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Vážení spoluobčané, 
 
tradice strategického plánování v městě Český Krumlov je již od počátku devadesátých 
let 20. století. S tím, jak se naše společnost mění, mění se i její potřeby a nároky. 
Z těchto důvodů byla na Strategickém plánu rozvoje města dokončena práce mnoha 
odborníků a široké veřejnosti. Spolu s územním plánem a rozpočtem považuji dokument 
strategického plánu pro město našeho významu za jeden z nejdůležitějších. 
Nově aktualizovaný Strategický plán rozvoje města je založen na plánu udržitelného 
rozvoje našeho města, tj. vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektů 
s velkým důrazem na reálné plnění jeho obsahu. Na základě průzkumů a diskusí 
zohledňuje konkrétní problémy obyvatel města, neziskových organizací a podnikatelských 
subjektů v našem městě. 
Strategický plán je však nejen vizí města Český Krumlov, ale je i nezbytnou podmínkou 
pro získání finančních prostředků u Evropské unie pro konkrétní projekty v něm 
obsažené. Jsem velice potěšen, že se nám podařilo dokončit dokument, který splňuje 
veškeré odborné požadavky a je zpracován plně v souladu s metodikou Evropské unie. 
S přijetím strategického plánu samozřejmě práce nekončí, naopak, přichází fáze 
implementační a následně příprava a realizace jednotlivých projektů a úkolů 
rozpracovaných v návaznosti na rozpočet města v dílčích akčních plánech, které 
napomohou k jeho splnění. Chci Vás ujistit, že tento materiál není neměnný či 
dogmatický a že se k němu v určitých periodách budeme vracet a budeme ho dle potřeby 
aktualizovat. 
Závěrem mi dovolte, abych ze srdce poděkoval všem aktivním spoluobčanům, členům 
pracovních skupin i celému kolektivu zpracovatelů za perfektní a obětavou práci, při které 
jsme se mohli společně zamyslet nad budoucím směřováním našeho města. Jsem 
přesvědčen, že tento strategický dokument za naší společné aktivní spolupráce a pomoci 
zabezpečí rozkvět našeho krásného města. 
Chtěl bych popřát našemu městu a spoluobčanům, aby se nám společně v budoucnosti 
podařilo dosáhnout nejen všech cílů, uvedených ve Strategickém plánu rozvoje města 
Český Krumlov, ale vždy něco navíc. Naše město i my si to zasloužíme. 
 
 

 
 
                                        Ing. Jedlička Luboš 
                                                                              starosta města 
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Použité zkratky: 
 
CR    Cestovní ruch  
ČKRF   Českokrumlovský rozvojový fond  
ČOV   Čistírna odpadních vod 
ČR    Česká republika 
ČSOP   Český svaz ochránců přírody 
DDM   Dům dětí a mládeže 
ESF   Evropský sociální fond  
EU    Evropská unie 
EVVO   Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  
CHKO  Chráněná krajinná oblast 
IZS   Integrovaný záchranný systém 
KPSS   Komunitní plán sociálních služeb  
MěÚ   Městský úřad 
MK   Ministerstvo kultury 
MMR   Ministerstvo místního rozvoje 
MŠ   Mateřská škola 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 
OP    Operační program 
ORP   Obec s rozšířenou působností  
PPP   Public private partnership (spolupráce veřejného  a soukromého sektoru) 
PR    Public relations (komunikace, média) 
RM   Rada města 
ROP   Regionální operační program  
SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury  
SFŽP   Státní fond životního prostředí  
TKO   Tuhý komunální odpad  
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
                 (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) 
VaK   Vodovody a kanalizace 
ZŠ    Základní škola 
ZUŠ   Základní umělecká škola 
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Použité pojmy: 
 

Pojem Význam pojmu 
Souhrnná strategická 
vize 

popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v delším 
časovém horizontu, rámcově určující globální cíl a základní 
cesty a výsledky rozvojového procesu 

Strategické cíle základní vývojové tendence dlouhodobého rozvoje města 
směřující k naplnění vize 

SWOT analýza analýza vnitřních silných a slabých stránek města a vnějších 
příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého 
rozvoje města 

Problémové okruhy oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je 
významné pro dlouhodobý rozvoj města a vyžaduje 
soustředěnou pozornost 

Strategická vize 
problémového okruhu 

popis žádoucího výsledku vývoje města v daném 
problémovém okruhu 

Dílčí opatření soubor vzájemně souvisejících dílčích cílů a aktivit, 
vedoucích k plnění strategických cílů v jednotlivých 
problémových okruzích 

Cíle opatření dílčí cíle vedoucí k postupnému plnění příslušných 
strategických cílů daných problémových okruhů 

Rozvojové aktivity činnosti, jejichž prostřednictvím jsou v rámci jednotlivých 
opatření realizovány dílčí cíle 

Místní Agenda 21 Nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na 
místní a regionální úrovni. Je to proces, který 
prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 
strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a 
využívání všech dosavadních poznatků o udržitelném rozvoji 
v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech 
jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich 
životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase. 
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111...   ÚÚÚvvvoooddd      
 
Strategický plán rozvoje města Český Krumlov představuje základní orientaci rozvoje 
města v dlouhodobějším období a je strategickým dokumentem, pomocí něhož bude ve 
stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou města koordinace 
strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města Český 
Krumlov. 
 
Strategické plánování je systematické řízení jakékoliv organizace (např. instituce, 
podniku, či města) zaměřené na to, aby tato organizace dlouhodobě naplňovala svůj 
hlavní účel či smysl. Tedy například aby instituce plnila to, kvůli čemu byla zřízena, aby 
podnik dosahoval maximálního zisku nebo aby se lidem ve městě dobře žilo. Tohoto cíle 
dosahuje organizace tím, že mobilizuje a co nejefektivněji využívá všechny vlastní zdroje 
a včas a správně reaguje na změny v okolním prostředí.  
 
Strategické plánování se od ostatních druhů plánování liší tím, že: 
• řeší problémy dlouhodobě a komplexně, 
• pomáhá dosáhnout konsenzu v hlavních otázkách, které město musí řešit, 
• umožňuje optimálně využívat zjevné i skryté lidské, finanční a další zdroje, 
• neodvozuje dlouhodobé cíle od stávající podoby organizace, ale naopak od 

dlouhodobých cílů odvozuje žádoucí podobu organizace, 
• neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů organizace, ale zahrnuje i 

reagování na budoucí vývoj vnějšího prostředí. 
 
Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a 
nástrojů řízení změn v organizaci a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který 
zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění 
těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich 
průběhu a výsledků. 
 
Strategický plán rozvoje města Český Krumlov je pojímán jako časově nezávislý 
dokument, který reaguje především na vývoj města a jeho okolí. Jeho úspěšnost je 
bezprostředně závislá na tom, zda zůstane „živým“ dokumentem. Aby Strategický plán 
rozvoje města Český Krumlov zůstal "živým" dokumentem, bude potřebné provádět jeho 
aktualizaci, a to:  

• při setrvalém vývoji města, kraje a ČR v průběhu čtyř až šesti let,  

• dojde-li k závažným „skokovým“ změnám ve městě nebo jeho systémovém 
okolí, pak ad hoc bezprostředně po jejich identifikaci a poznání vlivů, jaké 
mohou pro budoucnost města mít. 

 
V průběhu zpracování byla v dosažitelné míře uplatňována snaha o naplnění principu 
partnerství oslovením obyvatel města a zástupců vybraných zaměstnavatelských 
subjektů ve městě ke zjištění jejich názorů a postojů.  
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222...   VVVýýýccchhhooodddiiissskkkaaa   SSStttrrraaattteeegggiiiccckkkéééhhhooo   ppplllááánnnuuu         

222...111   GGGeeennneeezzzeee   zzzppprrraaacccooovvvááánnnííí      
 
Strategické plánování v Českém Krumlově inicioval a do konce roku 1996 řídil americký 
poradce Laurence A.G. Moss. V roce 1997 se ujala strategického plánování rozvoje 
Českého Krumlova poradenská agentura VIp,v.o.s. z Prahy, která na zpracování 
Strategického plánu rozvoje města  spolupracovala již předtím. V roce 2000 převzala 
odbornou a metodickou garanci za strategické plánování rozvoje Českého Krumlova její 
nástupnická organizace ivp,s.r.o. V září 1997 byl nově ustanoven Strategický tým, který 
do ledna 1998 zformuloval misi a vizi dlouhodobého rozvoje města na období cca 25 let, 
provedl SWOT analýzu a na jejím základě vymezil hlavní strategické oblasti. 
 
Organizace a postup strategického plánování rozvoje města Český Krumlov v roce 2003 
vycházejí z usnesení Rady města č. 262/16/2003 ze dne 19. května 2003 a usnesení 
Zastupitelstva města č. 44/5/2003 ze dne 29. května 2003, jimiž byly schváleny základní 
principy další práce na Strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov pro období let 
2003 - 2006 a z usnesení Rady města č. 394/26/2003 ze dne 28. července 2003, kterým 
RM jmenovala zástupce samosprávy a úřadu Města Český Krumlov v pracovních 
skupinách, jmenovala členy a poradce strategického týmu a schválila návrhy smluv o dílo 
na strategické plánování do konce roku 2003 se společností ivp,.s.r.o. a sdružením ICOS 
Český Krumlov. Finálovou verzi Strategického plánu schválilo Zastupitelstvo města Český 
Krumlov dne 30. 10. 2003 usnesením č. 129/9/2003. 
 
Strategický plán musí reagovat na společenské změny v životě města a okolí. Z tohoto 
důvodu je nutné provádět pravidelnou aktualizaci dokumentu. Protože již uběhlo 5 let od 
přijetí původní verze Strategického plánu, Rada města Český Krumlov na svém 3. 
zasedání dne 21.1.2008 přijala usnesení č. 33/3/2008, kterým odsouhlasila nutnost 
aktualizace strategického plánu a vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele.  Po 
zhodnocení předložených nabídek došlo na základě usnesení č. 198/12/2008 rady města 
ze dne 31.3.2008 k vybrání odborné firmy – RAVEN EU Advisory, a.s. Následné kroky 
vedly k vytvoření konceptu řešení a stanovení metodiky.  
 
Ve spolupráci s odborníky MěÚ Český Krumlov, zástupců firem, organizací a odborné 
veřejnosti došlo v období květen –září 2008 k aktualizaci Strategického plánu, který byl 
následně podroben připomínkovému řízení ze strany všech dotčených orgánů a  osob. 
Jako garant strategického plánování bylo delegováno Oddělení strategického rozvoje MěÚ 
Český Krumlov.   

222...222...   MMMeeetttooodddiiikkkaaa   zzzppprrraaacccooovvvááánnnííí      
 
Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě strategie města 
Český Krumlov: 
• vytvoření socioekonomického profilu města, 
• souhrnná SWOT analýza (porovnání silných a slabých stránek města s vnějšími 

příležitostmi a hrozbami pro naplnění vize), 
• formulace strategické vize (žádoucího cílového stavu, společně sdílené představy o 

tom, jak má město v budoucnosti v ideálním případě vypadat), 
• definice problémových okruhů (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro 

naplnění vize), 
• stanovení strategických cílů (hlavních dlouhodobých tendencí vývoje města 

v jednotlivých klíčových oblastech, na něž se zaměří úsilí k naplnění vize), 
• stanovení opatření (souboru podoblastí), 
• zpracování konkrétních rozvojových aktivit (stanovení konkrétních úkolů nebo 

projektů nutných pro realizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek 
nezbytných pro jejich splnění), 

• připomínkové řízení,  
• přijetí Strategického plánu Zastupitelstvem města Český Krumlov. 
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Geneze Strategického plánu 
 

 
 
Zpracování návrhové části každého rozvojového dokumentu představuje rozhodování o 
tom, jaké problémy budou prostřednictvím Strategie řešeny a jaké nástroje při tom 
budou použity. Tato část plánu musí zároveň zodpovědět, jakým způsobem budou 
alokovány finanční zdroje, které bude možné využít na realizaci plánu. 
 
Strategický plán města Český Krumlov je koncipován jako dlouhodobý rozvojový 
dokument, který má formulovat cíle, opatření a rozvojové aktivity města.   
 
Návrhová část Strategického plánu je rozdělena na několik úrovní (stupňů), které se 
navzájem obsahově liší mírou konkrétnosti. Pro účely Strategického plánu města 
Český Krumlov bylo stanoveno 5 základních úrovní, které tvoří „strategický skelet“ 
návrhové části. 
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Strategická vize 
města Český Krumlov

Strategické cíle

Problémové 
okruhy

Opatření

Rozvojové 
aktivity

 
Jednotlivé úrovně je možné definovat následovně: 
 
• Strategická vize popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto 

smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části. 
 
• Strategické cíle jsou odvozeny od vize města a představují strategie nebo cesty, jak 

dané vize dosáhnout. 
 
• Problémové okruhy představují strukturovanou formulaci hlavních tématických 

sektorů, v rámci kterých je nutné danou problematiku řešit. Vymezení okruhů rozvoje 
slouží k logickému uspořádání strategie. Hlavní záměry v rámci každého 
problémového okruhu jsou dále rozvedeny ve Strategických cílech. Stanovené 
Strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých Opatření. 

 
• Opatření určují problémové oblasti, které jsou řešeny na úrovní rozvojových aktivit.  
 
• Rozvojové aktivity jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové 

části, které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty 
získané v průběhu zpracování strategie jsou přiřazeny k příslušným opatřením. 

 
Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje 
od relativně široce definovaných cílů a Problémových okruhů až ke konkrétním 
opatřením. 
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333...   SSSWWWOOOTTT   aaannnaaalllýýýzzzaaa   mmměěěssstttaaa   ČČČeeessskkkýýý   KKKrrruuummmlllooovvv   
 
SWOT analýza je standardní metodou používanou v podnikovém a veřejně-správním 
managementu; společně s podklady ze situační analýzy by měla posloužit ke stanovení 
strategických cílů, priorit a opatření návrhové části Strategického plánu města. 
 
Principem této analýzy je jednoduché, přesné a pokud možno přímé pojmenování 
vlastních předností a slabin z hlediska vnitřních podmínek života města a posouzení 
vnějších podmínek z hlediska příležitostí a rizik. Posílením silných stránek a eliminací 
slabých tak vzrůstá pravděpodobnost realizace příležitostí a omezují se rizika. 
 
SWOT analýza především umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je 
provedena analýza, byla formulována strategie usměrnění budoucího vývoje města: 

• jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky, 
• jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky, 
• které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj, 
• jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením jeho 

dalšího rozvoje. 
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Souhrnná SWOT analýza 
 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• historické a kulturní prostředí a dědictví 

• zařazení města na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

• Městská památková rezervace – historické 
centrum 

• existence managementu cestovního ruchu 

• pozitivní, atraktivní obraz města 

• široká nabídka turistických služeb  

• existence CHKO Blanský les 

• rozvíjející se podnikatelský potenciál 

• kontinuální proces komunitního plánování 
sociálních služeb 

• dostatečná kapacita MŠ a ZŠ  

• dobré a fungující mimoškolní aktivity pro děti 

• pestrá nabídka volnočasových aktivit pro děti 
ZŠ 

• dobrá prezentace volnočasových aktivit, 
spolupráce organizací 

• existence Městské policie zajišťující veřejný 
pořádek 

• existence městského kamerového dohlížecího 
systému 

• existence vojenského újezdu v rámci území 
ORP 

 

• nedostatečné domácí a zahraniční dopravní 
napojení 

• zastaralá dopravní infrastruktura (vlak, bus) 

• jednostranná orientace na cestovní ruch a 
nedostatečná podpora jiných oblastí 
podnikání 

• nedostatečně atraktivní životní podmínky pro 
kvalifikovanou pracovní sílu (bydlení, 
nedostatečná dopravní infrastruktura) 

• nedostatečná kulturní a turistická nabídka 
mimo hlavní turistickou sezónu 

• zastaralý orientační systém na území města 

• nevyhovující zázemí (prostory) pro 
poskytovatele sociálních služeb ve městě 

• velká zátěž centra města odpady způsobená 
jeho návštěvníky 

• zátěž města emisemi ze zdrojů na území 
města 

• nízká a zastaralá materiálně-technická 
základna škol  

• nárůst trestné činnosti  a množství přestupků 
v období turistické sezony 

• koncentrace problémových skupin 
obyvatelstva na sídlišti Mír 

 

 

Příležitosti Hrozby 

• jedinečnost a atraktivita terénní konfigurace 

• geografická poloha (příhraničí, Šumava, 
Lipno a České Budějovice) 

• dobré jméno Českého Krumlova jako 
předpoklad k získání partnerů a investorů 
(goodwill) 

• spolupráce s přilehlými obcemi 

• atraktivní nabídka širšího regionu v oblasti 
cestovního ruchu 

• blízkost letiště v Českých Budějovicích 
(Planá) 

• posilování spolupráce měst a památek 
zapsaných na seznam UNESCO 

• využití kasáren jako zázemí pro 
poskytovatele a služby, případně 
rekonstrukce dalších objektů k využití pro 
sociální účely 

• existence poptávky po možnostech 
volnočasových aktivit z pohledu laické i 
profesionální veřejnosti 

• podpora spolupráce mezi Městskou policií a 
složkami IZS  

• možnosti čerpání finančních prostředků z 
rozličných dotačních titulů 

• terénní konfigurace determinující rozvoj 

• ekologická zátěž (nadměrná koncentrace osob 
a dopravních prostředků - nadměrný hluk, 
prach, odpadky aj.) 

• masový a transitní turismus 

• nedostatečná ochrana historických 

   objektů v Městské památkové rezervaci – 

   přílišná komercionalizace 

• naplněnost městské skládky TKO 

• ČOV ve vlastnictví soukromého subjektu  

• koncentrace nepřizpůsobivých obyvatel 
v některých částech města  

• terorismus 

• živelné pohromy 
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444...   SSStttrrraaattteeegggiiiccckkkááá   vvviiizzzeee   mmměěěssstttaaa   ČČČeeessskkkýýý   KKKrrruuummmlllooovvv      
 
Strategická vize tvoří „vstupní bránu“ do návrhové části Strategického plánu. Jejím 
smyslem je určit zásadní rozvojovou orientaci města. Vize formuluje a popisuje stav, 
jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo v daném území, přičemž jednotlivé části 
návrhu (strategické cíle, opatření, aktivity a projekty) jsou prostředkem k jejímu 
dosažení a naplnění. 
 
Strategický plán města Český Krumlov je koncipován jako dlouhodobý rozvojový 
dokument. Důvodem je zajištění návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města, pro 
které jsou navrženy strategické cíle a opatření tohoto Strategického plánu. V rámci 
Strategického plánu jsou výjimečně uvedena i opatření dlouhodobějšího charakteru, o 
kterých je nutné uvažovat již v rámci střednědobého plánovacího procesu.  
 
Strategická vize je politickým konsenzem (všeobecnou dohodou) a souhrnným 
strategickým pohledem na další rozvoj města Český Krumlov.  
 
Strategická vize města Český Krumlov byla formulována s ohledem na potřebu trvale 
udržitelného rozvoje a s vědomím, že jen od jasných vizí lze přejít k realizaci přínosných 
aktivit. 
 
 
„Český Krumlov je město s historickým dědictvím světového 
významu. Všichni jsme součástí jeho velikého kulturního, 
přírodního a lidského bohatství, na nás závisí jeho budoucnost. 
Budoucnost vidíme v příznivém, především kvalitativním rozvoji 
města a jeho přirozeně souvisejícího okolí, který přispěje ke 
stabilnímu, harmonickému a sociálně spravedlivému životu 
obyvatel města.“ 
 
 
K naplnění celkové vize města byly pracovními skupinami stanoveny dílčí vize, které 
svým charakterem a zaměřením naplňují stanovenou vizi města.  
  

 
Strategické vize problémových okruhů  
 
Pro naplnění strategické vize svého rozvoje si město Český Krumlov stanovuje tyto dílčí 
strategické vize: 
 
• Český Krumlov se rozvíjí jako město silného národního i nadnárodního významu, 

které dbá o společný rozvoj historického centra, sídlišť a předměstí, jež jsou 
příjemným prostředím pro život jejich obyvatel. Je dostupný po bezpečných 
komunikacích a železnici, nabízí kvalitní systém parkování s dostatečnou kapacitou. 
Zajišťuje dopravní obslužnost celého území včetně městské hromadné dopravy. Jsou 
dobudovány a zmodernizovány inženýrské sítě. Má přiměřenou hospodářskou 
základnu zaměřenou na menší výrobní provozy, rozvíjející se řemesla a stavebnictví. 
Kvalitním systémem obchodů a služeb plně uspokojuje potřeby obyvatel i 
návštěvníků města i při sezónních výkyvech. Město podporuje bytovou výstavbu. 
Památky jsou intenzívně chráněny, aby se zachoval ojedinělý historický a krajinný 
rámec města. Přitom jsou využívány pro kvalitní cestovní ruch přiměřeně svým 
dispozicím a funkcím. Český Krumlov je centrem turistiky a sídlem mezinárodních 
institucí. Samostatnost města v rozhodování a spolupráce s občany posiluje 
odpovědnost všech článků samosprávy. 
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• Český Krumlov je kulturním a turistickým centrem mezinárodního významu. Je 
dlouhodobě renomovanou destinací cestovního ruchu. Řízený cestovní ruch je 
významnou součástí života města a nedílnou součástí jeho ekonomické a sociální 
prosperity. V oblasti kultury a cestovního ruchu město plní aktivní úlohu ve 
společných projektech na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni. Veškeré 
hospodářské a společenské aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí i k historickým 
a kulturním památkám města. Český Krumlov si uchovává svůj „genius loci“ a je 
přátelským a bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. Památky jsou 
vhodně využívány pro cestovní ruch a kulturní aktivity v souladu se svou hodnotou a 
s mezinárodně a celostátně platnými zásadami památkové péče a ochrany. Bohatá a 
atraktivní nabídka kulturních a společenských událostí uspokojuje cíleně zvolené 
věkové a zájmové skupiny obyvatel i návštěvníků. Obyvatelé mají dobré podmínky 
pro uspokojování svých potřeb a zájmů ve volném čase. Ve městě je dostatečná 
infrastruktura a prostory pro aktivity a potřeby kultury a cestovního ruchu. 
 

• Český Krumlov je městem, v němž se proporcionálně rozvíjejí cestovní ruch, lehká 
průmyslová výroba, drobná řemesla a služby a navazující stavebnictví. Veškeré 
hospodářské a společenské aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí i k historickým 
a kulturním památkám města. 
 

• Širokou a navzájem provázanou nabídkou služeb v sociální i zdravotní oblasti je ve 
městě Český Krumlov zajištěn důstojný život všem občanům města. Síť služeb 
reaguje na potřeby komunity, zajišťuje rovnoprávný přístup ke službám, přičemž je 
vytvářena za rovnoprávné spolupráce zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů i 
veřejnosti. Jednotlivé služby jsou kvalitní, plně dostupné, podporují individuální 
přístup k člověku a umožňují lidem žít co nejdéle v domácím prostředí. Zdravý 
životní styl je pro obyvatele města samozřejmostí. 
 

• Veškeré hospodářské a společenské aktivity v Českém Krumlově jsou šetrné 
k životnímu prostředí. Omezování emisí na minimum, spolu s efektivním využíváním 
energetických zdrojů (včetně alternativních) pomáhají řešit otázku kvality ovzduší. 
Město má k dispozici dostatečné množství jakostní pitné vody. Čistota vodních toků 
umožňuje jejich rekreační využití a plnění jejich ekologické a estetické funkce. Město 
zajišťuje třídění a likvidaci odpadu a úpravu a rozvoj veřejné zeleně. Je udržována 
rovnováha příměstské krajiny a uchovávána biodiverzita ekosystému. Město 
podporuje ekologické cítění obyvatel. 
 

• Širokou nabídku kvalitního vzdělávání pro obyvatele města a okolí doplňují nové typy 
a pojetí celoživotního vzdělávání. V rámci běžného systému předškolních a školních 
zařízení město pamatuje jak na děti menšin, tak na postižené.  
 

• Český Krumlov je bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. Ve městě 
jsou podporována opatření vedoucí k zabezpečení obyvatel, majetku a životního 
prostředí během krizových situací. 
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555...   PPPrrrooobbblllééémmmooovvvééé   oookkkrrruuuhhhyyy      
 
Dlouhodobý rozvoj města Český Krumlov se opírá o sedm základních pilířů: 
 

• Funkční dopravní a technická infrastruktura, 
• Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturního a historického dědictví,  
• Zachování struktury podnikatelského sektoru a podpora nových podnikatelských 

příležitostí, 
• Stabilní systém poskytování sociálních služeb na území města, 
• Trvale udržitelné kvalitní prostředí pro obyvatele i návštěvníky města, zachovalé 

přírodní složky ve městě i jeho okolí  
• Kvalitní systém vzdělávání, zajištění kvalitního sportovního zázemí, včetně 

sportovní infrastruktury a podmínek pro trávení volného času, 
• Zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města a jejich ochrana před 

přírodními katastrofami a krizovými situacemi. 
 

Tyto pilíře rozvoje byly zvoleny také jako pořádací princip pro uspořádání prací na 
Strategickém plánu a jeho základní Problémové okruhy.  
 

Problémový okruh 1 : Infrastruktura 

Problémový okruh 2 : Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a 
historických hodnot, vnější vztahy 

Problémový okruh 3 : Podpora a rozvoj podnikání 

Problémový okruh 4 : Sociální oblast 

Problémový okruh 5 : Životní prostředí 

Problémový okruh 6 : Vzdělávání, školství, sport a volný čas 

Problémový okruh 7 : Bezpečnost a ochrana obyvatel 
 
 
Pro každý ze 7 Problémových okruhů byly vypracovány základní charakteristiky a 
souhrny opatření a rozvojových aktivit, které budou následně převedeny v Akčním plánu 
do podoby konkrétních projektů. Stanovená opatření a rozvojové aktivity směřují k 
podpoře sociálně ekonomického rozvoje města za současného využití dostupných 
finančních prostředků na jejich realizaci (včetně zdrojů EU a národních zdrojů).  
 
Ačkoli jsou jednotlivá opatření rozdělena do Problémových okruhů, jejich charakter je 
často průřezový, tzn. že realizací jedné aktivity v daném Problémovém okruhu dochází k 
řešení problémů v jiném okruhu, či opatření. To je zřetelné zvláště u Problémového 
okruhu č. 1 (Infrastruktura), č. 2 (Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a 
historických hodnot, vnější vztahy), č.3 (Podpora a rozvoj podnikání) a oblast č. 6 
(Vzdělávání, školství, sport a volný čas). 
 
V rámci zajištění logické struktury Strategického plánu jsou rozdělena jednotlivá opatření 
u každého Problémového okruhu na dva celky:  
 

A) Opatření průřezová,  

B) Opatření odvětvová.  

 
Ad A) Vzhledem k širšímu zaměření problémových okruhů jsou některá opatření svým 
charakterem průřezovými - tzn. podmiňují realizaci strategických cílů stanovených 
opatření navazujících problémových okruhů. Některá opatření jsou uskutečnitelná pouze 
za podmínky realizace jiného opatření nebo je takový postup přinejmenším vhodný. Při 
správné koordinaci během realizace se jednotlivé aktivity vzájemně posílí a výsledný 
efekt může být znásoben. Z uvedených důvodů je nutno chápat tento „výčet opatření a 
rozvojových aktivit“ jako provázaný celek. Proto u každého opatření je uveden i výčet 
navazujících opatření, která tvoří provázanost s daným opatřením.  
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Následující tabulka uvádí výčet průřezových opatření, která mají vazbu na ostatní 
opatření obsažená ve všech Problémových okruzích. Průřezová opatření jsou především 
orientována na oblasti s polytématickým zaměřením (území rozvoj, dopravní 
infrastruktura, financování aktivit, podpora podnikání apod.). Proto není důležité 
opakovat opatření ve všech oblastech, ale rozvojová aktivita v rámci opatření je uvedena 
pouze u jednoho opatření s vazbou na další opatření, kde mohou být aktivity následně 
využity. 
 

Tabulka č. 1 Vazby mezi průřezovými opatřeními 
 

Průřezové opatření Vazba na ostatní opatření 
1.1 Územní rozvoj Českého 
Krumlova 

• 1.7 Rozvoj a využití průmyslových ploch   
• 1.9 Posilování efektivnosti veřejné správy a 

veřejných služeb 
• 2.1 Podpora cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního 

a atraktivního prostředí pro podnikání i 
pracovní sílu 

1.2 Rozvoj dopravy a dopravní 
infrastruktury 

• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního 
a atraktivního prostředí pro podnikání i 
pracovní sílu 

• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 7.1. Zajištění bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva 
1.7 Rozvoj a využití průmyslových 
ploch 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního 

a atraktivního prostředí pro podnikání i 
pracovní sílu 

1.9 Posilování efektivnosti veřejné 
správy a veřejných služeb 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 

2.3 Ochrana kulturních a 
historických hodnot 

• 2.1 Podpora cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 

3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako 
kvalitního a atraktivního prostředí 
pro podnikání i pracovní sílu 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 1.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 
• 1.7 Rozvoj a využití průmyslových ploch 
• 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 
• 6.1 Optimalizace systému základního, 

profesního a celoživotního vzdělávání a 
výchovy 

3.2 Rozvoj stávajícího podnikání a 
podpora nových podnikatelských 
aktivit 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 
• 3.1  Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního 

a atraktivního prostředí pro podnikání i 
pracovní sílu 

6.2 Podpora a rozvoj sportovní 
činností a sportovní infrastruktury 

• 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního 

a atraktivního prostředí pro podnikání i 
pracovní sílu 

7.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního 

a atraktivního prostředí pro podnikání i 
pracovní sílu 
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Ad B) Odvětvová opatření svým charakterem naplňují pouze jednu oblast řešení 
problémů a rozvojové aktivity jsou uskutečnitelné samostatně bez jakékoli vazby na další 
opatření či rozvojovou aktivitu. Jedná se především o opatření v oblasti veřejné správy, 
životního prostředí, sportu, vzdělávání, bezpečnosti a ochrany obyvatel a sociální oblasti.   
 
 
Souhrnné charakteristiky problémových okruhů:  
 
PO1 Infrastruktura 

 
• Bezpečnost a plynulost silničního provozu (rekonstrukce komunikací, výstavba 

nových komunikací, přechody, bezpečnostní prvky) 
• Rozvoj cyklistické a pěší dopravy (cyklostezky, stezky pro pěší, naučné stezky) 
• Rozvoj hromadné dopravy a dopravní obslužnosti 
• Doprava v klidu (parkoviště a plochy pro odstavení kamionů) 
• Rekonstrukce sítí ve městě (kanalizační, energetické a elektrické sítě, vodovody)  
• Urbanistická kvalita (prostorový rozvoj města, revitalizace a rekonstrukce centra 

města, předměstí a sídlišť, péče o památky, historické dědictví, revitalizace 
brownfields (nevyužívaných zastavěných ploch) 

• Podpora bytové výstavby 
• Efektivní veřejná správa a podpora zavádění nových metod ve veřejné správě 
 

 
PO2 Cestovní ruch, kultura, ochrana kulturních a historických hodnot vnější 
vztahy 
 

• Infrastruktura a služby v oblasti cestovního ruchu 
• Infrastruktura pro kulturu a cestovní ruch (podpora a rozvoj budov, zařízení, 

institucí a služeb) 
• Kulturní aktivity  
• Ochrana památek, podpora památkové péče 
• Zpracování koncepcí v oblasti ochrany památek a kulturního dědictví 
• Image města, prezentace vůči vnějšímu okolí, public relations   

 
PO3 Podpora a rozvoj podnikání 

 
• Podpora a zázemí pro stávající podnikatele a iniciace nových podnikatelských 

subjektů a podnikatelských lokalit 
• Podpora stimulů nových investičních příležitostí 
• Spolupráce subjektů v podnikatelském prostředí  

 
PO4 Sociální oblast 

 
• Komunitní plánování 
• Sociální oblast (služby, soc. bydlení,  bariéry) 

 
PO5 Životní prostředí 

 
• Monitoring a zlepšování parametrů životního prostředí 
• Svoz a třídění komunálního odpadu 
• Městská zeleň 
• Environmentální výchova, osvěta a vzdělávání 
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PO6 Vzdělávání, školství, sport a volný čas 
 

• Školství a vzdělávání 
• Infrastruktura pro kulturu, volný čas a sport (podpora a rozvoj budov, zařízení, 

institucí a služeb pro volný čas) 
• Kulturní, sportovní a ostatní volnočasové aktivity (podpora a rozvoj sportovních a 

volnočasových aktivit - organizovaných i neorganizovaných, 
institucionalizovaných) 

 
PO7 Bezpečnost a ochrana obyvatel 
 

• Bezpečnost (kriminalita, doprava, integrace, bariéry) 
• Podpora prevence kriminality 
• Ochrana před katastrofami a v krizových situacích 
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Pilíře strategického plánu  
nabídkou služeb, kulturním a sportovním zázemím, poskytující  
dobré p 
 
 život všech obyvatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vize – Český Krumlov 
„Český Krumlov je město s historickým dědictvím 
světového významu. Všichni jsme součástí jeho 
velikého kulturního, přírodního a lidského bohatství, 
na nás závisí jeho budoucnost. Budoucnost vidíme 
v příznivém, především kvalitativním rozvoji města 
a jeho přirozeně souvisejícího okolí, který přispěje 
ke stabilnímu, harmonickému a sociálně 
spravedlivému životu obyvatel města.“ 

 

Strategický cíl  7 
Zvýšit úroveň 
bezpečnosti 
obyvatel i 

návštěvníků 
prostřednictvím 
podpory činností 
Městské policie, 

vytvoření podmínek 
pro činnost složek 
IZS. Město bude 

nadále podporovat 
aktivity na realizaci 
protipovodňových 

opatření. 
 

Strategický cíl  
5 

Vytvořit 
příjemné, 

atraktivní a 
ekologicky 

stabilní 
prostředí 

s nejlepšími 
parametry 

všech složek 
životního 

prostředí, a to 
v součinnosti 

veřejné 
správy, 

obyvatel a 
podnikatelů i 
návštěvníků 

města. 

Strategický cíl  6 
Trvale zlepšovat 
úroveň školství, 
zdravotní péče a 
sociálních služeb 

ve městě 
zapojením 
zadavatelů, 

poskytovatelů a 
uživatelů. 

Strategický cíl 
3 

Rozvíjet 
stávající 

podnikatelské 
aktivity a 
přitahovat 

vhodné 
investiční 
prostředky 
v souladu 

s hospodářskou 
orientací města 

a za 
předpokladu 
respektování 
ekonomicky 
udržitelného 

rozvoje města a 
při zachování 
kulturního a 
historického 
dědictví a 
životního 
prostředí 
Českého 

Krumlova. 

Strategický cíl 2 
Vhodně využívat 

a rozvíjet 
turistický, 
kulturní a 
historický 

potenciál města 
s ohledem na 

hodnotu tohoto 
urbanistického 

celku i jeho 
detailů a 

zachování všech 
funkcí města pro 
spokojený život 
jeho obyvatel. 
Rozvíjet Český 
Krumlov jako 

kulturní a 
turistické centrum 

mezinárodního 
významu. 

Strategický cíl 1 
Na principech 
udržitelného 

rozvoje budovat 
Český Krumlov 
jako přirozené 

sídelní, kulturní i 
správní centrum 

regionu s 
infrastrukturou 

podporující 
vyvážený rozvoj 

města a 
spokojenost 

občanů. 
 

Strategický cíl 
4 

Trvale a 
efektivně 
naplňovat 

strategickou 
vizi 

problémového 
okruhu. 

 

PO1 
Infrastruktura  

PO2 
Cestovní ruch, 

kultura, ochrana 
kulturní a 

historických 
hodnot, vnější 

vztahy 
PO5 

Životní prostředí 

PO4 
Sociální oblast 

PO7 
Bezpečnost a 

ochrana obyvatel 

PO3 
Podpora a rozvoj 

podnikání 

PO6 
Vzdělávání, 

školství, sport a 
volný čas 
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Obsah každého Problémového okruhu byl podrobně diskutována v rámci tzv. pracovních 
skupin. Pracovní skupiny tvořily odborné Komise, které jsou poradním orgánem Rady 
města Český Krumlov. Dále byli do pracovních skupin zahrnuti odborníci z městského 
úřadu, zástupci podnikatelů, neziskového sektoru, školských a sportovních institucí a 
odborné veřejnosti. Pracovní skupiny byly jmenovány Radou města Český Krumlov dne 
12. 5. 2008 (usnesení č. 267/18/2008). 
Pracovní skupiny provedly aktualizaci SWOT analýz a zformulovaly strategické cíle, 
opatření a rozvojové aktivity, jakožto návrhy odborné veřejnosti pro jednání Komise pro 
strategický rozvoj. Jednání jednotlivých akčních skupin proběhla v následujících 
termínech: 

 
 

Pracovní skupina č.1 
K1 Komise pro strategický rozvoj 
Zasedání č. 1  27. 5. 2008    úterý    17:00 – 19:00 hod. 
Zasedání č. 2  11. 6. 2008    středa    16:00 – 18:00 hod. 
 

 
Pracovní skupina č.2 

K2 Komise pro územní plán, majetek a investice  
Zasedání č. 1  28. 5. 2008   středa  17:00 – 20:30 hod. 

K3 Komise dopravní 

Zasedání č. 1  28. 5. 2008   středa  17:00 – 20:30 hod. 
 
K4 Komise pro životní prostředí   
Zasedání č. 1  28. 5. 2008   středa  17:00 – 20:30 hod. 
 

 

Pracovní skupina č.3 
K5 Komise ekonomická  
Zasedání č. 1  30. 5. 2008   pátek  17:00 – 20:30 hod. 
Zasedání č. 2  19. 6. 2008   čtvrtek 15:00 – 17:00 hod. 
 
K6 Komise pro podporu podnikání   
Zasedání č. 1  30. 5. 2008   pátek  17:00 – 20:30 hod.  
Zasedání č. 2  19. 6. 2008   čtvrtek 15:00 – 17:00 hod. 
 

 
 

Pracovní skupina č.4 
K7 Komise kulturní 
Zasedání č. 1  3. 6. 2008    úterý   17:00 – 20:30 hod. 
Zasedání č. 2  17. 6. 2008   úterý    15:00 – 17:00 hod. 
 
K8 Komise pro cestovní ruch   
Zasedání č. 1  3. 6. 2008    úterý    17:00 – 20:30 hod.  
Zasedání č. 2  17. 6. 2008   úterý    15:00 – 17:00 hod. 
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Pracovní skupina č.5 
K9 Komise pro školství a vzdělávání   
Zasedání č. 1    4. 6. 2008   středa  17:00 – 20:30 hod. 
Zasedání č. 2  19. 6. 2008   čtvrtek 17:00 – 19:30 hod. 
Zasedání č. 3    3. 7. 2008   čtvrtek 17:00 – 18:30 hod. 
 
K10 Komise sociální   
Zasedání č. 1  4. 6. 2008    středa  17:00 – 20:30 hod. 
Zasedání č. 2  19. 6. 2008   čtvrtek 17:00 – 19:30 hod. 
 
K11 Komise pro sport a tělovýchovu   
Zasedání č. 1    4. 6. 2008   středa  17:00 – 20:30 hod. 
Zasedání č. 2  19. 6. 2008   čtvrtek 17:00 – 19:30 hod. 
Zasedání č. 3    3. 7. 2008   čtvrtek 17:00 – 18:30 hod. 
 
 

Pracovní skupina č.6 
K12 Bezpečnost a ochrana obyvatel 
Zasedání č. 1    9. 7. 2008   středa  10:00 – 11:30 hod. 

 
 
Personální obsazení pracovních skupin:  
 

Pracovní skupina č.1 
K1 Komise pro strategický rozvoj 

1. Ing. Luboš Jedlička 
2. Ing. Jan Vondrouš 
3. Zbyněk Toman 
4. Antonín Princ 
5. Ing. Jitka Zikmundová 
6. Mgr. Dana Kuchtová 

7. Ing. Miroslav Reitinger 
8. Ing. Josef Hermann 
9. Mgr. Šárka Miková  
10. Františka Kuncová 
11. Ing. Otakar Veselý 
12. Mgr. Václav Dolanský 

 
Pracovní skupina č.2 

K2 Komise pro územní plán, majetek a investice  
K3 Komise dopravní 
K4 Komise pro životní prostředí   
 

1. Mgr. Václav Dolanský  
2. Antonín Princ 
3. Zbyněk Toman 
4. Ing. arch. Robin Schinko  
5. Jan Srnec 
6. Mgr. Martin Hák 
7. Ing. Michal Sirový 
8. Mgr. Jiří Bloch  
9. Ing. Miroslav Reitinger 
10. Ing. Jindřich Kunc  
11. Ing. Štefan Smolen 
12. Mgr. Ing. Lumír Luštický 
13. Bc. Martin Lobík 
14. Bc. Jaromír Maurer 
15. Petr Eliáš 
16. Miroslav Hála 

17. JUDr. Jiří Kepl 
18. Jan Šítal  
19. Pavel Turnhöfer 
20. Ing. Tomáš Palouda 
21. Josef Dvořák 
22. Rudolf Vejskrab 
23. František Ziegelbauer 
24. Jiří Shrbený 
25. Ing. Jarmila Hanáková 
26. Marie Jirková 
27. Ing. Miroslav Valach 
28. Petr Straka 
29. Ing. Jiří Olšan 
30. Ing. Tomáš Vosák 
31. Ing. Vlasta Horáková 
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Pracovní skupina č.3 
K5 Komise ekonomická  
K6 Komise pro podporu podnikání   

 
1. Ing. Josef Hermann 
2. Ing. Otakar Veselý 
3. Ing. Jan Srnec 
4. Ing. Jiří Pavlíček 
5. Ing. Petr Kubal 

6. František Jenerál  
7. Ing. Václav Klepl 
8. Milan Kohout 
9. Jaromír Boháč 
10. Mgr. Zdenka Doleželová 

 
 

Pracovní skupina č.4 
K7 Komise kulturní 
K8 Komise pro cestovní ruch   
 

1. Ing. Jitka Zikmundová 
2. Jan Vozábal  
3. Ladislava Šmejkalová  
4. Ing. Jitka Boháčová 
5. Ing. arch. Dagmar Píšová  
6. Mgr. Jiří Šesták  
7. PhDr. Pavel Slavko  
8. Mgr. Karla Votřelová  
9. Mgr. Ivan Slavík  
10. Jaromír Boháč 
11. Miroslav Páral 
12. Vladimíra Konvalinková 
13. Hana Pelzová  
14. Mgr. Lukáš Holec  
15. MgA. František Postl  

16. Mgr. Jiří Máče  
17. Jan Jiřička  
18. Mgr. Martin Hák 
19. Katarina Dütsch 
20. Josef Maleček 
21. Miroslav Votřel 
22. Mgr. Petr Janota 
23. Mgr. Stanislav Jungwirth 
24. Bc. Martin Lobík 
25. Katarina Horváthová  
26. Jiří Shrbený ml. 
27. Petr Eliáš 
28. Daniel Kintzl  
29. Ing. Marie Mrzenová 
30. Ing. Dana Ryvolová 

                                                                              
  Pracovní skupina č.5 

K9 Komise pro školství a vzdělávání  
K10 Komise sociální   
K11 Komise pro sport a tělovýchovu   
 

1. Mgr. Šárka Miková  
2. Františka Kuncová 
3. Ing. Jan Vondrouš 
4. Mgr. Jaroslava Neumannová 
5. Marie Indrová 
6. Lenka Kohoutková 
7. Paeddr. Hana Bůžková 
8. Mgr. Jaroslava Löblová 
9. PaedDr. Alena Švepešová 
10. Mgr.A. Karel Dvořák 
11. Jindřiška Smolíková 
12. Mgr. Marie Batíková 
13. Mgr. Ingrid Jílková 
14. Mgr. Vlastimil Kopeček  
15. Ing. Miroslava Kubíčková 
16. Hana Čadová 
17. Mgr. Růžena Marhounová  

18. Ing. Věra Koželuhová  
19. Běla Dvořáková 
20. Lucie Pártlová 
21. Zoja Králová 
22. Mgr. Zdenka Šalamounová 
23. Mgr. Roman Kneifl 
24. Ing. Jaroslav Rytíř  
25. Martin Tomka 
26. Mgr. Jan Vopat 
27. Mgr. Jan Vobr 
28. MUDr. Jan Vorel 
29. Mgr. Lukáš Boháč 
30. Klára Kácalová 
31. Ing. Stanislav Trnka 
32. Ing. Michal Sirový 
33. Rudolf Vejskrab 
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Pracovní skupina č.6 
K12 Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 
1. Bc. Monika Petrů 
2. Ing. Jindřich Fadrhonc 
3. Ing. Jitka Zikmundová 
4. Ing. Luboš Jedlička 

5. Ing. Pavel Novák 
6. Ing. Vlasta Horáková 
7. Jan Šítal 
8.  Pavel Pípal

 
 
 

Jednání pracovních skupin se účastnila také řada osob z řad odborné i laické veřejnosti. 
Celkem tak bylo do procesu strategického plánování zapojeno více jak 120 osob.  
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SWOT analýza: 
 

INFRASTRUKTURA 
Silné stránky Slabé stránky 

• kulturně historické dědictví 
• jedinečnost a atraktivita urbanistického a 

přírodního uspořádání města  
• administrativní význam města v regionu  
• existence koncepce bytové politiky města 
• dobře fungující Městský úřad Český Krumlov 
• vnější prezentace Městského úřadu (internetové 

stránky, Zpravodaj města…) 
• spolupráce města s partnerskými městy a 

významnými institucemi a podniky  
• připravenost spolupracovat s ostatními institucemi 

veřejné správy na území města 
 

• nedostatečné domácí a zahraniční dopravní 
napojení  

• nedostatečné dopravní napojení na rozvojové 
plochy 

• nedostatečná síť a kvalita cyklostezek a 
cyklotras 

• nízký počet parkovacích míst na sídlištích 
• nízká podpora revitalizace sídlišť 
• špatný stav technické infrastruktury 
• chybějící čistírna odpadních vod 
• nedostačující a nesystematické zabezpečení 

zásobování energiemi 
• jednostranná orientace na cestovní ruch a 

nedostatečná podpora jiných oblastí podnikání 
• nedostatečné využívání ICT na úřadě z důvodu 

nízké počítačové gramotnosti zaměstnanců    
• absence systematického a dalšího vzdělávání 

zaměstnanců městského úřadu  
• absence monitoringu dat, jejich zpracování a 

vyhodnocování za účelem komplexního 
hodnocení rozvoje města 

 
 

Příležitosti Hrozby 
 
• možnosti čerpání finančních prostředků z 

rozlišných dotačních titulů 
• začlenění města do regionálních dopravních 

systémů a napojení na nadregionální dopravní 
infrastrukturu 

• rozvoj ostatních forem dopravy (cyklistická 
doprava) 

• podpora přípravy nových ploch pro rozvoj bydlení 
• změna legislativy v oblasti bydlení 
• podpora realizace opatření vedoucích ke snižování 

spotřeby energie 
• rozvoj a uplatnění nových technologií 

(obnovitelné, alternativní zdroje) 
• rozvoj ICT 
• rozvoj moderních metod a nástrojů řízení kvality 
• posílení rozlišných typů spolupráce (územní, 

přeshraniční...) 
• využívání nových prvků kvality řízení ve veřejné 

správě 
• využití partnerských projektů veřejného a 

soukromého sektoru (tzv. PPP) 
 

• terénní konfigurace determinující rozvoj 
• stávající tendence demografického poklesu 
• nárůst počtu automobilů 
• vyčerpání obnovitelných zdrojů 
• tendence bytové výstavby v okrajových částech 

města 
• nedostatečná politická podpora 
• nedůvěra občanů k poskytování údajů 

prostřednictvím sítě Internet 
• pasivita občanů vůči plánovacím a 

rozhodovacím procesům 
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Strategická vize:  
 
Český Krumlov se rozvíjí jako město silného národního i nadnárodního významu, které 
dbá o společný rozvoj historického centra, sídlišť a předměstí, jež jsou příjemným 
prostředím pro život jejich obyvatel. Je dostupný po bezpečných komunikacích a 
železnici, nabízí kvalitní systém parkování s dostatečnou kapacitou. Zajišťuje dopravní 
obslužnost celého území včetně městské hromadné dopravy. Jsou dobudovány 
a zmodernizovány inženýrské sítě. Má přiměřenou hospodářskou základnu zaměřenou na 
menší výrobní provozy, rozvíjející se řemesla a stavebnictví. Kvalitním systémem 
obchodů a služeb plně uspokojuje potřeby obyvatel i návštěvníků města i při sezónních 
výkyvech. Město podporuje bytovou výstavbu. Památky jsou intenzívně chráněny, aby 
se zachoval ojedinělý historický a krajinný rámec města. Přitom jsou využívány pro 
kvalitní cestovní ruch přiměřeně svým dispozicím a funkcím. Český Krumlov je centrem 
turistiky a sídlem mezinárodních institucí. Samostatnost města v rozhodování a 
spolupráce s občany posiluje odpovědnost všech článků samosprávy. 
 
 
Strategický cíl:  
 
Na principech udržitelného rozvoje budovat Český Krumlov jako přirozené sídelní, 
kulturní i správní centrum regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města a 
spokojenost občanů. 
 
 
Dílčí opatření:   
 
1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 

1.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 

1.3 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 

1.4 Zásobování energiemi 

1.5 Podpora bytové výstavby 

1.6 Uchovávání historického jádra a historických předměstí 

1.7 Rozvoj a využití průmyslových ploch 

1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 

1.9 Posilování efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb 
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Opatření PO 1.1 – Územní rozvoj Českého Krumlova 
 
Výchozí situace:  
 
Český Krumlov je přirozeným centrem regionu s výjimečnými kulturními  hodnotami a  
řadou dalších charakteristických rysů malého města situovaného v jedinečném 
krajinném rámci. 
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové  
 

Cíle naplňující opatření:  
 

• Rozvíjet Český Krumlov jako přirozené centrum regionu a podporovat funkce 
posilující jeho národní a nadnárodní význam 

• Využívat především stávající fond nemovitostí (pozemky a stavby) ve městě 
• Zachovat výjimečné kulturní hodnoty a charakteristické rysy malého města 

situovaného v jedinečném krajinném rámci 
• Začleňování principů udržitelného rozvoje 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
1.1.1 Zpracování a realizace politiky hospodaření s nemovitostmi města 
(Priorita) 

1.1.2 Vytváření podmínek pro umístění významných regionálních a nadregionálních 
organizací a aktivit ve městě 

1.1.3 Zdokonalování managementu územního rozvoje města (vytvoření funkce 
městského architekta) 

1.1.4 Rozbor udržitelného rozvoje území obce včetně provedení odborných výzkumů 

1.1.5 Podpora založení nových metod řízení kvality (např. Místní Agendy 21) 
(Priorita) 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 4 Rozvoj urbánních 
prostorů, Opatření 4.1. Řešení vnitřních problémů měst 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti  

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městských 
oblastí  
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Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.7 Rozvoj a využití průmyslových ploch 
• 1.9 Posilování efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb 
• 2.1 Podpora cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Rozpočet Povodí Vltavy,s.p. 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Integrovaný operační program 
⇒ OP Životní prostředí 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 1.2 – Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 
 
Výchozí situace:  
 
Český Krumlov je zatížen jak průjezdovou, tak místní automobilovou dopravou. Chybí 
mu lepší napojení na nadregionální dopravní infrastrukturu a dořešení místních 
komunikací a průtahů. 
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Vytvořit vyvážený a ekologicky přijatelný dopravní systém města 
• Doplňovat vzájemně jednotlivé druhy dopravy tak, aby dopravní systém byl 

efektivní 
• Podporovat dopravní dostupnost Českého Krumlova v rámci ČR a Evropy 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
1.2.1 Zajištění flexibilní, sezónně proměnné dopravní obsluhy ve městě i 
v regionu (Priorita) 

1.2.2 Zajištění dostatečného počtu parkovacích ploch pro obyvatele i 
návštěvníky (Priorita) 

1.2.3 Řešení problematiky místních silničních komunikací a průtahů 

1.2.4 Obnova zničených místních komunikací a mostních objektů (Priorita) 

1.2.5 Začlenění Českého Krumlova do regionálních integrovaných dopravních systémů 

1.2.6 Podpora dopravního napojování města na nadregionální dopravní infrastrukturu 

1.2.7 Udržování, zkvalitňování a rozšiřování sítě cyklotras 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 3 Dostupnost a  
infrastruktura, Opatření 3.1. Infrastruktura, Opatření 3.2. Dopravní obslužnost 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 4 Infrastruktura 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Zlepšení dostupnosti dopravy 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Zlepšení dostupnosti 
dopravou 

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 
podnikání i pracovní sílu 

• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 7.1. Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Rozpočet Povodí Vltavy,s.p. 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Krajský rozpočet 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP ČR – Bavorsko  
⇒ OP ČR - Rakousko 
⇒ SFDI  
⇒ Dotace MMR 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 1.3  - Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 
 
Výchozí situace:  
 
Celkový stav technické infrastruktury Českého Krumlova není dobrý. V některých 
částech města chybí kanalizace, chybí čistírna odpadních vod. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Rozvíjet systém technické infrastruktury a koordinovat jeho složky jako 
nezbytné podmínky pro rozvoj města a celkové kvality prostředí ve všech jeho 
částech 

• Optimalizovat materiálové a energetické toky města 
 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
1.3.1 Údržba, oprava a rozvoj technické infrastruktury města (Priorita) 

1.3.2 Realizace vodohospodářských opatření v územích postižených přívalovými dešti 

1.3.3 Zapojení podílu veřejných rozpočtů do investic do technické infrastruktury 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 3 Dostupnost a  
infrastruktura, Opatření 3.1. Infrastruktura 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje, Popis vodovodů 
a kanalizací měst a obcí Správní obvod 3103 – Český Krumlov 

• Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje, část Český 
Krumlov 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 4 Infrastruktura 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Zlepšení dostupnosti dopravy 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského 
prostředí  

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.4 Zásobování energiemi  
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Rozpočty správců sítí 
⇒ OP Životní prostředí 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Krajský rozpočet 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 1.4 – Zásobování energiemi 
 
Výchozí situace:  
 
Český Krumlov v současnosti hledá způsob systematického zabezpečení zásobování 
energiemi, který by byl pro město dlouhodobě nejvýhodnější z hlediska ekonomického, 
technického, provozního a z hlediska vlivu na životní prostředí. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Snižovat a optimalizovat spotřebu energie (tepla, teplé užitkové vody, elektřiny a 
plynu) 

• Snižovat náklady na výrobu tepla a teplé užitkové vody 
• Dosáhnout dostupné ceny energie pro odběratele a současně příznivě ovlivnit 

životní prostředí 
 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
1.4.1 Rozhodování na základě energetické politiky města vycházející 
z ekologické politiky a hospodářské orientace (Priorita) 

1.4.2 Podpora realizace praktických opatření vedoucích ke snižování spotřeby 
energie (Priorita) 

1.4.3  Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 
 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 3 Dostupnost a  
infrastruktura, Opatření 3.1. Infrastruktura 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje, Popis vodovodů 
a kanalizací měst a obcí Správní obvod 3103 – Český Krumlov 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 4 Infrastruktura 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Zlepšení dostupnosti dopravy 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského 
prostředí  

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.3 Rozvoj technické a vodohospodářské infrastruktury 
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Rozpočty správců sítí 
⇒ OP Životní prostředí 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Krajský rozpočet 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 1.5 – Podpora bytové výstavby 
 
Výchozí situace:  
 
Český Krumlov netrpí výrazným nedostatkem bytů. Lidé, kteří se mohou na získání bytu 
finančně podílet jej mají možnost získat. Je však nedostatek startovacích a sociálních 
bytů. Problém pro město představuje výrazný pokles bytů užívaných k trvalému bydlení 
v centru a nižší kvalita bydlení, hlavně na sídlištích. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Podporovat bytovou výstavbu  
• Uchovat trvalé bydlení v historickém jádru města 
• Zlepšit kvalitu bydlení a prostředí s ohledem na potřeby obyvatel všech věkových 

a sociálních skupin 
 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
1.5.1 Zajištění rozvojových ploch daných Územním plánem města a řešení 
území možného výhledového rozvoje (Priorita) 

1.5.2 Zkvalitňování stávajícího obytného prostředí, zejména na sídlištích 
(Priorita) 

1.5.3  Podpora zachovávání trvalého bydlení v centru města  

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 4 Rozvoj urbánních 
prostorů, Opatření 4.1. Řešení vnitřních problémů měst 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského prostředí 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského 
prostředí  

Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj 
• 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti   
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Rozpočty správců sítí 
⇒ OP Životní prostředí 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Krajský rozpočet 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ Nadace ČEZ, E.ON apod. 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 1.6 – Uchovávání historického jádra a historických předměstí 
 
Výchozí situace:  
 
V současnosti se dotváří personální a institucionální zázemí památkové péče a ujasňují 
se vztahy mezi městem a Národním památkovým ústavem. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Prostředí historického jádra a historických předměstí Českého Krumlova průběžně 
udržovat na principech respektujících historické a umělecké hodnoty, autenticity 
a rozmanitosti prostředí, toleranci k přírodě, životu a tradicím 

• Zachovat ojedinělý historický ráz a krajinný rámec města a jejich odkaz pro 
následující generace 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
1.6.1 Aplikace zásad územní památkové ochrany na základě koncepčního řešení 
opírajícího se o systém účinné péče o památkový fond (Priorita) 

1.6.2 Vytváření podmínek pro omezování negativních vlivů na historické jádro a 
historická předměstí Českého Krumlova (Priorita) 

1.6.3 Revitalizace městského jádra a historických předměstí s ohledem na přírodní 
aspekty vodních ploch na území města  

1.6.4  Monitoring stavu památek v historickém jádru 
 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 4 Rozvoj urbánních 
prostorů, Opatření 4.1. Řešení vnitřních problémů měst, priorita 6 Cestovní ruch, 
přírodní a kulturní atraktivity, Opatření 6.3. Využití kulturního a přírodního 
dědictví a rozvoj kulturních aktivit 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení, priorita  

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského prostředí 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského 
prostředí  

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.2 Podpora kulturních aktivit 
• 2.3 Ochrana kulturních a historických hodnot 
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ OP Životní prostředí 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Krajský rozpočet 
⇒ Dotace MK 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 1.7 – Rozvoj a využití průmyslových ploch 
 
Výchozí situace:  
 
Na území Českého Krumlova se nacházejí bývalé průmyslové objekty a plochy, které by 
mohly být opraveny a využity pro jiné účely. 
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové  
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Restrukturalizovat a revitalizovat devastované a nevyužívané průmyslové plochy 
ve městě 

• Optimálně využívat průmyslové plochy a objekty ve městě 
 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
1.7.1 Využívání stávajících průmyslových ploch a objektů uvnitř města pro nové 
funkce lépe vyhovující kvalitě a charakteru prostředí (Priorita) 

1.7.2 Podpora polyfunkčnosti a zlepšení prostředí v průmyslové zóně Domoradice  

Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 1 Ekonomický rozvoj a 
znalostní ekonomika, Opatření 1.1. Rozvoj podnikatelského prostředí  

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 2 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského prostředí 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského 
prostředí  

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ OP Podnikání a inovace 
⇒ OP ČR – Bavorsko  
⇒ OP ČR – Rakousko 
⇒ Dotace MMR 
⇒ OP Životní prostředí  
⇒ Státní rozpočet 
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Opatření PO 1.8 – Rozvoj občanské vybavenosti 
 
Výchozí situace:  
 
Kapacita obchodní sítě je v Českém Krumlově téměř dostatečná, nevyhovuje však 
z hlediska sortimentu a rozmístění po území města a není zajištěna jejich dostupnost pro 
tělesně postižené.  
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové  
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Aktivně plánovat a připravovat rozvojové plochy pro vyšší občanskou vybavenost 
 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
1.8.1 Zpracování a realizace politiky města ve vztahu k budování vyšší 
občanské vybavenosti (Priorita) 

1.8.2 Zajištění územní připravenosti rozšíření a zkvalitnění vybavenosti pro 
sport a rekreaci (Priorita) 

1.8.3 Zajištění účasti města v přípravě vybraných ploch pro vyšší občanskou vybavenost  

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 4 Rozvoj urbánních 
prostorů, Opatření 4.1. Řešení vnitřních problémů měst, priorita 2 Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, Opatření 2.4. Podpora volnočasových aktivit  

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského prostředí 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského 
prostředí  

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP ČR – Bavorsko  
⇒ OP ČR – Rakousko 
⇒ Dotace MMR 
⇒ OP Životní prostředí  
⇒ Státní rozpočet 
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Opatření PO 1.9 – Posilování efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb 
 
Výchozí situace:  
 
Český Krumlov je zařazen mezi obce s rozšířenou působností a je považován za sídelní a 
správní centrum regionu. Jelikož modernizace veřejné správy patří k základním prioritám 
Evropské unie, snaží se i tato oblast přizpůsobovat novým požadavkům a výzvám. 
Komunikace mezi jednotlivými institucemi ve veřejné správě na území města je na 
dobré úrovni. Pozadu nezůstává ani komunikace městského úřadu vůči veřejnosti, 
nicméně tuto oblast je třeba stále zdokonalovat.  
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Optimalizovat a zefektivnit činnost samosprávy a správy města 
• Přiblížit veřejné služby občanovi a zajistit jejich kvalitu a dostupnost  
• Podpora participace občanů na rozhodování o věcech veřejných 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
1.9.1 Podpora zavedení nových systémů řízení kvality ve veřejné správě  

1.9.2 Aktualizace a hodnocení strategických a koncepčních dokumentů  

1.9.3 Zlepšení vnitřní a vnější komunikace, vhodné využívání komunikačních 
prostředků (Priorita) 

1.9.4 Systematické vzdělávání úředníků a zástupců města (vzdělávání 
vedoucích zaměstnanců v oblasti kvality řízení a managementu, prohlubování 
jazykových dovedností a počítačové gramotnosti úředníků..)  (Priorita) 

1.9.5  Podpora programů celoživotního vzdělávání úředníků (Priorita) 

1.9.6 Podpora zavádění služeb elektronické veřejné správy - moderní ICT, e-
Government  zavádění registrů, spisové služby, datová centra… 
 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 7 Efektivní veřejná 
správa a modernizace institucí, Opatření 7.1. Uplatňování moderních koncepčních 
technologií a strategického plánování veřejné správy, budování a rozvoj 
krajského a místních systémů sběru dat s využitím progresivních informačních a 
komunikačních technologií; Opatření 7.2. Podpora absorpční kapacity při 
získávání dotačních zdrojů na krajské i místní úrovni; Opatření 7.3. Systematická 
péče o profesní a osobnostní rozvoj pracovníků veřejné správy, vytváření 
kariérních řádů a postupů, rozvinutý systém dalšího profesního vzdělávání; 
Opatření 7.4. Posilování transparentnosti veřejné správy, aktivizace zapojení 
občanů do přípravy, realizace a sledování účinku (monitoringu) programů či 
politik. 
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Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 1 Evropský a národohospodářský 
strategický rámec 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj informační společnosti,  
priorita Chytrá veřejná správa 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj informačních 
technologií, priorita Smart administration  

• Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart 
Administration v období 2007-2015 

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ Integrovaný operační program 
⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
⇒ Státní rozpočet 
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SWOT analýzy: 
 

 

CESTOVNÍ RUCH 
Silné stránky Slabé stránky 
• historické a kulturní prostředí a dědictví 

• zařazení města na Seznam světového  

dědictví UNESCO 

• existence managementu cestovního ruchu 

• existence profesního sdružení průvodců 

• pozitivní, atraktivní obraz města 

• široká nabídka turistických služeb  

• prezentace města v turistických katalozích 

• multiplikační efekt CR  

• rozvíjející se podnikatelský potenciál 

• systém místní statistiky CR 

• webová prezentace 

• bezpečnost města 

• nedostatečná motivace návštěvníka k návštěvě 
města mimo hlavní turistickou sezónu 

• nedostatečná kulturní a turistická nabídka mimo 
hlavní turistickou sezónu 

• nedostatečná motivace návštěvníka k vícedennímu 
pobytu  

• nedostatečná komunikace mezi subjekty na území 
města 

• zastaralý orientační systém na území města 
• zastaralá dopravní infrastruktura (vlak, bus) 
• kolísavá úroveň poskytování služeb v oblasti 

cestovního ruchu  
• nedostatečný efekt z členství města ve sdruženích 

a organizacích 
• absence systému efektivního vymáhání práva 

(reklama, výběr poplatků, stavební úpravy, 
průvodcovské služby) 

• nedostatek kvalifikovaných a v praxi připravených 
pracovníků pro poskytování služeb v oblasti 
cestovního ruchu  

• absence marketingových šetření  
• nedostatečné monitorování ekonomického vlivu CR 

na prosperitu města 
• nepochopení CR jako jednoho z nejdynamičtěji se 

rozvíjejícího odvětví a následná reinvestice 
finančních prostředků zpět do CR 

• nedostatečná interní a externí komunikace o 
významu CR  

• neexistence scénáře krizové komunikace a 
managementu  

• neexistence sítě profesních sdružení (kromě nově 
založeného profesního sdružení průvodců) 

Příležitosti Hrozby 
• atraktivní nabídka širšího regionu v oblasti 

cestovního ruchu 
• geografická poloha (příhraničí, Šumava, 

Lipno a České Budějovice) 
• podpora kraje a dalších státních orgánů 
• možnost využití externích finančních zdrojů 
• letiště v Českých Budějovicích 
• nové projekty a produkty časově a 

prostorově rozšířené po městě 
• využití nových informačních technologií 
• existence Manuálu rozvoje cestovního ruchu 

v Jihočeském kraji jako strategický materiál 
pro další období 

• dobré jméno Českého Krumlova jako 
předpoklad k získání partnerů a investorů 
(goodwill) 

• celoroční provoz státního hradu a zámku 
Český Krumlov  

 

• ekologická zátěž (nadměrná koncentrace osob a 

dopravních prostředků - nadměrný hluk, prach, 

odpadky aj.) 

• masový a transitní turismus 

• terorismus 

• živelné pohromy 

• zvyšující se konkurence městských destinací 

• šířící  se infekční choroby 

• posilující koruna vůči světovým měnám  
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KULTURA 
Silné stránky Slabé stránky 

• historické a kulturní prostředí a dědictví 

• zařazení města na Seznam světového 

dědictví UNESCO 

• existence managementu cestovního 

ruchu 

• pozitivní, atraktivní obraz města 

• nadstandardní nabídka kulturních aktivit  

• existence institucí s celoroční činností ve 

prospěch občanů i návštěvníků 

• vlastní kulturní aktivity občanů města a 

jejich zájmových sdružení a spolků 

• bezpečnost města 

• členství České republiky v EU 

• přítomnost uměleckých škol 

• kultura není chápána jako multiplikační 

efekt pro ekonomiku města 

• absence koncepce podpory kultury, 

priorit a kulturní politiky 

• stagnace finančních prostředků na 

podporu kultury z rozpočtu města  

ostatních zdrojů 

• nedostatečně využívaný koordinační 

systém akcí na území města 

• nedostatečná dopravní infrastruktura 

• nevyhovující stávající technický stav 

některých zařízení pro kulturní a 

společenské akce 

• absence multifunkčního kulturního 

zařízení 

• nedodržování vyhlášek města pořadateli 

akcí (nevhodná reklama, noční klid...) 

• odliv rezidentů z historického jádra 

města 

• oslabení vztahu obyvatel okrajových 

částí města k historickému jádru 

 

Příležitosti Hrozby 
 

• geografická poloha (příhraničí, Šumava, 

Lipno a České Budějovice) 

• soužití etnických menšin 

• možnost využití externích finančních 

zdrojů 

 

• živelné pohromy 

• neklidná mezinárodní situace 
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OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 
Silné stránky Slabé stránky 

 
• historické a kulturní prostředí a dědictví 

• zařazení města na Seznam světového  

dědictví UNESCO 

• městská památková rezervace – historické 

centrum 

• ochranné pásmo městské památkové 

rezervace 

• městská památková zóna Plešivec 

• vysoká úroveň odborně metodické 

propracovanosti způsobů ochrany, výzkumů a 

průzkumů památkového fondu a praktické 

péče o něj 

• jednotná tvář historického centra města 

vycházející z dochované urbanistické skladby 

• pravidelný roční monitoring historického 

jádra a komplexu hradu a zámku jako statku 

UNESCO   

• absence uceleného, památkovým zákonem 

definovaného systému ochrany a péče o 

architektonické památky místního významu 

a jejich souborů  

• neexistence managementu v oblasti ochrany 

a správného hospodaření s kulturními a 

historickými hodnotami: steering group, site 

manager (ve vyspělém světě existující 

standard zajišťující komplexnost  správy 

památky UNESCO včetně komunikace mezi 

všemi zainteresovanými subjekty, směrem 

k občanům a institucím UNESCO 

• neexistence nástroje managementu památky 

UNESCO: management plán 

• neexistence modelu a systému vzdělávání a 

osvěty pro děti a mládež, občany o významu 

kulturních a historických hodnot jejich města 

 

 

Příležitosti Hrozby 
• mezinárodní spolupráce posilující význam 

památkového fondu  České republiky 

v evropském a světovém kontextu 

• posilování spolupráce měst a památek 

zapsaných na seznam UNESCO 

• možnost využití externích finančních zdrojů 

• nevhodné využívání  objektů v památkově 

chráněných územích, spojené s  kapacitně a 

architektonicky nevhodnými novostavbami, 

přestavbami nebo i demolicemi  

• nevratné škody ve vybraných segmentech 

nemovitého i movitého památkového fondu 

• degradace památek z důvodu zanedbané 

údržby 

• nedostatečná zákonná úprava problematiky 

archeologických výzkumů a nálezů 
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VNĚJŠÍ VZTAHY 
Silné stránky Slabé stránky 

• dědictví UNESCO a atraktivita města 

• ucelená a jednotná prezentace města vůči 

okolí 

• spolupráce v rámci sítě měst a historických 

sídel ČR 

• existence sítě partnerských měst a 

spolupráce na společných projektech 

 

• neexistence komunikační strategie města 

• nejednotná prezentace městského holdingu 

(corporate identity) 

• nedostatečná spolupráce s institucemi na 

národní úrovni a mezinárodní úrovni 

• nedostatečné využívání členství města 

v sdruženích   

• neexistence systému partnerství 

• nejednotná prezentace městského holdingu 

(corporate identity) 

• chybějící funkční grantový systém na 

podporu zahraniční spolupráce 

 
 

Příležitosti Hrozby 
 

• prohlubování regionálních a národních vazeb 

• prohlubování mezinárodní spolupráce  

• možnost využití externích finančních zdrojů  

• využití významných akcí a výročí k 

prezentaci města a zároveň významných 

návštěv v ČK 

 
• oslabení významu města  
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Strategická vize:  
 
Český Krumlov je kulturním a turistickým centrem mezinárodního významu. Je 
dlouhodobě renomovanou destinací cestovního ruchu. Řízený cestovní ruch je 
významnou součástí života města a nedílnou součástí jeho ekonomické a sociální 
prosperity. V oblasti kultury a cestovního ruchu město plní aktivní úlohu ve společných 
projektech na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni. Veškeré hospodářské a 
společenské aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí i k historickým a kulturním 
památkám města. Český Krumlov si uchovává svůj „genius loci“ a je přátelským a 
bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. Památky jsou vhodně využívány 
pro cestovní ruch a kulturní aktivity v souladu se svou hodnotou a s mezinárodně a 
celostátně platnými zásadami památkové péče a ochrany. Bohatá a atraktivní nabídka 
kulturních a společenských událostí uspokojuje cíleně zvolené věkové a zájmové skupiny 
z řad obyvatel i návštěvníků. Obyvatelé mají dobré podmínky pro uspokojování svých 
potřeb a zájmů ve volném čase. Ve městě je dostatečná infrastruktura a prostory pro 
aktivity a potřeby kultury a cestovního ruchu. 
 
 
 
Strategický cíl:  

 
Vhodně využívat a rozvíjet turistický, kulturní a 
historický potenciál města s ohledem na hodnotu 
tohoto urbanistického celku i jeho detailů a zachování 
všech funkcí města pro spokojený život jeho obyvatel. 
Rozvíjet Český Krumlov jako kulturní a turistické 
centrum mezinárodního významu. 
 
 
Dílčí opatření:   
 
2.1 Rozvoj cestovního ruchu 

2.2 Rozvoj kulturních aktivit 

2.3 Ochrana kulturních a historických hodnot 

2.4 Vnější vztahy  
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Opatření PO 2.1 – Rozvoj cestovního ruchu 
 
Výchozí situace:  
 
Do města přijíždí velký počet návštěvníků, ale relativně nízký podíl je vícedenních 
turistů, kteří v Českém Krumlově přenocují. Kapacita stávajících ubytovacích zařízení je 
mimo hlavní sezónu málo vytížená. Nabídka služeb v oblasti cestovního ruchu pro 
návštěvníky není dostatečně diferencovaná z hlediska rozložení během roku, z hlediska 
pokrytí požadavků různých cílových skupin návštěvníků a z hlediska rozmístění po území 
města a jeho blízkého okolí. Ve městě funguje management cestovního ruchu. Cestovní 
ruch má pro město významný multiplikační efekt (z hlediska příjmů i výdajů), chybí 
ovšem jeho kvantifikace.    
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 
Management cestovního ruchu 

• 2.1.1. Maximálně zefektivnit fungování managementu cestovního ruchu v rámci 
vzájemné spolupráce orgánů veřejné správy a podnikatelských a neziskových 
subjektů 

 
Marketing cestovního ruchu, PR a komunikace   

• 2.1.2. Naplňovat aktivity marketingového a komunikačního mixu  
• 2.1.3. Celoroční turistická nabídka, motivace návštěvníků k vícedennímu pobytu, 

rozvoj nových služeb a produktů cestovního ruchu v širším okolí města 
• 2.1.4. Orientovat rozvoj cestovního ruchu na kulturní, konferenční a incentivní i 

diplomatickou turistiku  
• 2.1.5. Zapojit do nabídky města turistický potenciál širšího regionu  
• 2.1.6. Podporovat nové trendy, vymezit cílové skupiny v oblasti cestovního ruchu  
• 2.1.7. Udržení a šíření dobrého jména turistické destinace Český Krumlov  

 
Lidské zdroje 

• 2.1.8. Zvýšení kvality služeb, zvýšení lokálního potenciálu lidských zdrojů 
v oblasti cestovního ruchu 

 
Ekonomika   

• 2.1.9. Zvýšení příjmů z cestovního ruchu do městského rozpočtu a reinvestice 
příjmů z cestovního ruchu zpět do jeho rozvoje, kvantifikace multiplikačního 
efektu cestovního ruchu 

• 2.1.10. Zvýšení počtu přenocování v Českém Krumlově  
 
Doprava, životní prostředí, bezpečnost a pořádek, lidské zdroje, občan   

• 2.1.11. Pochopení cestovního ruchu jako jednoho z klíčových a nejdynamičtěji se 
rozvíjejících odvětví hospodářství ve městě 
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Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
Management cestovního ruchu 
2.1.1.  

• Vznik sítě profesních sdružení ze zástupců veřejné správy, 
podnikatelských a neziskových subjektů,poté vytvořit úzký tým 
manažerů, reprezentujících management cestovního ruchu v ČK a 
podílejících se na plánování a rozhodování v oblasti cestovního ruchu v 
Českém Krumlově (Priorita) 

• Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé koncepce 
města v oblasti cestovního ruchu (Priorita) 

• Koordinace činností managementu cestovního ruchu v Českém Krumlově 
s činností lokálních, krajských, celostátních a mezinárodních autorit v oblasti 
cestovního ruchu  

• Vytvoření krizového scénáře řízení cestovního ruchu a jejich začlenění do 
systému krizového managementu města (Priorita) 

 

Marketing cestovního ruchu, PR a komunikace 

2.1.2. 

• Propagace cestovního ruchu města a regionu v tištěných materiálech, na 
internetu, na veletrzích, odborných workshopech a domácích i 
zahraničních prezentacích, v médiích, organizace vlastních fam a press 
tripů - veškeré marketingové aktivity naplňovat dle aktuálního ročního 
marketingového plánu (Priorita) 

2.1.3. 

• Zavedení systému ucelených produktů pro cílové segmenty (Priorita) 

• Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravit a otevřít novou 
„zimní“ expozici zámku (Priorita) 

• Podpora organizace kulturních a společenských akcí s důrazem na období 
mimosezóny a důrazem na vícedenní akce   

• Podpora stávajících turistických atraktivit s celoročním provozem  

• Zpřístupnění nových turistických atraktivit s celoročním provozem  

• Zpřístupnění nových turistických atraktivit v širším okolí města       

• Modernizace orientačního systému na území města 

• Zapojení nabídky regionu do marketingových aktivit (Priorita) 

2.1.4. 

• Vytvoření podmínek pro partnerství s profesionálními PCO agenturami. 
(Professional Congress Organizers)  

2.1.5. 

• Zapojení nabídky regionu do marketingových aktivit  

• Podpora přeshraničních projektů cestovního ruchu  
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2.1.6. 

• Zavedení systému pravidelných výzkumů návštěvníků formou 
dotazníkových šetření (Priorita) 

• Pokračování v projektu sběru a analýzy kvantitativních údajů (statistická šetření)  

2.1.7. 

• Vytvoření komunikační strategie města Český Krumlov v oblasti cestovního ruchu 
jako jeden z významných marketingových nástrojů  

 
Lidské zdroje 
2.1.8. 

• Aktivní spolupráce s odbornými školami cestovního ruchu v regionu 
(možnost stáží, praxe pro studenty v zařízeních cestovního ruchu aj.) 
(Priorita) 

• Získání pracoviště některé odborné školy domácí či zahraniční se zaměřením na 
cestovní ruch 

• Ocenění v oblasti cestovního ruchu   

 

Ekonomika 

2.1.9. 

• Aplikace „satelitního účtu cestovního ruchu“ v Českém Krumlově - na 
základě výsledků stanovit transparentní systém, pravidla pro reinvestici 
prostředků zpět do cestovního ruchu (Priorita) 

• Zefektivnění systému zákonné povinnosti výběru místních poplatků, souvisejících 
s cestovním ruchem  

2.1.10. 

• Zavedení efektivního systému čerpání finančních prostředků z externích 
zdrojů (Priorita) 

2.1.11. 

• Orientace na vícedenní návštěvníky, podpora vícedenních a pravidelně se 
opakujících akcí s dlouhodobou tradicí   

 

Doprava, životní prostředí, bezpečnost a pořádek, lidské zdroje, občan   
2.1.12. 

• Zavedení systému, vzájemné koordinace a spolupráce kompetentních 
subjektů napříč problémovými okruhy Strategického plánu (Priorita) 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 6 Cestovní ruch, 
přírodní a kulturní atraktivity, Opatření 6.1. Rozvoj základní a doplňkové 
infrastruktury CR; Opatření 6.2. Tvorba a rozvoj konkurenceschopných produktů 
CR; Opatření 6.3. Využití kulturního a přírodního dědictví a rozvoj kulturních 
aktivit; Opatření 6.4. Organizace a management cestovního ruchu; Opatření 6.5. 
Marketing a propagace území. 
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Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 6 Cestovní ruch 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování konkurenceschopnosti 
české ekonomiky 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013,  Priorita Udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013, Priorita 
1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů; Priorita 2: 
Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu; Priorita 3: 
Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů; Priorita 4: Vytváření 
organizační struktury cestovního ruchu 

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 1.6 Uchovávání historického jádra a historických předměstí 
• 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti  
• 2.2 Podpora kulturních aktivit  
• 2.3 Ochrana historických a kulturních hodnot 
• 2.4 Vnější vztahy 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
• 3.2 Rozvoj stávajícího podnikání a podpora nových podnikatelských aktivit 
• 4.3 Podpora provázanosti s ostatními problémovými okruhy zasahujícími do 

sociální oblasti 
• 6.3 Rozvoj podmínek pro trávení volného času 
• 7.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Městský rozpočet 
⇒ Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.  
⇒ Rozpočet kraje 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Jihočeská hospodářská komora 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP ČR – Bavorsko  
⇒ OP ČR - Rakousko 
⇒ Integrovaný operační program 
⇒ Dotace MMR 
⇒ Dotace MK 
⇒ Komunitární programy EU (Culture, Town Twinning  apod.) 
⇒ Soukromé  
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Opatření PO 2.2 – Rozvoj kulturních aktivit  
 
Výchozí situace:  
 
V Českém Krumlově je nadstandardní nabídka kvalitních kulturních aktivit. Je však 
nadměrně koncentrovaná do hlavní turistické sezóny. Město má velký potenciál v aktivně 
působících lidech v oblasti kultury, na území města existují instituce s celoroční činností 
ve prospěch občanů i návštěvníků. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 
Management a marketing 

• 2.2.1.Zajištění vzájemné spolupráce orgánů veřejné správy a podnikatelských a 
neziskových subjektů 

• 2.2.2.Rozvíjet Český Krumlov jako kulturní centrum regionálního i 
nadregionálního významu 

• 2.2.3. Zajišťovat aktivity marketingového a komunikačního mixu v oblasti kultury  
• 2.2.4.Přispívat k rozvoji vzdělanosti a kulturnosti obyvatel města a posilovat 

jejich vztah k památkám a kulturnímu dědictví 
• 2.2.5. Zkvalitňovat úroveň stávajícího zázemí a infrastruktury pro kulturní 

aktivity a vytvářet další 
• 2.2.6. Rozšířit kulturní nabídku do období mimosezóny  

 
Ekonomika   
• 2.2.7. Zvýšení příjmů z kultury do městského rozpočtu a reinvestice příjmů 

z kultury zpět do jejího rozvoje, kvantifikace multiplikačního efektu kultury 
 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
Management a marketing 
2.2.1. 

• Podpora vzniku komunikační platformy pro oblast kultury (Priorita) 

• Zefektivnění využívání stávajícího koordinačního systému akcí na území města  

• Zavedení systému přehledu o kulturních aktivitách na území města. 
Zpracování,  naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé koncepce 
města v oblasti kultury (Priorita) 

2.2.2. 

• Prezentace a podpora místních kulturních aktivit  

• Podpora místních uměleckých škol a kulturních vzdělávacích institucí  
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2.2.3. 

• Propagace kulturních aktivit organizovaných na území města v tištěných 
materiálech, na internetu, na veletrzích, odborných workshopech a 
domácích i zahraničních prezentacích, v médiích, organizace vlastních 
fam a press tripů se zaměřením na oblast kultury - veškeré marketingové 
aktivity naplňovat dle aktuálního ročního marketingového plánu 
(Priorita) 

• Zapojit kulturní aktivity do systému ucelených produktů (Priorita) 

2.2.4. 

• Stanovit komunikační strategii v oblasti kultury (Priorita) 

2.2.5. 

• Podpora vzniku multifunkčního kulturního zařízení (Priorita) 

• Opravy, rekonstrukce, modernizace stávajících zařízení pro kulturní a společenské 
akce  

2.2.6. 

• Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravit a otevřít novou 
„zimní“ expozici zámku (celoroční provoz) (Priorita) 

• Podpora organizace kulturních a společenských akcí s důrazem na období 
mimosezóny a důrazem na vícedenní akce (Priorita) 

• Podpora stávajících kulturních zařízení s celoročním provozem (Priorita) 

• Zpřístupnění nových kulturních zařízení s celoročním provozem  (Priorita) 

 

Ekonomika 

2.2.7. 

• Aplikace „satelitního účtu kultury“ v Českém Krumlově - na základě 
výsledků stanovit transparentní systém, pravidla pro reinvestici 
prostředků zpět do kultury (v rámci aplikace satelitního účtu cestovního 
ruchu) (Priorita) 

• Vytvořit funkční grantový systém na podporu kultury(Priorita)  

• Zefektivnění systému zákonné povinnosti odvodu místních poplatků 

• Aplikace vyhlášek a nařízení v oblasti kultury  

 

Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 6 Cestovní ruch, přírodní 
a kulturní atraktivity, Opatření 6.1. Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury 
CR; Opatření 6.2. Tvorba a rozvoj konkurenceschopných produktů CR; Opatření 
6.3. Využití kulturního a přírodního dědictví a rozvoj kulturních aktivit; Opatření 
6.4. Organizace a management cestovního ruchu; Opatření 6.5. Marketing a 
propagace území. 
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Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, Priorita 7 Kultura 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování konkurenceschopnosti 
české ekonomiky 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013,  Priorita Udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013, Priorita 
1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů; Priorita 2: 
Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu; Priorita 3: 
Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů; Priorita 4: Vytváření 
organizační struktury cestovního ruchu 

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 1.6 Uchovávání historického jádra a historických předměstí 
• 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.3 Ochrana historických a kulturních hodnot 
• 2.4 Vnější vztahy 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
• 3.2 Rozvoj stávajícího podnikání a podpora nových podnikatelských aktivit 
• 4.3 Podpora provázanosti s ostatními problémovými okruhy zasahujícími do 

sociální oblasti 
• 6.3 Rozvoj podmínek pro trávení volného času 
 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Městský rozpočet  
⇒ Rozpočet kraje 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP ČR – Bavorsko  
⇒ OP ČR - Rakousko 
⇒ Integrovaný operační program 
⇒ Dotace MMR 
⇒ Dotace MK 
⇒ Komunitární programy EU (Culture, Town Twinning,  apod.) 
⇒ Soukromé  
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Opatření PO 2.3  - Ochrana kulturních a historických hodnot 
 
Výchozí situace:  
 
V Českém Krumlově je mimořádná koncentrace kulturních a historických hodnot, 
historické centrum a hradní a zámecký komplex jsou zapsány na Seznamu světového  
dědictví UNESCO, historické centrum je městskou památkovou rezervací, městskou 
památkovou zónou. I když je v Českém Krumlově odborně-metodická propracovanost 
způsobů ochrany, výzkumů a průzkumů památkového fondu a praktické péče o něj na 
vysoké úrovni, intenzivní komerční a společenské využívání kulturních a historických 
hodnot může ohrožovat jejich uchování. 
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové  
 
Cíle naplňující opatření:  
 
Management a marketing 

• 2.3.1. Existence managementu v oblasti ochrany a správného hospodaření s 
kulturními a historickými hodnotami - zajištění vzájemné spolupráce orgánů 
veřejné správy a podnikatelských a neziskových subjektů 

• 2.3.2. Fungující systém ochrany a péče o architektonické památky místního 
významu a jejich souborů  

• 2.3.3. Cílené a permanentní vzdělávání a osvěta o významu kulturních a 
historických hodnot města zaměřené zejména na děti a mládež a občany města  

 
Ekonomika   

• 2.3.4. Získání finančních prostředků z externích zdrojů na rekonstrukce 
památkových objektů, jejich restaurování, apod.  

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
Management a marketing 
2.3.1. 

• Zpracování, naplnění, monitoring a vyhodnocení dlouhodobé koncepce 
města v oblasti památkové péče (management plán), zavedení 
managementu v oblasti ochrany a správného hospodaření s kulturními a 
historickými hodnotami, vzájemná komunikace a koordinace 
zainteresovaných subjektů (Priorita)  

• Hledání společenského konsenzu v oblasti ochrany, obnovy a využívání 
památek ve spolupráci města, památkových institucí a vlastníků 
(Priorita) 

• Podpora optimalizace funkčního využití objektů v historickém jádru a historických 
předměstích  

 2.3.2.  

• Tvorba systému a metodiky ochrany a péče o architektonické památky místního 
významu a jejich souborů  
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2.3.3.  

• Realizace vzdělávacích projektů se školami ve městě zaměřených na 
téma UNESCO, ochrana a využití památek, historie, významná výročí a 
události města (Priorita) 

• Pořádání seminářů, besed, exkurzí, dnů otevřených dveří památek a dalších 
vzdělávacích projektů pro občany města  

• Spolupráce s dalšími historickými městy (památky UNESCO, památkové 
rezervace atd.) 

Ekonomika 

2.3.4. 

• Zavedení systému profesionálního fundraisingu (Priorita) 
 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 4 Rozvoj urbánních 
prostorů, Opatření 4.1. Řešení vnitřních problémů měst; Priorita 6 Cestovní ruch, 
přírodní a kulturní atraktivity, Opatření 6.3. Využití kulturního a přírodního 
dědictví a rozvoj kulturních aktivit 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, Priorita 6 Cestovní ruch, Priorita 7 Kultura 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování konkurenceschopnosti 
české ekonomiky 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013,  Priorita Udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 

• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013, Priorita 
1: Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů; Priorita 2: 
Rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu; Priorita 3: 
Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů; Priorita 4: Vytváření 
organizační struktury cestovního ruchu 

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 1.6 Uchovávání historického jádra a historických předměstí 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Městský rozpočet  
⇒ Rozpočet kraje 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP ČR – Bavorsko  
⇒ OP ČR - Rakousko 
⇒ Integrovaný operační program 
⇒ Dotace MMR 
⇒ Dotace MK 
⇒ Komunitární programy EU (Culture, Town Twinning  apod.) 
⇒ Soukromé  
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Opatření PO 2.4 – Vnější vztahy   
 
Výchozí situace:  
 
Český Krumlov je známý jako velmi atraktivní historické město. Tento obraz podporuje 
přiliv návštěvníků, na druhé straně je příliš jednostranný a nevzbuzuje zájem o návštěvu 
města u některých důležitých cílových skupin. Město provádí celou řadu komunikačních 
a propagačních aktivit, avšak ne na dostatečně propracovaném systémovém základě.  
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• 2.4.1. Vytvořit systém domácí a zahraniční spolupráce ve prospěch rozvoje 
města 

• 2.4.2. Vytvářet vnější a vnitřní pozitivní obraz města 
• 2.4.3. Zapojit město do orgánů a institucí na území České republiky a v zahraničí 
 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
2.4.1  

• Naplňování stávajících a rozvoj dalších meziměstských vztahů. 
Prohlubování poznatků o zkušenostech s rozvojem srovnatelných měst - 
především měst zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO  
(Priorita)  

• Aktivně se podílet na organizaci vybraných akcí a projektů partnerů 
• Vytvoření systému funkčního grantového systému na podporu zahraniční 

spolupráce (Priorita) 
• Vytvoření systému  partnerství s významnými institucemi a firmami 

(Priorita) 
 

2.4.2  

• Vytvoření, naplňování, monitoring a vyhodnocování vnější komunikační 
strategie města. Zpracování vhodných forem vnějších PR města. Větší 
zapojení městských a krajských zastupitelů při prezentaci Českého 
Krumlova navenek (Priorita) 

• Vytvoření vnitřní komunikační strategie města a pravidel jednotné 
prezentace městského holdingu. Dostatečná a včasná komunikace mezi 
organizátory významných aktivit (Priorita) 

• Využití významných výročí a návštěv k PR města 
 

2.4.3  
• Zapojení města do významných mezinárodních struktur 
• Optimalizace členství města v jednotlivých sdruženích a využití 

možností, které z členství vyplývají(Priorita) 
• Aktivně se podílet na organizaci vybraných akcí a projektů partnerů/dalších 

subjektů 
• Podpora grantového systému Partnerství  
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Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 6 Cestovní ruch, 
přírodní a kulturní atraktivity; Opatření 6.4. Organizace a management 
cestovního ruchu; Opatření 6.5. Marketing a propagace území 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, Priorita 6 Cestovní ruch, Priorita 7 Kultura 
• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování konkurenceschopnosti 

české ekonomiky 
• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013,  Priorita Udržitelný rozvoj 

cestovního ruchu a využití potenciálu kulturního bohatství 
• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 – 2013, Priorita 

3: Marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů; Priorita 4: Vytváření 
organizační struktury cestovního ruchu 

 
Vazba na ostatní opatření: 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 1.6 Uchovávání historického jádra a historických předměstí 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.2 Podpora kulturních aktivit 
• 2.3 Ochrana kulturních a historických hodnot 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
• 4.3 Podpora provázanosti s ostatními problémovými okruhy zasahujícími do 

sociální oblasti 
 

Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Městský rozpočet  
⇒ Rozpočet kraje 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP ČR – Bavorsko  
⇒ OP ČR - Rakousko 
⇒ Integrovaný operační program 
⇒ Dotace MMR 
⇒ Dotace MK 
⇒ Komunitární programy EU (Culture, Town Twinning,  apod.) 
⇒ Soukromé  
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SWOT analýza: 
 

PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

• rozvinutý cestovní ruch 

• výhodná geografická poloha (při hranicích 

s Rakouskem) 

• přílišná orientace na cestovní ruch 

• nižší kvalifikační potenciál populace 

• nedostatek kvalifikovaných pracovních sil 

• nedostatečně atraktivní životní podmínky pro 

kvalifikovanou pracovní sílu (bydlení, 

nedostatečná dopravní infrastruktura) 

• neexistující spolupráce s akademickou sférou 

 

Příležitosti Hrozby 

• členství České republiky v Evropské unii 

• využití aktivit podporující podnikání  

 

• mimořádné události s negativním dopadem 

na cestovní ruch  

• blízkost krajského centra – Českých 

Budějovic 

• odliv kvalifikované pracovní síly do krajského 

centra, či zahraničí 

 
 
Strategická vize: 
 
Český Krumlov je městem, v němž se proporcionálně rozvíjejí cestovní ruch, lehká 
průmyslová výroba, drobná řemesla a služby a navazující stavebnictví. Veškeré 
hospodářské a společenské aktivity jsou šetrné k životnímu prostředí i k historickým 
a kulturním památkám města. 

 
Strategický cíl:  
 
Rozvíjet stávající podnikatelské aktivity a přitahovat vhodné investiční prostředky 
v souladu s hospodářskou orientací města a za předpokladu respektování ekonomicky 
udržitelného rozvoje města a při zachování kulturního a historického dědictví a životního 
prostředí Českého Krumlova. 
 
Dílčí opatření:   
 

3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání i 
pracovní sílu 

3.2 Rozvoj stávajícího podnikání a podpora nových podnikatelských aktivit 
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Opatření PO 3.1 – Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního 
prostředí pro podnikání i pracovní sílu 
 
Výchozí situace:  
 
Český Krumlov je město s mimořádnou historickou hodnotou a poměrně omezeným 
prostorem pro ekonomický rozvoj, a to jak z hlediska fyzickogeografických podmínek, 
tak z hlediska demografických a sociálních aspektů. 
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Zvýšit konkurenceschopnost Českého Krumlova jako místa pro podnikání 
z hlediska udržení stávajících podnikatelských aktivit a získání nových 

• Zvýšit atraktivitu Českého Krumlova pro pracovní sílu 
 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
3.1.1 Vytváření podmínek pro zajištění strukturované nabídky bydlení 
(Priorita) 

3.1.2 Prezentace Českého Krumlova nejen jako turistického centra, ale i jako místa 
zajímavého z hlediska podnikání, bydlení a pracovních příležitostí 

3.1.3 Podpora učňovského školství 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 1 Ekonomický rozvoj a 
znalostní ekonomika, Opatření 1.1. Rozvoj podnikatelského prostředí; Opatření 
1.2. Posilování konkurenceschopnosti 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 2 Ekonomika regionů 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování konkurenceschopnosti 
české ekonomiky 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, Priorita Konkurenceschopný 
podnikatelský sektor 
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Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 1.2 Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury 
• 1.7 Rozvoj a využití průmyslových ploch 
• 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 
• 6.1 Optimalizace systému základního, profesního a celoživotního vzdělávání a 

výchovy 
 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  
⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Dotace MŠMT 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 3.2 – Rozvoj stávajícího podnikání a podpora nových 
podnikatelských aktivit 
 
Výchozí situace:  
 
Rozvoj města je založen především na cestovním ruchu a s ním souvisejících službách a 
na existujícím lehkém průmyslu a stavebnictví. 
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Vytvořit co nejlepší podmínky pro zachování a rozvíjení stávajících a vznik nových 
ekonomických aktivit, které jsou v souladu s hospodářskou orientací města 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
3.2.1 Zajištění územní připravenosti pro vytváření investičních příležitostí  
(Priorita) 

3.2.2 Podpora podnikání zaměřená na zlepšení struktury nabídky zboží a služeb 
(Priorita) 

3.2.3 Rozvíjení spolupráce města a podnikatelů i jejich sdružení a organizací 
(např. Jihočeská hospodářská komora) (Priorita) 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 1 Ekonomický rozvoj a 
znalostní ekonomika, Opatření 1.1. Rozvoj podnikatelského prostředí; Opatření 
1.2. Posilování konkurenceschopnosti, Opatření 1.3. Rozvoj výzkumných a 
rozvojových kapacit 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 2 Ekonomika regionů 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, Priorita Posilování konkurenceschopnosti 
české ekonomiky 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, Priorita Konkurenceschopný 
podnikatelský sektor 

 

Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 
• 3.1  Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP Podnikání a inovace 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Soukromé (PPP) 
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SWOT analýza: 
 

SOCIÁLNÍ OBLAST 

Silné stránky Slabé stránky 

 

• kontinuální proces komunitního plánování 
sociálních služeb 

• grantový systém komunitního plánování a 
komplexní program prevence 

• vzájemná spolupráce poskytovatelů 

 

 

 

 

 

 

• nevyhovující zázemí (prostory) pro 
poskytovatele sociálních služeb ve městě 

• nejednotný systém financování (schvalování 
financí) služeb v sociální oblasti v rozpočtu 
města  

• nevymezené kompetence sociální komise 
RM (náplň činnosti)   

• faktické nízké zapojení města  

• neexistence dlouhodobé prognózy vývoje 
obyvatelstva 

• neexistence koncepce investičních záměrů 
v sociální oblasti ze strany města 

• neexistence komplexní koncepce sociálního 
bydlení ve městě 

• nevyužívání  externích prostředků na 
podporu služeb a plánování ze strany města 

 

Příležitosti Hrozby 

 

• dotace a fondy EU (ESF, ROP), tzv. norské 
fondy ad.  

• využití kasáren a rekonstrukce objektu 
Špičák č.p. 114 jako zázemí pro poskytovatele 
a služby, případně rekonstrukce dalších 
objektů k využití pro sociální účely 

• spolupráce poskytovatelů, města ad. 
organizací 

• rozšíření komunitního plánování a propojení 
s dalšími obcemi 

• spolupráce města s krajem při plánování i 
implementaci KPSS 

• kvalitní koordinace procesu KPSS na městě 

• propojení Komunitního plánu se 
Strategickým plánem 

• funkční monitoring efektivity vynakládání 
prostředků na sociální služby z rozpočtu města  

 

• nevyhovující stav sídel poskytovatelů  
služeb ve městě 

• nízká podpora a zapojení města do 
plánování a naplňování KPSS 

• nedostatek financí na podporu sociálních 
služeb 

 

 
Pozn.: Tato SWOT analýza je souhrnnou obecnou analýzou stavu v sociální oblasti ve městě Český 
Krumlov, jednotlivé okruhy sociální péče pro děti a mládež – prevence sociálně patologických jevů, 
seniory, etnické menšiny, zdravotně postižené a osoby v krizi rozpracovávají SWOT analýzy 
jednotlivých skupin komunitního plánování.   
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Strategická vize:  
 
Širokou a navzájem provázanou nabídkou služeb v sociální i zdravotní oblasti je ve městě 
Český Krumlov zajištěn důstojný život všem občanům města. Síť služeb reaguje na 
potřeby komunity, zajišťuje rovnoprávný přístup ke službám, přičemž je vytvářena za 
rovnoprávné spolupráce zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů i veřejnosti. Jednotlivé 
služby jsou kvalitní, plně dostupné, podporují individuální přístup k člověku a umožňují 
lidem žít co nejdéle v domácím prostředí. Zdravý životní styl je pro obyvatele města 
samozřejmostí. 
 
  
 
Strategický cíl:  
 
Trvale a efektivně naplňovat strategickou vizi problémového okruhu. 
 
 
Dílčí opatření: 
 
4.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb  

4.2 Rozvoj systému sociálních služeb prostřednictvím implementace komunitních plánů 

4.3 Podpora provázanosti s ostatními problémovými okruhy zasahujícími do sociální 
oblasti 
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Opatření PO 4.1 – Podpora komunitního plánování sociálních služeb 
 
Výchozí situace:  
 
Město Český Krumlov má zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb 2006 – 2008. 
V současné době se pracuje na jeho aktualizaci. Základem navrženého opatření je 
efektivně propojit Strategický a Komunitní plán tak, aby jednotlivé aktivity byly 
navzájem provázané a jejich realizace byla jednodušší.  
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Podpora komunitního plánování  
 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
4.1.1 Pravidelná aktualizace komunitního plánu sociálních služeb (Priorita) 

4.1.2 Trvalá aktivizace komunity a její zapojení do plánování  

4.1.3 Podpora postupného zapojování okolních obcí do spolupráce na komunitním 
plánování   

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 2 Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, Opatření 2.3. Sociální a zdravotní oblast  

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008 – 
2010, Priorita 4 Podpora plánování sociálních služeb na krajské i místní úrovni 
(na území Jihočeského kraje), další analytické a systémové aktivity 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti  

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městských 
oblastí  

• Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008 

• Národní plán podpory a integrace 2006 – 2009, kapitola Sociální zabezpečení 

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 4.2 Rozvoj systému sociálních služeb prostřednictvím implementace komunitních 
plánů 

• 4.3 Podpora provázanosti s ostatními problémovými okruhy zasahujícími do 
sociální oblasti 
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost  
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Dotace MPSV 
⇒ Soukromé (neziskové organizace apod.) 
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Opatření PO 4.2 – Rozvoj systému sociálních služeb prostřednictvím 
implementace komunitních plánů 
 
Výchozí situace:  
 
Základní síť sociálních služeb ve městě je vybudována, avšak mnohé z potřebných 
služeb stále ve městě chybí. Vzhledem ke změnám v sociální oblasti je nutné 
kontinuálně plánovat a nastavovat síť sociálních služeb na základě komunitních plánů. 
Zároveň je nutné monitorovat efektivitu naplňování komunitního plánu a podporovat ty 
subjekty, jejichž aktivity napomáhají zkvalitňování a rozšiřování sítě služeb – tj. 
naplňování cílů a aktivit stanovených v komunitním plánu. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Zvýšení efektivity finanční podpory poskytovatelů v oblasti sociálních služeb na 
základě výsledků jejich činnosti  

• Efektivní využití výstupů Komunitního plánu sociálních služeb  
 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
4.2.1 Monitoring naplňování komunitního plánu (Priorita) 

4.2.2 Rozvoj grantových systémů v sociální oblasti a podpora služeb včetně 
investičních záměrů stanovených komunitním plánem (Priorita) 

4.2.3 Zajištění vícezdrojového financování komunitního plánu sociálních služeb 
(Priorita) 

4.2.4 Zachování pracovních skupin v procesu komunitního plánování, včetně 
koordinace jejich činnosti městem (Priorita) 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 2 Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, Opatření 2.3. Sociální a zdravotní oblast  

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008 – 
2010, priorita 4 Podpora plánování sociálních služeb na krajské i místní úrovni 
(na území Jihočeského kraje), další analytické a systémové aktivity 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti  

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městských 
oblastí  

• Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008 

• Národní plán podpory a integrace 2006 – 2009, kapitola Sociální zabezpečení 
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Vazba na ostatní opatření: 
 

• 4.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb 
• 4.3 Podpora provázanosti s ostatními problémovými okruhy zasahujícími do 

sociální oblasti 
 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost  
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Dotace MPSV 
⇒ Soukromé (neziskové organizace apod.) 
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Opatření PO 4.3 - Podpora provázanosti s ostatními problémovými okruhy 
zasahujícími do sociální oblasti 
 
Výchozí situace:  
 
V rámci optimalizace procesu komunitního plánování a nastavování efektivního a 
dlouhodobě udržitelného systému služeb v sociální oblasti je nutné z důvodu 
provázanosti jednotlivých aktivit orientovat se i na ostatní problémové okruhy.   
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Podpora zachování principu partnerství a koordinovaného plánování 
• Trvale podporovat zdravý životní styl 
 

Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
4.3.1 Podpora vícesektorového partnerství a provázanosti aktivit v sociální oblasti 
s dalšími problémovými okruhy  

4.3.2 Podpora primární a sekundární prevence v oblasti zdraví a zdravého životního 
stylu 

4.3.3 Zpracování a pravidelná aktualizace prognózy vývoje obyvatelstva a 
dalších potřebných průzkumů k potřebám komunitního plánování (Priorita) 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 2 Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, Opatření 2.3. Sociální a zdravotní oblast  

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2008 – 
2010, priorita 4 Podpora plánování sociálních služeb na krajské i místní úrovni 
(na území Jihočeského kraje), další analytické a systémové aktivity 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti  

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městských 
oblastí  

• Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008 

• Národní plán podpory a integrace 2006 – 2009, kapitola Sociální zabezpečení 
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Vazba na ostatní opatření: 
 

• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 
• 2.4 Vnější vztahy 
• 4.1 Podpora komunitního plánování sociálních služeb 
• 4.2 Rozvoj systému sociálních služeb prostřednictvím implementace komunitních 

plánů 
 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost  
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Dotace MPSV 
⇒ Soukromé (neziskové organizace apod.) 
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666...555   PPPrrrooobbblllééémmmooovvvýýý   oookkkrrruuuhhh   ŽŽŽiiivvvoootttnnnííí   ppprrrooossstttřřřeeedddííí         
 
SWOT analýza: 
 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Silné stránky Slabé stránky 

• statut města 

• zajištění ochrany životního prostředí v rámci 
veřejné správy 

• ochrana bezprostředního okolí města 

• existence CHKO Blanský les 

• nízká celková ekologická zátěž způsobená 
průmyslem 

• odliv stálých obyvatel centra města a 
následný tlak na zastavování okrajových 
částí města 

• nárůst tranzitní automobilové dopravy při 
nedostatečném řešení dopravní situace 

• přeměna funkcí centra a následný tlak na 
větší používání automobilů  

• velká zátěž centra města odpady způsobená 
jeho návštěvníky 

• zátěž města emisemi ze zdrojů na území 
města 

• zátěž vodních toků obyvateli a 
podnikatelskými subjekty působícími ve 
městě 

 

 

Příležitosti Hrozby 

• dobrá kvalita životního prostředí města a 
okolí 

• jedinečný přírodní rámec města 

• unikátní reliéf krajiny 

• atraktivita města pro návštěvníky (poloha 
v blízkosti Českých Budějovic a Lipna) 

• komerční tlaky ze strany investorů  

• radikální změny klimatu (zvyšování 
průměrné teploty a snižování zásob 
podzemní vody) 

• zátěž města emisemi ze zdrojů mimo jeho 
území  

• zátěž vodních toků ze zdrojů mimo území 
města 

• naplněnost městské skládky TKO 

• ČOV ve vlastnictví soukromého subjektu  

 

 
 
Strategická vize:  
 
Veškeré hospodářské a společenské aktivity v Českém Krumlově jsou šetrné k životnímu 
prostředí. Omezování emisí na minimum, spolu s efektivním využíváním energetických 
zdrojů (včetně alternativních) pomáhají řešit otázku kvality ovzduší. Město má 
k dispozici dostatečné množství jakostní pitné vody. Čistota vodních toků umožňuje 
jejich rekreační využití a plnění jejich ekologické a estetické funkce. Město zajišťuje 
třídění a likvidaci odpadu a úpravu a rozvoj veřejné zeleně. Je udržována rovnováha 
příměstské krajiny a uchovávána biodiverzita ekosystémů. Město podporuje 
enviromentální vzdělanost obyvatel. 
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Strategický cíl:  
 
Vytvořit příjemné, atraktivní a ekologicky stabilní prostředí s nejlepšími parametry všech 
složek životního prostředí, a to v součinnosti veřejné správy, obyvatel a podnikatelů i 
návštěvníků města. 

   
Dílčí opatření: 
 
5.1 - Rozvoj systému péče o životní prostředí ve městě a okolí, monitorování 
stavu životního prostředí a zveřejňování výsledků  

5.2 Environmentální výchova a osvěta 

5.3 Technická ochrana životního prostředí 

5.4 Živá příroda a její využití 
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Opatření PO 5.1 – Rozvoj systému péče o životní prostředí ve městě a okolí, 
monitorování stavu životního prostředí a zveřejňování výsledků  
Výchozí situace:  
 
V rámci veřejné správy je ochrana životního prostředí dobře zajištěna, MěÚ má 
personálně i odborně zajištěn příslušný odbor, při zastupitelstvu města Český Krumlov 
funguje Komise pro ŽP. Ve městě působí nevládní organizace ČSOP Šípek, která 
provozuje Ekocentrum Šípek - to zajišťuje jak osvětovou, tak vzdělávací funkci v oblasti 
EVVO. Tento systém však zatím poskytuje informace spíše lidem, kteří se o ně aktivně 
zajímají a nemá dosud vytvořené dostatečně účinné mechanismy komunikace s lidmi, 
kteří jsou v tomto směru pasivní a jichž je ve městě většina. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Dotvořit systém získávání údajů a informování o aktuálním stavu životního 
prostředí i občanům, kteří tyto informace aktivně nevyhledávají 

• Využívat informace o stavu životního prostředí při rozhodování veřejné správy 
• Interpretovat získané údaje o životním prostředí a seznamovat s nimi obyvatele 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
5.1.1 Monitorování stavu životního prostředí, shromažďování a vyhodnocování 
údajů (Priorita) 

5.1.2 Iniciování přijetí obecně závazných předpisů města  

Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, Priorita 8 Životní prostředí , 
Opatření 8.1: Životní prostředí a integrovaný přístup k řešení rizik 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení, priorita 5 Příroda, 
krajina a životní prostředí 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Posilování sociální 
soudržnosti, priorita Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 
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Vazba na ostatní opatření: 
 

• 5.3 Technická ochrana životního prostředí 
• 5.4 Živá příroda a její využití 

 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Dotace SFŽP 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 5.2 – Environmentální výchova a osvěta 
 
Výchozí situace:  
 
Ve městě působí nevládní organizace ČSOP Šípek, která provozuje Ekocentrum Šípek, 
jež zajišťuje jak osvětovou, tak vzdělávací funkci v oblasti EVVO. Podstatnou část EVVO 
mládeže zajišťují českokrumlovské školy všech typů. 
 
Typ opatření: 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Rozvíjet pozitivní vztahy a postoje veřejnosti (obyvatel i návštěvníků) k 
životnímu prostředí 

• Efektivně působit na hlavní skupiny aktérů ve městě, jejichž chování je pro stav 
životního prostředí rozhodující, tj. veřejné správy, obyvatel a návštěvníků města 
a místních podnikatelů 

• Motivovat podnikatele a ostatní provozovatele k minimalizaci negativních vlivů 
jejich činnosti na životní prostředí 

• Interpretovat získané údaje o životním prostředí a seznamovat s nimi obyvatele 
• Zajistit působení nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
5.2.1 Podpora organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty ve městě (Priorita) 

5.2.2 Vytváření a využívání systému komunikace s veřejností v oblasti 
životního prostředí (Priorita) 

5.2.3 Podpora spolupráce se vzdělávacími zařízeními v oblasti 
environmentálního vzdělávání a výchovy (Priorita) 

5.2.4 Podpora pořádání mezinárodních a celostátní akcí v oblasti životního prostředí v 
Českém Krumlově a širším regionu 

5.2.5 Prezentace informací o životním prostředí návštěvníkům města 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 8 Životní prostředí, 
Opatření 8.1: Životní prostředí a integrovaný přístup k řešení rizik 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení, priorita 5 Příroda, 
krajina a životní prostředí 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013,  priorita Posilování sociální 
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soudržnosti, priorita Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 6.1 Optimalizace systému základního, profesního a celoživotního vzdělávání a 
výchovy 

 
 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Dotace SFŽP 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ OP Životní prostředí 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 5.3  - Technická ochrana životního prostředí 
 
Výchozí situace:  
 
Stav životního prostředí je v Českém Krumlově relativně dobrý díky celkově nízké zátěži 
pocházející z průmyslové výroby. Hrozbou jsou emise z rostoucí automobilové dopravy v 
krumlovské kotlině a nedostatečná skládková kapacita komunálního odpadu, jehož 
podstatná část pochází z intenzivního turistického ruchu. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Hledat cesty ke zmírnění ekologických dopadů (parkovací plochy, hluk, emise, 
prach) zvyšující se automobilové dopravy - veřejná doprava, cyklostezky, ... 

• Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie 
• Zajistit dostatečné množství jakostní pitné vody, čištění vod odpadních a 

revitalizaci vodních toků 
• Vytvořit dostatečnou skládkovací kapacitu (i pro bioodpad) a zvýšit podíl 

separovaného komunálního odpadu  
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
5.3.1 Podpora výstavby a provozu nového úložiště TKO (Priorita) 

5.3.2 Podpora výstavby a provozu zařízení na separování odpadu a jeho využití 
(Priorita) 

5.3.3 Podpora separace odpadu občany  

5.3.4 Přednostní využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejném sektoru (např. v 
nemocnicích, školách atd.) 

5.3.5 Zlepšování čistoty a pořádku ve městě (Priorita) 

5.3.6. Podpora a propagace dopravy méně zatěžující životní prostředí ve městě (veřejná 
doprava, cyklistická doprava, apod.) 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 8 Životní prostředí, 
Opatření 8.1: Životní prostředí a integrovaný přístup k řešení rizik 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení, priorita 5 Příroda, 
krajina a životní prostředí 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013,  priorita Posilování sociální 
soudržnosti, priorita Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 
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Vazba na ostatní opatření: 
 

• 5.1 Rozvoj systému péče a informování o životním prostředí ve městě 
• 5.4 Živá příroda a její využití 

 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Dotace SFŽP 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ OP Životní prostředí 
⇒ Soukromé (PPP) 
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Opatření PO 5.4 – Živá příroda a její využití 
 
Výchozí situace:  
 
Město je zasazeno do příznivého krajinného rámce, tvořeného příměstskou krajinou a 
biokoridorem Vltavy a jejích přítoků. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Vytvořit a udržovat rovnováhu příměstské krajiny s potřebnou biodiverzitou 
ekosystému 

• Dosáhnout vysokého standardu městské zeleně a udržet jej 
• Regulovat využívání živé přírody na území města a jeho okolí v zájmu zachování 

ekologické rovnováhy krajiny 
 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
5.4.1 Regulace investičních záměrů v zachovalých přírodě blízkých okrajových 
částech města a v údolních nivách vodotečí (Priorita) 

5.4.2 Zkvalitnění a průběžné udržování městské zeleně, realizace klidových zón 
v historických částech města (Priorita) 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 8 Životní prostředí , 
Opatření 8.1: Životní prostředí a integrovaný přístup k řešení rizik. 

• Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 
 

• Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje, část Český 
Krumlov 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení, priorita 5 Příroda, 
krajina a životní prostředí 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Posilování sociální 
soudržnosti, priorita Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 5.1 Rozvoj systému péče a informování o životním prostředí ve městě 
• 5.3 Technická ochrana životního prostředí 
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Dotace SFŽP 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ OP Životní prostředí 
⇒ Soukromé (PPP) 
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SWOT analýza: 
 

 
 
 
 
 
 

VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS 

Silné stránky Slabé stránky 

• fungující integrace v některých školních a 
předškolních zařízeních - vznik sociální 
služby "osobní asistenti" 

• dobře fungující Dům dětí a mládeže, 
Základní umělecká škola, CPDM o.p.s. a 
další zařízení 

• dostatečná kapacita ZŠ  

• dobrá prezentace volnočasových aktivit, 
spolupráce organizací 

• dobře fungující sportovní oddíly pro děti a 
mládež 

• pestrá nabídka příležitostí ke sportovnímu 
vyžití 

 

 

 

• absence školních poradenských pracovišť 
(psychologa nebo speciálního pedagoga) či 
jejich nedostatečná obsazenost vhodnými 
odborníky 

• budovy a vybavení školských zařízení 
neodpovídají současným technickým a 
hygienickým požadavkům 

• neexistence vzdělávání rodičů v oblasti 
výchovy 

• nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení 
pro studenty středních škol 

• nevyhovující technický stav některých 
sportovišť na území města pro výkonnostní 
sport 

• neexistence některých sportovišť (hokejbal) 

• nedostatek sportovišť pro veřejnost 
(multifunkční sportovní hala, outdoorové 
aktivity) 

• nedostatečný prostor pro fundraising  

• neexistence alternativního vzdělávání  

• není zmapována oblast celoživotního 
vzdělávání a chybí podpora celoživotního 
vzdělávání  

• není přesně vymezen pojem celoživotního 
vzdělávání pro potřeby strategického 
plánování 

 

Příležitosti Hrozby 

• nárůst počtu dojíždějících dětí 

• využití externích finančních zdrojů 

• lepší provázanost sportovních a jiných aktivit 
veřejnosti  

• existence poptávky po možnostech 
volnočasových aktivit z pohledu laické i 
profesionální veřejnosti 

• podpora sportovních oddílů městem  

• podpora a rozvoj alternativních možností ve 
vzdělávání  

• podpora asistenta pedagoga, osobního 
asistenta na školách - mzdové prostředky, 
vzdělávání, pomůcky, atd.     

• ohrožení kvality vzdělávání v důsledku 
nedostatku finančních prostředků na další 
vzdělávání pracovníků a nákup pomůcek  

• pasivita obyvatel 

• pokles vědomí o vzdělávací a výchovné 
funkci rodiny  
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Strategická vize:  
 
Širokou nabídku kvalitního vzdělávání pro obyvatele města a okolí doplňují nové typy a 
pojetí celoživotního vzdělávání. V rámci běžného systému předškolních a školních zařízení 
město pamatuje jak na děti menšin, tak na postižené.  
 
 

   
Strategická vize:  
 
Trvale zlepšovat úroveň školství, zdravotní péče a sociálních služeb ve městě zapojením 
zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů. 
 
 
Dílčí opatření:  
 
6.1 Optimalizace systému základního, profesního a celoživotního vzdělávání a výchovy 

6.2 Podpora a rozvoj sportovních činností a sportovní infrastruktury 

6.3 Rozvoj podmínek pro trávení volného času 
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Opatření PO 6.1 – Optimalizace systému základního, profesního a celoživotního 
vzdělávání a výchovy 
 
Výchozí situace:  
 
Ve městě funguje dobře systém předškolních zařízení a základních škol. Není zde 
dostatečná nabídka středních odborných škol a profesního vzdělávání. Je zde zájem o 
celoživotní vzdělávání ze strany obyvatel, ale není odpovídající nabídka. 
 
Typ opatření: 
 

• Odvětvové 
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Vytvořit optimální vzdělávací systém pro obyvatele 
• Usilovat o co nejvyšší kvalitu vzdělání populace 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
6.1.1  Dobudování infrastruktury pro vzdělávání a výchovu (Priorita) 

6.1.2 Vytvoření dlouhodobé koncepce celoživotního vzdělávání ve městě 
(Priorita) 

6.1.3  Podpora materiálně-technického vybavení škol na území města   

6.1.4  Podpora nových trendů ve výchově a vzdělávání 

6.1.5  Podpora specializovaných pracovních pozic na školách    

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 2 Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, opatření 2.1 Rozvoj celoživotního učení  

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, oblast 1 Vzdělávání 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013,  priorita Vzdělávání  

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
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Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
⇒ Dotace MŠMT 
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Opatření PO 6.2 – Podpora a rozvoj sportovních činností a sportovní 
infrastruktury 
 
Výchozí situace:  
 
Český Krumlov disponuje dostatečnou škálou sportovišť, které jsou však ve špatném 
technickém stavu. Mimo tradiční sporty (fotbal, plavání, tenis, hokej) funguje ve městě 
hokejbalový klub, který však stále nemá dostatečné zázemí a vlastní sportovní areál. 
Provozovatelem sportovišť na území města je PRO-SPORT Český Krumlov o.p.s., 
příspěvková organizace města Český Krumlov. Sportovní kluby jsou na velmi dobré 
úrovni, nutná je však jejich podpora ze strany města.  
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové  
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Vytvořit kvalitní zázemí pro sport  
• Podporovat spolupráci sportovních oddílů na území města  

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
6.2.1 Průběžná aktualizace koncepčních materiálů v oblasti sportu a volného 
času (Priorita) 

6.2.2 Podpora modernizace a rozšiřování kapacit infrastruktury (Priorita) 

6.2.3 Vzájemná spolupráce sportovních oddílů na území města (Priorita) 

6.2.4 Spolupráce města se sportovními kluby v oblasti fundraisingu 
 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 2 Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, opatření 2.4. Podpora volnočasových aktivit 

• Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji, priorita A. V oblasti 
zlepšování podmínek pro rekreační sport s využitím přírodního prostředí 
Jihočeského kraje, C. V oblasti tělovýchovných a sportovních občanských 
sdružení, E. V oblasti financování tělovýchovy a sportu  

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Vyvážený a harmonický rozvoj 
území České republiky, oblast Rozvoj městského prostředí  

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského 
prostředí 
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Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
• 6.3 Rozvoj podmínek pro trávení volného času 

 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
⇒ Dotace MŠMT 
⇒ Dotace SFDI 
⇒ Soukromé 
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Opatření PO 6.3 – Rozvoj podmínek pro trávení volného času 
 
Výchozí situace:  
 
Kapacita prostor pro trávení volného času je ve městě nedostatečná. Chybí některá 
zařízení pro rekreaci. Nedostatečné je vybavení škol pro sport. 
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové  
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Vytvořit dostatečné podmínky pro trávení volného času, sport a rekreaci občanů 
a návštěvníků 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
6.3.1 Vybudování sportovně-relaxačních okruhů v okolí města  

6.3.2 Podpora rozvoje nových dětských hřišť  

6.3.3 Zvýšení informovanosti o nabídce volnočasových příležitostí a akcí 
(Priorita) 

6.3.4 Dobudování chybějících zařízení pro volný čas (Priorita) 

6.3.5 Podpora rozvoje cyklostezek a in-linových stezek 

 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 2 Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, opatření 2.4. Podpora volnočasových aktivit 

• Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji, priorita A. V oblasti 
zlepšování podmínek pro rekreační sport s využitím přírodního prostředí 
Jihočeského kraje, C. V oblasti tělovýchovných a sportovních občanských 
sdružení, E. V oblasti financování tělovýchovy a sportu  

 
Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Vyvážený a harmonický rozvoj 
území České republiky, oblast Rozvoj městského prostředí  

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013, priorita Rozvoj městského 
prostředí 

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.8 Rozvoj občanské vybavenosti 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 2.2 Rozvoj kulturních aktivit 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
• 6.2 Podpora a rozvoj sportovní činností a sportovní infrastruktury  
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SWOT analýza: 

BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

Silné stránky Slabé stránky 

• existence funkčního IZS 

• v celostátním srovnání relativně dobrá 
celková bezpečnostní situace ve městě 

• existence Městské policie zajišťující veřejný 
pořádek 

• existence městského kamerového dohlížecího 
systému 

• existence systému pro varování obyvatelstva  

• existence aktualizované dokumentace pro 
řešení krizových situací  

• existence vojenského újezdu v rámci území 
ORP 

 

• nevyhovující dopravní situace v některých 
částech města (průjezdnost) bránící 
efektivnímu zásahu složek IZS 

• nárůst trestné činnosti a množství přestupků 
v období turistické sezony 

• koncentrace problémových skupin 
obyvatelstva na sídlišti Mír 

• z pohledu obyvatel nedostatečný počet 
hlídek městské policie  

• nedokončená realizace protipovodňových 
opatření  

• neexistence „manuálu“ chování v krizových 
situacích pro obyvatele  

 

 

Příležitosti Hrozby 

• možnosti čerpání finančních prostředků z 
rozličných dotačních titulů 

• podpora záměru rozšiřování městského 
kamerového systému ze strany obyvatel 

• podpora spolupráce mezi Městskou policií a 
složkami IZS  

• rozvoj moderních technologií v oblasti 
prevence rizik  

• podpora realizace opatření pro ochranu 
obyvatel a majetku (protipovodňová 
opatření) 

• podpora realizace programů prevence 
kriminality s důrazem na problematické 
skupiny obyvatel 

 

• koncentrace nepřizpůsobivých obyvatel 
v některých částech města  

• přírodní a klimatické podmínky 

• světový terorismus   

• nedostatek kvalifikovaných pracovníků v 
oblasti ochrany a bezpečnosti obyvatel, 
snižující se zájem o tyto pracovní pozice 

• pasivita občanů při zajištění vlastní 
bezpečnosti   

 
Strategická vize:  
 
Český Krumlov je bezpečným městem pro své obyvatele i návštěvníky. Ve městě jsou 
podporována opatření vedoucí k zabezpečení obyvatel, majetku a životního prostředí 
během krizových situacích. 
 
 
Strategický cíl: 
 
Zvýšit úroveň bezpečnosti obyvatel i návštěvníků prostřednictvím podpory činností 
Městské policie, vytvoření podmínek pro činnost složek IZS. Město bude nadále 
podporovat aktivity na realizaci protipovodňových opatření. 
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Dílčí opatření: 
 
7.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

   
666...777...111   PPPooodddrrrooobbbnnnááá   ssspppeeeccciiifffiiikkkaaaccceee   nnnaaavvvrrržžžeeennnýýýccchhh   dddííílllčččíííccchhh   ooopppaaatttřřřeeennnííí   aaa   aaakkktttiiivvviiittt   
 
 
PO 7.1 - Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 
 
Výchozí situace:  
 
Bezpečnostní situace v Českém Krumlově je v celostátním srovnání relativně dobrá. V 
období turistické sezony je zaznamenáno zvýšení trestní činnosti a větší množství 
přestupků. Městská policie zajišťuje veřejný pořádek a podporuje svými aktivitami 
prevenci kriminality. V souvislosti s povodněmi v roce 2002 na řece Vltavě město 
podpořilo řadu opatření, které v současné době fungují (varovné informační systémy, 
kamerové systémy). Velkou výhodou je existence a průběžná aktualizace dokumentů 
pro krizové situace ve městě (povodňový, havarijní, krizový plán apod.). 
 
Typ opatření: 
 

• Průřezové  
 
Cíle naplňující opatření:  
 

• Zajistit bezpečnost a ochranu obyvatel města i jeho návštěvníků 
• Zvýšit efektivnost činností složek IZS 
• Podpora činnosti Městské policie 
• Podpora aktivit týkajících se realizace protipovodňových opatření 

 
Rozvojové aktivity naplňující cíle: 
 
7.1.1 Podpora fungující prevence kriminality (Priorita)  

7.1.2 Využívání varovného informačního systému 

7.1.3 Doplnění systému krizového managementu města na základě zkušeností 
z povodně v srpnu 2002 

7.1.4 Přehodnocení rozvojových možností města s ohledem na možné povodně, 
protipovodňová ochrana, návrh protipovodňových opatření na vodních tocích 
(Priorita) 

7.1.5 Rozšíření městského kamerového systému (Priorita) 

7.1.6 Podpora zvyšování kvalifikace zaměstnanců Městské policie  

7.1.7 Zlepšit dostupnost jednotlivých částí města pro složky IZS 

7.1.8 Podpora realizace protipovodňových opatření 
 
Vazba na dokumenty na krajské úrovni: 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 2007 – 2013, priorita 2 Lidské zdroje a 
sociální soudržnost, opatření 2.3 Sociální a zdravotní oblast     
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Vazba na dokumenty na národní úrovni: 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR, priorita 3 Lidé a osídlení, priorita 5 Příroda, 
krajina a životní prostředí 

• Národní rozvojový plán 2007 – 2013, priorita Rozvoj moderní a 
konkurenceschopné společnosti, životní prostředí a dostupnost 

• Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013,  priorita Posilování sociální 
soudržnosti, priorita Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí, Priorita 
Rozvoj informační společnosti, Priorita Smart administration  

 
Vazba na ostatní opatření: 
 

• 1.1 Územní rozvoj Českého Krumlova 
• 2.1 Rozvoj cestovního ruchu 
• 3.1 Rozvoj Českého Krumlova jako kvalitního a atraktivního prostředí pro 

podnikání i pracovní sílu 
 
Možné zdroje financování rozvojových aktivit z různých zdrojů: 
 

⇒ Rozpočet města 
⇒ Dotace a granty Jihočeského kraje 
⇒ Státní rozpočet 
⇒ Dotace MV ČR 
⇒ OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
⇒ ROP Jihozápad 
⇒ Integrovaný operační program  
⇒ Rozpočet složek IZS 
⇒ OP Životní prostředí 
⇒ Dotace SFŽP 
⇒ Soukromé  
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777...   IIImmmpppllleeemmmeeennntttaaaccceee   ssstttrrraaattteeegggiiiccckkkéééhhhooo   ppplllááánnnuuu      
 
Zpracováním Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov začíná proces, který by 
měl vést k naplnění vize a stanovených globálních a specifických cílů v jednotlivých 
klíčových oblastech rozvoje. Tak jako probíhal proces aktualizace ve spolupráci s řadou 
odborníků a zástupců organizací a institucí, vč. zapojení široké veřejnosti, je třeba 
postupovat i při realizaci Strategického plánu. 
 
Vytvořením Strategického plánu se naplní princip programování, který je vyžadován při 
využívání dotací z veřejných rozpočtů (převzato z regionální politiky EU). 
 
Tento princip zdůrazňuje zejména integrovaný (víceoborový) přístup k rozvoji města. 
Proces postupného uskutečňování návrhů Strategického plánu se nazývá 
„implementace“. 
 
Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na: 

• politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města, 
• kvalitě systému na přípravu a realizaci projektů (pravidel), 
• organizační struktuře a kvalitě výkonné jednotky, 
• komunikaci, osvětě a propagaci, 
• kontrolním mechanismu, 
• zpětné vazbě, 
• dalších specifických aspektech. 

 
Strategický plán přijalo Zastupitelstvo města Český Krumlov na svém osmém jednání 
usnesením číslo 103/8/2008 dne 25. října 2008. Přijetím usnesení se zastupitelé zavázali 
k realizací dílčích rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu, které jsou 
následně realizovány prostřednictvím konkrétních projektů v rámci Akčního plánu města 
Český Krumlov 2008 - 2010. 

777...111   IIInnnssstttiiitttuuuccciiiooonnnááálllnnnííí   zzzaaabbbeeezzzpppeeečččeeennnííí   
 
Implementace Strategického plánu by měla maximálně využívat existující organizační 
struktury a institucionálního rámce. Není nutné a ani vhodné zakládat orgány či instituce 
nové, sloužící pouze tomuto účelu. Hlavní funkci implementační skupiny by měly tvořit 
dvě složky: řídící a výkonná.   
 
A) Řídicí složka je ustanovena na úrovni již fungujících nejvyšších orgánů města Český 
Krumlov – Zastupitelstva a Rady města Český Krumlov. Úkolem volených orgánů 
v řídicí složce je především projednávání a schvalování navrhovaných projektů, 
hodnocení realizace Strategického plánu a návrhy na případnou aktualizaci Strategického 
plánu. Rada města v rámci zajištění přípravné fáze zpracování Strategického plánu 
ustanovila Komisi pro strategický rozvoj (usnesení rady města č. 3/1/2007 ze dne  
8. 1. 2007), která je složena ze zástupců institucí, organizací, podnikatelských subjektů  
a orgánů města. Členství je založeno na principu dobrovolnosti. Komise se bude 
v implementační části scházet na základě potřeby. Rozhodování o svolení zasedání je 
ponecháno předsedovi Komise. 
 
Komise pro strategický rozvoj bude zastávat úlohu řídící jednotky s následující 
odpovědností: 
 

• Řídit svoji činnost podle zpracovaného Strategického plánu. 
• Zpracovat roční plány realizace Strategického plánu dle problémových okruhů, 

strategických cílů a opatření. 
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Složení Komise pro strategický rozvoj: 
 

1. Ing. Luboš Jedlička 
2. Ing. Jan Vondrouš 
3. Zbyněk Toman 
4. Antonín Princ 
5. Ing. Jitka Zikmundová 
6. Mgr. Dana Kuchtová 

7. Ing. Miroslav Reitinger 
8. Ing. Josef Hermann 
9. Mgr. Šárka Miková  
10. Františka Kuncová 
11. Ing. Otakar Veselý 
12. Mgr. Václav Dolanský 

 
B) Výkonnou (realizační) složku představují především tzv. garanti (pracovníci 
organizačních jednotek městského úřadu, případně jiných organizací), kteří se přímo 
podílejí na realizaci rozvojových aktivit a projektů. Garant projektu poskytuje odborné 
informace o záležitostech daného projektu, spolupracuje při přípravě projektu  
 
Důležitou složkou v procesu realizace Strategického plánu je Oddělení strategického 
rozvoje MěÚ Český Krumlov, které shromažďuje návrhy projektů ve formě seznamu 
priorit akcí (zásobník projektů).  
 

777...222   MMMooonnniiitttooorrriiinnnggg      
 
Monitoring je nezbytný pro sledování plnění stanovených cílů, aktualizaci dokumentu a 
hodnocení dopadů Strategického plánu na kvalitu života ve městě. Je to také nástroj 
komunikace s občany a zapojenými stakeholdery, nástroj udržení a prohloubení zájmu o 
rozvoj města. Monitoring vyžaduje sběr a shromáždění dat (v některých případech 
průzkumy, šetření), jejich vkládání do informačního systému, zpracování výsledků a 
jejich interpretaci. Výsledky monitoringu budou prezentovány jak odborníkům tak široké 
veřejnosti. 

 

777...333   VVVyyyhhhooodddnnnooocccooovvvááánnnííí      
 
Ukazatele Strategického plánu budou vyhodnocovány ve dvouleté periodě a výsledky 
monitoringu budou předkládány Komisi pro strategický rozvoj, Radě a Zastupitelstvu 
města (odpovídá starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu). Interpretaci a 
vyhodnocení dat je třeba zajistit nejen pro městský úřad, ale také pro spolupracující 
organizace a veřejnost. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o celkovém 
vývoji města a plnění Strategického plánu. 

777...444   AAAkkktttuuuaaallliiizzzaaaccceee      
 
Na základě vyhodnocování bude prováděna aktualizace Strategického plánu, a to 
pravidelně jednou za 6 let. Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba 
provést aktualizaci dříve než za 6 let, pak by podnět k ní měla vznést Komise pro 
strategický rozvoj.    
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