Za stávající situace hrozí, že bude cíl 1.4.14. naplněn jen formálně, např. 
kosmetickými úpravami terénu, nikoliv opatřeními směřujících k eliminaci příčin, jimiž jsou 
zejména nedostatek organické hmoty v půdě, zhutnění podpovrchových vrstev a příliš hrubá 
mozaika krajiny. V návrhu jsou tedy zahrnuty specifické aktivity zamezující znehodnocování 
zemědělské půdy a zvyšující retenční schopnost zemědělské půdy zvýšení podílu organické 
hmoty v zemědělské půdě a prevenci zhutnění. 

  
Opatření 1.4.17. 

-          Původní znění: Podpora optimalizace nepříznivé druhové skladby lesních porostů v 
některých částech regionu a zvyšování jejich rezistence vůči kůrovcovým kalamitám 
(průnik s prioritní osou č. 6. Environmentální udržitelnost a ochrana životního 
prostředí). 

  
-          Navrhované znění: Podpora optimalizace nepříznivé druhové a věkové struktury 

lesních porostů v některých částech regionu a zvyšování jejich rezistence vůči 
kůrovcovým kalamitám přírodě blízkými způsoby (průnik s prioritní osou č. 6. 
Environmentální udržitelnost a ochrana životního prostředí). Revize meliorační sítě, 
podpora přehrazování odvodňovacích příkopů. 

 

15.STRATEGIE ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE -> 15.2 Rozvoj dopravní a technické 
infrastruktury 

Tabulka 80 Prioritní osa 2: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

Prioritní osa 2: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

            Strategický cíl 2.2: Rozvoj vnitřní dopravní sítě a rozvoj inteligentních systémů v 
dopravě 

Opatření 2.2.13. 

- Původní znění: Podpora obcí prostřednictvím dotačního programu Jihočeského kraje na 
zpracování projektových dokumentací na stavby cyklostezek a vybavení cyklotras 
mobiliářem pro cyklisty. 
 

-  Navrhované znění: Podpora obcí prostřednictvím dotačního programu Jihočeského 
kraje na zpracování projektových dokumentací na stavby stezek pro nemotorovou 



dopravu včetně cyklostezek a vybavení cyklotras mobiliářem pro cyklisty. Podporovat 
doprovázející krajinné prvky (meze, aleje, průlehy, svejly). 

 

- Komentář: Stezky mezi obcemi ani stezky z obce do krajiny, stejně tak stezky v 
turistických lokalitách nemusí vždy splňovat předpisy pro cyklostezku. Jihočeský kraj je 
krajina venkovského charakteru s cennými přírodními lokalitami. Je třeba volit povrch 
stezky odpovídající lokalitě a uživatelům. Stejně tak je třeba vážit zásah do 
krajiny.Přírodě bližší řešení (mlat, štěrk) je levnější a pro obce dostupnější. Při budování 
stezek by měly být akcentovány doprovázející krajinné prvky podporující biodiverzitu, 
zadržení vody v krajině, tvořící přirozené biokoridory a snižující erozi půdy. 

  

15. STRATEGIE ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE -> 15.2 Rozvoj dopravní a technické 
infrastruktury 

Tabulka 80 Prioritní osa 2: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

Prioritní osa 2: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

Strategický cíl 2.4: Zvyšování kvality technické infrastruktury a rozvoj technických 
sítí  

-          Připomínka: Přidat opatření „Zřízení organizace jako např. Operátor ICT 
(https://operatorict.cz/) pro efektivnější realizaci opatření spojených s rozvojem ICT”. 

  

15.STRATEGIE ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE -> 15.4 Rozvoj služeb a infrastruktury 
ve zdravotnictví 

Tabulka 82 Prioritní osa 4: Rozvoj služeb a infrastruktury ve zdravotnictví 

Prioritní osa 4: Rozvoj služeb a infrastruktury ve zdravotnictví 

Strategický cíl 4.1: Zajištění dostupné kvalitní zdravotní péče v celém regionu 

-          Připomínka: Přidat opatření 4.1.11. Zvýšení a zintenzivnění realizace zdravotních 
preventivních programů a zvýšení informovanosti o nich v zařízeních zřizovaných JčK. 

  

Strategický cíl 4.2: Modernizace a zvyšování kvality ve zdravotnických zařízeních 



Opatření 4.2.7. 

-          Původní znění:Zlepšení informovanosti obyvatel o právech a povinnostech při čerpání 
zdravotnických zařízení služeb. 

  

-          Navrhované znění: Zlepšení informovanosti obyvatel o právech a povinnostech při čerpání 
služeb zdravotnických zařízení. 

  

Opatření 4.3.8. 

-          Původní znění: Podpora opatření za účelem zamezení odlivu lékařských a nelékařských 
pracovníků z Jihočeského kraje směřujících do jiných regionů nebo zahraničí. 

 -          Navrhované znění: Podpora opatření za účelem zamezení odlivu lékařských a 
nelékařských pracovníků z Jihočeského kraje směřujících do jiných regionů nebo zahraničí a 
podpora opatření umožňující jejich snazší návrat do JčK. 

  

15.STRATEGIE ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE -> 15.6 Environmentální udržitelnost a 
ochrana životního prostředí 

Tabulka 84 Prioritní osa 6: Environmentální udržitelnost a ochrana životního 
prostředí 

Prioritní osa 6: Environmentální udržitelnost a ochrana životního prostředí 

Strategický cíl 6.1: Ochrana životního prostředí 

Opatření 6.1.4. 

-          Původní znění: Postupná obnova hodnot krajinného rázu v územích, kde v minulosti došlo k 
jeho narušení. 

 -          Navrhované znění: Postupná obnova hodnot krajinného rázu v územích, kde v minulosti 
došlo k jeho narušení. Podpora koordinace územního a krajinného plánování za tímto účelem. 

Opatření 6.1.8. 

-          Původní znění: Zajištění ochrany a péče o památné stromy, mokřady (zvyšování retenční 
schopnosti krajiny) a jiných významných krajinných prvků. 



 -          Navrhované znění: Zajištění ochrany a péče o památné stromy, mokřady (zvyšování 
retenční schopnosti krajiny) a jiných významných krajinných prvků, včetně trvalých travních 
porostů před zhutněním – preference lehčí mechanizace a méně intenzivní sečení. 

 Opatření 6.1.10. 

-          Původní znění: Obnova a zachování přirozeného rázu vodních toků, zlepšování jakosti 
povrchových vod a vytváření podmínek pro život vodní fauny. Součástí tohoto opatření je 
rovněž vyvážené využívání rybníků s ohledem na všechny složky vodního a pobřežního 
ekosystému. 

 -          Navrhované znění: Obnova a zachování přirozeného rázu vodních toků, zlepšování jakosti 
povrchových vod a vytváření podmínek pro život vodní fauny. Součástí tohoto opatření je 
rovněž vyvážené využívání rybníků s ohledem na všechny složky vodního a pobřežního 
ekosystému. Podpora koordinace povodňových opatření mezi obcemi s ohledem na zadržení 
vody v krajině a přirozeného rázu vodních toků. 

Komentář:  
Úspěch práce s řekou v krajině je možná především při koordinaci protipovodňových opatření 
mezi obcemi v rámci celého povodí, např. aby se využívaly rozlivové plochy tam, kde jsou 
přirozené a omezilo se narušení přirozeného prostředí.  


