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1. Úvod 

Dokument „Program rozvoje mikroregionu Jindřichohradecko – svazek obcí 
Jindřichohradecko“ byl zpracován na objednávku Svazku obcí  jindřichohradecko 
v roce 2003. Jeho snahou je navrhnout středně- aţ dlouhodobě rozvoj území na 
sever a západě od města Jindřichův Hradec včetně města samotného, v návaznosti 
na programové dokumenty srovnatelného nebo vyššího řádu, kterými jsou: 

 
 Strategie rozvoje města  Jindřichův Hradec  
 Rozvojový program Sdruţení pohraničních obcí okresu Jindřichův 
Hradec a rozvojové programy dalších okolních mikroregionů  

 Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje (dále PRK)  
 Regionální operační program regionu soudrţnosti NUTS 2 Jihozápad 
(dále ROP) 

 Národní rozvojový plán ČR (dále NRP)  
 

Smyslem dokumentu je společné propojení a provázání zájmů a záměrů akcí 
a aktivit venkovských obcí v územně uceleném venkovském zájmovém prostoru s 
cílem dosaţení ţádoucích změn ve všech obcích takto vymezeného prostoru. 
dalším důvodem je moţnost čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů EU 
jako prostředku pomáhajícího sniţovat ekonomickou a sociální nerovnováhu zemí 
ucházejících se o vstup do tohoto společenství. 

Program rozvoje mikroregionu Jindřichohradecko konkretizuje strategické 
cíle a rozvojové aktivity stanovené strategickými dokumenty Jihočeského kraje a 
České republiky vyššího řádu ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje 
jejich nositele a navrhuje způsoby financování a implementace. Jeho struktura 
zahrnuje tyto části: 

 
 analýza hospodářského a sociálního stavu a vývoje mikroregionu, 
charakteristika silných a slabých stránek,  

 příleţitostí a ohroţení œ analytická část,  
 stanovení rozvojové vize mikroregionu, priorit, cílů a opatření ve 
čtyřech hlavních oblastech rozvoje œ  

 infrastruktura a ţivotní prostředí, zemědělství a obnova venkova, 
ekonomické prostředí, sociální prostředí a  

 lidské zdroje œ strategická část,  
 stanovení konkrétních aktivit a návrhů projektů, včetně návrhu jejich 
financování a implementace - návrhová část.  

 
Při zpracování dokumentu hrála rozhodující úlohu pracovní skupina 

sloţená ze zástupců jednotlivých měst, obcí a dalších subjektů působících v jejich 
správních územích, která zformulovala tzv. SWOT analýzu, dále vizi 
mikroregionu, priority, cíle a opatření a v neposlední řadě konkrétní aktivity a 
návrhy projektů. 
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2. Profil mikroregionu Jindřichohradecko 

2.1. Základní informace o obcích 

2.1.1. Obecná charakteristika svazku obcí Jindřichohradecko 

Svazek obcí mikroregionu Jindřichohradecko vznikl na základě Smlouvy o 
zaloţení svazku obcí dne 27. 5. 2002 v Jindřichově Hradci. Mikroregion byl 
zaloţen za účelem společného postupu při rozvoji členských obcí a celého území 
jako jednotného celku. Původně tvořilo mikroregion 16 měst a obcí, které byly 
zakládajícími členy svazku. V roce 2004 byla přijata do svazku obec Velký 
Ratmírov, v roce 2006 pak obec Světce. V současné době je tedy svazek tvořen 
celkem 18 obcemi. Z právního hlediska jde o zájmové sdruţení obcí podle Zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích a § 20, odst. 2 a 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku. 

 
 
Tabulka č. 1 – Členská města a obce mikroregionu Jindřichohradecko 

 

název starosta web 

Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka www.jh.cz 

Nová Včelnice Jaroslav Hřebík www.vcelnice.cz 

Jarošov nad Neţárkou Bohumil Rod www.jarosov.cz 

Horní Radouň Jaroslava Šelepová www.horniradoun.cz 

Horní Skrýchov JUDr. Jiří Drahota www.horniskrychov.cz 

Roseč František Volf www.rosec.cz 

Lodhéřov Zdeňka Klesalová www.lodherov.cz 

Stříţovice Ing. Zdeněk Kantor www.strizovice.cz 

Vícemil Štefan Šuba www.vicemil.wz.cz 

Kostelní Radouň Ladislav Ayrer www.kostelniradoun.cz 

Deštná David Šašek, DiS. www.destna.cz 

Okrouhlá Radouň Mgr. Michal Šimůnek www.okrouhlaradoun.cz 

Rodvínov Jaroslav Petrů www.rodvinov.cz 

Člunek Zdeněk Plachý www.clunek.cz 

Hospříz Martin Míka www.hospriz.cz 

Bednáreček Jindřich Hembera www.bednarecek.cz 

Velký Ratmírov Jaroslav Podzimek www.obecvelkyratmirov.cz 

Světce Zdeněk Sviták www.svetce.cz 

Zdroj: vlastní průzkum 
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2.1.2. Sídelní struktura a demografické údaje 

Území mikroregionu má, co se týče rozčlenění dle správních území, 
poměrně sloţitou strukturu. Je tvořeno samosprávným územím dvou města 
šestnácti obcí, které jsou dále členěny do 50 katastrálních území (viz tabulka č. 2). 
Celkově se mikroregion Jindřichohradecko rozkládá na ploše o velikosti 27 848 ha. 
Největší území spravuje město Jindřichův Hradec, nejmenší pak obce Horní 
Skrýchov a Vícemil. 

Osídlení mikroregionu je poměrně nevyrovnané, coţ je dáno především 
přítomností města Jindřichův Hradec, který se svými téměř třiadvaceti tisíci 
obyvateli tvoří podstatnou část obyvatelstva mikroregionu. Druhým největším 
sídlem mikroregionu je město Nová Včelnice, které má 2 376 obyvatel. Poměrně 
velkou obcí je i Jarošov nad Neţárkou, nejmenší obcí mikroregionu je Vícemil, 
který má méně neţ 100 obyvatel. Počty obyvatel ostatních obcí se pohybují 
v rozmezí mezi cca 124 aţ 1 106 obyvateli. 

 

 

Tabulka č. 2 – Sídelní struktura města a obcí mikroregionu Jindřichohradecko k 1.1.2010 

 

název počet obyvatel celkem průměrný věk výměra v ha 

Jindřichův Hradec 22 460 40,5 7 431 

Nová Včelnice 2 376 42,0 1 010 

Jarošov nad Neţárkou 1 106 39,6 2 777 

Horní Radouň 243 43,8 1 534 

Horní Skrýchov 124 34,7 362 

Roseč 210 37,9 546 

Lodhéřov 623 39,2 2 372 

Stříţovice 576 40,2 1 234 

Vícemil 84 42,5 381 

Kostelní Radouň 290 41,3 589 

Deštná 748 38,9 1 269 

Okrouhlá Radouň 187 42 907 

Rodvínov 472 38,6 1 271 

Člunek 488 38,9 2 496 

Hospříz 404 36,8 859 

Bednáreček 199 41,4 693 

Velký Ratmírov 217 39,0 1 360 

Světce 153 47,1 757 

Zdroj: Český statistický úřad 
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2.1.3. Historický vývoj na území mikroregionu 

Dominantní postavení v mikroregionu  zaujímá město Jindřichův Hradec. 
Ostatní členské obce jsou s městem svázány nejen současným uspořádáním, ale i 
historickými pouty. 

 
Jindřichův Hradec 

Původně poddanské město pánů z Hradce, o jehoţ historii pocházejí první 
zprávy z roku 1220, kdy jindřichohradecké panství vlastnil zakladatel rodu pánů 
z Hradce, Jindřich I., nejstarší syn Vítka z Prčice. Typickým panoramatem je 
městský hrad a zámek, v jehoţ předhradí vzniklo z původní řemeslnicko-
obchodní osady v polovině 13. stolení město, které dostalo jméno právě po 

Jindřichovi I. Erb pánů z Hradce, zlatá 
růţe v modrém poli, doplněný 
privilegiem krále Vladislava II. z roku 
1483 o dva zlaté královské lvy a iniciálu 
W s korunkou, je dodnes ve znaku 
města. V drţení města se vystřídaly tri 
feudální rody. Páni z Hradce do roku 
1604, Slavatové do roku 1693, 
posledním rodem byli Černínové. 
V roce 1654 se Jindřichův Hradec podle 
soupisu obyvatelstva a domů řadí se 

svými 405 domy v pořadí českých měst na druhé místo hned za Prahu. 
 
V roce 1801 poţár zničil téměř celé město. Následné stavební úpravy přidaly 

domovním průčelím zejména nové kamenické detaily, štukový dekor. V letech 
1871 – 1887 nastal závaţný zlom v dějinném vývoji města vedoucí aţ k postupné 
ztrátě obchodního a kulturního významu. V r. 1887 bylo město napojeno na hlavní 
trať prostřednictvím tzv. Českomoravské transversální dráhy vedoucí z Veselí 
nad Luţnicí přes Jindřichův Hradec do Jihlavy. O deset let později byl zahájen 
provoz úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice.  

Budoucí vývoj města do značné míry ovlivnila i druhá světová válka 
spojená s následným obsazením pohraničního území a nově ustavenou hranicí, 
která téměř odřízla Jindřichův Hradec od českého vnitrozemí. V r. 1945 byl 
obnoven Jindřichohradecký okres. Podle tehdejšího správního uspořádání k němu 
byly v r. 1960 připojeny zrušené  okresy Třeboňský a Dačický. V r. 1991 se otevřela 
fakulta managementu Jihočeské univerzity, čímţ byl dán základní kámen 
vysokoškolskému studiu v Jindřichově Hradci (v současné době Vysoká škola 
ekonomická Praha – fakulta managementu). V roce 1993, kdy se slavilo 700. výročí 
města, se znovu otevřely brány opraveného státního hradu a zámku. V roce 2007 
město Jindřichův Hradec obdrţelo cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón -  
Historické město roku 2007.  

 
 

Nová Včelnice 
Nejstarší zmínky o městě Nová Včelnice pocházejí z první poloviny 14. 

století a jsou spojeny s Včelnickou tvrzí, která byla následně , v roce 1467, spálena. 
Po nějaké době byla tvrz opět obnovena, poté se poměrně často střídali její 
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majitelé. Další rozvoj souvisí s vybudováním kaple sv. Panny Marie, která byla 
dokončena v roce 1662. Okolo kaple se začali usazovat lidé a stavět své domy. Tak 
vznikl městys Nový Etynk.  

Roku 1786 byl ze stávající kaple postaven kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1806 byla postavena 
fara. V roce 1701 byl na paměť vítězství nad morem, 
který Nový Etynk postihl postaven Mariánský sloup. 
V roce 1790 bylo městečko povýšeno na městys Nový 
Etynk – Včelnice  a byl mu udělen městský znak a 
pečetidlo. Od roku 1884 se Nový Etynk stal městem. 

Nový Etynk přerostl přilehlou obec Včelnici nejen 
rozlohou a počtem obyvatel, ale i po stránce kulturní a 
společenské. Jiţ roku 1789 byla zřízena obecná škola, od 
roku 1862 zde působil vzdělávací spolek Řemeslnická 
beseda, dále Štítný, Pošumavská jednota, roku 1900 
hudební spolek a několik divadelních souborů. Hasičský 
sbor vznikl roku 1875, Sokol roku 1913, Jednota divadelních ochotníků roku 1921. 
V roce 1860 byla v Novém Etynku zaloţení první česká továrna na houně, haleny 
a koňské přikrývky. Další obţivu pro obyvatelstvo poskytovala pletárna. Statut 
města byl ve třicátých letech změněn na městys Nový Etynk – Včelnice. Při 
sloučení obou obcí v jednu roku 1950 bylo provedeno odsouhlasení názvu na 
Novou Včelnici, ale statut městyse nebyl udělen. Po dlouholetém úsilí a ţádostech 
o vrácení statutu města bylo konečně 1. června 1998 přání vyslyšeno, a tak od 
tohoto data je Nová Včelnice opět městem. 

 
 

Jarošov nad Nežárkou 
O nejstarších počátcích osídlení této obce neexistují ţádné písemné 

dokumenty. Jméno Jarošov je ve starších listinách psáno jako „Jarissow“ nebo 
„Jarischou“ a bývá odvozováno od pravděpodobného zakladatele rytíře Jaroše. 

Z toho vyplývá předpokládaná doba zaloţení 
obce – někdy kolem roku 1184 pod vládou 
Vítkovců. Obec byla zemědělského 
charakteru, ve druhé polovině 16. století zde 
byla naleziště vápence. Ţeleznice byla 
vystavěna v roce 1887. Obec má ve svém 
znaku medvěda s přilbicí. Jeho základ tvoří 
historická rychtářská pečeť z roku 1658. Od 
roku 1886 existuje v obci hasičský sbor, 
v témţe roce vznikla i veřejná knihovna. 
Velmi agilní členové Sokola postavili v roce 

1921 sokolovnu, která slouţila aţ do roku 1991, kdy ji nahradila stavba nové 
tělocvičny. Proslulé bylo i působení Jarošovské krojované druţiny v době první 
republiky. Tato druţina významně přispěla k záchraně blatského kroje i 
udrţování lidových tradic v regionu. Z kulturně-historického potenciálu obce je 
nutné zmínit ještě areál kostela sv. Prokopa s farou, kamenný most přes řeku 
Ţirovnici nebo kapli Nanebevzetí Panny Marie v místní části Zdešov.  

Původní jméno obce Jarošov bylo v roce 1923 změněno na Jarošov nad 
Neţárkou. Odlišuje tak obec od jiných obcí stejného jména zdůrazňuje skutečnost, 
ţe soutokem říček Kamenice a Ţirovnice zde vzniká řeka Neţárka. 
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Střížovice 
První zmínka o obci Stříţovice pochází z roku 1381. Podle dochovaných 

pramenů nedošlo v uplynulých staletích ve Stříţovicích k ţádným velkým 
událostem, které by stály za pozornost historiků. 
Důleţitými událostmi tak zůstávají snad jen poţár, 
který vypukl v roce 1861 a jemuţ podlehla celá 
zástavba obce, a 24. srpen 1944, kdy se na Stříţovice 
zřítil během okupace americký bombardovací 
letoun. Teprve v 90. letech 20. stolení dochází ke 
zvýšení mediálního zájmu o obec Stříţovice, které 
souviselo především s protrţení hráze mezi rybníky 
Hejtman a Hrádeček.  

Stříţovice jsou jiţ několik let samostatnou obcí, dříve však patřily do 
správního území nedalekého městečka Kunţak. V dnešních Stříţovicích je 136 
domů a součástí obce jsou osady Vlčice a Budkov. 

 
 

Člunek 
Obec Člunek je středověkého původu a její 

historie sahá aţ do 15. století. Původními obyvateli 
Člunku byli Češi, kteří však byli v průběhu dalších 
staletí neustále poněmčováni, takţe po roce 1918 byl 
Člunek pravou německou baštou hlásící se hrdě 
k německému původu. Po druhé světové válce byla 
obec znovu osídlena Čechy, kteří přišli především 
z obcí Mosty a Suchdol. Poválečné období je spjato i 

s částečnou devastací hodnotného stavebního fondu obce.   
V současné době je Člunek obcí s cca 475 obyvateli. Místními částmi obce 

jsou Lomy a Kunějov. 
 
 

Bednáreček 
Obec Bednáreček byla zaloţena 

německými kolonisty počátkem 14. století. 
Nejstarší obecní historie je spojena 
s valdenským hnutím, později českobratrskou 
tradicí a třicetiletou válkou. Obec byla proslulá 
i díky výrobě perleťových knoflíků. Krátce byla 
vesnice sloučena se sousedním Popelínem, ale 
od roku 1992 je Bednáreček opět samostatnou 
obcí. V blízkosti obce se nachází rodiště reformátora Tomáše ze Štítného a 
obrozeneckého prozaika Františka Pravdy (v Nekrasíně). 
 
 
Hospříz 

První zmínka o obci je z 15. století, kdy se vyskytovaly názvy jako 
Köpferschlag. Pro místní část Hrutkov pak například Ruttenschlag. Hospříz je 
bývalá středisková obec. V místní části Hrutkov nedošlo v socialistickém období 
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prakticky k ţádnému vývoji. Výsledkem je vzácně zachované prostředí a 
urbanistická a architektonická hodnota obce je poměrně vysoká. Dominantou obce 
je chráněná památka, kaple Nejsvatější trojice. 

 
 

Roseč 
První písemná  zmínka o obci Roseč pochází 

z roku 1367, kdy byla společně s jiným majetkem 
postoupena původními majiteli Oldřichu II. z Hradce. 
Historie obce však sahá ještě dále do minulosti. Obec 
měla dříve názvy jako „Rossiecz“, „in Roseczi“, atd., 
tyto názvy byly pouţívány v souvislosti s obcí Roseč aţ 

do roku 1658. V obci se nachází poměrně významný kostel, který v průběhu 
uplynulých staletí několikrát vyhořel. 

 
 

Horní Skrýchov 
Obec leţí pouhých 5 km severovýchodně od 

města Jindřichův Hradec, ke kterému i v dávné 
minulosti patřila. První písemná zpráva o obci Horní 
Skrýchov pochází jiţ z roku 1384. V obci se nachází 
ţelezniční zastávka úzkorozchodné tratě vedoucí 
z Jindřichova Hradce na sever ve směru na Obrataň. 
Od roku 1990 je Horní Skrýchov samostatnou obcí se 
svým obecním úřadem. 

 
 

Rodvínov 
Obec Rodvínov leţí v Jihočeském kraji v nadmořské výšce 490 m 

severovýchodně od historického města Jindřichův Hradec. První zmínky o obci, 
která je staršího slovanského původu a leţí na řece Neţárce jsou z roku 1319. 

Místní část Jindřiš je jednou z nejstarších obcí v okolí, zaloţená jiţ ve 13. 
století. Dochovaly se zde pěkné ukázky lidové architektury. Na návsi stojí 
pseudogotická kaple z roku 1894 zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie. Na 
západním konci vsi je krásný barokní most přes Hamerský potok se sochou sv. 
Jana Nepomuckého z roku 1856. Dochovaly se zde i ukázky lidové architektury. 

 
 

Deštná 
Období trvalého osídlení dnešního území obce Deštná 

začíná v první polovině 12. století. Jméno zakladatele obce není 
známo, jméno samotné obce má pravděpodobně původ od 
zdejší deštivé krajiny. Od roku 1294 jiţ byla Deštná městysem. 
Za husitských válek byla obec vypálena a následně nastal 
pokles počtu obyvatel i významu obchodu a řemesel. Koncem 
16. století byl v Deštné objeven pramen minerální vody, poté, 
v 17. století zde byly vybudovány lázně. Další vývoj obce byl 
poznamenán opětovným poţárem a svou stopu zanechaly i obě 
světové války. Po pádu komunismu byla bývalá středisková 
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obec Deštná osamostatněna a dnes je poměrně významným střediskem 
mikroregionu. 

 
Lodhéřov 

První zmínka o obci je z roku 1294, kdy 
ještě patřila městu Jindřichův Hradec. 
V archivních dokumentech se obec nejprve 
objevuje pod názvem Ruderschlag, podle svého 
zakladatele Rudgera, člena německého řádu. 
Obec jiţ svým půdorysem prozrazuje vazby na 
německé zaloţení (průjezd vnitřkem obce po 
hlavní komunikaci představuje trasu ve 
vzdálenosti cca 2,5 km). Za nejvýznamnější 
jméno spjaté s historií obce je moţné povaţovat 

jméno Jan Zelendar z Prošovic, který v letech 1567 – 1598 stál jako zámecký 
hejtman v čele hradeckého panství Adama II. z Hradce. Jiné významnější události 
nejsou s historií Lodhéřova spjaty. 

 
 

Horní Radouň 
První zpráva o obci je z roku 1487. Obec postupně měnila své názvy od „In 

villis Těmice at Hornj Raduně“ přes „Ober Radaun“ aţ po dnešní Horní Radouň. 
V průběhu dalších staletí nedošlo ve správním území obce k ţádným 
významnějším událostem. Po revoluci v roce 1989 došlo po referendu občanů 
k oddělení obcí Kostelní Radouň a Okrouhlá Radouň. 

 
 

Okrouhlá Radouň 
První zmínka o obci je z roku 1389. Před husitskými válkami připadly platy 

a úroky z obce do špitálu v Jindřichově Hradci. První seznam 26 zemědělských 
usedlostí v obci byl zaznamenám roku 1485. Škola v obci byla postavena roku 
1901. V Okrouhlé Radouni se rovněţ těţila ţelezná ruda – limolit, a to v letech 
1815 – 1825. Dále se zde těţila uranová ruda v letech 1973 – 1991. 

 
 

Kostelní Radouň 
Vznik obce Kostelní Radouň souvisí s velkou kolonizací českých krajů ve 13. 

a 14. století. První zmínka o obci je z roku 1296, kdy tehdy farní obec patřila ještě 
Jindřichovu Hradci. Od roku 1375 byla obec v drţení Viléma Chrta z Rytína, od 
roku 1457 zřejmě Mikuláše ze Štítného. V 16. a 17. století patřila obec ke Kamenici, 
od níţ byla roku 1672 oddělena ke Včelnici. Dominantou obce je kostel sv. Víta. 

 
Vícemil 

První zmínka o obci Vícemil pochází z roku 1378. V 18. a 19. století se obec 
nazývala Witzemühl, Wetzmühl a Wicomühle. Podle slovníku Čech království 
Českého z roku 1870 měla Vícemil 22 domů a 118 obyvatel. V roce 1896 měla obec 
147 obyvatel a rozloha byla 488 jiter a 370 sáhů. Ve 20. století však došlo k úbytku 
obyvatel, dnes v obci ţije cca 81 trvale ţijících obyvatel. 
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Světce 
Členové Řádu německých rytířů vybudovali někdy mezi lety 1240 a 1255 

poustku (dřevěné stavby) jako jejich provizorní sídlo. Podle archiváře Františka 
Teplého si zde postavili i kapli. Obyvatelé vsi i okolních obcí začali světeckou 
poustku podle obrazu svatého v kapličce (nejspíš sv. Ottona) začali nazývat U 
svatého, U světce, původně latinsky Ad Sanctum, německy Beim Heiligen, a z 
toho vznikl název obce. Místo jednotného "ten světec" se však časem začalo uţívat 
pomnoţného "ty Světce". 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1255. Byl jí záznam pana Vítka 
z Jindřichova Hradce v latinské listině sepsané dne 1. prosince téhoţ roku s 
Řádem německých rytířů při výměně dvou oujezdů - Strmilov a Děbolín - za 10 
lánů u vsi Světce. Oujezd byl panský statek s několika domy poddaných. Tou 
dobou byl v činnosti mlýn, který byl poháněn vodou z hluboké nádrţe pod 
kovárnou čp. 15. Mlýn sousedil s Mikšovou hospodou čp. 15. Tato dvě popisná 
čísla tvořila v roce 1255 nejstarší část Světců, celkem tvořilo obec Světce 10 
selských domů. Dříve byl na Světeckém potoce (dnes Dírenský potok) brod - 
jediné překročitelné místo v rozsáhlé močálovité krajině. Tudy přes Světce vedla 
starodávná stezka mezi hrady jiţních Čech, z Jindřichova Hradce na Chýnov 
(vznikl roku 983), Choustník (1282) a na Prahu. 

 
 

Velký Ratmírov 
Přesné datum zaloţení obce 

Velký Ratmírov dnes jiţ nelze s 
určitostí zjistit. První písemná zmínka o 
obci však pochází z roku 1420.Obec 
měla po staletí německý charakter, jako 
ostatně většina sídel na 
Jindřichohradecku, vlivem zde vládnoucího rodu pánů z Hradce. Jméno obce 
vzniklo pravděpodobně podle dvořenína pánů z Hradce Ratmíra. Kolem roku 
1550 se v okolí Děbolína dolovala stříbrná ruda, pod Velkým Ratmírovem se 
vyrábělo bílé sklo. 

Během 30-ti leté války utrpěl Velký Ratmírov váţné škody. Během 
následujících staletí došlo v obci k několika poţárům, z nichţ největší byl roku 
1908. Tento poţár zachvátil celkem 44 objektů (21 selských usedlostí, 22 domků a 
kaple). Místní občané je však za pomoci sousedních obcí v krátké době vystavěli 
znovu. Ve 20. století byl Velký Ratmírov součástí Jindřichova Hradce. V té době 
však v obci byly zbořeny kostel, škola a při melioracích rovněţ soustava rybníků. 
V roce 1598 měla obec pouze 33 popisných čísel (32 usedlostí a 1 chalupa). V roce 
1654 jiţ 40. 

2.2. Poloha, geologické poměry a klimatické podmínky 

2.2.1. Jindřichohradecký region 

Mikroregion Jindřichohradecko se nachází na území bývalého největšího, 
ale současně řídce zalidněného okresu České republiky, okresu Jindřichův 
Hradec. Na západě sousedí s Třeboňskem, na severu s Táborskem a 
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Pelhřimovskem. Z východu navazuje na Dačický mikroregion a z jihu pak na 
Novobystřicko. Území mikroregionu je charakterizováno poměrně rozsáhlými 
lesními porosty a vodními plochami, zejména rybníky. Jindřichohradecko se pyšní 
především přírodními zajímavostmi a rezervacemi. 

Krajina je mírně zvlněná, většinu území tvoří plochá pahorkatina 
s výškovým rozmezím od 400 do 700 m.n.m Z hlediska krajinného a přírodního 
jde o velmi cenné území s charakteristickými širšími říčními údolími, mnoţstvím 
rybničních soustav, vodních toků a mokřadů. Významným prvkem, jsou hojné 
lesní porosty, které jsou většinou tvořeny monokulturami smrku. 

2.2.2. Horniny a reliéfy 

Geomorfologicky náleţí území mikroregionu k provinci České vysočiny, 
k soustavě Českomoravské, podstoustavě Českomoravská vrchovina a jejímu 
celku Křemešnická vrchovina. 

Pedologicky je území mikroregionu hodnocená jako poměrně jednoduché. 
Převáţnou část regionu pokrývají ţuly a granodiority Českomoravské vrchoviny. 
Ústřední část masivu Jihlavských vrchů a Novobystřická vrchovina obklopují 
území mikroregionu ze severu a východu. Masiv Jihlavských vrchů na východě 
přechází ve značně rozčleněnou pahorkatinu Dačickou, na západě pak 
v obdobnou pahorkatinu Jindřichohradeckou, jejíţ osou je řeka Neţárka. Jiţní část 
území lemuje Javořická vrchovina. 

Na západní hranici navazuje mikroregion na Třeboňskou pánev, která je 
odlišným prvkem v pahorkatinném charakteru povrchu Českomoravské 
vrchoviny; má zvlněný reliéf jen při okrajích a je poloţena ve výšce 400 – 500 
m.n.m. 

2.2.3. Podnebí 

Dle Quitta se nachází mikroregion Jindřichohradecko v mírně teplé a vlhké 
vrchovinné oblasti. Podnebí regionu ovlivňují především rozsáhlé vodní plochy, 
které jsou velkými akumulátory tepla, regulují množství srážek i zchlazování. 
Nejteplejší oblastí je Třeboňská pánev, mezi relativně chladnější oblasti patří 

Studenecko v okolí Javořice a jižní část mikroregionu, kam zasahuje Česká 
Kanada. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 6 a 8°C. Západní větry 
přinášejí dostatečné množství celoročních srážek. Průměrné roční srážky se 

pohybují kolem 600 mm, vyšší roční úhrn srážek má vrchovina Novobystřická a 
masiv Javořice. 

2.2.4. Půdy 

Na území mikroregionu převládají hnědé půdy. Nejrozšířenějším 
půdotvorným substrátem jsou horniny krystalinika, především ţuly, ruly a svory, 
které se navzájem vyznačují podobnými hydrologickými vlastnostmi. Zvětraliny 
tohoto typu, které jsou základem místních půd, jsou lehkého aţ středně těţkého 
zrnitostního sloţení a dobře propustné pro vodu. Na příkřejších svazích vlivem 
těchto vlastností dochází většinou k velmi rychlému povrchovému odtoku vody, 
který způsobuje erozi půdy a její splavení do údolí. Dále se na území 
mikroregionu vyskytují ve velké míře oglejené půdy. Půdy jsou vesměs 
zkulturněné a vyuţívané k zemědělským účelům. 
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2.2.5. Významnější vodní plochy a vodní toky 

Rybníky 
Celý bývalý okres Jindřichův Hradec se vyznačuje přítomností velkého 

počtu rybníků. Jejich celková plocha je více neţ 11,5 tis. hektarů. Zdejší rybníky 
tvoří 20% rybničních ploch celé České republiky. Nejvýznamnějšími staviteli 
rybníků a zejména třeboňské rybniční soustavy byli Štěpánek Netolický a Jakub 
Krčín z Jelčan. 

V podstatě kaţdá členská obec 
mikroregionu má ve svém správním území obecní 
rybníky a současně i poměrně velké vodní plochy 
soukromých rybníků. Mezi největší rybníky patří 
Kačleţský (196 ha), Krvavý (136 ha), 
Ratmírovským rybník (78 ha), Hejtman (58 ha), 
Velký Hroch (50), Vajgar (49), Březina (28), Fejrar 
(27) nebo Krylovec (19). 

 
 

Vodní toky 
Z hydrologického hlediska náleţí území mikroregionu Jindřichohradecko 

do povodí I. řádu Labe, II. řádu Vltava, III. řádu Luţnice, IV. Řádu Neţárka. 
Východně od Jindřichohradecka se nachází hlavní evropské rozvodí – území 
mikroregionu patří Vltavě a Labi (Severní moře), východním směrem pak sbírá 
své přítoky Moravská Dyje (Lipnický potok, Vápovka), která ústí přes Dunaj do 
Černého moře. 

V severní části území mikroregionu teče řeka Kamenice, ze severovýchodu 
pak přitéká řeka Ţirovnice. Soutokem Kamenice a Ţirovnice v obci Jarošov nad 
Neţárkou pak vzniká nejvýznamnější vodní tok 
celé oblasti – řeka Neţárka. Neţárka je ve správní, 
území mikroregionu z velké části regulována a 
stabilizovaná. S ohledem na zkušenosti z roku 2002 
je však třeba zajistit protipovodňovou ochranu 
ohroţených objektů v záplavovém území. Tento 
problém můţe být ještě horší u menších toků 
v mikroregionu, kde nejsou stanovena záplavová 
území, coţ způsobuje problémy při vydávání 
stavebních povolení apod. 

V jiţní části regionu pak protéká Hamerský potok, který se v Jindřichově 
Hradci vlévá do rybníka Vajgar. Mezi dalšími vodními toky, jejichţ význam je 
spíše místní, je moţné zmínit například Radouňský potok, Lodhéřovský potok 
nebo potok Rosička. 

 
Ostatní vodní plochy 

Vodní plochy většího významu se nacházejí vně hranic mikroregionu. Jde 
především o Třeboňskou rybniční soustavu, která vznikla masivním mýcením 
lesů a vysušováním pozemků západním směrem od území mikroregionu 
Jindřichohradecko. Postupně tak vznikla důmyslná síť vodních stok, umělých 
kanálů a více neţ 500 rybníků. Nalezneme zde malé půlhektarové vodní plochy, 
ale také velké rybníky, aţ po ten největší – Roţmberk (katastrální výměra 
Roţmberka je 677 ha, vodní hladina má plochu 489 ha, v případě, ţe k němu 
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přičteme i sousední rybník Vítek, od kterého je oddělen pouze menší hrází, je 
velikost rybníka pak 721 ha) 

Další významnou plochou jsou rybníky Kačleţský (196 ha) a Krvavý (136 
ha), které se nacházejí mezi katastry obcí Člunek a Hospříz a tvoří přírodní 
rezervaci. Dohromady mají cca 400 ha a představují významnou ornitologickou 
základnu. 

2.3. Infrastruktura a doprava 

2.3.1. Vodohospodářská infrastruktura 

Situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury je v jednotlivých obcích 
rozdílná. Z hlediska zásobování pitnou vodou nejsou na území mikroregionu 
ţádné větší potíţe. Kromě Horního Skrýchova, kde obyvatelé čerpají pitnou vodu 
z vlastních zdrojů (studní), je vodovod ve všech členských obcích. Mikroregion je 
napojen na vodárenskou soustavu jiţní Čechy se zdrojem vody v Římovské nádrţi 
a úpravnou vody v Plavu. Město Jindřichův Hradec je dále zásobováno pitnou 
vodou ze skupinového vodovou Horusice – Jindřichův Hradec se zdrojem vody 
v podzemních vrtech a úpravnou vody v Dolním Bukovsku. 

Obecně je moţné říci, ţe ve většině případů pokrývá veřejný vodovod 
potřeby obyvatel obcí mikroregionu, jednotlivé místní části pak v některých 
případech čerpají vodu z vlastních studní. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, 
ţe vybudování veřejných důvodů i v těchto osadách by mělo být předmětem 
zájmu kaţdé obce, protoţe ne ve všech případech mají studně potřebnou 
vydatnost vody. 

 
Tabulka č. 3  Vybavenost obcí vodohospodářskou infrastrukturou 

Město/obec Veřejný vodovod Kanalizace s napojením na ČOV 

Jindřichův Hradec ano ano 

Nová Včelnice ano ano 

Jarošov nad Neţárkou ano ano 

Horní Skrýchov ne ne 

Horní Radouň ano ne 

Kostelní Radouň ano ano 

Okrouhlá Radouň ano ano 

Roseč ano ano 

Lodhéřov ano ne 

Rodvínov ano ano 

Stříţovice ano ano 
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Hospříz ano ano 

Člunek ano ano 

Deštná ano ano 

Bednáreček ne ne 

Vícemil ano ano 

Světce ano ano 

Velký Ratmírov ano ano 

Zdroj: www.risy.cz 

2.3.2. Odpadové hospodářství 

Svoz tuhého domácího odpadu zajišťuje pro všechny obce společnost AVE 
CZ odpadové hospodářství, která v roce 2006 odkoupila 100% podíl od firmy 
Tesco Jindřichův Hradec s.r.o, která se starala o odpad na území mikroregionu od 
roku 1993. Odpad je od roku 1995 sváţen na skládku Fedrpuš, která leţí nedaleko 
místní části Otín a slouţí k ukládání odpadu pro dvě třetiny území bývalého 
okresu Jindřichův Hradec (cca 90 000 obyvatel). 

V současné době se všechny obce zaměřují také na separovaný odpad. Firma 
AVE CZ odpadové hospodářství provádí separovaný sběr v některých částech 
mikroregionu (sklo, papír, PET lahve, částečně bioodpad). Nebezpečné odpady,  
jako jsou např. akumulátorové baterie, suché galvanické články, zbytky barev, 
laků a ředidel, zbytky léků, upotřebený automobilový olej, staré zářivky, 
televizory, zařízení domácího chlazení apod. lze předat sběrných dvorů v 
Jindřichově Hradci a v Nové Včelnici.  

Velice oţehavou otázkou v mikroregionu je návrh Správy úloţišť 
radioaktivního odpadu, která vytipovala tři z jedenácti moţných lokalit pro 
budoucí úloţiště odpadu právě v Jihočeském kraji (Vlksice u Milevska na Písecku, 
vojenský výcvikový prostor Boletce na Českokrumlovsku a obec Lodhéřov 
z mikroregionu Jindřichohradecko). Posláním hlubinného úloţiště je uchovat 
radioaktivní odpad v bezpečné izolaci tak dlouho aţ se přirozeným rozpadem 
přemění a přestane být nebezpečný. Tato doba je řádově sto tisíc let. To znamená, 
ţe vybraná lokalita musí splňovat zejména přísné podmínky pro geologické 
prostředí. K uvedení úloţiště do provozu by mělo zřejmě dojít aţ v roce 2065, ale 
do územních plánů by měly být vládou schválené lokality zapracovány jiţ ve 
druhém desetiletí tohoto století. Celý problém se setkává s odporem jak 
vytipovaných obcí, tak celého Jihočeského  kraje v čele s jeho hejtmanem. 
Jihočeský kraj, který vţdy stavěl svou atraktivitu na čistém ţivotním prostředí, jiţ 
nyní musí hořce nést přítomnost Jaderné elektrárny Temelín, a proto by se 
přítomnost další obdobně nebezpečné a „odpuzující“ lokality mohla výrazně 
podepsat na sníţení zájmu návštěvníků, turistů, investorů, zájemců o bydlení a 
dalších. 

http://www.risy.cz/
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2.3.3. Energetická infrastruktura 

Z pohledu zásobování obcí elektrickou energií nejsou v daném regionu 
ţádné větší problémy, dominantní postavení na trhu poskytovatelů elektrické 
energie má energetická skupina  E.ON Česká republika. Plyn je zaveden do více 
neţ poloviny obcí, horší situace je však u menších místních částí jednotlivých obcí. 
Napojení jednotlivých menších sídel a objektů v obcích na plynovod je otázkou 
spíše finančního charakteru. Páteří plynofikovaného území regionu je tranzitní 
plynovod, který protíná mikroregion směrem od Dačic, vede přes Lodhéřov, kde 
je současně i regulační stanice a pokračuje dále směrem na Veselí  nad Luţnicí. 
Jednotlivé plynovody, které v mikroregionu tvoří poměrně hustou síť, jsou 
napájeny vysokotlakým plynovodem DN 400 České Budějovice – Obrataň, který 
zásobuje převáţnou část východní části Jihočeského kraje. Veškeré plynovody 
jsou také ve správě společnosti E.ON České republika.  

V souvislosti s městem Jindřichův Hradec je potřeba připomenout, ţe síť 
plynovodů má dostatečnou rezervu i pro případné další podnikatelské aktivity 
nebo bytovou zástavbu. 

 
 
Tabulka č.  4 Vybavenost obcí energetickou infrastrukturou 

Město/obec Elektrifikace Plynofikace 

Jindřichův Hradec ano ano 

Nová Včelnice ano ano 

Jarošov nad Neţárkou ano ano 

Horní Skrýchov ano ano 

Horní Radouň ano ano 

Kostelní Radouň ano ne 

Okrouhlá Radouň ano ano 

Roseč ano ano 

Lodhéřov ano ano 

Rodvínov ano ano 

Stříţovice ano ano 

Hospříz ano ne 

Člunek ano ne 

Deštná ano ano 

Bednáreček ano ne 

Vícemil ano ne 
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Světce ano ano 

Velký Ratmírov ano ano 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

2.3.4. Telekomunikační infrastruktura 

Telefonní sítě jsou v dané oblasti zavedeny do všech obcí, kaţdá obec má 
také veřejnou telefonní stanici. Přestoţe je na území mikroregionu dostatečné 
mnoţství vysílačů (zastoupení mají všechny tři u nás působící společnosti), 
objevují se v některých oblastech regionu problémy s dosahem signálu 
poskytovatelů mobilních telefonních sluţeb. Je to dáno především kopcovitým 
charakterem krajiny v některých částech mikroregionu.  

Jedním z fenoménů současnosti v oblasti komunikace je internet, který je 
vyuţíván ke komunikaci ve všech odvětvích jak terciární, tak i sekundární sféry. 
Dokonce se prostřednictvím podnikajících firem stává nutností i pro firmy 
podnikající v primárním sektoru. V mikroregionu je na tom z hlediska připojení 
nejlépe Jindřichův Hradec, coţ jasně vyplývá z jeho velikosti. Ve městě je moţné 
připojení přes místní firmu JH Comp s.r.o., dále pak prostřednictvím UPC. 
V ostatních obcích je moţné připojení přes JH Comp s.r.o. (Jarošov nad Neţárkou, 
Horní Skrýchov, Horní Radouň, Hospříz, Deštná, Kostelní Radouň, Okrouhlá 
Radouň, Roseč, Stříţovice, Světce, Velký Ratmírov, Vícemil).  

Samozřejmé je i při připojení prostřednictvím mobilních operátorů 
v závislosti na kvalitě přenášeného signálu. Všechny obce si uvědomují sílu tohoto 
komunikačního nástroje a i ty nejmenší obce se snaţí poskytnout svým 
obyvatelům dobré zázemí z hlediska dostupnosti připojení k internetu a současně 
se i jeho prostřednictvím prezentovat – mimo Světců disponují obce vlastními 
webovými stránkami. 

2.3.5. Doprava a dopravní obslužnost 

Silniční doprava a síť silnic 
Z hlediska dopravy má největší význam opět město Jindřichův Hradec, 

které tvoří přirozený dopravní uzel mikroregionu. Směrem od Třeboně vede do 
Jindřichova Hradce komunikace I. třídy č. 34 (E551), ze které u města vyúsťuje 
komunikace II. třídy, která pokračuje členskými obcemi Hospříz a Člunek směřuje 
dále na Kunţak. Silnice E551 pokračuje směrem po vnějším okraji města 
Jindřichův Hradec a tvoří tak jeho obchvat. Poté vede severním směrem kolem 
Jarošova nad Neţárkou a Nové Včelnice směrem na Kamenici nad Lipou. Tímto 
směrem tvoří silnice přirozený přivaděč k dálnici D1, coţ je jeden z hlavních 
důvodů vysoké intenzity dopravy na této komunikaci (celoroční průměrná 
dopravní intenzita v obchvatové části města je více neţ 11 000 vozidel denně). 

Z Jarošova nad Neţárkou vede další důleţitá komunikace I. třídy č. 23 (směr 
Třebíč), která přichází od Kardašově Řečice přes místní část města Jindřichův 
Hradec – Děbolín a směřuje přes Telč do Třebíče. V Jarošově nad Neţárkou se na 
ní napojují dvě komunikace II. třídy, jedna vede přes obec Bednáreček směrem na 
Popelín (II/134), druhá pak přes místní část Jarošova nad Neţárkou Zdešov 
směrem na Ţirovnici (II/132). Na komunikaci č. 23 se v těsné blízkosti města 
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Jindřichův Hradec napojuje silnice II. třídy č. 128 (Padov – Nová Bystřice), která 
pokračuje dále na Lodhéřov a Deštnou a tvoří tak západní osu části mikroregionu. 

Ostatní části mikroregionu jsou protkány sítí komunikací III. třídy a 
místními komunikacemi, které zabezpečují dopravní obsluţnost i těch nejmenších 
obcí a jejich místních částí. 

 
 

Autobusová dopravní obslužnost 
Autobusová dopravní obsluţnost je většinou členských obcí hodnocena jako 

dostačující. V některých obcích se potýkají s problémy nedostatečného počtu spojů 
(zejména pro děti, které dojíţdějí do škol mimo obec). Především v odpolední 
době a o víkendech je v některých obcích počet spojů skutečně velmi malý (v 
některých místních částech dokonce nulový) a je nutné řešit tuto situaci pouţitím 
vlastního vozidla. Jedná se však pouze o výjimečné případy. 

V Jindřichově Hradci je zavedena velice dobře fungující Městská hromadná 
doprava (MHD). Hlavním tahem je linka autobusové nádraţí – Masarykovo 
náměstí – sídliště Hvězdárna – sídliště Vajgar – Jitka (Otín). 

 
Železniční doprava 

Mikroregionem prochází od západu směrem na severovýchod ţelezniční 
trať č. 204 Jihlava – Veselí nad Luţnicí. Z členských obcí Jindřichohradecka má 
tato trať zastávku v Bednárečku, Jarošově nad Neţárkou, Rodvínov, Jindřichově 
Hradci, v místní části Děbolín a ve Velkém Ratmírov. Významným dopravním 
prvkem na Jindřichohradecku je pak i úzkokolejná trať, která současně rozvíjí 
turistický potenciál mikroregionu. Má dvě trasy, z nichţ jedna končí v Nové 
Bystřici a druhá v Obratani. Více informací o úzkorozchodné trati je obsaţeno 
v kapitole 2.7.1. Nejvýznamnější historické a kulturní památky. 

 
Letiště v Jindřichově Hradci 

Veřejné vnitrostátní letiště se nachází na 
severozápadním okraji okresního města a je zasazeno do 
typické jihočeské krajiny s rybníky a lesními porosty. Jeho 
blízkost a snadná dostupnost z městské zástavby dává 
příleţitost k rodinným výletům a turistickým akcím s 
moţností sledování leteckého provozu, sportovního létání a 
parašutismu. K tomu slouţí nejen vyhrazené prostory pro 

diváky, ale i letištní restaurace s barem, vyhlídkovou terasou a profesionální 
obsluhou. Bezprostřední sousedství rybníků "U Polívek" umoţňuje v letních 
měsících odpočinek s koupáním.  

2.3.6. Stav komunikací 

Stav komunikací v jednotlivých částech mikroregionu vykazuje značné 
rozdíly, coţ je dáno i polohou některých obcí na dopravních tazích celokrajského 
významu, na rozdíl od menších obcí s polohou okrajovou, nemajících význam pro 
dopravu ve větším spádovém území. 
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2.3.7. Cyklodoprava 

Předpoklady pro rozvoj cyklistické dopravy 
Jindřichohradecko má vzhledem k charakteru území, na kterém se rozkládá, 

poměrně vhodné podmínky pro rozvoj cyklodopravy. Hustá síť pozemních 
komunikací, atraktivní příroda s mnoţstvím zajímavostí a kulturních památek a 
pahorkatiná oblast s nepříliš velkým převýšením – to vše jsou reálné předpoklady 
pro rozvoj cykloturistiky. Kromě topografie mikroregionu je pro cyklistickou 
dopravu optimální i vzdálenost mezi obcemi mikroregionu a centrem oblasti – 
městem Jindřichův Hradec, které samo o sobě představuje turisticky atraktivní 
destinaci. Všechny výše jmenované předpoklady předurčují záměr rozvíjet síť 
cyklostezek a tras v mikroregionu Jindřichohradecko k úspěchu. 

Jindřichohradecko má potencionálním cykloturistům co nabídnout. Na 
jihozápadě sousedí s CHKO Třeboňsko – kraj rybníků, umělých kanálů a vodních 
stok – zde je terén jen málo zvlněný. Směrem na východ k Jindřichovu Hradci se 
terén více vlní a přibývá kopců. Z Jindřichova Hradce pak vychází obě zmíněné a 
turisty vyhledávané úzkorozchodné ţelezniční trasy. Dále na východ se 
cykloturisté dostanou do prostoru, kde z jihu zasahuje do území přírodní park 
Česká Kanada. Zdejší krajina se vyznačuje mnoţstvím lesů, menších rybníků a 
místy také ţulovými balvany. Tento kraj je velice vhodný pro cykloturistiku, 
především díky málo frekventovanými silnicemi třetí třídy často lemovanými 
alejemi stromů. Obdobný charakter a předpoklady pro rozvoj má i severní část 
území mikroregionu. 
 
Síť cyklotras v mikroregionu 

V mikroregionu Jindřichohradecko existuje jiţ doporučená síť cyklotras, 
která koresponduje s výše uvedenými předpoklady pro rozvoj cyklodopravy, není 
však kompletně ještě zaznamenaná v terénu. Kaţdým rokem je toto značení 
rozšiřováno a celá síť cyklotras je upravována. Nejfrekventovanější cyklostezky 
jsou kompletně rekonstruovány, a to především díky dotacím získaných na jejich 
rozvoj. Současně byl zpracován městem Jindřichův Hradec generel rozvoje 
cyklistické dopravy v regionu, na jehoţ základě se budují nové cyklotrasy. 
Regionem prochází i velmi známá dálková cyklotrasa Greenways Praha – Vídeň. 
Kromě ní se region můţe pyšnit hustou sítí cyklostezek, jejichţ hlavní výhodou je 
ţe procházejí téměř celým Mikroregionem Jindřichohradecko a zajišťují tak 
dostatečnou moţnost přepravy na kole mezi jednotlivými obcemi.  

Ve vzájemné spolupráci se snaţí členské obce realizovat projekty týkající se 
rozvoje cykloturistiky. Příkladem můţe být v roce 2004 společné vydání 
„Mapového průvodce Mikroregionem Jindřichohradecko“, který získal v rámci 
konání devátého ročníku národní přehlídky propagačních materiálů měst a 
regionů Tourpropag Písek v kategorii průvodců druhé místo. V roce 2006 
vybudoval mikroregion 20 odpočívadel pro cyklisty, které následně doplnil 
cykloturistickou mapou. Dále byl zrealizován projekt na značení 160 km cyklotras 
a cyklostezek nacházejících se na území mikroregionu. Přirozené centrum těchto 
cyklotras pak tvoří největší město mikroregionu Jindřichův Hradec, kde se 
v posledních deseti letech opravilo či nově vybudovalo hned několik cyklostezek: 

 Jindřichův Hradec – Děbolín (3,6 km) 
 Jiráskovo předměstí (0,62 km) 
 podél Neţárky Jindřichův Hradec (0,494 km) 
 Jindřichův Hradec – Rodvínov (0,7 km) 
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 Vajgar – Otín (0,977 km) 
 Jindřichův Hradec – Dolní Skrýchov (0,87 km) 
 Horní Ţďár – Dolní Ţďár (0,48 km) 
 Obora (0,703 km) 

 
Tyto cyklostezky pomohly vyřešit dlouhodobý problém cyklodopravy 

s dopravou obyvatel (do školy, do zaměstnání) v městě Jindřichův Hradec a jeho 
spojení s nejbliţšími osadami. I nadále se počítá se zbudováním dalších 
cyklostezek. Vznikne tak velmi dobrá síť pro ekologickou dopravu. 

 
V následujícím přehledu jsou uvedeny doporučené cyklotras procházející 

Mikroregionem Jindřichohradecko. 
 
Tabulka č. 5   Doporučené cyklotrasy v mikroregionu 

Průběh trasy 

Délka 

trasy 

(km) 

Náročnost trasy 

J. Hradec – Jindřiš – Rodvínov – Matějovec – Jarošov nad 

Neţárkou – Lovětín – Nová Včelnice – Okrouhlá Radouň – 

Kostelní Radouň – Karlov – Černý les – Horní Skrýchov – J. 

Hradec 

37 
lehká trasa – treking i 

silniční kola 

J. Hradec – Horní Ţďár – Dolní Ţďár – Malíkov nad 

Neţárkou – Nová Ves – Lásenice – Dvorce – Ovčín – Stráţ 

nad Neţárkou – Plavsko – Políkno – J. Hradec 

30 
středně náročná – 

treking, MTB 

J. Hradec – Studnice – Pluhův Ţďár – Červená Lhota – Nový 

dvůr – Předboř – Choustník – Mlýny – Psárov – Mnich – 

Březina – Deštná – Lodhéřov – J. Hradec 

63 
těţká trasa – silniční 

kola, treking 

Počátky – Popelín – Česká Olešná – Kamenný Malíkov – 

Zdešov – V Koncích – Štítné – Ţirovnice – Počátky 
33 

lehká trasa – treking i 

silniční kola 

J. Hradec – Buk – Ratiboř – Roseč – rybník Holná – 

Holenský dvůr – Svatá Barbora – Rýdův kopec – Děbolín – 

Studnice – J. Hradec 

33 
středně náročná – 

treking, MTB 

J. Hradec – Horní Ţďár – Horní Pěna – Bílá – Číměř – 

Kačleţský rybník – Kačlehy – Hrutkov – Otín – J. Hradec 
33 

středně náročná – 

treking, MTB 

J. Hradec – Dolní Radouň – Kostelní Radouň – Okrouhlá 

Radouň – Horní Radouň – Bezděchov – Bozděchovská 

myslivna – Kutlov – Kamenice nad Lipou 

23 
lehká trasa – treking i 

silniční kola 

Kunţak – Stříţovice – Vlčice – Malý Ratmírov – 

Mutyněveský rybník – Nová Olešná – Česká Olešná – U 

kapličky – Strmilov – Olšany – Kunţak 

30,5 
lehká trasa – treking, 

MTB 

Zdroj: KČT, cykloturistické mapy 

 

 
Greenways Praha – Vídeň 

Mezinárodní cyklotrasa Greenways  (evidenční číslo dle KČT 32) přichází na 
území mikroregionu Jindřichohradecko směrem od plané nad Luţnicí, přes obce 
Tučapy, Dírná, Červená Lhota a Pluhův Ţďár. Dále vede přes Studnici (místní část 
Lodhéřova), prochází městem Jindřichův Hradec a přes Horní Ţďár (místní část 
Jindřichova Hradce) pokračuje dále směrem na jih, mimo území mikroregionu. 
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Greenways je koncept a program pro podporu regionálního a místního 
rozvoje na základě šetrné turistiky. Vybízí a pomáhá hledat trasy neobjevených a 
zapomenutých krás a zajímavostí ve městech, na vesnicích a v krajině. Podél 
těchto tras označených Greenways program podporuje ochranu památek, přírody, 
místní tradice či jiné zajímavé činnosti. Tyto trasy pak nabízejí turistům komplexní 
záţitek propojený s tzv. geniem loci. Současně je tímto místní kultura a příroda 
provázána šetrně s ekonomickou prosperitou místních podnikatelů a v konečném 

důsledku přináší prosperitu všem 
obyvatelům podél této trasy. Symbióza 
neziskové a komerční sloţky programu tak 
nesporně přispívá k trvale udrţitelnému 
rozvoji území, kterým tyto trasy procházejí. 

Cyklotrasa Greenways z Prahy (Tábor 
– Jindřichův Hradec – Znojmo)  do Vídně 
není jediným projektem Greenways v České 
republice. Nadace Partnerství rozvinula 

v uplynulých letech i velký projekt Moravských vinařských stezek a připravila 
Greenways z Krakova přes Moravu (Nový Jičín – Prostějov – Brno – Mikulov) do 
Vídně. Greenways se tak stávají osou pro turistické produkty a pomáhají rozvoji 
obcí, měst i regionů. Myšlenka a realizace Greenways rovněţ pomáhají vytvářet 
historické a kulturní povědomí regionu a podporovat ekonomické aktivity přímo 
svázané s příjemným a zdravým ţivotním prostředí. 

2.4. Ekonomické prostředí 

Přirozeným centrem průmyslové výroby je město Jindřichův Hradec. 
Nejvíce podnikatelských subjektů působí především v oblasti sluţeb a obchodu 
(pohostinství a cestovní ruch), pak ve stavebnictví a průmyslu. Ačkoliv se jedná o 
zemědělskou oblast, tvoří zemědělství nejmenší část podnikání, coţ dokazuje i 
následující graf. Tato situace vzniká především kvůli špatným podmínkám pro 
menší podnikatele a finanční náročnosti odvětví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podíl podnikatelských subjektů dle odvětví

5%

26%

69%

zemědělství

průmysl

obchod
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2.4.1. Významné podniky 

K největším podnikům sídlícím v Jindřichově Hradci patří STAVCENT a.s., 
HB Beton s.r.o. a JEDNOTA s.d. Podniky v Jindřichově Hradci jsou zaměřeny 
především na stavební a potravinářský průmysl. Podnikatelské aktivity 
v ostatních obcích jsou zaměřeny výrazně zemědělsky – většina z nich se zabývá 
ţivočišnou i rostlinou produkcí. 

Z hlediska počtu zaměstnanců je kromě podniků v Jindřichově Hradci je 
velmi významným podnikem Tecnocap s.r.o., který sídlí v obci Stříţovice. Podnik 
produkuje  potravinářské obaly (kruhové konzervové plechovky, víka 
konzervovacích sklenic apod.). Dalším, co do počtu zaměstnanců obdobným 
podnikem, je Tebo a.s. Nová Včelnice, která se zabývá zpracováním textilií pro 
výrobu obuvi, galanterie, oděvů a hraček. Konkrétně se jedná o  nejrůznější 
přikrývky, prostěradla, dekorační plyše, textilní tapety, atd. Tebo a.s. je rovněţ 
dodavatelem přikrývek pro nemocnice, zdravotnická zařízení, hotely, apod. 
Významnými zaměstnavateli jsou dále Jihotvar se sídlem v Jarošově nad 
Neţárkou (jeden z předních výrobců betonářských výrobků a uţitkové, zahradní 
a ozdobné keramiky) nebo Leonhardy (německá firma zabývající se zpracováním 
elektromechanických dílů, která má pobočku v Rodvínově). 

2.4.2. Příležitosti k podnikání 

Ne všechny obce m mikroregionu mají zpracovanou územně plánovací 
dokumentaci. Většina z nich však počítá ve svých správních územích 
s vyčleněním ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit, popř. doplněním 
stávajících. U menších obcí jsou stávající průmyslové oblasti spojeny většinou se 
zemědělskými areály nebo s ojedinělými podniky, které v katastrech sídlí. 
V Jindřichově Hradci jsou podnikatelské aktivity soustředěny do tří základních 
zón – Jiráskovo předměstí (46 ha), Jarošovská ulice (59 ha) a Otín (29 ha), přičemţ 
se většinou jedná o lehký průmysl. K dispozici jsou zde i další plochy k podnikání, 
v současné době jsou na prodej ke komerčním účelům pozemky za Jiráskovým 
předměstím směrem na Třeboň. 

2.4.3. Struktura zaměstnanosti 

V Mikroregionu Jindřichohradecko je sice do značné míry zakořeněna 
zemědělská tradice, i čemţ svědčí i velký počet zemědělských podniků, které 
zaměstnávají i více neţ 50 zaměstnanců, nejvíce ekonomicky aktivních je však 
zaměstnáno v terciární sféře – ve sluţbách. I přesto je na Jindřichohradecku o 
několik málo % více obyvatel zaměstnáno v zemědělství neţ v celém Jihočeském 
kraji. Podíl dalších odvětví téměř kopíruje hodnoty za celý kraj. 

2.4.4. Nezaměstnanost 

Tabulka č. 6 – Míra nezaměstnanosti 

Průměrná míra nezaměstnanosti - okres Jindřichův Hradec 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% 6,8 6,8 6,3 4,8 3,6 6,7 

Zdroj: Úřad práce Jindřichův Hradec 
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Z tabulky i grafu je vidět, ţe nezaměstnanost v okrese Jindřichův Hradec se 

drţí na relativně malé úrovni. Nejvyšší nezaměstnanost byla v letech 2004 a 2005, 
coţ bylo způsobeno především přerušením výroby v místní textilní továrně. Od 
roku 2005 do roku 2009 nezaměstnanost stálé klesala. V současnosti se pohybuje 
opět relativně vysoko, coţ je důsledek celorepublikové ekonomické krize.  

2.5. Sociální vybavenost a sluţby 

2.5.1. Sociální a zdravotní vybavenost 

Zdravotnické sluţby v mikroregionu jsou zajišťovány především 
prostřednictvím nemocnice s poliklinikou v Jindřichově Hradci. Nemocnice byla 
zaloţena jiţ v roce 1893 s kapacitou 70 lůţek. V současné době má nemocnice cca 
450 lůţek celkem na 11ti odděleních (interní, nervové, dětské, ţenské, oční, 
chirurgické, ARO, ušní-nosní-krční, urologické, ortopedické a ošetřovatelské 
péče).  V roce 2001 byl otevřen nově vystavený pavilon akutní medicíny. V roce 
2003 bylo do provozu uvedeno nově postavené hemodialýzační středisko 
s nefrologickou ambulancí. V roce 2007 se z příspěvkové organizace stal 
soukromý subjekt Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. 22. prosince 2008 byl 
slavnostně uveden do provozu babybox. Ve městě se nachází ještě několik 
ordinací soukromých lékařů. V soukromém vlastnictví jsou i místní lékárny. 
Z menších měst mikroregionu disponují vlastním zdravotnickým zařízením pouze 
města Nová Včelnice, Deštná a obec Stříţovice. Ostatní obce mají zajištěnu 
zdravotní péči většinou pouze ve vyhrazenou dobu (cca 1x za týden, 1x za měsíc) 
nebo jsou jejich obyvatelé nuceni dojíţdět do větších sídel v okolí. Spádovou 
oblast tvoří tři největší města – Jindřichův Hradec, Nová Včelnice a Deštná.  

Průměrná míra nezaměstnanosti - okres Jindřichův 
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2.5.2. Pošty, peněžní ústavy a další služby 

Vybavenost v oblasti poštovních sluţeb v řešeném území je dostačující a 
odpovídá potřebám obyvatel mikroregionu. Některé menší obce nemají vlastní 
poštovní pobočku a jsou tedy napojeny na příslušný poštovní obvod. 

V oblasti peněţních sluţeb poskytuje v Jindřichově Hradci své sluţby kromě 
České pošty také Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Ge Money Bank, 
Českomoravská stavební spořitelna, Česká podnikatelská pojišťovna a další 
instituce. Zajímavostí je přítomnost pobočky rakouské banky Waldviertel 
Sparkasse von 1842. Pobočka České spořitelny se také nachází v Nové Včelnici. 
Vzhledem k malým vzdálenostem mezi jednotlivými obcemi mikroregionu je tedy 
moţné konstatovat, ţe situace odpovídá současným poměrům v této oblasti 
v České republice. 

Ve městě Jindřichův Hradec mají svá zastoupení i různé státní úřady, 
správní orgány a instituce. Jedná se například o Finanční úřad, Úřad práce, 
Okresní soud, Okresní státní zastupitelství, Katastrální úřad, pracoviště 
pozemkového fondu České republiky, Okresní správa sociálního zabezpečení, 
územní pracoviště Krajské hygienické stanice, Zemědělská agentura MZE, 
pracoviště Zemědělské vodohospodářské správy a další. 

2.6. Školství a vzdělávání 

Vzhledem k velikosti jednotlivých obcí mikroregionu je zřejmé, ţe většina 
z nich nemá vlastní školní zařízení. Logicky se tak vytvářejí tři základní spádová 
místa, kam dojíţdějí mladí občasné mikroregionu do mateřských a základních 
škol. Jsou jimi Jindřichův Hradec, Nová Včelnice a Kunţak (ten je jiţ mimo 
hranice mikroregionu, vzhledem ke své poloze má k němu však logickou vazbu). 
Z menších obcí pak disponují základní školou a školkou město Deštná a obce 
Jarošov nad Neţárkou, Lodhéřov. Mateřská škola je k dispozici kromě spádových 
oblastí ještě v obcích Hospříz a Stříţovice. 

Základním problémem venkovských škol je nízký počet ţáků a na to 
navazující rentabilita provozu. Většina obcí jiţ mateřské a základní školy 
nezřizuje, některé obce jsou nuceny i školky a pětileté školy rušit.  

 
Tabulka č.  7 Přehled vybavenosti obcí školami 

Obec 
Mateřská 

škola (počet) 

Základní 

škola 

(počet) 

Střední škola 

(počet) 

Vysoká škola 

(počet) 

Jindřichův Hradec ano (4+4) ano (6) ano () ano (1) 

Nová Včelnice ano ano ne ne 

Jarošov nad Neţárkou ano ano ne ne 

Horní Radouň ne ne ne ne 

Horní Skrýchov ne ne ne ne 

Okrouhlá Radouň ne ne ne ne 
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Kostelní Radouň ne ne ne ne 

Rodvínov ne ne ne ne 

Člunek ne ne ne ne 

Lodhéřov ano ano ne ne 

Deštná ano ano ne ne 

Vícemil ne ne ne ne 

Bednáreček ne ne ne ne 

Hospříz ano ne ne ne 

Světce ne ne ne ne 

Velký Ratmírov ne ne ne ne 

Roseč ne ne ne ne 

Stříţovice ano ne ne ne 

Zdroj: vlastní průzkum 

2.6.1. Vysoké školy a univerzity 

Nejvýznamnějším vzdělávacím zařízením v mikroregionu je Vysoká škola 
ekonomická – fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Fakulta managementu 
byla zaloţena v roce 1994, je nejmladší, šestou fakultou VŠE v Praze a současně 
jedinou její fakultou umístěnou mimo hlavní 
město. Přesto jiţ dosáhla výsledků 
srovnatelných s fakultami, které se mohou 
pochlubit dlouholetou historií. Základní 
orientace fakulty je ekonomicko-manaţerská. 
Hlavním pedagogickým záměrem je snaha 
vybavit absolventy moderními znalostmi 
dovednostmi, které jim umoţní úspěšně řešit 
problémy manaţerské praxe v ziskově i 
neziskově orientovaných organizacích i orgánech státní správy a samosprávy.  

Součástí fakulty je i Univerzitní sportovní klub, díky němuţ je moţnost 
sportovního vyţití pro studenty velmi rozsáhlá. USK zajišťuje také mnoho 
jednorázových sportovních akcí – mnohé z nich se staly jiţ tradicí – například 
Jindřichohradecká hodinovka. Univerzitní sportovní klub se můţe pochlubit také 
výbornými výsledky při reprezentaci fakulty a tím i města Jindřichův Hradec a 
celého regionu v mezinárodních soutěţích, např. ziskem druhého místa ve fotbale 
na turnaji pořádaném v nizozemském Eindhovenu. Kaţdoročně se tým USK také 
zúčastňuje extrémního závodu mistrovství České republiky v Adventure Race. 

Jednou z velkých předností fakulty je ubytování a stravování studentů a 
zaměstnanců přímo v areálu univerzitních kolejí, kde fakulta ubytovává více neţ 
300 studentů. Koleje mají vlastní hřiště na pláţový volejbal, basketbalové koše, 
stul na stolní tenis a posilovnu. 
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2.6.2. Střední školy a odborná učiliště 

Všeobecně platí, ţe čím vyšší je dosaţené vzdělání, tím jsou vyhlídky na 
trhu práce lepší a tím snáze se uskutečňuje obnovování kvalifikace a rekvalifikace. 
Lepší šanci na uplatnění mají absolventi aspoň středoškolského vzdělání. 
V mikroregionu působí 4 střední školy zřizované Krajským úřadem v Českých 
Budějovicích a jedna soukromá škola. Jindřichův Hradec tak přirozeně tvoří 
centrum vzdělávání pro celý mikroregion. Ţáci z celého mikroregionu mohou 
vybírat z těchto středních škol – Gymnázium V. Nováka, Obchodní akademie T. 
G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Střední odborná 
škola a Střední odborné učiliště J. Hradec, Soukromá střední škola obchodu, 
sluţeb a provozu hotelů, s.r.o. a Střední zdravotnická škola J. Hradec. 

2.7. Kultura, cestovní ruch a sport 

2.7.1. Nejvýznamnější historické a kulturní památky 

Nejvýznamnější historické památky mikroregionu se nacházejí ve městě 
Jindřichův Hradec, Jedná se především o Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec a 
městskou památkovou rezervaci včetně nám. Míru se sloupem Nanebevzetí 
Panny Marie, kostela sv. Jana Křtitele a Neţárecké brány. Významnou technickou 
památkou mikroregionu je úzkokolejná trať. Z ostatních měst mikroregionu stojí 
za zmínku Nové Včelnice či Deštná. 
 
Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec 

Komplex budov hradu a zámku Jindřichův Hradec je po Praţském hradu a 
zámku v Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším památkovým objektem 
v České republice. Rozkládá se na více jak 3 ha, má 320 místností. V interiérech je 
uloţeno  cca 10 000 uměleckých předmětů.  

Během sedmi staletí se zde vystřídali generace tří 
předních šlechtických rodů: pánů z Hradce (1220-1604), 
Slavatů (1604-1691) a Černínů z Chudenic (1693-1945). 

Největší rekonstrukce a opravy hradu a zámku byly 
dokončeny v r. 1993, vyţádaly si částku přes 120 mil. 
korun. Kromě prohlídkových tras se kaţdý rok v areálu 
jindřichohradeckého zámku koná mnoho kulturních a 
společenských akcí (např. Folková růţe, operní 

představení, činohra, slavnosti města, , koncerty, plesy, noční prohlídky 
v kostýmech, apod.) 
 
Jindřichohradecké úzkokolejky 

Jindřichohradecko se můţe pochlubit unikátní technickou památkou – 
úzkorozchodnou tratí, která začíná v Jindřichově Hradci, krátce na městem se 
rozdvojuje severně na Obrataň a jiţně na Novou Bystřici.  

Trasa Jindřichův Hradec – Nová Bystřice měří 33 km a vede malebnou částí 
regionu, tzv. Českou Kanadou, mezi lesy, rybníky a loukami. Vlakové stanice se 
nacházejí v těchto místech: Jindřiš, Blaţejov, Malý Ratmírov, Stříţovice, Kunţak, 
Kaproun, Senotín, Hůrky a Albeř. Trať byla otevřena 1. 11. 1897 a nyní slouţí pro 
osobní i nákladní dopravu. 
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Druhá trasa, Jindřichův Hradec – Obrataň měří 46 km a vede mezi lesnatými 
kopci. Prochází těmito místy: Horní Skrýchov, Lovětín, Nekrasín, Nová Včelnice, 
Kamenice nad Lipou, Včelnička, Chválkov a Černovice. V provozu je od 24. 12. 
1906 a slouţí osobní i nákladní dopravě.  

V letní sezoně a při zvláštních příleţitostech jsou vypravovány po 
úzkokolejné trati i parní vlaky. 
 
Nová Včelnice 

Nedlouho po vzniku obce byl v Nové Včelnici zaloţen roku 1786 kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Vznikl přestavění a rozšířením kaple ze 17. století. 

V Nové Včelnici je barokní zámek a jako zajímavost je Šibený vrch, kde 
kdysi stávala šibenice. Na jeho horním konci je starý ţidovský hřbitov a asi 1 km 
za hřbitovem je kamenný kříţ na památku více neţ 1000 napoleonských vojáků, 
kteří zde zemřeli roku 1813.  

Nová Včelnice je rodištěm mnoha známých osobností (např. herce Rudolfa 
Hrušínského nebo JUDr. Jana Slavíka, prvního bojovníka za všeobecné hlasovací 
právo). 
 
Deštná 

Historie města Deštná sahá aţ do první poloviny 13. 
století, kdy byl na jeho území, zřejmě Řádem německých 
rytířů, zaloţen kostel svatého Ottona. Původně gotický kostel 
byl zaloţen po roce 1225, byl několikrát přestavěn, naposledy 
pak v roce 1733 ve stylu baroka. Současný vzhled kostela tak 
dokládá několik stavebních slohů, od románského stylu, přes 
gotiku aţ právě po baroko. Vybavení kostela pochází z první poloviny 18. století a 
je barokní. 

V současné době se město můţe pochlubit Provaznickým a Leteckým 
muzeem. 

2.7.2. Další historické a kulturní památky na území mikroregionu 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, můţe se významnějšími 
historickými památkami chlubit v rámci mikroregionu pouze Jindřichův Hradec. 
Avšak z jeho historického a kulturního potenciálu mohou těţit i ostatní členské 
obce mikroregionu, které svými atraktivity místního významu doplňují výborně 
doplňují turistickou nabídku a přispívají tak k rozvoji cestovního ruchu na území 
celého mikroregionu.  

Přesto, ţe se v poslední letech daří získávat finance na opravu a obnovu 
historických památek, především z dotačních titulů, je na území mikroregionu 
velké procento památek ve špatném stavu. Bez jejich rekonstrukce hrozí 
v následujících letech, ţe budou tyto památky na vţdy ztraceny. 

Níţe je uveden stručný přehled o kulturních a historických památkách 
místního významu v jednotlivých obcích.  
 
Jindřichův Hradec 

Kromě památek uvedených v předchozí kapitole se město Jindřichův 
Hradec můţe chlubit i následujícími památkami: náměstí Míru, Proboštský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, hřbitovní kostel sv. Václava, kostel sv. Jana Křtitele, 
kostel sv. Kateřiny, Františkánský klášter a Klášteříček, kostel sv. Jakuba 
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s hrobkou Černínů a kříţovou cestou, kaple sv. Maří Magdaleny, hřbitovní kostel 
Nejsvětější trojice, muzeum Jindřichohradecka umístěné v bývalém jezuitském 
semináři a Národní muzeum fotografie umístěné v Jezuitské koleji. V současné 
době se rekonstruuje i bývalý zámecký pivovar, kde bude zřízeno muzeum dílny 
tapisérií, které mají na Jindřichohradecku dlouhou historii. 
 
Jarošov nad Nežárkou 

Přímo v Jarošově nad Neţárkou se nachází kostel sv. Prokopa s farou, 
kamenný most přes řeku Ţirovnici a socha sv. Jana Nepomuckého. V místních 
částech Lovětín a Zdešov je pak kaple sv. Prokopa, kaple Nanebevzetí Panny 
Marie. Nelze opomenout ani tvrz v místní části Pejdlova Rosička. 
 
Deštná 

Mezi nejvýznamnější památky a turistické zajímavosti Deštné patří kromě 
kostela sv. Ottona například kaple sv. Jana Křtitele, kašna na náměstí, morové 
sloupy, boţí muka a náhrobky. Nedaleko Deštné (cca 5 km) se nachází zámek 
Červená Lhota, který však nepatří do správního území obce Deštná a tím ani do 
mikroregionu Jindřichohradecko. 
 
Horní Radouň 

V obci se nachází kaplička sv. Jana Nepomuckého. Kapličky se nachází také 
v místních částech Bukovka a Bezděchov. 
 
Člunek 

Obec se můţe pochlubit kostelem sv. Jana Nepomuckého, který je 
chráněnou památkou. Za zmínku stojí také dva dochované objekty lidové 
architektury – č. p. 61 a č. p. 62. 
 
Lodhéřov 

V Lodhéřově nalezneme kostel římskokatolické církve. Atraktivní je téţ 
lodhéřovská náves u fary a objekt č. p. 81, který reprezentuje původní 
dochovanou zemědělskou usedlost.  
 
Roseč 

V obci se nachází kostel sv. Šimona a Judy ze 16 století. Obdivovat můţeme i 
roubenou chalupu z 18. století nebo pomník sv. Jána. 
 
Kostelní Radouň 

Nejvýznamnější památkou této obce je kostel sv. Víta, který je připomínám 
jiţ od roku 1354, ve skutečnosti je však ještě starší. Uvnitř kostele je zachovalé 
gotické presbyterium a sakristie.  
 
Střížovice 

Na nádvoří zdejší továrny Tecnocap s.r.o. stojí kašna ze 16. stol., údajně 
vytesaná z jednoho kusu kamene. V průvodcích je zmiňována i existence zámku či 
tvrze, jedná se o bývalé sídlo původního majitele továrny – pana Satrapy, 
postavené na přelomu 19. a 20. století v neogotickém slohu. Stříţovice patří i mezi 
zastávky úzkokolejné trati na trase Jindřichův Hradec – Nová Bystřice. 
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Hospříz 
K památkám obce patří kaple Nejsvětější Trojice. 

 
Rodvínov 

Na rodvínovské návsi stojí dřevěná zvonička ze začátku 20. století. V místní 
části Jindřiš se dochovaly pěkné ukázky lidové architektury. Na návsi Jindřiše 
stojí pseudogotická kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1894. Na západním 
konci vsi je barokní most přes Hamerský potok se sochou sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1856. Nedaleko obce se v malebném Jindřišském údolí nachází zřícenina 
Vítkův hrádek. 
 
Okrouhlá Radouň 

Obec Okrouhlá Radouň se můţe pyšnit lípou starou cca 500 let. 
 
Bednáreček 

V obci se nachází kaplička sv. Jana, které byla postavena v roce 1777. Téhoţ 
roku zde byla postavena i boţí muka. Nejstarší selské usedlosti jsou krásnou 
ukázkou lidové architektury. Zhlédnout zde můţeme výstavu nářadí a popis 
technologie perleťářství, dále pak sochu perleťáře z roku 1989. 
 
Vícemil 

V okolí obce se nachází mnoţství cyklostezek vedoucí nádhernou krajinou. 
Nedaleko se nachází zámek Červené Lhota. 
 
Velký Ratmírov 

Především vlivem poţáru, který obec zachvátil v roce 1908 se v obci 
nedochovala ţádná významnější památka či historická zajímavost. 
 
Světce 

V obci byl dochován hřbitov z třicetileté války s boţími muky, krucifix,  
kaplička se zvonicí a památník obětem 1. světové války. 
 
Horní Skrýchov 

V obci se nachází ţelezniční zastávka úzkorozchodné tratě vedoucí z 
Jindřichova Hradce na sever do Obrataně. 

2.7.3. Kultura a kulturní zařízení 

Většina kulturních zařízení na území Mikroregionu Jindřichohradecka se 
nachází v Jindřichově Hradci. V ostatních členských obcí se nachází pouze 
knihovny. V některých obcích lze nalézt také regionální či tématické muzeum, 
popřípadě kulturní centrum. Menší část obcí mikroregionu disponuje také 
veřejným přístupem k internetu. 

Mezi nejvýznamnější kulturní zařízení mikroregionu patří Kulturní dům 
Střelnice v Jindřichově Hradci, jehoţ součástí je i kino, které je plně digitalizováno, 
a promítá filmy i ve 3D. V sále kulturního domu se konají plesy, módní přehlídky, 
koncerty a veškeré slavnostní a společenské akce. Současně je moţno sál přestavět 
na divadlo, které se těší velké návštěvnosti. Dvakrát do měsíce se hraje 
představení divadel z celé České republiky. 
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Další důleţitou kulturní sloţku mikroregionu tvoří muzea, jak na regionální 
úrovni, tak i na celorepublikové. Jindřichův Hradec se můţe chlubit existencí 
Národního muzea fotografie – instituce jedinečné v celé České republice. Svou 
činnost zahájilo v roce 2002. V současné době nabízí expozici fotografií 
zaměřených tématicky i dle jednotlivých autorů. Pořádá semináře a školení pro 
širokou veřejnost a prostřednictvím přednášek se i intenzivně podílí na 
vzdělávání dětí a mládeţe. Národní muzeum fotografie se nachází v bývalé 
jezuitské koleji a svou existencí zajistilo i dochování takto cenné budovy. Součástí 
jezuitské koleje je i Kaple sv. Maří Magdaleny, kde se pořádání koncerty, 
slavnostní předávání ocenění a zároveň slouţí jako obřadní síň pro civilní svatby. 
Kromě Národního muzea fotografie lze navštívit na území mikroregionu ještě 
regionální Muzeum Jindřichohradecka a Letecké a Provaznické muzeum 
v Deštné. Významně se podílí na kulturním dění i galerie Inspirace a Dada klub 
Kasper, který pořádá výstavy a kulturní a divadelní akce především z oblasti 
moderního umění. V místní části Dolní Skrýchov se nachází galerie Špejchar. 

 
Kulturní akce 

Vzhledem k tomu, ţe Jindřichův Hradec tvoří přirozené centrum kulturního 
dění mikroregionu, pořádá se většina kulturních akcí právě zde. Město čerpá 
z bohaté kulturní historie a z tradice navazující na významné osobnosti české 
historie, které zde ţili – například Bohuslav Balbín, Adam Václav Michna 
z Otradovic nebo Bedřich Smetana. 

Město Jindřichův Hradec se snaţí na toto dědictví navazovat i v současnosti 
pořádáním tradičních kulturních a společenských akcí. Jedná se například o 
Jihočeské festival Concertino Praga, folkový festival Folková růţe, slavnosti 
Adama Václava Michny z Otradovic, dětské slavnosti Město dětem, Hurá na 
prázdniny a Léto u vody, kaţdoroční činohru na zámeckém nádvoří. Velkou 
kulturní událostí se stala kaţdoročně pořádané operní představení pod širým 
nebem na Státním hradu a zámku Jindřichův Hradec. Město podporuje činnost 
kulturních a společenských organizací, spolků a souborů jak po stránce 
poskytování finančních dotací, tak po stránce úzké spolupráce při organizování 
různých akcí. Informace o kulturních aktivitách v regionu jsou prezentovány 
v Jindřichohradeckém zpravodaji, na výlepových plochách a na webových 
stránkách města. 

V menších obcích mikroregionu je patrná snaha o zachování místních tradic 
a zvyků v podobě pořádání malých akcí jako jsou kaţdoroční plesy, pouťové 
oslavy, setkávání rodáků, dny pro děti a vánoční a velikonoční koncerty a 
představení. Časté je pořádání masopustů, pálení čarodějnic a slavnosti místní 
výrobků. Tyto aktivity je potřeba podporovat, aby docházelo k udrţení, obnově a 
rozvoji místních kulturních tradic, venkovského ţivotního stylu, pospolitosti 
obyvatel obcí. Důleţitou součástí je udrţovat vědomí obyvatel mikroregion o 
odpovědnosti za rozvoj a obnovu tradic a ţivota v obci. 

2.7.4. Sport a zájmové činnosti 

V oblasti sportovního vyţití není postavení Jindřichova Hradce jiţ tak 
dominantní jako v případě kulturních akcí. Prakticky v kaţdé členské obci je pro 
obyvatele k dispozici nějaké sportovní areál, hřiště nebo místo, kde lze provozovat 
různé druhy sportů. 
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Jedním z nejvýznamnějších subjektů v tomto směru je sportovní centrum 
Athena v Nové Včelnici. Areál nabízí travnaté fotbalové hřiště, kuţelnu 
(dvoudráha, sadurit, automatické stavěče), půjčovna sportovního náčiní. Areál je 
zaměřen hlavně na vyuţití pro atletické účely – hřiště o rozměrech 105x68 m, 
umělé atletické sektory, ovál 400 m, výškařský, tyčkařský a dva dálkařské sektory, 
oštěp, koule, disk, vodní příkop na steeple. Dále je zde moţné vyuţít dva 
volejbalové kurty, dva tenisové kurty a cvičnou zeď, víceúčelovou vytápěnou 
sportovní halu o rozměrech 18x36 m a kompletní vybavení pro všechny míčové 
hry a gymnastiku, 110 m dlouhý vytápěný tunel s japexovým povrchem pro 
sprinty a kok daleký, hokejbalové hřiště s umělým osvětlením, které svými 
rozměry splňuje účast všech soutěţí, rehabilitační a rekondiční linku (sauna, 
vířivka, perličková lázeň, masáţe, posilovna). Sportovní komplex Athena nabízí 
kromě sportovní moţností i ubytování (formou penzionu, turistické ubytovny 
nebo chatek) a stravování. Nová Včelnice se tak stala vhodným místem pro 
sportovní soustředění oddílů a kurzů škol, pro turistické a poznávací akce, 
kolektivní i individuální rekreace, školy v přírodě, školní výlety, tématické 
zájezdy a pobyty, ale i pro ostatní pobyty dle individuální domluvy. 

Níţe uvedená tabulka obsahuje přehled moţností sportovního vyţití ve 
správním území Mikroregionu Jindřichohradecko.  
 
Tabulka č. 8   Sportovní moţnosti mikroregionu 

Obec Moţnosti sportovního vyţití 

Jindřichův Hradec 

zimní stadion, sportovní hala, Tyršův stadion (fotbalové hřiště, atletika, 

tenisové kurty, volejbal), plavecký bazén a wellness, venkovní aquapark, 

tenisové kurty Radouňka, Otín, pod Gymnáziem, areál TJ Slovan, veřejná 

střelnice Dolní Skrýchov, Riccochet centrum, fitness centra, letiště 

Aeroklub, loděnice veslařského klubu, moţnost jízdy na koních, venkovní 

veřejná víceúčelová hřiště 

Nová Včelnice Sportcentrum Athena 

Jarošov nad Neţárkou 

AVZO TSČ ZO Neţárka, TJ Sokol Jarošov nad Neţárkou, Jarošovská šlapka 

(cyklistický závod), šachové turnaje, poţární sport (dobrovolní hasiči 

Zdešov) 

Horní Radouň veřejné koupaliště 

Horní Skrýchov tenisové hřiště, hokejbal 

Kostelní Radouň tenisové hřiště, fotbalové hřiště, stolní tenis, volejbal 

Lodhéřov fotbalové hřiště, tělocvična, stolní tenis, koupaliště 

Deštná fotbalové, volejbalové, tenisové hřiště, tělocvična, Tenisová škola 

Bednáreček antukové sportovní hřiště – volejbal, nohejbal 

Hospříz fotbalové a hokejbalové hřiště 

Stříţovice sportovní hřiště, tenisový kurt 

Zdroj: vlastní průzkum 
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Z tabulky vyplývá, ţe nejvíce moţností ke sportovnímu vyţití nabízí město 
Jindřichův Hradec, coţ je dané především jeho velikostí. Velmi dobře jsou však 
vybaveny i ostatní obce. Vzhledem k poloze mikroregionu je zde i dostatečné 
mnoţství sportovních aktivit ve volné přírodě. 

 
Na mnoha místech mikroregionu a v jeho bezprostředním okolí existují 

moţnosti koupání a rekreace u četných rybníků, přírodních nebo veřejných 
koupališť. Koupání je moţné například u Pěněnského rybníka (Horní Pěna), u 
Kačleţského rybníka (kačleh), u rybníka Velká Holná (Jemčina), u Březského 
rybníka (Dolní Skrýchov), u Ratmírovského rybníka (Malý Ratmírov) nebo 
v bývalé pískárně v Jindřiši. Obecně se celé území okresu Jindřichův Hradec 
vyznačuje velkým mnoţstvím rybníků, nabídka koupání a rekreace je zde proto 
více neţ dostatečná. 

Řeka Neţárka protékající mikroregionem poskytuje zájemcům o vodní sport 
moţnosti sjíţdění na kánoích. Nástupním místem je Jarošov nad Neţárkou, kde 
řeka Neţárkou vzniká soutokem říček Kamenice a Ţirovnice. Řeka je sjízdná 
v celé své délce (56 km) a je proto vhodná i na celovíkendové sjezdy. Neţárka je 
klidná níţinná řeka s poměrně stálým průtokem a malým spádem. Voda je 
zadrţována četnými jezy, z nichţ jen několik málo má propusti. Okolí řeky tvoří 
zprvu louku u Stráţe nad Neţárkou, pak nehluboké údolí, následují porosty 
místních lesů, které se za otvírají za Jemčinou. Oba přítoky Neţárky – Hamerský 
potok a Nová řeka jsou sjízdné. Obvyklým koncem plavby je Veselí nad Luţnicí, 
případně lze pokračovat dále po Luţnici. Od svého vzniku aţ do Stráţe nad 
Neţárkou se řeka drţí poblíţ hlavní silnice. Dále je přístup k řece poněkud 
sloţitější, nicméně moţný.  

Na území mikroregionu je dále mnoho moţností provozovat rybářský sport, 
jízdu na koních. 

 
V souvislosti se sportem je důleţitá i spolková činnost v této oblasti. 

V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější sportovní zájmové kluby a 
spolky mikroregionu. 

 
Tabulka č. 9   Sportovní zájmové spolky a kluby 

Spolek Obec 

TJ Házená J. Hradec Jindřichův Hradec 

BK Lions J. Hradec Jindřichův Hradec 

KLH J. Hradec Jindřichův Hradec 

TJ Sokol Jarošov nad Neţárkou 

AVZO Jarošov nad Neţárkou Jarošov nad Neţárkou 

TJ Sokol Včelná 

TJ Sokol Nová Včelnice 

Oddíl stolního tenisu Nová Včelnice 



PPrrooggrraamm  rroozzvvoojjee  MMiikkrroorreeggiioonnuu  JJiinnddřřiicchhoohhrraaddeecckkoo  ––  ssvvaazzeekk  oobbccíí  JJiinnddřřiicchhoohhrraaddeecckkoo  

 34 

TJ Sokol Lodhéřov 

TJ Kostelní Radouň Kostelní Radouň 

SK Hospříz hokejbal Hospříz 

Střelecký oddíl, volejbalový oddíl Bednáreček 

TJ Horní Radouň Horní Radouň 

Zdroj: Vlastní průzkum 

2.8. Zemědělství, lesnictví a rybářství 

Zemědělství, lesnictví a rybářství patří na území mikroregionu k tradičním a 
charakteristickým odvětvím s významným vlivem na údrţbu a tvorbu krajiny. 
S ohledem na stále rozvíjející se cestovní ruch v oblasti a ekologii je nutné věnovat 
zvýšenou péči ochraně krajiny ve správních územích jednotlivých obcí. 
V současné době je trendem sniţování kvantity a posilování kvality zemědělské 
činnosti. Dále je potřeba dbát na kvalitu a obhospodařování lesních ploch, 
rybníků, pastvin a dalších krajinných prvků tvořících venkovskou krajinu. 
Z hlediska kvality půdy je mikroregion zařazen do méně příznivých oblastí (LFA 
– O). Obce Člunek, Lomy a Kunějov jsou pak zařazeny do oblasti LFA – H. 

Na Jindřichohradecku je pro zemědělské účely vyuţito více neţ 50% celkové 
rozlohy území. I ve správním území největšího sídelního útvaru – města 
Jindřichův Hradec se provozuje zemědělství na 4085 ha, coţ představuje cca 55% 
celkové rozlohy katastru města. Podobná situace je i v ostatních obcí 
mikroregionu, přičemţ v některých obcích je poměr zemědělské půdy ještě větší. 
Trendem v zemědělství je splnění pravidel welfare hospodářských zvířat zásad 
správné zemědělské praxe. Pro celý mikroregion je typická přítomnost velkých 
zemědělských druţstev, které mají i více neţ 100 zaměstnanců. To je dáno 
především zaměřením jejich výroby, neboť ţivočišná výroba je z hlediska potřeby 
lidského kapitálu náročnější formou zemědělství neţ výroba rostlinná. 

2.8.1. Zemědělství 

Z ţivočišné výroby je nejvíce zastoupen chov prasat a skotu, kterým se 
zabývá převáţná většina největších zemědělských producentů v mikroregionu i 
jeho blízkém okolí. Rostlinou výrobu prezentuje řepka, obiloviny, brambory a 
zelenina. Níţe je uveden přehled obcí mikroregionu dle obhospodařování 
zemědělské půdy zemědělskými podniky, které jsou členy Okresní agrární 
komory a nejvýznamnější firmy zabývající se zemědělskou produkcí. 

 
Tabulka č.  10   Sídelní struktura obcí mikroregionu dle obhospodařování 

zemědělské  půdy 

Zemědělský podnik Obec, část obce 

ZD  J. Hradec Jindřichův Hradec, Buk, Horní Ţďár, Políkno 

ZD RADELO V. Ratmírov Děbolín, Matná, Lodhéřov, Najdek, Studnice 
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ZD Rodvínov 

Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Skrýchov, 

Rodvínov, Jindřiš, Jarošov nad Neţárkou, 

Hostějeves, Rosička, Krumlov, Lovětín, Matějovec, 

Nekrasín, Zdešov 

ZP Hospříz Otín, Hospříz, Hrutkov 

Zevera a.s. 
Horní Radouň, Starý a Nový Bezděchov, Bukovka, 

Kostelní Radouň, Okrouhlá Radouň 

ZD Nová Včelnice Nová Včelnice 

ZD Ratiboř Roseč 

ZD Kunţak Stříţovice, Budkov, Vlčice, Člunek, Lomy, Kunějov 

Zdroj: Statistiky Okresní agrární komory Jindřichův Hradec 

 

Dočeš s.r.o. Jarošov nad Nežárkou 
Firma Dočeš s.r.o., která sídlí v Jarošově nad Neţárkou, se zabývá nákupem 

produktů především v oblasti rostlinné výroby. Hlavními činnostmi dle RES jsou 
výroba hotového krmiva pro hospodářská zvířata, velkoobchod s obilím, osivem a 
krmivem a doprava těchto produktů. 
 
Agra Deštná a.s. 

V současné době akciová společnost AGRA Deštná, a.s. hospodaří na 
výměře 2 200 hektarů zemědělské půdy, z toho orné 1 850 hektarů. Společnost se 
skládá z 505 akcionářů fyzických osob a dvou právnických osob. Během let 2005 a 
2006 společnost AGRA Deštná, a.s. nakoupila 72 % akcií společnosti ZP Hospříz, 
a.s. Na základě této skutečnosti se ZP Hospříz, a.s. stala ovládanou osobou 
společností AGRA. Ekonomicky je výroba zaměřena na rostlinnou a ţivočišnou 
výrobu, na výrobu krmných směsí určených zemědělským podnikům a 
soukromníkům. Společnost provozuje veřejnou čerpací stanici PHM, která slouţí 
jak pro vlastní potřebu, tak i motoristům z blízkého okolí. AGRA Deštná, a.s. je 
členem Zemědělského svazu České republiky, členem Agrární komory ČR a 
členem Bramborářského svazu Solana. 
 
Zevera a.s. Horní Radouň 

Společnost Zevera vznikla v roce 1999 transformací bývalého zemědělského 
druţstva Horní Radouň. Zevera obhospodařuje pozemky na rozloze cca 1500 ha 
ve správních územích obcí Horní  

Radouň, Okrouhlá Radouň, Kostelní Radouň a Starý a Nový Bezděchov. 
V ţivočišné výrobě se společnost specializuje na chov krav a jatečního skotu. Cca 
500 ha obhospodařovaných pozemků jsou louky a pastviny.  
 
ZP Hospříz a.s. 

Tato společnost se zabývá rostlinou výrobou kombinovanou s ţivočišnou. 
Dále se zabývá údrţbou a opravami dvoustopých vozidel, velkoobchodem se 
základními zemědělskými produkty, ţivými zvířaty a elektroinstalacemi. Své 
provozovny má podnik v Hospříz, Otíně, Kačlehách a Blaţejově. 
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Zemědělské družstvo Radelo Velký Ratmírov 
Soukromé zemědělské druţstvo Velký Ratmírov má svou provozovnu 
v Lodhéřově a zaměstnává cca 100 pracovníků. Zabývá se rostlinou výrobou, 
z ţivočišné výroby se zabývá především chovem skotu a prasat. 
 
Zemědělské družstvo Kunžak 
Sídlo zemědělského druţstva Kunţak sice nepatří do správního území 
mikroregionu Jindřichohradecko, má však své dvě provozovny v obcích Stříţovice 
a Budkov a obhospodařuje v jejich správních územích velkou část zemědělské 
půdy. Mimo zemědělské produkce se zabývá i autodopravou a opravárenskými 
sluţbami. 
 
Zemědělské družstvo Rodvínov 
Zemědělské druţstvo Rodvínov má na Jindřichohradecku provozovny 
v Rodvínov, Jindřiši, Horním Skrýchově, Zdešov, Dolní Radouni, Bednárci a 
v Jarošově nad Neţárkou. Zaměstnává okolo 140 zaměstnanců a zabývá se 
především produkcí, prodejem a dopravou brambor. Kromě toho se věnuje i 
ţivočišné produkci. 
 

Většina zbylých zemědělsky obdělávaných ploch na území mikroregionu je 
spravována soukromými zemědělci. Část produkce, kterou produkují zemědělské 
podniky na Jindřichohradecku zpracovávají například Madeta a.s. – OZ J. Hradec, 
AGRO-LA s.r.o. J. Hradec nebo Fruko-Schulz s.r.o. J. Hradec. 

V posledních letech dochází na Jindřichohradecku k poklesu zemědělské 
výroby a současně tak i ke sniţování pracovních příleţitostí v tomto oboru. Pořád 
mají výhodu zahraniční produkty oproti tradičním českým výrobků, avšak 
pomocí dotačních programů a návratu k tradičnímu zemědělství se daří 
obnovovat české výrobky. 

2.8.2. Lesnictví 

Lesy zaujímají v mikroregionu také poměrně značnou plochu. Rozsáhlé 
lesní oblasti se nacházejí především v prostoru mezi obcemi Horní, Kostelní, 
Okrouhlá Radouň a Deštnou, dále pak v okolí Ratmírovského rybníka, města 
Jindřichův Hradec a obcí Jarošov nad Neţárkou nebo v okolí Horního Skrýchova. 
Většinou jsou v majetku Lesů České republiky. Kromě Lesů České republiky – 
lesní správa Jindřichův Hradec – na nich hospodaří především soukromí vlastníci 
a obce. Ve městě Jindřichův Hradec pak část lesů obhospodařuje firma Mihos, 
s.r.o. Lesní plochy v některých jihovýchodních částech mikroregionu 
obhospodařuje společnost Lesy Český Rudolec. 

Západní část mikroregionu leţí na hranici Chráněné krajinné oblasti 
Třeboňsko a nedaleko rozsáhlého lesního komplexu Jemčina, ve kterém je i 
rozlehlá obora se staletými stromy a hojností vysoké zvěře. V oboře se nachází i 
významný barokní lovecký zámek postavený během 2. poloviny 18. století. Do 
roku 1991 slouţil jako kasárna. V 19. století se zde konaly velké hony. Obora se 
135 díly, z nichţ kaţdý má své jméno ,je dnes především rájem houbařů. Současní 
majitelé zámku mají zájem obnovit vyuţití obory a samotného zámku pro potřeby 
myslivosti a cestovního ruchu. Během posledních několika let se Jemčina stala i 
vyhledávanou destinací cykloturistů. 
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Druhové sloţení většiny lesních porostů je nepůvodní. Převaţují smrkové a 
borové monokultury. Původní lesní porosty se nacházejí většinou na svazích 
vodních toků. 

Mezi nejvýznamnější podniky zabývající se lesnictvím nebo zpracováním 
dřeva patří Kasalova pila s.r.o. a Alpenest Horní Skrýchov. 
 
Kasalova pila 
Kasalova pila byla zaloţena jiţ v roce 1928. V té době zde bylo zaměstnáno pouze 
15 pracovníků. V krátké době byla pila zvětšena o tesárnu a truhlárnu. Podnik 
vzkvétal nejen v době soukromého vlastnictví, ale i ve vlastnictví státu. Od roku 
1994 se pila vrátila do soukromých rukou rodiny Kasalů a v současnosti 
zaměstnává více jak 300 pracovníků. 70% produkce Kasalovy pily tvoří truhlářská 
výroba a 30% tvoří pila. Převáţná část produkce je ovlivněna poţadavky 
truhlářské výroby. Z truhlářské výroby převládá výroba velkých dřevěných 
panelů pro montované domy, dále pak výroba dveří, výroba hoblovaných profilů 
a výroba oken. Firma zavedla systém řízení kvality dle mezinárodního standardu 
ISO 9002 a v roce 1999 získala na tento systém certifikaci. V roce 1997 obdrţela 
Kasalova pila s.r.o. v Paříţi Evropskou cenu kvality. 
 
Alpenest Horní Skrýchov 
Firma Alpenest vznikla v roce 2000 za spoluúčasti jiţ zavedené italské firmy 
Alpen S, a.s. Zabývá se především výrobou střešních rámů, spojovaných latí a 
dřevěných desek. 

2.8.3. Rybářství 

Na Jindřichohradecku je poměrně velká část území tvořena vodními 
plochami. Region tedy disponuje velmi dobrými podmínkami pro chov ryb, 
sportovní i rekreační rybolov a rybníkářství obecně. Velká část rybníků na území 
mikroregionu je v soukromém vlastnictví. Majitelé rybníků vyuţívají tyto vodní 
plochy především k chovu ryb. Mezi nejvýznamnější podniky, které se věnují 
rybářství a rybníkářství, patří Rybářství Kardašova Řečice, s.r.o. a Český rybářský 
svaz Nová Včelnice. 
 
Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. 
Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. vzniklo  v roce 1994 a jiţ od počátku se věnuje 
především chovu kapra obecného. Významnými doplňkovými rybami jsou lín 
obecný, Amur bílý, štika obecná, candát obecný, okoun říční a také sumec velký. 
Dnes společnost hospodaří na 356 rybnících s výměrou 2918 hektarů, které 
z převáţné většiny leţí na území bývalého okresu Jindřichův Hradec. Nemalá část 
rybníků leţí na území CHKO Třeboňsko. Mezi další předměty činnosti této 
společnosti patří sportovní rybolov a vnitrostátní a mezinárodní nákladní doprava 
a příleţitostná doprava osob. Společnost má středisko i v obci Hospříz, ke 
obhospodařuje 18 ha rybníků. 
 
Český rybářský svaz Nová Včelnice 
Místní organizace Českého rybářského svazu sdruţuje v Nové Včelnici cca 100 
členů. Mezi nejdůleţitější činnosti svazu patří chov, ochrana a lov ryb a jiných 
vodních ţivočichů v rybářských revírech a  rybolovných zařízeních. V příloze je 
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uveden přehled pstruhových a mimopstruhových revírů na území mikroregionu 
Jindřichohradecko. 

2.9. Ţivotní prostředí 

Ţivotní prostředí na území mikroregionu je v porovnání s jinými 
částmi republiky v celkově dobrém stavu. Větší zdroje znečištění se 
nacházejí pouze uvnitř největších sídel. Za největšího „narušitele“ 
ţivotního prostředí je tak moţné povaţovat silniční dopravu, která 

znečišťuje ovzduší a způsobuje hluk. 
Za pozitivní lze povaţovat i to, ţe se i v tak velkém městě jako je Jindřichův 

Hradec podařilo architektonicky skloubit novou zástavbu s historickým jádrem, 
začlenit do výstavby dostatek zeleně, oddychových ploch a vytvořit tak cenné 
ţivotní prostředí svým obyvatelům a příjemný dojem krásného města pro 
návštěvníky. 

2.9.1. Voda 

 V mikroregionu je značný podíl vodních ploch. Zásobárnou pitné vody pro 
mikroregion Jindřichohradecko jsou vodní zdroje Horusice s úpravnou vody 
v Dolním Bukovsku a vodní nádrţ Římov s úpravnou vody v Plavu. Kvalitu vody 
sleduje podnik Povodí Vltavy s.p. České Budějovice. 
Ochrana podzemních a povrchových vod je hlavním 
úkolem, k němuţ by měly vést realizovaná navrţená 
opatření. Území mikroregionu nemá zdroje podzemních 
vod nadregionálního významu. Část obyvatel je závislá 
na vlastních zdrojích pitné vody (vlastní vrty, studny) a 
jejich napojení na vodovodní řady je finančně značně 
náročné. 

Povrchové a podzemní vody jsou tedy velmi významných prvkem pro 
vývoj a situaci v mikroregionu, je proto třeba jim věnovat zvýšenou pozornost a 
nedopustit jejich znečišťování. To by mělo negativní dopady jak na ekologickou a 
sídelní hodnotu mikroregionu, tak na turistickou atraktivitu celé oblasti. 
Významných hydrologickým prvkem mikroregionu jsou rybníky, které jsou 
vyuţívány jak pro rybářské , tak pro rekreační účely, některé, jako například 
Vajgar, i jako zdroje vodní energie. Návesní obecní rybníky je potřeba ve většině 
případů zrekonstruovat a odbahnit. Koryto řeky Neţárky je na převáţné většině 
délky svého toku stabilizované a nevyţaduje další závaţnější úpravy. Je však 
třeba zajistit pravidelné čistění pod jezy a pečovat o vegetaci podél břehů řeky. 

Na celkovém zlepšení jakosti povrchových vod se významně podílí 
zvyšování počtu obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV. U 
obcí, kde je to technicky či finančně nemoţné, je potřeba zajistit alespoň 
pravidelné vyváţení odpadních jímek do příslušných ČOV. Ke zlepšení kvality 
vod patří dále výrazné omezení intenzity hnojení zemědělské půdy a sniţování 
celkového objemu vypouštěného znečištění, především z komunálních zdrojů. 
Hrozbou pro kvalitu vod je téţ existence nevyhovujících poškozených či 
zastaralých zařízení především pro zemědělskou produkci. Z nich nejvíce ohroţují 
kvalitu podzemních  i povrchových vod prosakují jímky, hnojiště a siláţní jámy. 
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Dalším prvkem k zajištění kvality vod je dodrţování právních předpisů pro 
skladování a provoz látek škodlivých vodám jak u obyvatelstva tak i u 
podnikatelských subjektů, dále dodrţování výjimek na rybnících pro krmení 
hnojení rybníků. 

Na řece Neţárce a Hamerském potoce bylo vyhlášeno záplavové území bez 
stanovených aktivních zón. Na ostatních drobných vodních tocích v mikroregionu 
tato záplavová území nejsou vyhlášena a tudíţ nejsou ani zahrnuta do 
povodňových plánů. V aktivních zónách je zakázána výstavby, skladování 
odplavitelných materiálů, zřizování oplocení, ţivých plotů, zřizovat tábory, 
kempy, aj. U rybníků je nutno zajistit převedení velkých vod zřízením 
bezpečnostních přelivů a nebo zkapacitněním spodních výpustí s ohledem na 
koryto pod rybníkem. Na základě těchto podmínek je nutno navrhnout 
protipovodňová opatření se zaměřením na ochranu objektů v záplavových 
územích, např.l zajištění převedení velkých vod přes vodní díla – rybníky, zajisti 
vyhlášení záplavových území a řídi se zde vodním zákonem, aktualizovat 
povodňové plány, provádět povodňové prohlídky, apod. 

2.9.2. Ovzduší 

Jiţní část republiky platí za území s relativně málo znečištěným ovzduším 
v otevřené krajině. To platí obecně i pro mikroregion Jindřichohradecko. Největší 
znečištění je logicky zaznamenáno ve městě 
Jindřichův Hradec, kde se nacházejí velké podniky 
vylučující emise do ovzduší a je zde i velký počet 
lokálních topenišť spalujících převáţně hnědé uhlí. 
Tyto zdroje se podílejí na znečištění ovzduší 
především v zimním období. V současnosti je snaha 
vyuţívat obnovitelné zdroje energie a ve velkém se 
začínají objevovat i tzv. fotovoltaické elektrárny na sluneční záření. Liniovým 
zdrojem znečišťování ovzduší v mikroregionu je doprava. Územím prochází dvě 
silnice I. třídy, na kterých je poměrně hustý provoz. Zdrojem plošného znečištění 
je řízená skládka odpadů Fedrpuš, dále pak menší skládky prašných surovin a 
prach při stavebních pracích. Ke sníţení emisí dochází také postupnou plynofikací 
jednotlivých obcí. 

2.9.3. Ochrana přírody a staré ekologické zátěže 

Při ochraně krajiny na území mikroregionu je potřeba dbát na vzájemné 
vazby v krajině. Je proto nutné vyuţívat efektivně a šetrně stávající přírodní 
zdroje, aktivně upravovat krajinu a napravovat chyby, které byly učiněny 
v minulosti. Na většinu sídel mikroregionu navazuje intenzivně obdělávaná 
zemědělská půda, kterou v mnoha místech protékají upravované vodní toky. 
V těchto oblastech je přírodní hodnota krajiny nízká. Vyšší přírodní hodnotu mají 
území s vyšším podílem lesů, luk a vodních ploch, kterých je v mikroregionu také 
dostatek. Jedním z nejvýznamnějších prvků územního systému ekologické 
stability je řeka Neţárka, která je řazena mezi biokoridory regionálního významu. 
V níţe uvedené tabulce je uveden přehled přírodních památek a zajímavostí na 
území mikroregionu. 
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Tabulka č. 11 Významné přírodní památky a rezervace 

město/obec přírodní rezervace/památka/apod. 

Jindřichův Hradec 
přírodní památka Horní Lesák, Pískovna, 17 

památných stromů, Matenský rybník 

Jarošov nad Neţárkou 
rezervace Lipina – Hostějeves (lipová alej), Luţí u 

Lovětína 

Deštná chráněná lípa 

Lodhéřov Lodhéřovské lípy 

Člunek 
přírodní rezervace Krvavý a Kačleţský rybník, 

Jalovce u Kunţaku 

Stříţovice 
přírodní rezervace Hrádeček, památný strom 

v Budkově 

Horní Radouň chráněný strom – Chlaňův buk 

Okrouhlá Radouň památný strom - lípa 

Roseč přímá návaznost na CHKO Třeboňsko 

Rodvínov památný dub u č.p. 12 

Světce Strţená hráz 

Zdroj: vlastní průzkum 

 
 
Ve městě Jindřichův Hradec je nejvýraznější ekologickou zátěţí skládka 

„Hliněnka“, leţící západně od bývalého areálu továrny Jitka a.s., vyuţívaná 
v minulosti zejména Jihočeskými dřevařskými závody. Čelo skládky leţí při 
hladině podzemní vody, část znečištění odtéká do Hamerského potoka. Byl 
vyprojektován plán sanace. Skládka je zaregistrována v systému evidence starých 
ekologických zátěţí. 
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3. Strategická část 

3.1. SWOT analýza 

Metoda SWOT byla vyvinuta především pro tvorbu strategie jako vytvoření 
budoucího řízení organizace, který buď zachová, nebo zlepší její konkurenční 
postavení. Dobrá strategie pak neutralizuje očekávané hrozby z vnějšího prostředí 
a poukazuje na vyuţití příleţitostí a jejich přeměnu v silné stránky, minimalizuje 
slabé stránky. Tuto metodu strategického managementu lze aplikovat i pro 
analýzu postavení jednotlivých mikroregionů. Byla provedena strategická analýza 
Mikroregionu Jindřichohradecko – svazek obcí Jindřichohradecko, jejíţ výsledky 
jsou shrnuty v následující tabulce. 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 12  SWOT analýza Mikroregionu Jindřichohradecko 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 dopravní dostupnost – hlavní tah 
České Budějovice – Brno, blízkost 
hranic s Rakouskem 

 přírodní podmínky – CHKO 
Třeboňsko, Neţárka, Česká 
Kanada, Vysočina 

 vhodné podmínky pro 
zemědělství, lesnictví a rybářství 

 turisticky atraktivní místo – velké 
mnoţství památek, tradiční 
jihočeská architektura, velké 
mnoţství cyklotras, nálepka 
„krásné Jiţní Čechy“ 

 úspěšná reprezentace regionu ve 
sportovních odvětví (házená, 
hokej, atletika, gymnastika, 
veslování) 

 výborné podmínky pro sportovce 
(kvalitní zázemí) 

 funkční odpadové hospodářství 
 velmi dobrá spolupráce obcí 
v rámci mikroregionu 

 přítomnost Fakulty managementu 
VŠE Praha 

 existující síť veřejných knihoven 
v obcích mikroregionu 
propojených přes internet 

 nízká kvalita místních 
komunikací 

 špatné podmínky pro rozvoj 
podnikání a obchodu – chybějí 
průmyslové zóny, problémy 
s odkupem pozemků, malá 
podpora místních podnikatelů 

 špatná spolupráce místních 
podnikatelů – spíše vytváření 
bojovného konkurenčního 
prostředí, namísto vytváření 
zdravé konkurence a symbiózy 

 konflikt mezi hospodářským a 
rekreačním vyuţitím vodních 
ploch 
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PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 rozvoj nových obchodních směrů 
v zemědělství – návrat k tradicím 
(mléko „přímo od krávy“) 

 vyuţití atraktivnosti prostředí 
venkova pro turistiku – 
ekologické ubytování, rodiny 
s dětmi, konference na statku 
v přírodě,…) 

 vybudování nové průmyslové 
zóny (komerční pozemky u 
Jindřichova Hradce) 

 rozšíření veřejných vodovodů a 
kanalizací v malých obcích 

 vyuţívání obnovitelných zdrojů 
energie 

 vyuţívaní dotací z EU 
 rozvoj přeshraniční spolupráce i 
na venkovské úrovni 

 znatelný rozdíl mezi městem 
Jindřichův Hradec a ostatními 
obcemi co se týče infrastruktury,  
sociální vybavenosti, dopravy, 
atd. 

 ekologické zátěţe (Hliněnka, 
Fedrpuš) 

 nízký zájem investorů kvůli 
neexistenci dálnice 

 nebezpeční zvýšené eroze půdy 
v důsledku intenzivního 
hospodaření zemědělců 

 absence středního vzdělání 
technického směru 

 problémy s naplněním kapacity 
mateřských školek a základních 
škol v malých obcích – jejich 
uzavírání 

 

3.2. Mise a vize 

Misí neboli posláním Mikroregionu Jindřichohradecko je spolupráce 
jednotlivých obcí v oblastech, které mají bezprostřední vliv na rozvoj celého 
regionu.  

Vize je výstiţné vyjádření celého komplexu úkolů, které mikroregion na 
jeho rozvojové cestě čekají. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé body 
mise Mikroregionu Jindřichohradecko. 

 

„Region navazující na bohaté přírodní, kulturní a historické dědictví, vyuţívající 
vlastní turistický potenciál, se širokou nabídkou sluţeb pro rekreaci návštěvníků 
a odpočinek místních obyvatel.“ 

 

„Region s rozvinutou infrastrukturou, zajišťující základní ţivotní potřeby 
obyvatel a podnikatelů i v malých obcích, chránící své pestré přírodní bohatství, 
kulturní a historické památky a klidné venkovské prostředí.“ 

 

„Region s dostatkem pracovních příleţitostí, podporující malé a střední 
podnikání, trvale udrţitelné hospodaření v zemědělství, lesnictví a rybářství, 
zaměřený na vyuţívání obnovitelných zdrojů energie.“ 

 

„Region podporující zdravý a kvalitní ţivot všech obyvatel, spokojené bydlení 
zejména mladých rodin s dětmi, dostupné zdravotní a sociální sluţby i pro 
seniory, rozvoj vzdělanosti, školství, kultury a sportu.“ 

 

„Region zapojený do organizačních struktur kraje, státu a sjednocené Evropy.“ 
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3.3. Strategie rozvoje – prioritní oblasti 

V rámci rozvoje Mikroregionu Jindřichohradecko – svazek obcí 
Jindřichohradecko byly definovány tyto prioritní oblasti: 

 
Prioritní oblast 1: Infrastruktura a ţivotní prostředí 

Prioritní oblast 2: Podnikání a cestovní ruch 

Prioritní oblast 3: Zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoj venkova 

Prioritní oblast 4: Kvalita ţivota 

 

Prioritní oblast 1: Infrastruktura a životní prostředí 

 

Cíl 1. 1: Zlepšením stavu technické infrastruktury zajistit další rozvoj obcí 

Opatření 1. 1. 1: Zlepšení dopravní infrastruktury a udrţení dopravní obsluţnosti 

 Aktivita: Rekonstrukce místních komunikací a silnic III. třídy v obcích, 
propojení jednotlivých částí. 

 Aktivita: Podpořit dopravní napojení na turistická centra a zvýšit 
související parkovací kapacity. 

 Aktivita: Podpořit rozvoj letiště v Jindřichově Hradci (státu veřejného 
mezinárodního letiště). 

 Aktivita: Udrţet stávající dopravní obsluţnost, popř. rozšiřovat do 
budoucna počet spojů ve vytíţených oblastech. 

 
Opatření 1. 1. 2: Zlepšení zásobování pitnou vodou 

 Aktivita: Zajistit maximální pokrytí sídel mikroregionu kvalitní vodou. 
 Aktivita: Zajistit napojení všech obcí a místních částí na veřejný 
vodovod. 

 Aktivita: Rekonstrukce stávajících a budování nových vodovodních 
řadů. 

 
Opatření 1. 1. 3: Zlepšení čištění odpadních vod 

 Aktivita: Zajistit čištění odpadních vod u malých obcí nebo částí obcí. 
 Aktivita: Podporovat funkčnost stávajících čistíren odpadních vod a 
budovat další i v menších sídlech. 

 Aktivita: Budovat veřejné kanalizace v malých obcích, zajistit 
rekonstrukce a rozšíření stávajících sítí. 

 Aktivita: Budovat Kanalizační sítě pro nové zástavby v obcích. 
 
Opatření 1. 1. 4: Rozvoj informačních technologií 

 Aktivita: Rozvoj počítačového vybavení a veřejně přístupného Internetu 
(knihovny, internetové kavárny, obecní a městské úřady atd.). 

 Aktivita: Zapojení obcí do informačního systému kraje. 
 Aktivita: Vytvoření společných www stránek. 
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 Aktivita: Vybavení obcí informační technologií (počítače, internet, …). 
 

Cíl 1. 2: Zlepšit stav ovzduší, zajistit ukládání odpadů a ochranu přírody 

Opatření 1. 2. 1: Zlepšení stavu ovzduší 

 Aktivita: Podpora plynofikace, ekologických způsobů vytápění a 
alternativních zdrojů vytápění. 

 Aktivita: Postupná náhrada lokálního vytápění domácností systémy 
centrálního zásobování teplem. 

 Aktivita: Šířit osvětu v oblasti ekologických zdrojů energie a zdrojích 
jejich financování. 

 
Opatření 1. 2. 2: Zlepšení nakládaní s odpady 

 Aktivita: Podpořit aktivity místního odpadového hospodářství – AVE  
CZ odpadové hospodářství  s.r.o. 

 Aktivita: Podpořit vyuţití separovaných odpadů. 
 Aktivita: Zamezit vzniku černých skládek a odstraňování starých 
ekologických zátěţí. 

 Aktivita: Zamezit zřízení úloţiště radioaktivního odpadu na území 
mikroregionu. 

 
Opatření 1. 2. 3: Ochrana přírody 

 Aktivita: Ochrana významných krajinných prvků. 
 Aktivita: Modernizací provozů tlumit dopad jejich činností na ţivotní 
prostředí. 

 

Cíl 1. 3: Zajistit ochranu proti povodním 

Opatření 1. 3. 1: Protipovodňová ochrana veřejného a soukromého majetku 

 Aktivita: Výstavba protipovodňových hrází. 
 Aktivita: Zpevnění hrází rybníků a břehů vodotečí. 
 Aktivita: Výstavba protierozních valů, mezí a remízků na svazích polí, 
luk a lesů. 

 Aktivita: Zvyšování retenční schopnosti krajiny ve vazbě na územní 
plánování. 

 Aktivita: Rozvoj integrovaného záchranného systému. 
 

Prioritní oblast 2: Podnikání a cestovní ruch 

 

Cíl 2. 1: Zlepšit podmínky pro rozvoj malého a středního podnikání 

Opatření 2. 1. 1: Informační sluţby a poradenství místním podnikatelům 
 

 Aktivita: Budovat a rozvíjet komunikační platformy, informační sítě pro 
podnikatele a obyvatele. 
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 Aktivita: Podpořit spolupráci mezi podnikateli na úrovni 
hospodářských komor (systém seminářů, poradenství pro místní 
podnikatele, atd.). 

 Aktivita: Zapojit místní malé a střední podnikatele do projednávání 
důleţitých městských, obecních nebo celoregionálně významných 
rozhodnutí. 

 Aktivita: Zlepšovat prezentaci malého a středního podnikání (internet, 
výstavy, veletrhy, apod.). 

 
Opatření 2. 1. 2: Podpora a rozvoj malého a středního podnikání 
 

 Aktivita: Vybudování databáze nevyuţitých nemovitostí n území 
mikroregionu. 

 Aktivita: Podpora místních produktů a tradičních výrob (textilní a 
potravinářský průmysl). 

 Aktivita: Podpořit rozvoj sluţeb spojených s cestovním ruchem. 
 Aktivita: Podpořit přípravu a rozvoj ploch vyčleněných pro podnikání. 
 Aktivita: Podpořit rozvoj přeshraniční podnikatelské a institucionální 
spolupráce. 

 Aktivita: Vyuţít moţnosti financování podnikatelských aktivit ze strany 
státu a EU. 

 
Cíl 2. 2: Zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu 

Opatření 2. 2. 1: Zajistit informační sluţby návštěvníkům mikroregionu 
 

 Aktivita: Podpora stávající informační sítě pro návštěvníky 
mikroregionu, podpora informačních center. 

 Aktivita: Zavedení jednotného navigačního značení k památkám, 
atraktivitám na území mikroregionu. 

 Aktivita: Zavedení systému jednotné propagace (společné materiály, 
hudební vizitky, propagace na internetu, atd.) 

 Aktivita: Odstraňování jazykových bariér za účelem rozvoje 
přeshraniční turistiky. 

 Aktivita: Podpořit činnost spolků zabývajících se cestovním ruchem 
(cech ubytovatelů, klub turistů, místní pobočky hospodářské komory, 
atd.). 

 
Opatření 2. 2. 2: Rozvoj turistických tras, doplňkových sluţeb a infrastruktury 
 

 Aktivita: Zpracovat generel rozvoje cyklistických tras. 
 Aktivita: Budování, údrţba a obnova sítě cyklotras a tras pro pěší, jejich 
postupné vybavení mobiliářem. 

 Aktivita: Budování cyklostezek na základě zpracovaného generelu 
rozvoje cyklistiky. 

 Aktivita: Vytyčení a značení hippostezek. 
 Aktivita: Podpořit rozvoj ubytovacích a stravovacích sluţeb v menších 
sídlech – podpora agroturistiky. 

 Aktivita: Budování naučných stezek a jejich vybavení (informační 
tabule, atd.). 
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 Aktivita: Rozšiřování nabídky cestovního ruchu pro zimní období. 
 Aktivita: Rozvíjet turistiku související se sjízdností řeky Neţárky 
(kempy, občerstvení, apod.). 

 Aktivita: Podpořit další rozvoj Jindřichohradeckých úzkokolejek. 
 
 

Prioritní oblast 3: Zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoj venkova 

 

Cíl 3. 1: Zajistit trvale udrţitelné hospodaření v zemědělství 

Opatření 3. 1. 1: Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání 
 Aktivita: Podpořit rozvoj agroturistiky (ubytování, stravování a prodej 
specialita na zemědělských farmách pro turisty). 

 Aktivita: Alternativní vyuţití nebo likvidace zanedbaných 
zemědělských areálů v obcích. 

 Aktivita: Podpořit ekologické formy zemědělství. 
 Aktivita: Zvýšit prezentaci zemědělství a souvisejících sluţeb 
prostřednictvím internetu a dalších médií. 

 Aktivita: Poskytovat informace o normách a předpisech EU zemědělcům 
a zpracovatelům a poradenství k vyuţití prostředků z EU. 

 
Opatření 3. 1. 2:Udrţení zemědělské výroby na území mikroregionu 
 

 Aktivita: Zavádění welfare v chovech hospodářských zvířat a zásady 
správné zemědělské praxe. 

 Aktivita: Podpořit činnost místních podniků působících v primární sféře. 
 Aktivita: Modernizace technologií hospodaření. 
 Aktivita: Provádění komplexních pozemkových úprav. 
 Aktivita: Podpořit diversifikaci činnosti zemědělských podniků. 
 Aktivita: Vyuţívat informační a počítačové technologie pro zvyšování 
kvalifikace a výměnu informací. 

 
Cíl 3. 2: Rozvíjet lesnictví a myslivost 

Opatření 3. 2. 1 Trvale udrţitelné hospodaření v lesích 
 

 Aktivita: Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích. 
 Aktivita: Zlepšit vyuţívání potenciálu místních lesů pro potřeby 
cestovního ruchu. 

 Aktivita: Obnova a údrţba lesních komunikací. 
 Aktivita: Podpořit myslivecká sdruţení v městech a obcích. 

 
Cíl 3. 3: Podpora rybníkářství a rybářství 

Opatření 3. 3. 1: Trvale udrţitelné hospodaření v oblasti rybníkářství 
 

 Aktivita: Odbahňování a čištění rybníků. 
 Aktivita: Udrţet produkční plochy rybníků. 
 Aktivita: Sladit vyuţívání rybníků pro hospodářské a rekreační účely. 
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 Aktivita: Rozvoj chovu rybářsky zajímavých ryb pro zatraktivnění 
rybníkářství a sportovního rybářství v regionu. 

 Aktivita: Rozvíjet propojování turistiky rybníkářství (popularizace 
výlovů, apod.). 

 
Cíl 3. 4: Zachovat venkovský ráz krajiny, obnovit a udrţet vzhled obcí 

Opatření 3. 4. 1: Obnova a údrţba venkovského charakteru krajiny 
 

 Aktivita: Obnova a údrţba zeleně, která se významnou měrou podílí na 
kvalitě ţivotního prostředí. 

 Aktivita: Doplňování porostů zeleně, břehových porostů, udrţování 
odpočinkových míst v krajině. 

 Aktivita: Podpora biokoridorů a ÚSES. 
 Aktivita: Opravy a údrţba polních a lesních cest. 
 Aktivita: Podpořit protierozní, izolační, odvodňovací a estetickou funkci 
krajiny. 

 
Opatření 3. 4. 2: Údrţba vesnic, vzhledu obcí 
 

 Aktivita: Údrţba historických venkovských stavení. 
 Aktivita: Rekonstrukce a údrţba historických památek na území 
mikroregionu. 

 Aktivita: Údrţba a úprava veřejných prostranství, návsí, dětských hřišť, 
parků, sportovišť, atd. 

 Aktivita: Údrţba a obnova veřejné zeleně. 
 Aktivita: Připravovat integrované projekty rozvoje venkova a zajišťovat 
finance na jejich realizaci. 

 Aktivita: Dokončit zpracování územně plánovací dokumentace obcí 
v souladu se všemi předpisy či veřejnými zájmy. 

 
 
Prioritní oblast 4: Kvalita života 

 

Cíl 4. 1: Zajistit podmínky pro kvalitní ţivot místních obyvatel 

Opatření 4. 1. 1: Vytváření podmínek pro bydlení na venkově 
 

 Aktivita: Podpořit vyuţití stávajícího bytového fondu, který je 
k dispozici na vesnicích. 

 Aktivita: Vytvořit podmínky pro novou bytovou výstavbu v návaznosti 
na ÚP obcí. 

 Aktivita: Zajistit bezpečnosti a informovanosti obyvatel z hlediska 
civilní ochrany. 

 Aktivita: Vytvářet podmínky pro bydlení pro mladé rodiny s dětmi, atd. 
 Aktivita: Revitalizovat staré panelové zástavby v sídlech mikroregionu. 
 Aktivita: Podpořit rozvoj bydlení v nemovitostech uţívaných pro 
rekreační účely. 
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Opatření 4. 1. 2: Rozvíjení obecné kultury obyvatel 
 

 Aktivita: Podpořit ţivot ve spolcích v jednotlivých městech a obcích 
regionu. 

 Aktivita: Podpořit místní zvyky, lidové tradice, kulturu a řemesla. 
 Aktivita: Podpořit činnost knihoven. 
 Aktivita: Podpořit vydávání publikací a knih o mikroregionu, jeho 
historie, atd. 

 
Opatření 4. 1. 3: Podpora kultury a sportu jako součásti kvality ţivota 
 

 Aktivita: Podpořit činnost kulturních a sportovních zařízení na území 
mikroregionu. 

 Aktivita: Rozvoj kulturních zařízení, divadel, galerií, kin, apod. 
 Aktivita: Rozvíjení dalších kulturních aktivit (festivaly, kulturní léta, 
atd.). 

 Aktivita: Výstavba sportovní infrastruktury – sportovní areály, hřiště, 
apod. 

 Aktivita: Podpořit sportovní zařízení a spolky, aktivity volného času 
dětí a mládeţe. 

 Aktivita: Podpořit větší sportovní a kulturní akce propagující 
mikroregion. 

 
Cíl 4. 2: Podporovat rozvoj školství, zdravotnictví a sociálních sluţeb 

Opatření 4. 2. 1: Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel 
 

 Aktivita: Udrţení co největšího počtu základních a mateřských škol 
v menších obcích. 

 Aktivita: Udrţet mladou inteligenci (např. mladé pedagogy) formou 
sociálních jistot v dané oblasti. 

 Aktivita: Podpořit univerzitní činnost a činnost středních škol v regionu. 
 Aktivita: Podpora celoţivotního vzdělávání obyvatel. 
 Aktivita: Podpora rozšiřování mimoškolních aktivit (výchovných, 
kulturních, sportovních, apod.) jako součást systému prevence před 
sociálně patologickými jevy. 

 Aktivita: Podpořit přeshraniční aktivity škol a dalších organizací. 
 

Opatření 4. 2. 2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotnických sluţeb 
 

 Aktivita: Vytvořit efektivní a funkční síť sluţeb v oblasti zdravotnických 
a sociálních sluţeb. 

 Aktivita: Podpořit fungování stávajících zdravotnických zařízení a 
zařízení sociálních sluţeb. 

 Aktivita: Rozšiřovat ordinační hodiny lékařů v menších sídlech 
mikroregionu. 

 Aktivita: Zlepšit kvalitu péče o seniory. 
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3.4. Strategie rozvoje – specifické cíle a opatření 

zlepšování kvality ţivota obyvatel, zvyšování konkurenceschopnosti celé 
oblasti a realizace projektů, které nezatěţují ţivotní prostředí a současně mají 
pozitivní vliv jak na ekonomický vývoj obcí, tak i na celkovou trvalou udrţitelnost 
cestovního ruchu v dané oblasti. 

 
Prioritní oblast 1: Infrastruktura a životní prostředí 
Cíl 1.1 Zlepšením stavu technické infrastruktury zajistit další rozvoj obcí 
POPIS CÍLE 
Technická infrastruktura je důleţitým faktorem pro další rozvoj obcí. Problémy 
obcí v oblasti technické infrastruktury se týkají především kvality povrchu 
komunikací, čištění odpadních vod, napojení obyvatelstva na veřejný vodovod a 
nedostatečného zapojení regionu do vyuţívání moderních informačních a 
komunikačních technologií. Cílem je dosáhnout na území mikroregionu v oblasti 
infrastruktury rovnováţného stavu, kdy bude zabezpečena jak kvalitní dopravní 
obsluţnost a dobrý technický stav pozemních komunikací, tak odpovídající 
napojení obyvatelstva a nemovitostí na všechny inţenýrské sítě. Dalším cílem j e 
rozvoj vybavení měst, obcí, podnikatelských subjektů, úřadů a obyvatelstva 
v oblasti komunikačních a informačních technologií a rozvoj jejich vyuţívání. 
Opatření: 1. 1. 1 Zlepšení dopravní infrastruktury a udrţení dopravní obsluţnosti 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Nejdůleţitější formou dopravy v mikroregionu je doprava silniční. 
Nejvýznamnějšími komunikacemi procházejícím územím mikroregionu jsou 
silnice I. třídy regionálního významu č. 34 (České Budějovice – Třeboň – 
Jindřichův Hradec – Pelhřimov), a č. 23 (Písek – Jindřichův Hradec – Třebíč – 
Brno), které jsou v poměrně dobrém stavu. Obě silnice vykazují , vzhledem 
k dopravní zátěţi, vysoké hodnoty hlučnosti a prašnosti. Dále je zde několik 
regionálních silnic II. třídy a poměrně hustá síť silnic II. třídy a místních 
komunikací, z nichţ ne všechny jsou v dobrém technickém stavu. 

Ţelezniční doprava nehraje na území mikroregionu hlavní roli,  avšak je 
důleţitou součástí dopravy obyvatelstva. Mikroregionem prochází trať č. 225 
Jihlava – Veselí nad Luţnicí, která plynule navazuje na trať č. 240 ve směru na 
Brno a na č. 220 a č. 190 ve směru na Plzeň. Jindřichův Hradec je stanicí pro 
rychlíkovou trať Brno – Plzeň s přímím spojením bez přestupu a současně 
počátkem úzkokolejné tratě, stává se tak důleţitým dopravním uzlem z hlediska 
ţeleznice pro celý mikroregion. 

V blízkosti Jindřichova Hradce se nachází veřejné vnitrostátní letiště. 
V budoucnu se předpokládá přidělení veřejného mezinárodního letiště s celním a 
pasovým odbavením v návaznosti na dotykovou letovou cestu A 15 Praha – 
Vídeň. 

Dopravní obsluţnost je vzhledem k blízkosti města Jindřichův Hradec ve 
většině případů dostačující a místní obyvatelé se počtu autobusových spojů 
přizpůsobují nebo jeho nedostatek řeší cestováním automobilem. Problematicky je 
v vzhledem k nedostatku finančních prostředků napojení nejmenších místních 
částí mikroregionu na autobusovou síť. V Jindřichově Hradci funguje Městská 
hromadná doprava, pro současný provoz naprosto dostačující. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- rekonstrukce místních komunikací a silnic II. třídy v obcích, propojení 
jednotlivých obcí a jejich částí 
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- podpořit dopravní napojení na turistická centra a zvýšit související 
parkovací kapacity 

- podpořit rozvoj letiště Jindřichův Hradec 
- udrţet stávající dopravní obsluţnost, popř. rozšířit do budoucna počet 

spojů 
Opatření: 1. 1. 2 Zlepšení zásobování pitnou vodou 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Zásobování pitnou vodou je na poměrně dobré úrovni, většina obcí je 
zásobována prostřednictvím vodárenské soustavy Jiţní Čechy se zdrojem vody 
v Římovské přehradě a úpravnou vody v Plavu. Město Jindřichův Hradec je dále 
zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Horusice – Jindřichův 
Hradec se zdrojem vody v podzemních vrtech a úpravnou vody v Dolním 
Bukovsku. Napojení obyvatelstva na veřejný vodovod chybí pouze v Horním 
Skrýchově, Bednárečku  a některých místních částech obcí. V některých obcích je 
pitná vody získávána z vlastních studen. Současný stav vodovodní sítě však není 
na všech místech regionu dobrý a na mnoha místech je potřeba jej upravovat a 
doplňovat. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- zajistit maximální pokrytí sídel mikroregionu kvalitní vodou 
- zajistit napojení všech obcí a místních částí na veřejný vodovod 
- rekonstrukce stávajících a budování nových vodovodních řadů 

Opatření: 1. 1. 3 Zlepšení čistění odpadních vod 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Vzhledem k zástavbě a podmínkám mikroregionu  není situace v oblasti 
kanalizačních sítí a čištění odpadních vod ideální. Menší obce nebo místní části 
obcí nejsou na kanalizační síť napojeny a odpadní vody jsou sváděny do jímek na 
vyváţení. Některá větší sídla mikroregionu mají vlastní ČOV, v mnoha obcích a 
místních částech je však potřeba budovat další čistírny, aby bylo zabezpečeno 
dostatečné čistění vod a dodrţení předpisů legislativy o ochraně ţivotního 
prostředí. V některých obcích je veřejná kanalizace zavedena pouze částečně nebo 
zcela chybí. Tato problematika je závislá především na finanční situaci obcí. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- zajistit čištění odpadních vod u malých obcí nebo jejich částí 
- podporovat funkčnost stávajících čistíren odpadních vod a budovat další i 

v menších sídlech mikroregionu 
- zajistit rekonstrukce a rozšíření stávajících sítí 
- budovat kanalizační sítě pro novou zástavbu v obcích 
- podporovat získávání financí z EU na obnovu o pořízení čistíren odpadních 

vod 

Opatření: 1. 1. 4 Rozvoj informačních technologií 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Vyuţití  moţností informačních a komunikačních  technologií subjekty 
neodpovídá standardu zemí EU. Sítě jsou vyuţívány převáţně k hlasovým 
telefonním sluţbám. Vyuţití k přenosům dat, mapových a grafických produktů, 
hlasu, videa a multimediálních aplikací není dostatečné, a to jak ze strany měst, 
obcí, tak ze strany podnikatelských subjektů a dalších organizací. Pro rozvoj 
internetových sluţeb je nutné zajištění dostatečného mnoţství veřejně přístupných 
koncových stanic na úřadech, organizacích a zařízeních veřejné správy. 

V současnosti jiţ většina obcí (kromě obce Světce) má vlastní internetové 
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stránky, všechny pak mají elektronickou adresu a od roku 2010 je povinností 
kaţdé obce mít zřízenu i datovou stránku. Z hlediska komunikace přes internet se 
tak situace velmi zlepšila, je však více neţ nutné jednotlivé komunikační cesty 
aktualizovat, přizpůsobovat a zkvalitňovat v rámci rychlého vývoje výpočetní 
techniky. Cílem opatření je vybudování a technické vybavení moderní provázané 
sítě informačních technologií, které jsou předpokladem pro lepší vzájemnou 
komunikaci všech sektorů (podnikatelského, veřejného a neziskového),  občanů i 
veřejné správy a větší zapojení občanů do řešení problémů mikroregionu a 
jednotlivých obcí. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- rozvoj počítačového vybavení a podpora veřejně přístupné Internetu 
(knihovny, internetové kavárny, obecní a městské úřady, atd.) 

- zapojení obcí do informačního systému kraje 
- vytvoření společných www stránek mikroregionem 
- vybavit obce informačními technologiemi  

Cílové skupiny pro cíl 1. 1 
 města, obce 
 podnikatelské subjekty z oblasti zabývající se přímo či nepřímo technickou 

infrastrukturou 
 vlastníci nemovitostí, obyvatelé mikroregionu, turisté 

Garant a spolupráce 
Obce a sdruţení obcí, příslušná ministerstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, České dráhy, Jindřichohradecké místní dráhy, 
projekční kanceláře, Správa a údrţba silnic, Policie ČR, provozovatelé – dopravci, 
vodohospodáři, internetové firmy, Evropská unie 
Doba trvání 
2011 - 2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Národní rozvojový plán ČR 
 Regionální operační program 
 Program rozvoje Jihočeského kraje 
 Program obnovy venkova 
 Fond soudrţnosti EU 

 
Cíl 1. 2 Zlepšit stav ovzduší, zajistit ukládání odpadů a ochranu přírody 
POPIS CÍLE 

Zdravé ţivotní prostředí je jednou ze základních podmínek nezbytných pro 
ţivot lidí  na venkově. Cílem je za podpory všech níţe zmíněných garantů udrţet 
a nadále zlepšovat ţivotní prostředí v mikroregionu. Toho lze dosáhnout 
podporou zavádění nových moderních a ţivotnímu prostředí neškodících 
technologií (plynofikace, katalyzátory, apod.). 

Dále je potřeba hospodařit v souladu s předpisy o ochraně přírody (např. 
zabránit vzniku černých skládek, vyuţít separaci odpadů, tlumit dopad činnosti 
průmyslových provozů na krajinu apod.) a podpořit zachování přírodních krás 
mikroregionu. 
Opatření 1. 2. 1 Zlepšení stavu ovzduší 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Kvalita ţivotního prostředí je v mikroregionu ve většině případů v tzv. II. 
třídě – prostředí vyhovující a prostředí dobré. Negativní vliv na ovzduší má 
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blízkost městské aglomerace Jindřichova Hradce s četnými průmyslovými 
podniky a s ní spojené inverzí situace. Negativní vlivy na jednotlivé sloţky 
ţivotního prostředí jsou jednak celoplošně působící  faktory (emise), jednak 
místně působící faktory (lokální zdroje znečištění – podnikatelské provozy). 
Kvalita ovzduší je narušována i zmíněnými dálkovými silničními taky uvedenými 
v popisu 1. 1. 1 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- podpora plynofikace, ekologických způsobů vytápění a alternativních 
zdrojů vytápění 

- postupná náhrada lokálního vytápění domácností systémy centrálního 
zásobování teplem 

- šířit osvětu v oblasti ekologických zdrojů energie a zdrojích jejich 
financování 

Opatření 1. 2. 2 Zlepšení nakládání s odpady 

STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Situace ohledně nakládání s tuhými odpady je v mikroregionu uspokojivá. 

Odvoz, skládkování a třídění odpadu zajišťuje na většině území společnost AVE 
CZ  odpadové hospodářství s.r.o. Odpad je sváţen na skládku Fedrpuš u Otína, 
která svou kapacitou pojímá cca 90 000 obyvatel okresu Jindřichův Hradec. Sběrné 
dvory pro sběr separovaného odpadu jsou v Jindřichově Hradci, v Nové Včelnici 
a menší v Jarošově nad Neţárkou. Černé skládky jsou postupně eliminovány. 

Podstatným problémem v mikroregionu je návrh Správy úloţišť 
radioaktivního odpadu, která vytipovala jako jedno ze tří míst pro budoucí 
úloţiště radioaktivního odpadu místo ve správním území obce Lodhéřov. 
K uvedení úloţiště do provozu by mělo dojít zřejmě aţ v roce 2065, ale do 
územních plánů by měly být vládou schválené lokality zapracovány jiţ ve 
druhém desetiletí tohoto století. Do dnes ovšem není jasné, kterého ze tří 
vytipovaných míst se toto bude vůbec týkat. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- podpora aktivity místního odpadového hospodářství – AVE CZ 
- podpora vyuţití separovaného odpadu 
- zamezit vzniku černých skládek a odstraňování starých ekologických zátěţí 
- zamezit zřízení úloţiště radioaktivního odpadu na území mikroregionu 
- podpora místních organizací starajících se o ţivotní prostředí a jeho 

ochranu (např. Hamerský potok o.s.) 
 
Opatření 1. 2. 3 Ochrana přírody 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Příroda nacházející se na území mikroregionu Jindřichohradecko se 
vyznačuje poměrně rozsáhlými lesními porosty a vodními plochami, především 
rybníky. Významným krajinným prvkem je řeka Neţárka, která je řazena mezi 
biokoridory regionálního významu. Na většinu sídel navazuje intenzivně 
obdělávaná zemědělská půda, kterou v mnoha místech protékají upravované 
vodní toky. Na území mikroregionu se nachází mnoţství památných stromů,  
přírodních rezervací a dalších významných krajinných prvků. Zachovalou a 
atraktivní krajinu mikroregionu a jeho blízkém okolí je potřeba chránit a udrţovat 
v souladu s platnými předpisy o ochraně přírody. Dále je důleţité modernizovat 
všechny zdroje znečištění tak, aby co nejméně škodili ţivotnímu prostředí. 
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AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
- ochrana významných krajinných prvků 
- modernizací provozů tlumit dopad jejich činnosti na ţivotní prostředí 
- podpořit modernizaci zdrojů znečištění ţivotního prostředí 
- zajistit výchovu dětí a mládeţe ve smyslu ochrany přírody 

 
Cílové skupiny pro cíl 1. 2 

 města, obce 
 obyvatelé mikroregionu 
 podnikatelské subjekty působící v oblastech ochrany přírody a souvisejících 
oborech 

 spolky zřízené za účelem ochrany přírody 
 
Garant a spolupráce 
Obce a sdruţení obcí, příslušná ministerstva, Státní fond ţivotního prostředí, 
Agentura ochrany přírody a krajiny, místní spolky ochrany přírody, 
provozovatelé – vytápění, plynofikace a odpadového hospodářství, Evropská 
unie, podle povahy aktivit mohou být implementací pověřeny i další organizace a 
podnikatelské subjekty 
Doba trvání 
2011 -2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Národní rozvojový plán ČR 
 Regionální operační program 
 Program rozvoje Jihočeského kraje 
 Program obnovy venkova 
 Státní politika Ministerstva ţivotního prostředí 
 Lesní hospodářský plán 

 
Cíl 1. 3 Zajistit ochranu proti povodním 
POPIS CÍLE 

Vzhledem k následkům katastrofálních povodních v roce 2002 a jejich 
kaţdoroční opakované hrozbě je nutné stále pokračovat v budování 
protipovodňových opatření a udrţet tak základní předpoklady k ochraně 
veřejného majetku státu, obcí, měst i soukromého majetku podnikatelů, 
zemědělců, vlastníků půdy, lesů a rybníků a samozřejmě k ochraně majetku 
obyvatel mikroregionu. Dále je potřeba zlepšovat vzájemnou spolupráci v rámci 
integrovaného záchranného systému a varovných a vyrozumívacích systému 
s cílem ochrany ţivotů a majetku obyvatel. Dalšími cíly jsou zlepšování 
vybavenosti jednotlivých sloţek IZS, zpevňování hrází rybníků, zvyšování retence 
krajiny vhodnými opatřeními v krajině, budování stálých i mobilních 
protipovodňových zábran, podpora vyuţití geografických zátopových modelů  
při řešení a předpovídání povodní, zlepšování vzájemné komunikace mezi všemi 
zúčastněnými sloţkami krizového řízení, apod. 
Opatření 1. 3. 1 Protipovodňová ochrana veřejného a soukromého majetku 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Povodně v srpnu 2002 zasáhly celé území jiţních Čech, nejvíce povodí řek 
Vltava, Otava, Blanice, Malše, Luţnice a Neţárka. Na území mikroregionu 
Jindřichohradecko nebyl dopad povodní tak ničivý jakou v jiných částech kraje, i 
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přesto zanechala velká voda obrovské škody. Nejvíce se povodeň v rámci 
mikroregionu projevila v Deštné, v Jarošově nad Neţárkou a v Lodhéřově. 
 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- výstavba protipovodňových hrází 
- zpevnění hrází rybníků a břehů vodotečí 
- výstavba protierozních valů, mezí  a remízků na svazích polí, luk a lesů 
- zvyšování retenční schopnosti krajiny ve vazbě na územní plánování 
- rozvoj integrovaného záchranného systému 

Cílové skupiny pro cíl 1. 3 
 obce a města 
 povodí Vltavy 
 vlastníci lesů, luk a polí, rybníků a místních vodotečí 
 zemědělci, lesníci a spolky zabývající se ochranou přírody 
 vlastníci nemovitostí v okolí Vltavy, obyvatelstvo 

Garant a spolupráce 
Města, obce, sousedící sdruţení obcí, Ministerstvo ţivotního prostředí, Státní fond 
ţivotního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Státní fond dopravní 
infrastruktury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 
vnitra, Povodí Vltavy, Evropská unie 
Doba trvání 
2011 -2016 
Vazba na jiné dokumenty 
Národní rozvojový plán ČR 
Regionální operační program 
Program rozvoje Jihočeského kraje 
Program obnovy venkova 
Dotační tituly, vyhlášky a nařízení jednotlivých ministerstev 
Zákon o vodách, Zákon o krizovém řízení 
Plánovací dokumentace Povodí Vltavy 
Územní plánovací dokumentace obcí 
Povodňový plán ČR 
Havarijní plán Jihočeského kraje 
Předpisy pro činnost integrovaného záchranného systému 
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Prioritní oblast 2: Podnikání a cestovní ruch 
Cíl 2. 1 Zlepšení podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání 
POPIS CÍLE 

Jindřichohradecko není typicky průmyslově zaloţeným regionem. Tradici 
zde má spíš lehký průmysl (textilní, potravinářský) a velké podniky jsou 
soustředěny v ekonomickém centru mikroregionu – v Jindřichově Hradci. Dále se 
velké podniky nacházejí v Jarošově nad Neţárkou, Stříţovicích a v Nové Včelnici. 
Zbytek průmyslové produkce je zabezpečen prostřednictvím malých a středních 
podniků s průměrným počet 10 zaměstnanců. 

Díky poloze v blízkosti hranic s Rakouskem a v blízkosti hlavních tahů mezi 
Jihočeským a Jihomoravským krajem a poměrně vysokému počtu turistických 
aktivit, je zřejmé, ţe rozvoj v oblasti podnikání bude spojen především 
s cestovním ruchem. 

Zájem jednotlivých obcí o rozvoj podnikání je třeba podpořit dostatkem 
informací, poradenstvím a moţnostmi rekvalifikace. Cílovým stavem je rozvoj 
podnikatelský základny a navazující prosperita obcí, která bude tvořit základ pro 
příjemný ţivot jak obyvatel mikroregionu, tak spokojenost jeho návštěvníků. 
Opatření 2. 1. 1 Informační sluţby a poradenství místním podnikatelům 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Informační sluţby v oblasti podnikání nefungují v mikroregionu na takové 
úrovni, jakou vyţaduje zde zastoupený potenciál. Příslibem do budoucna můţe 
být existence Jihočeské hospodářské komory,  i zde je však podnikatelský 
potenciál mířený především na Jindřichův Hradec, z dalších obcí zde jsou 
registrovány firmy velmi zřídka, spíše vůbec. Měly by být podpořeny aktivity 
směřující ke zlepšení vzájemné spolupráce podnikatelů v rámci celého 
mikroregionu.  

Základem by mělo být vybudování informačního systému s napojením 
všech obcí mikroregionu, který by publikoval veškeré dění v mikroregionu včetně 
podnikatelských příleţitostí. Zvýšená míra zapojení místních podnikatelských 
subjektů do projednávání důleţitých bodů na městských a obecních 
zastupitelstvech by jistě přinesla další nárůst aktivit v oblasti malého a středního 
podnikání na území mikroregionu. 
 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- budovat a rozvíjet komunikační platformy, informační sítě pro podnikatele 
a obyvatele (systém seminářů, poradenství pro místní podnikatele) 

- větší zapojení podnikatelů ze všech obcí mikroregionu do Jihočeské 
hospodářské komory 

- zapojení místních malých a středních podnikatelů do projednávání 
důleţitých městských, obecních nebo celoregionálně významných 
rozhodnutí 

- zlepšení prezentace malého a středního podnikání 
Opatření 2. 1. 2 Podpora a rozvoj malého a středního podnikání 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Mikroregion Jindřichohradecko je celkově výrazně zemědělsky orientován. 
Oblast byla jiţ v minulosti typicky venkovským regionem se zaměřením na 
zemědělskou produkci, lesnictví a rybářství. Přirozeným centrem průmyslové 
výroby a sluţeb v regionu je město Jindřichův Hradec. Nejvíce podnikatelských 
subjektů působí v oblasti sluţeb (pohostinství, cestovní ruch), dále pak ve 
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stavebnictví a lehkém průmyslu. 
Rozvoj malého a středního podnikání je významnou příleţitostí pro 

mikroregion k udrţení vlastní identity. Malé a střední podnikání navíc pomáhá 
decentralizovat podnikatelský aktivity a umoţňuje rychlejší rozvoj regionu, 
vytváří nové pracovní příleţitosti, vytváří podmínky pro vývoj a zavádění nových 
technologií a umoţňuje rychlejší rozvoj regionu, vytváří nové pracovní 
příleţitosti, vytváří podmínky pro vývoj a zavádění nových technologií a 
umoţňuje rychlejší adaptaci na poţadavky a výkyvy trhu. Existence místních 
podniků, tradičních výrob, sluţeb a řemesel v obcích přispívá k jejich trvalému 
rozvoji a prosperitě. Stále však vázne komunikace obcí s podnikateli, jejich 
spolupráce a vzájemná informovanost. V této oblasti je třeba vyuţít všechny 
nástroje, především sluţby internetu, osobní jednání starostů s podnikateli, 
investice do společně vyuţívaných pozemků a cest apod. Cílem je nastolení 
dobrých podmínek pro malé a střední podniky a jejich spolupráci s obcemi na 
celém území mikroregionu. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- vybudování databáze nevyuţitých nemovitostí na území mikroregionu 
- podpora místních produktů a tradičních výrob (textilní a potravinářský 

průmysl) 
- podpořit rozvoj sluţeb spojených s cestovním ruchem 
- podpořit přípravu a rozvoj ploch vyčleněných k podnikání 
- podpořit rozvoj přeshraniční  podnikatelské a institucionální spolupráce 
- vyuţít moţnosti financování podnikatelských aktivit ze strany státu a EU 

Cílové skupiny pro cíl 2. 1 
 město, obce 
 podnikatelské subjekty mikroregionu 
 obyvatelstvo  
 domácí i zahraniční turisté 

 
Garant a spolupráce 
Města, obce a sdruţení obcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Jihočeský kraj, 
hospodářské a agrární komory, podnikatelské subjekty, Evropská unie 
Doba trvání 
2011 - 2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Programy podpory malého a středního podnikání 
 Státní program podpory poradenství malého a středního podnikání 
 Krajské dokumenty k podpoře malého a středního podnikání 

 
Cíl 2. 2 Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 
POPIS CÍLE 

Cestovní ruch představuje pravděpodobně největší příleţitost pro rozvoj 
celého mikroregionu. Na jeho území se nachází velké mnoţství kulturních a 
turistických zajímavostí v čele se Státním hradem a zámkem v Jindřichově Hradci. 
I v bezprostředním okolí se nachází mnoho kulturních památek a přírodních 
rezervací (zámek Červená Lhota, CHKO Třeboňsko, Česká Kanada). 

Dostatek turistických zajímavostí však samo o sobě nezajistí rozvoj 
cestovního ruchu a je proto potřeba cestovní ruch podporovat. Jedná se zejména o 
zkvalitnění informačních sluţeb a zavedení jednotného systému jejich propagace, 
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budování a značení turistických tras, rekonstrukci místních památek a celkové 
propojení a vyuţití kulturních akcí. Hlavním cílem je lepší vyuţití turistického 
potenciálu mikroregionu, jeho další zkvalitňování a rozšiřování. 
Opatření 2. 2. 1 Zajištění informační sluţby návštěvníkům mikroregionu 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Na území mikroregionu jiţ funguje určitá informační síť (především v J. 
Hradci), pro potřeby cestovního ruchu není však dostatečná a je potřeba ji nadále 
rozšiřovat. Bude-li mít návštěvník k dispozici kvalitní informace o nabídce pro něj 
zajímavých míst, zvyšuje se celková konkurenceschopnost všech zainteresovaných 
podniků a institucí v mikroregionu. Je tedy potřeba zvýšit prezentaci všech aktivit 
a subjektů spojených s cestovním ruchem s cílem zajistit komplexnost nabídky 
cestovního ruchu a snadnou rozpoznatelnost jejího původu a tradice. Dále by bylo 
vhodné uplatňovat komplexní propagaci mikroregionu pomocí jednotných 
propagačních materiálů  na výstavách, veletrzích cestovního ruchu, apod.  

Vzhledem k blízkosti hranic s Rakouskem je také nutné věnovat úsilí 
odstraňování jazykových bariér a provázat nabídku cestovního ruchu s jiţními 
sousedy.  
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- podpora stávající informační sítě pro návštěvníky mikroregionu, podpora 
informačních center 

- zavedení jednotného navigačního systému k památkám, atraktivitám   
- zavedení systému jednotné propagace 
- podpora činnosti celků zabývajících se cestovním ruchem 

 
Opatření 2. 2. 2 Rozvoj turistických tras, doplňkových sluţeb a infrastruktury 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Turistická infrastruktura mikroregionu je vzhledem k rozsahu zdejší nabídky 
cestovního ruchu nedostatečná. Je potřeba rozšiřovat nabídku ubytovacích a 
stravovacích sluţeb (především v menších sídlech regionu), budovat síť cyklotras, 
hippostezek a zimních běţeckých tras, budovat další naučné stezky, podpořit 
letectví, Jindřichohradecké úzkokolejky a vodácký sport na řece Neţárce. 
Charakter krajiny v mikroregionu umoţňuje další rozvoj cyklistické dopravy. 
Současná síť cyklotras však neodpovídá poţadavkům, ačkoliv územím 
mikroregionu prochází i mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha – Vídeň. 
V současné době dochází k rekonstrukci cyklostezek za pomoci finančních dotací 
z Evropské unie, i tak je však na území mikroregionu stále mnoho stezek, které 
potřebují zlepšit technický stav. V kontextu se zkvalitňováním cyklotras je třeba 
podporovat i rozvoj další nabídky s nimi související (turistické rozhledny, 
odpočívadla, vyhlídky, atd.). 
Ubytovací sluţby jsou soustředěny především v Jindřichově Hradci, proto je 
vzhledem k rozloze regionu potřeba podpořit i rozvoj ubytovacích sluţeb 
v menších obcích, například se zaměřením na agroturistiku či cykloturistiku. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- budování a údrţba a obnova sítě cyklotras a pěších tras, jejich vybavení 
mobiliářem 

- budování  nových cyklostezek 
- vytyčení a značení hippostezek 
- podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích sluţeb v menších sídlech 
- podpora agroturistiky 
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- budování naučných stezek 
- rozšíření nabídky cestovního ruchu pro zimní období 
- rozvíjení turistiky v souvislosti s řekou Neţárkou (kempy, občerstvení) 
- podpořit další činnost Jindřichohradeckých úzkokolejek 

Cílové skupiny pro cíl 2. 2 
 města, obce 
 podnikatelské subjekty navazující na cestovní ruch 
 obyvatelé mikroregionu 
 turisté a návštěvníci 

Garant a spolupráce 
Města, obce a sdruţení obcí, příslušná ministerstva, regionální rozvojové 
agentury, hospodářské a agrární komory, podnikatelské subjekty, Evropská unie. 
Doba trvání 
2011 - 2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Národní rozvojový plán České republiky 
 Regionální operační program 
 Program obnovy venkova 
 Regionální programy podporující rozvoj cestovního ruchu 
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Prioritní oblast 3: Zemědělství, lesnictví, rybářství a obnova venkova 
Cíl 3. 1 Zajištění trvale udrţitelného hospodaření v zemědělství 
POPIS CÍLE 

Území mikroregionu Jindřichohradecko je charakteristické vysokým 
podílem zemědělství na celkovém hospodaření i vzhledu krajiny. Více neţ 50% 
půdy je obhospodařováno k zemědělským účelům a je zde celá řada velkých 
zemědělských podniků s počtem zaměstnancům blíţícím se ke 100. Z hlediska 
kvality půdy je mikroregion zařazen do méně příznivých oblastí (LFA – O). Obce 
Člunek, Lomy a kunějov jsou pak zařazeny do oblasti LFA – H. 

V zemích EU, a nejen v nich, je trendem zvyšování kvality zemědělství, je 
potřeba dbát na kvalitu obhospodařování ploch lesů, rybníků, pastvin a dalších 
prvků tvořících venkovskou krajinu. Je tedy nezbytné dodrţovat pravidla welfare 
hospodářských zvířat a zásady správné zemědělské praxe. Udrţení, obnova a 
účelné vyuţití přirozeného produkčního potenciálu zemědělsky vyuţívané 
krajiny v návaznosti na vhodnou organizaci a vyuţití pozemků je velmi důleţitou 
součástí trvale udrţitelného dobrého stavu v zemědělství. Protoţe má zemědělství 
podstatný vliv na stabilitu přírodních podmínek a kulturní vzhled krajiny, je 
důleţité podřídit hospodaření ochraně přírody a kulturních památek. Cílovým 
stavem je zajištění kvalitního hospodaření v zemědělství za současného zachování 
venkovského rázu krajiny udrţení zdravého ţivotního prostředí pro obyvatele i 
návštěvníky mikroregionu. 
Opatření 3. 1. 1 Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Na území mikroregionu je mnoho velkých zemědělských podniků, ostatní 
zemědělská půda je spravována drobnými soukromníky. Tradiční postupy 
zemědělské prvovýroby je třeba doplnit a rozšířit o nové aktivity, které budou 
doplňkovým a mohou se stát i hlavním zdrojem příjmů pro zemědělce. Sem patří 
především agroturistika, podpora ekologického zemědělství, alternativní vyuţití 
zanedbaných zemědělských areálů pro potřeby venkovského podnikání i 
nezemědělského charakteru, atd. 

Současně existuje v mikroregionu naprosto nedostatečná propagace 
zemědělství na internetu. Jelikoţ se internet stává v současnosti nejdůleţitějším 
komunikačním médiem  je třeba tuto oblast tlačit do popředí zájmu a snaţit se tak 
o zvýšení konkurenceschopnosti místních zemědělců. S tím souvisí i zapojení 
příslušných organizací (agrárních komor, apod.) do systému informovanosti o 
normách a předpisech EU a poradenství, které je potřeba nadále rozvíjet. 
Celkovým cílem je dosaţení konkurenceschopnosti místní zemědělské produkce. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- podpora rozvoje agroturistiky 
- alternativní vyuţití nebo likvidace zanedbaných zemědělských areálů 

v obcích 
- podpora ekologických forem zemědělství 
- zvýšení prezentace zemědělství a souvisejících sluţeb prostřednictvím 

internetu 
- poskytování informací o normách a předpisech EU zemědělcům a 

zpracovatelům a poradenství k vyuţití prostředků z EU 
Opatření 3.1. 2 Udrţení zemědělské výroby na území mikroregionu 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Jiţ výše bylo uvedeno, ţe na Jindřichohradecko je velká koncentrace větších 
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zemědělských podniků. Ţivočišnou výrobu zastupuje především chov prasat a 
skotu, kterým se zabývá převáţná většina zemědělských producentů 
v mikroregionu i jeho blízkém okolí. Rostlinná výroba pak především zahrnuje 
pěstování řepky, obilovin a brambor. 

V rámci restrukturalizace zemědělství v České republice došlo i na 
Jindřichohradecku k poklesu zemědělské výroby a současně i ke sniţování 
pracovních příleţitostí v této oblasti. Dotační politika státu a EU není vůči 
zemědělcům stále dostačující a více dotovaná zahraniční konkurence má oproti 
tradičním českým výrobcům často zančnou výhodu. Je proto třeba zvyšovat 
konkurenceschopnost místních zemědělců vhodnými formami podpory. Dále je 
potřeba do budoucna modernizovat zemědělské technologii, dodrţovat zásady 
správné zemědělské praxe a welfare hospodářských zvířat, provádět komplexní 
pozemkové úpravy, řešit přetrvávající majetkoprávní a uţivatelské vztahy 
k pozemkům, podporovat diversifikaci zemědělských producentů apod. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- zavádění welfare v chovech hospodářských zvířat a zásad správné 
zemědělské praxe 

- podpora místních podniků působících v primární sféře 
- modernizace technologií hospodaření 
- provádění komplexních pozemkových úprav 
- podpořit diversifikaci činnosti zemědělských podniků 
- vyuţívání informační a počítačové technologie pro zvyšování kvalifikace a 

výměnu informací 
Cílové skupiny pro cíl 3. 1 

 města, obce 
 podnikatelské subjekty 
 zemědělská druţstva a soukromí zemědělci 
 agrární komora 
 majitelé nemovitostí a pozemků 

Garant a spolupráce 
Města, obce a sdruţení obcí, příslušná ministerstva, Jihočeský kraj, regionální 
rozvojové agentury, hospodářské a agrární komory, podnikatelské subjekty, 
Evropská unie. 
Doba trvání 
2011 - 2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Národní rozvojový plán ČR 
 Regionální operační program 
 Program rozvoje venkova 
 Program rozvoje Jihočeského kraje 
 Program obnovy venkova 

 
Cíl 3. 2 Rozvoj lesnictví a myslivost 
POPIS CÍLE 

V mikroregionu hraje lesnictví velký význam díky své dlouholeté tradici i 
díky poměrně velkému zastoupení lesní půdy. Většina lesů je v majetku státu 
(Lesy ČR, s.p.), společnosti Lesy Český Rudolec a.s. nebo soukromých vlastníků. 
Další významné lesní plochy se nacházejí i v bezprostředním okolí mikroregionu 
(lesní komplex Jemčina, Česká Kanada). Na území mikroregionu působí několik 
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větších lesnických podniků (např. Kasalova pila). Prakticky v kaţdé členské obci 
působí myslivecké sdruţení. Role lesnictví a myslivosti je tedy poměrně velká. 

Základní strategií hospodaření Lesů ČR, s.p. je trvale udrţitelné 
obhospodařování lesů s cílem vytvoření stabilního, kvalitního, porostově a věkově 
skupinově smíšeného lesa. Je proto potřeba hospodařit v biokoridorech a 
biocentrech podle jednotlivých hospodářských doporučení, která jsou přílohou 
vyhlášky č. 83/1996 sb. O zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení 
hospodářských souborů. Při realizaci těchto opatření budou lesy na území 
mikroregionu plnit veškeré mimoprodukční funkce lesa. 
Opatření 3. 2. 1 Trvale udrţitelné hospodaření v lesích 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
V oblasti lesního hospodářství je potřeba postupovat podle platného Lesního 
hospodářského plánu a podle oblastních plánů rozvoje lesů, které se zpracovávají 
na období 20ti let. 
Poškození lesů v mikroregionu je vlivem dobrého hospodaření jejich stávajících 
správců na nízké úrovni. Lesy nejsou nikterak významně poškozeny působením 
hmyzu a zvěře, ani abiotickými činiteli. V některých částech zůstává nevyřešena 
kategorizace lesů u soukromých vlastníků. Důleţitým bodem při rozvoji lesnictví 
bude udrţení zdravé rovnováhy mezi stávajícím dobrých stavem lesů a rozvojem 
turistiky, zemědělství a průmyslu – zde bude nezbytná vzájemná komunikace 
všech dotčených organizací. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- podpora přírodě blízkého  hospodaření v lesích 
- zlepšení vyuţívání potenciálu místních lesů pro potřeby cestovního ruchu 
- obnova údrţba lesních cest 
- podpora mysliveckých sdruţení v oblasti mikroregionu 

Cílové skupiny pro cíl 3. 2 
 města, obce 
 podnikatelské subjekty 
 zemědělská druţstva 
 Lesy ČR a další vlastníci lesů 
 obyvatelé 
 turisté 

Garant a spolupráce 
Města, obce a sdruţení obcí, příslušná ministerstva, Jihočeský kraj, společnosti 
zabývající se těţbou a zpracováním dřeva, hospodářské a agrární komory, 
podnikatelské subjekty, myslivecká sdruţení a spolky 
Doba trvání 
2011 - 2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Národní rozvojový plán ČR 
 Regionální operační program 
 Program rozvoje venkova 
 Program rozvoje Jihočeského kraje 
 Program obnovy venkova 
 Lesní hospodářský plán ČR 
 Oblastní plány rozvoje lesů 
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Cíl 3.3 Podpora rybníkářství a rybářství 
POPIS CÍLE: 

Rybníkářství má v mikroregionu dlouholetou tradici a vţdy patřilo mezi 
zdejší přední obory. Předpokladem jsou zdejší velmi dobré podmínky pro 
rybníkářství a chovy ryb, sportovní i rekreační rybolov. Zdejší  rybníky jsou buď 
v soukromém a obecním vlastnictví nebo ve vlastnictví rybářských podniků (např. 
Rybářství Kardašova Řečice). 

Je důleţité uchovat dlouholetou tradici v tomto oboru a podporovat jeho 
další rozvoj i v soukromém sektoru. Cílovým stavem je vyváţené produkční 
hospodaření na rybnících s podporou jejich krajinotvorných a retenčních funkcí, 
s ohledem na zájmy ochrany přírody a moţnosti rekreační vyuţití. 
Opatření 3. 3. 1 Trvale udržitelné hospodaření v oblasti rybníkářství 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Rybníkářství s rybářství se na území mikroregionu Jindřichohradecko, stejně 
jako na jiných územích, především s problémem, znečištění rybníků, ukládáním 
bahna na jejich dnech, zarůstáním břehů a nedostatkem finančních prostředků na 
odstraňování těchto nedostatků. 

V mikroregionu hraje rybníkářství velmi významnou roli jak z hlediska 
ekonomického, tak z hlediska krajinotvorného a turistického. V tomto směru 
existují určité rezervy, které se dalším zatraktivněním rybníkářství a rybaření dají 
vyplnit. Při intenzivním vyuţívání rybničních ploch je však potřeba dbát na to, 
aby nedocházelo ke  genetickému a druhovému znehodnocení původní rybí 
obsádky. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- odbahňování a čištění rybníků 
- udrţení produkční plochy rybníků 
- symbióza vyuţívání rybníků pro hospodářské a rekreační účely 
- rozvoj chovu rybářsky zajímavých ryb pro zatraktivnění rybníkářství a 

sportovního rybářství v regionu 
- propojení rybníkářství a turistiky (popularizace výlovů) 

Cílové skupiny pro cíl 3. 3 
 města, obce 
 podnikatelské subjekty 
 rybníkářské společnosti vlastníci rybníků 
 návštěvníci mikroregionu, obyvatelstvo 

 
Garant a spolupráce 
Města, obce a sdruţení obcí, příslušná ministerstva, Jihočeský kraj, podnikatelské 
subjekty, Evropská unie 
Doba trvání 
2011 - 2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Národní rozvojový plán ČR 
 Regionální operační program 
 Program rozvoje venkova 
 Program rozvoje Jihočeského kraje 
 Program obnovy venkova 
 Stanovy příslušných rybářských svazů 
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Cíl 3. 4 Zachovat venkovský ráz krajiny, obnovit a udržet vzhled obcí 
POPIS CÍLE: 

Mezi jedny z hlavních cílů současného venkova patří obnova a zachování 
jeho typicky venkovské krajiny zachování a obnova vlastní identity a vzhledu 
obcí, jejich sepětí s krajinou, zachování jejich typické venkovské zástavby, 
zachování jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a v krajině a obnova 
venkovských kulturních památek. Na venkově je proto potřeba provádět úpravy 
veřejných prostorů a zástaveb, nadále zlepšovat občanskou vybavenost a 
technickou infrastrukturu. 

Cílem je tedy zabezpečit úpravy, budování a rekonstrukce návsí, náměstí a 
veřejných prostranství, parků, dětských hřišť, odpočinkových rekreačních 
zelených ploch. Dále je potřeba například zabezpečit výsadbu alejí, nadále 
doplňovat vzhled obcí vhodnou zelení, obnovovat vodní toky a vodoteče, 
hasičské nádrţe, apod. 
Opatření 3. 4. 1 Obnova  údržba venkovského charakteru krajiny 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Mikroregion Jindřichohradecko nabízí místním obyvatelům i příchozím 
turistům v některých  částech atraktivní venkovskou krajinu. Tu je však potřeba 
udrţovat a vhodně o ni pečovat. V zájmu zachování venkovské krajiny 
mikroregionu je tedy potřeba budovat lokální územní systémy ekologické stability 
a pásy zeleně k ochraně před vodní a větrnou erozí, chránit místní biotopy a 
přírodní útvary, budovat pěší a cyklistické trasy zajišťující propustnost krajiny a 
její sepětí s obcemi. Dále je potřeba udrţovat a obnovovat vodní plochy, vodoteče, 
upravovat jejich břehy, související mostky a propustě,  asanovat svahy, prameny. 
Všechny tato opatření by měla úzce navazovat na cíle spojené s ochranou před 
povodněmi. 

Zásadním problémem obcí mikroregionu, které mají nízkou hustotu 
obyvatel, je náročnost investic do infrastruktury  souvisejících oblastí (doprovodní 
zeleň, chodníky, apod.) Dostatečná úroveň vybavenosti infrastrukturou je přitom 
zásadní podmínkou trvale udrţitelného rozvoje venkova. Náročnost dopravního 
napojení, zásobování vodou a neryjí a zabezpečení základních sluţeb ve vesnicích 
prakticky vylučuje realizaci dalších aktivit bez vnější pomoci. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- obnova a údrţba zeleně, která se významnou měrou podílí  na kvalitě 
ţivotního prostředí 

- doplňování porostů zeleně, břehových porostů, udrţování odpočinkových 
míst v krajině 

- podpora biokoridorů a ÚSES 
- opravy a údrţba polních a lesních cest 
- podpora protierozní, izolační, odvodňovací a estetické funkce krajiny 

Opatření 3. 4. 2 Údržba vesnic, vzhledu obcí 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 
Na Jindřichohradecku se v obcích a krajině nachází mnoţství nejrůznějších typů 
památek – kostely, vesnické kapličky, historicky cenná stavení, chalupy, boţí 
muka a kříţe, stromořadí a další unikátní technické a přírodní památky 
(úzkorozchodná trať, rezervace Kačleţský a Krvavý rybník). 
Ochrana typicky venkovské krajiny jako základní kulturní hodnoty kraje vyţaduje 
i ochranu a obnovu jeho stavebního fondu, zejména památek. Údrţba obcí by 
měla zahrnovat i projekty zahrnovat i projekty týkající se zejména obnovy objektů 
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památkově hodnotných, zaměřené  na rekonstrukce budov (radnice, školy, 
kostely, kulturní domy, prodejny, hostince, apod.), projekty týkající se oprav 
obytných domů, rekreačních budov, hospodářských stavení charakterizujících 
místní tradice, na opravy a údrţby místní lidové architektury, vyuţití 
neobydlených a zanedbaných vesnických budov, apod. Cílem tohoto opatření je 
tedy dosáhnout souladu ve vzhledu obcí a zachování typických architektonických 
budov. 
AKTIVITY NAPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- údrţba historických venkovských stavení 
- rekonstrukce a údrţba historických památek na území mikroregionu 
- údrţba úprava veřejných prostranství, návsí, dětských hřišť, parků, 

sportovišť, apod. 
- údrţba a obnova veřejné zeleně 
- příprava integrovaných projektů rozvoje venkova a zajištění jejich 

financování 
Cílové skupiny pro cíl 3. 4 

 města, obce 
 podnikatelské subjekty 
 návštěvníci mikroregionu 
 obyvatelstvo 

Garant a spolupráce 
Města, obce a sdruţení obcí, příslušná ministerstva, Jihočeský kraj, hospodářské a 
agrární komory, podnikatelské subjekty, Evropská unie. 
Doba trvání 
2011 - 2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Národní rozvojový plán ČR 
 Regionální operační program 
 Program rozvoje venkova 
 Program rozvoje Jihočeského kraje 
 Program obnovy venkova 
 Rozvojové programy sousedících měst, obcí a venkovských mikroregionů 
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Prioritní oblast 4: Kvalita života 
Cíl 4. 1 Zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel 
POPIS CÍLE 

Kvalita ţivota na venkově spočívá v zajištění dostupné sítě vzdělávacích, 
zdravotních, sociálních a kulturních zařízení, dopravní obsluţnost, podmínek pro 
bydlení a trávení volného času. Mikroregionu Jindřichohradecko usnadňuje pozici 
blízkost města Jindřichův Hradec, ke je valná většina potřebných sluţeb dostupná. 
Kladem je i poměrně rozvinutý spolkový a kulturní ţivot obyvatel mikroregionu. 

V oblasti kvality ţivota a rozvoje lidských zdrojů je potřeba věnovat 
pozornost projektům, které jsou zaměřeny na podporu sociální stabilizace mladé 
generace na venkově, zapojování minoritních skupin do spolkového ţivota na 
venkově, tvorbu vícegeneračních pracovních moţností, podporu aktivit 
zlepšujících komunikační a osobnostní schopnosti obyvatel venkova, podporu 
aktivit zvyšujících účast místních obyvatel na rozvoji municipalit a podporu 
činnosti spolků a zájmových skupin. Cílovým stavem je spokojený ţivot místních 
obyvatel vyuţívající všech podmínek pro rozvoj školství, zdravotnictví, sociálního 
zabezpečení, bydlení a vyuţití volného času. 
Opatření 4. 1. 1  Vytváření podmínek bydlení na venkově 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

V dnešní době je nutné si uvědomit, ţe udrţení ţivota na venkově je 
důleţité nejen pro venkov samotný, ale pro celou Českou republiku. Na území 
mikroregionu existuje velké mnoţství obytných domů, které slouţí k rekreaci a 
některé obce se tak jiţ mnoho let stávají rezidenční oblastní pro obyvatele z celé 
České republiky. V některých sídlech mikroregionu (Jindřichův Hradec, Nová 
Včelnice, Stříţovice) se nachází výstavba panelových domů, které se v posledních 
letech rekonstruují. V tomto je nadále třeba pokračovat. V nejmenších obcích 
mikroregionu a v menších místních částech obcí je zástavba řidší a spíše tradiční, 
z urbanistického hlediska se jedná o klasický venkovský typ. 

Jednotlivé obce počítají ve svých územních plánech i s novou zástavbou. 
Nestačí však pouze zajišťovat podmínky pro novou bytovou výstavbu, 
problémem je  i nedostatečná infrastruktura obcí, která úzce souvisí s nedostatkem 
financí na její rozvoj. Smyslem opatření je připravovat na obecní a mikroregionální 
úrovni takové podmínky, které přispějí k udrţení obyvatelstva v malých obcích a 
zabrání jejich vyklidňování, budou čelit nepříznivému demografickému vývoji 
v okrajových částech jihočeského kraje (mikroregionu) a současně přispějí k trvale 
udrţitelnému rozvoji venkova. 
AKTIVITY NAPŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- podpora vyuţití stávajícího bytového fondu, který je k dispozici na 
vesnicích 

- vytvoření podmínek pro novou bytovou výstavbu v návaznosti na územní 
plány obcí 

- zajistit bezpečnost a informovanost obyvatel z hlediska civilní ochrany 
- vytváření podmínek pro bydlení pro mladé manţele, rodiny s dětmi, atd. 
- revitalizace staré panelové zástavby 
- podpora rozvoje bydlení v nemovitostech uţívaných pro rekreační účely 

Opatření 4. 1. 2  Rozvíjení obecné kultury obyvatel 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Ačkoliv je spolkový ţivot v mikroregionu poměrně rozvinutý, je pro místní 
obyvatelstvo, zejména střední a starší generaci, charakteristická niţší schopnost 
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přizpůsobit se změněným společenským poměrům. Přetrvávající důvody 
konzervativního postoje venkovského obyvatelstva ke stylu svého ţivota, a 
nedostatečnou vůli k spoluúčasti na ţivotě své municipality je potřeba 
odstraňovat. To je moţné například podporou lidových tradic, kultury, zvyků a 
řemesel, vydáváním kniha publikací o historii mikroregionu, podporou místních 
knihoven.  V knihovnách by se mohl soustřeďovat společenský ţivot, neboť jsou 
často jediným kulturním zařízením v obci.  

Cílená podpora odstraňování uvedených bariér u venkovského obyvatelstva 
je nezbytným předpokladem oţivení místních komunit a zlepšení jejich schopností 
formulovat a řešit své problémy na místní úrovni. Významnou roli mohou sehrát 
občanská sdruţení, neziskový sektor a spolupráce s místními školami a 
knihovnami. Nezbytná je odborná pomoc těmto subjektům, zejména v souvislosti 
s přípravou projektů, které by mohly získat podporu z programů EU. 
AKTIVITY NAPŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- podpora spolkového ţivota ve městech a obcích mikroregionu 
- podpora místních zvyků, lidových tradic, kultury a řemesla 
- podpora činnosti knihoven 
- podpora vydávání knih a publikací o mikroregionu 

Opatření 4. 1. 3  Podpora kultury a sportu jako součásti kvality života 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Kulturním centrem mikroregionu je město Jindřichův Hradec, v němţ se 
nachází drtivá většina všech kulturních zařízení v mikroregionu a kde se koná 
mnoho kulturních akcí. Kulturní zařízení najde však i v ostatních obcích 
mikroregionu. V menších obcích jsou i do určité míry zachovány kulturní tradice, 
jako je pořádání poutí, místních slavností, plesů, setkání rodáků, kulturních 
soutěţí, apod. Podporou těchto akcí je moţné pozvednout kulturní ţivot v obcích 
a zvýšit tak zájem turistů o mikroregion. 

Stejná situace je i v oblasti sportovního vyţití. Dominantní postavení má 
opět město Jindřichův Hradec. Významným přínosem pro mikroregion je také 
sportovní centrum Athena v Nové Včelnici. V ostatních obcích je moţné 
provozovat sport na veřejných hříštích, která ovšem ne vţdy odpovídají 
bezpečnostním a kvalitním podmínkám. Některá sportovní zařízení vyţadují 
rekonstrukci či rozšíření a to jak vlastního sportoviště, tak přidruţených objektů a 
ploch (tribuny, lavičky, stromořadí). 

Kulturní a sportovní ţivot regionu a síť kulturních a sportovních zařízení 
spolu s regionálními kulturními tradicemi by měly být rozvíjeny v souladu 
s moderními metodami oţivování společenského a kulturního ţivota. Jde o oblast, 
kde se nejlépe projeví jednak vztah ke krajině a jednak schopnost spolupráce 
veřejné správy, hospodářských subjektů, státního i soukromého sektoru, škola a 
neziskových organizací. 
AKTIVITY NAPŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- podpora činnosti kulturních a sportovních zařízení  na území mikroregionu 
- rozvoj kulturních zařízení, divadel, galerií, kin, apod. 
- rozvíjení dalších kulturních aktivit (festivaly, slavnosti, atd.) 
- výstavba sportovní infrastruktury – sportovní areály, hřiště, haly, apod. 
- podpora sportovních zařízení a spolků, aktivit volného času dětí a mládeţe 
- podpora sportovních a kulturních akcí propagujících mikroregion 

Cílové skupiny pro cíl 4. 1 
 města, obce 
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 podnikatelské subjekty 
 obyvatelstvo 
 neziskové organizace 

Garant a spolupráce 
Města, obce a sdruţení obcí, příslušná ministerstva, Jihočeský kraj, školská 
zařízení, neziskové organizace, kulturní a sportovní kluby a spolky, Evropská 
unie. 
Doba trvání 
2011 - 2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Národní rozvojový plán ČR 
 Regionální operační program 
 Program rozvoje Jihočeského kraje 
 Program obnovy venkova 
 Rozvojové programy sousedících měst, obcí a venkovských mikroregionů 

 
Cíl 4. 2  Podpora školství, zdravotnictví a sociálních služeb 
POPIS CÍLE 

Pro spokojený ţivot obyvatel mikroregionu je důleţité, aby byl pro všechny 
k dispozici dostatek školských, zdravotnických a sociálních sluţeb. Úroveň těchto 
sluţeb souvisí s moţnostmi pracovních příleţitostí v mikroregionu, přispívá ke 
stabilitě obcí a vyuţívání obytných prostorů i zachování rovnováhy mezi 
nejmladšími a nejstaršími generacemi. 

Cílem je dosaţení vyváţené situace v oblasti sociální infrastruktury, která 
vytvoří základ pro kvalitní ţivotní podmínky všech obyvatel mikroregionu a 
garantuje přiměřené sociální jistoty, vzdělání a moţnosti rozvoje ţivotního stylu a 
ţivotních šancí. 
Opatření 4. 2. 1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Vzdělanost obyvatelstva je jedním z hlavních předpokladů pro další rozvoj 
mikroregionu. Vzhledem k velikosti sídel v mikroregionu je patrné, ţe školská 
zařízení zde jsou zastoupena minimálně.  V některých obcích regionu jsou sice 
mateřské nebo i základní školy (především první stupeň), většina studujících však 
dojíţdí do Jindřichova Hradce. Výhodou je, ţe v Jindřichově Hradci se nachází pět 
středních škola a jedna vysoká škola. Pro rozvoj školství je zde tedy relativně 
dobrý potenciál. Problémem je pouze absence střední školy technického směru. 

Základním problémem venkovských škol je nízký počet ţáků a na to 
navazující nerentabilita provozu. Většina obcí jiţ mateřské a základní školy 
nezřizuje, spíše dochází k jejich rušení. Dalším problémem je také nedostatek 
kvalifikovaných učitelů, který je způsoben především špatnou infrastrukturou 
v obcích a malým finančním ohodnocením, a tím i menší ochotou dobrých 
kantorů učit na vesnických školách. 
AKTIVITY NAPŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- udrţení co největšího počtu základních a mateřských škol v menších obcích 
- udrţení mladé inteligence na vesnicích formou sociálních jistot 
- podpora činnosti Fakulty managementu v Jindřichově Hradci 
- podpora činnosti středních škol v regionu 
- podpora celoţivotního vzdělávání obyvatel 
- podpora mimoškolních aktivit jako součást prevence sociálně-
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patologických jevů 
- podpora přeshraniční aktivity škol a dalších organizací 

Opatření 4. 2. 2 Zvýšení dostupnosti a kvality sociálních a zdravotních služeb 
STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE 

Sluţby a zařízení zdravotní a sociální péče, včetně veřejné zdravotní sluţby, 
by měly být dostupné ve všech obcích mikroregionu, v potřebném rozsahu i 
odborné struktuře. Síť sociálních a zdravotních sluţeb v mikroregionu je na 
solidní úrovni a je zabezpečena zejména prostřednictvím sluţeb, které jsou 
občanům k dispozici ve města Jindřichův Hradec. Je zde nemocnice s poliklinikou, 
zdravotnická střediska i dostatek soukromých lékařských ordinací. 

Ostatní obce se do dotváření sítě zdravotních a sociálních sluţeb zapojují dle 
moţností. Ve většině z nich jsou zdravotnické sluţby zajišťovány prostřednictvím 
ordinačních hodin, které jsou však k dispozici pouze několikrát týdně.  

Důleţitým úkolem v této oblasti je vytvoření vzájemně provázané sítě 
zdravotní a sociálních péče schopné adresně reagovat na zdravotní a sociální 
potřeby občanů. V praxi to znamená vytvoření a funkční propojení jednotlivých 
oborů a zařízení působících v těchto oblastech. Zařízení v mikroregionu je nutné 
zapojit do podobného zdravotně-sociálního systému v rámci celého kraje. 
AKTIVITY NAPŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 

- vytvoření efektivní a fungující sítě sluţeb v oblasti zdravotnických a 
sociálních sluţeb 

- podpora fungování stávajících zdravotnických a sociálních zařízení 
- rozšíření ordinačních hodin lékařů v menších sídlech mikroregionu 
- zvýšení kvality péče o seniory 

Cílové skupiny pro cíl 4. 2 
 města, obce 
 obyvatelstvo 
 neziskové organizace 
 senioři 
 školní, zdravotnická a sociální zařízení 

Garant a spolupráce 
Města, obce a sdruţení obcí, příslušná ministerstva, Jihočeský kraj, školská 
zařízení, neziskové organizace, Úřad práce, sociální a zdravotnická zařízení, 
spolky, Evropská unie. 
Doba trvání 
2011 - 2016 
Vazba na jiné dokumenty 

 Národní rozvojový plán ČR 
 Regionální operační program 
 Program rozvoje Jihočeského kraje 
 Program obnovy venkova 
 Státní program podpory nezaměstanosti 
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4. Návrhová část 

4.1. Akční plán rozvoje mikroregionu 

Akční plán rozvoje mikroregionu Jindřichohradecko předkládá soubor 
základních projektů, které obce i další subjekty působící na území mikroregionu 
povaţují v nejbliţší době za nejdůleţitější. Projekty jsou v souladu se zpracovanou 
strategickou částí programu zařazeny pod jednotlivá opatření, která svým 
obsahem naplňují. 

Doporučený seznam prioritní projektů a jejich předkladatelů je doplněn 
jejich podrobnějším popisem a odhadem nákladů v další části této kapitoly. 
 
Prioritní oblast 1: Infrastruktura a životní prostředí 

číslo 

 projektu 
název projektu předkladatel 

odhadovaná 

 částka 

 (mil. Kč) 

Cíl 1. 1 Zlepšením stavu technické infrastruktury zajistit další rozvoj obcí 

Opatření 1. 1. 1 Zlepšení dopravní infrastruktury a udržení dopravní obslužnosti 

1. 1. 1. 1 
Rekonstrukce místních komunikací a silnic III. 

třídy 

Jarošov nad 

Neţárkou 
1,75 

1. 1. 1. 2 Oprava místní komunikace v Horním Skrýchově Horní Skrýchov 1,5 

1. 1. 1. 3 Nová povrchová úprava obecní cesty 
Okrouhlá 

Radouň 
0,19 

1. 1. 1. 4 Zlepšení dopravní infrastruktury v Lodhéřově Lodhéřov 3,0 

1. 1. 1. 5 Oprava komunikací v obci Člunek Člunek 1,5 

1. 1. 1. 6 Rekonstrukce místních komunikací Kostelní Radouň 0,4 

1. 1. 1. 7 Rekonstrukce místních komunikací Horní Radou%n 0,75 

1. 1. 1. 8 Zlepšení stavu místních komunikací 
Jindřichův 

Hradec 
73,7 

1. 1. 1. 9 Rozšíření komunikace v Deštné Deštná 1,3 

1. 1. 1. 10 Výstavba a rekonstrukce místních komunikací Deštná 1,0 

1. 1. 1. 11 Rekonstrukce místních komunikací Vícemil 3 

1. 1. 1. 12 Rekonstrukce místních komunikací  Nová Včelnice 2,4 

1. 1. 1. 13 Dopravní značení v obci Člunek Člunek 0,1 

1. 1. 1. 14 Komunikace Člunek – Stříţovice Člunek 3 

Opatření 1. 1. 2 Zlepšení zásobování pitnou vodou 

1. 1. 2. 1 Zlepšení zásobování pitnou vodou v Jarošově 
Jarošov nad 

Neţárkou 
0,5 

1. 1. 2. 2 Obecní vodovod Horní Skrýchov Horní Skrýchov 5 

1. 1. 2. 3 Vodovod Hrutkov Hospříz 3 

1. 1. 2. 4 
Posílení vodních zdrojů místní části Studnice 

z Velkého Ratmírova 
Lodhéřov 2,5 

1. 1. 2. 5 Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu Kostelní Radouň 1,5 

1. 1. 2. 6 Opravy vodovodního řadu  Deštná 0,5 

1. 1. 2. 7 Rozšíření vodovodu Deštná 2,5 

Opatření 1. 1. 3 Zlepšení čištění odpadních vod 
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1. 1. 3. 1 Obnova kanalizace a čistírna odpadních vod Horní Skrýchov 5 

1. 1. 3. 2 
Výstavba ČOV v obci Horní Radouň a jejich 

místních částí 
Horní Radouň 30,0 

1. 1. 3. 3 Výstavba kanalizace pro novou zástavbu Hospříz 3,0 

1. 1. 3. 4 
Kanalizace ve Studnici, čerpání splašků do ČOV 

Lodhéřov 
Lodhéřov 13,0 

1. 1. 3. 5 Osazení čistírny odpadních vod 
Okrouhlá 

Radouň 
0,88 

1. 1. 3. 6 Vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace Lodhéřov 58,0 

1. 1. 3. 7 Výstavba kanalizace v místní části Radouňka 
Jindřichův 

Hradec 
80,0 

1. 1. 3. 8 
Výstava čistírny odpadních vod a kanalizace 

v místní části Buk 

Jindřichův 

Hradec 
21,0 

1. 1. 3. 9 Oprava stávající kanalizace a výstavba nové Deštná 30,5 

1. 1. 3. 10 Čistírna odpadních vod v Lipovce Deštná 5,0 

Opatření 1. 1. 4 Rozvoj informačních technologií 

1. 1. 4. 1 Počítačové vybavení Deštná 0,3 

Cíl 1. 2 Zlepšení stavu ovzduší, zajistit ukládání odpadů a ochranu přírody 

Opatření 1. 2. 1 Zlepšení stavu ovzduší 

1. 2. 1. 1 Výstavba centrálního vytápění Hospříz a Blaţejov Hospříz 12,0 

1. 2. 1. 2 Plynofikace Člunek 7,0 

1. 2. 1. 3 Plynofikace místních částí 
Jindřichův 

Hradec 
15,0 

1. 2. 1. 4 
Modernizace vytápěcích systémů technologických 

zařízení v majetku města 

Jindřichův 

Hradec 
15,0 

1. 2. 1. 5 Zateplení Mateřské školy Hospříz 0,4 

Opatření 1. 2. 2 Zlepšení nakládání s odpady 

1. 2. 2. 1 Odstranění staré ekologické zátěţe 
Jarošov nad 

Neţárkou 
0,1 

1. 2. 2. 2 Sběrný dvůr Hospříz 0,2 

Opatření 1. 2. 3 Ochrana přírody 

1. 2. 3. 1 Čerpací stanice Hospříz ZD Hospříz 1,2 

1. 2. 3. 2 Hnojiště Stříţovice ZD Kunţak 1,0 

Cíl 1. 3 Zajištění ochrany proti povodním 

Opatření 1. 3. 1 Protipovodňová ochrana veřejného a soukromého majetku 

1. 3. 1. 1 Rekonstrukce obecních mostů Lodhéřov 1,5 

1. 3. 1. 2 Rekonstrukce části  veřejného rozhlasu Lodhéřov 0,2 

1. 3. 1. 3 Rekonstrukce veřejného rozhlasu Nová Včelnice 0,4 

CELKEM 46 projektů 409,77 
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Prioritní oblast 2: Podnikání, cestovní ruch 

číslo 

 projektu 
název projektu předkladatel 

odhadovaná 

 částka 

 (mil. Kč) 

Cíl 2. 1 Zlepšení podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání 

Opatření 2. 1. 1 Informační služby a poradenství místním podnikatelům 

2. 1. 1. 1 Podpora činnosti Jihočeské hospodářské komory Jindřichův Hradec nespecifikováno 

Opatření 2. 1. 2 Podpora a rozvoj malého a středního podnikání 

2. 1. 2. 1 Nabídka pozemků pro výrobní investory Nová Včelnice nespecifikováno 

2. 1. 2. 2 Modernizace pletařské výroby a tkaní  - Tebo Nová Včelnice 235 

2. 1. 2. 3 Rozšíření Pily Horní Radouň Fr. Kamenický nespecifikováno 

2. 1. 2. 4 Vybudování nové průmyslové zóny Jindřichův Hradec 50 

2. 1. 2. 5 
Vybudování protipovodňové ochrany areálu 

továrny 

Tecnocap s.r.o. 

Stříţovice 
nespecifikováno 

Cíl 2. 2 Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 

Opatření 2. 2. 1 Zajištění informačních služeb návštěvníkům mikroregionu 

2. 2. 1. 1. Orientační a turistické značení Nová Včelnice 0,35 

Opatření 2. 2. 2 Rozvoj turistických tras, doplňkových služeb a infrastruktury 

2. 2. 2. 1 Nové cyklotrasy ve správním území Jarošova 
Jarošov nad 

Neţárkou 
0,5 

2. 2. 2. 2 Cyklotrasy a cyklostezky  Jindřichův Hradec 20,0 

2. 2. 2. 3 Vybudování kempů včetně zázemí Jindřichův Hradec 30 

2. 2. 2. 4 Nové cyklotrasy ve správním území Deštné Deštná 2,5 

2. 2. 2. 5 Cyklotrasy kolem Nové Včelnice Nová Včelnice 0,2 

CELKEM 12 projektů 338,55 
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Prioritní oblast 3: Zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoj venkova 

číslo 

 projektu 
název projektu předkladatel 

odhadovaná 

 částka 

 (mil. Kč) 

Cíl 3. 1 Zajištění trvale udržitelného hospodaření v zemědělství 

Opatření 3. 1. 1 Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání 

3. 1. 1. 1 
Alternativní vyuţití nebo likvidace zemědělských 

areálů 
Lodhéřov nespecifikováno 

3. 1. 1. 2 Informační a poradenské centrum pro zemědělce OAK J. Hradec 0,5 

3. 1. 1. 3 Centrální hnojiště Hospříz ZP Hospříz 3 

3. 1. 1. 4 Ubytovací a rekreační zařízení Budkov ZD Kunţak 30,0 

3. 1. 1. 5 Demolice bývalé porodny prasat ZD Radelo 0,5 

Opatření 3. 1. 2 Udržení zemědělské výroby na území mikroregionu 

3. 1. 2. 1 Oprava komunikací a prostranství  Horní Radouň 1,4 

3. 1. 2. 2 Rekonstrukce teletníků ZP Hospříz 0,63 

3. 1. 2. 3 Prosvětlení střechy OMD Hospříz ZP Hospříz 0,34 

3. 1. 2. 4 Rekonstrukce stáje výkrmu prasat ZD Kunţak 3,5 

3. 1. 2. 5 Ventilace objektů chovu prasat v Člunku ZD Kunţak 1,0 

3. 1. 2. 6 Hnojiště Člunek ZD Kunţak 2,0 

3. 1. 2. 7 Výstavba a oprava jímek na prasečí kejdu 

Bohemia Vitae 

Jarošov nad 

Neţárkou 

8,0 

3. 1. 2. 8 Výměna technologie chovu nosnic  

Bohemia Vitae 

Jarošov nad 

Neţárkou 

10,0 

3. 1. 2. 9 
Zlepšení odpadového hospodářství mléčné farmy 

Zdešov 
ZD Rodvínov 3,5 

3. 1. 2. 10 Výstavba centrální skládky statkových hnojiv ZD Rodvínov 2,5 

3. 1. 2. 11 Rekonstrukce kravín ZD Radelo 2,0 

3. 1. 2. 12 Rekonstrukce bramborárny ZD Radelo 3,0 

Cíl 3. 3 Podpora rybníkářství a rybářství 

Opatření 3. 3. 1 Trvale udržitelné hospodaření v oblasti rybníkářství 

3. 3. 1. 1 Zpevnění hrází rybníků 
Jarošov nad 

Neţárkou 
1 

3. 3. 1. 2 Odbahnění rybníků v Hospříz a Hrutkově Hospříz 0,4 

3. 3. 1. 3 Odbahnění a čištění rybníků v Kostelní Radouni Kostelní Radouň 0,5 

3. 3. 1. 4 Odbahnění rybníka v Nové Včelnici Nová Včelnice 1,5 

Cíl 3. 4 Zachovat venkovský ráz krajiny, obnovit a udržet vzhled obcí 

Opatření 3. 4. 1 Obnova a údržba venkovského charakteru krajiny 

3. 4. 1. 1 Obnova zámeckého parku a aleje dubů a lip Nová Včelnice 0,35 

3. 4. 1. 2 Opravy a údrţba lesních a polních cest Lodhéřov 3,0 

3. 4. 1. 3 Parky a zeleň v Jindřichově Hradci Jindřichův Hradec 19,0 

Opatření 3. 4. 2 Údržba vesnic, vzhledu obcí 

3. 4. 2. 1 Zapojení panelového sídliště do krajiny Stříţovice 9,0 

3. 4. 2. 2 
Rekonstrukce a oprava drobných sakrálních 

památek 

Jarošov nad 

Neţárkou 
0,5 

3. 4. 2. 3 Výstavba a oprava veřejného osvětlení Deštná 1,3 
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3. 4. 2. 4 Sakrální stavby Deštná 0,3 

3. 4. 2. 5 Oprava budov Deštná 3,0 

3. 4. 2. 6 Územní plán obce Lodhéřov Lodhéřov 0,95 

3. 4. 2. 7 Oprava veřejného osvětlení Kostelní Radouň 0,2 

3. 4. 2. 8 Rekonstrukce veřejného osvětlení Vícemil 0,15 

3. 4. 2. 9 Územní plán obce Člunek Člunek 0,07 

3. 4. 2. 10 
Oprava památek, boţích muk a kříţků v k.ú. 

Lodhéřov, Studnice, Najdek 
Lodhéřov 0,25 

3. 4. 2. 11 Oprava hřbitovní zdi Lodhéřov 1,5 

3. 4. 2. 12 
Oprava fasády včetně výměny oken na budově 

KD a MŠ Lodhéřov 
Lodhéřov 3,8 

3. 4. 2. 13 Vybudování chodníků v části Lodhéřova Lodhéřov 2,0 

3. 4. 2. 14 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Lodhéřově, 

Studnici a Najdku 
Lodhéřov 2,0 

CELKEM 39 projektů 147,64 
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Prioritní oblast 3: Kvalita života 

číslo 

 projektu 
název projektu předkladatel 

odhadovaná 

 částka 

 (mil. Kč) 

Cíl 4. 1 Zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel 

Opatření 4. 1. 1 Vytváření podmínek pro bydlení na venkově 

4. 1. 1. 1 Rekonstrukce části zámku pro účely bydlení Nová Včelnice 0,5 

4. 1. 1. 2 Inţenýrské sítě nové zástavby v Hospříz Hospříz 4,0 

4. 1. 1. 3 Přestavba bývalé školy v Horní Radouni na byty Horní Radouň 2,0 

4. 1. 1. 4 Inţenýrské sítě nové zástavby  Studnice Lodhéřov 0,7 

4. 1. 1. 5 Inţenýrské sítě nové zástavby v Lodhéřově Lodhéřov 3,0 

Opatření 4. 1. 2 Rozvíjet obecnou kulturu obyvatel 

4. 1. 2. 1 Napojení obecních knihoven na internet 
Jarošov nad 

Neţárkou 
0,5 

4. 1. 2. 2 Internet do obecní knihovny Hospříz 0,08 

4. 1. 2. 3 Podpora činnosti knihovny v Lodhéřově Lodhéřov 0,05 

Opatření 4. 1. 3 Podpora kultury a sportu jako součásti kvality života 

4. 1. 3. 1 Úprava a výstavba sportovišť Hospříz 0,7 

4. 1. 3. 2 Výstavba sportovního hřiště  Lodhéřov 1,0 

4. 1. 3. 3 Rekonstrukce tenisového a dětského hřiště Kostelní Radouň 0,25 

4. 1. 3. 4 Celková rekonstrukce bývalé Jezuitské koleje Jindřichův Hradec 150,0 

4. 1. 3. 5 Urbanizace sídliště na Hliněnce Nová Včelnice 3,25 

4. 1. 3. 6 Zatravnění hrací plochy hřiště na kopanou Stříţovice 0,35 

4. 1. 3. 7 Vybudování hřiště v místní části Studnice Lodhéřov 0,7 

CELKEM 15 projektů 167,08 

 
 
 
CELKEM 112 projektů Mikroregion Jindřichohradecko 1063,04 
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5. Přílohy 

Příloha č. 1 Přehled rybářských revírů – pstruhových a mimopstruhových na 
území mikroregionu. 


