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Tuto část Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jindřichův Hradec zpracovala 
společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 
702 00 Moravská Ostrava IČ: 28576217, Tel.:+420 595 136 023, http://www.rozvoj-obce.cz/, 
e-mail: info@rozvoj-obce.cz. ve spolupráci s Městským úřadem v Jindřichově Hradci. 



Vyhodnocení zm ěn od aktualizace ÚAP z roku 2008 v SO ORP Jind řichův Hradec 
 

V níže uvedené tabulce jsou patrné změny, ke kterým došlo od roku 2008. Jedná se o souhrnné hodnocení rozdělené do tří oblastí, 
environmentálního, sociálního a ekonomického pilíře, kde jsou srovnány nejdůležitější body jednotlivých pilířů. 
 

Pilíř Rok 2008 Rok 2010 
+ mimořádně příznivé přírodní podmínky – výskyt 
nadprůměrných přírodních hodnot 

beze změn 

+ hodnota krajinného rázu je na většině území 
Jindřichohradecka na nadprůměrné úrovni – 
vyjádřeno koeficientem ekologické stability KES = 
1,59 

+ území SO ORP Jindřichův Hradec se řadí k relativně ekologicky 
stabilním oblastem (relativně vysoké hodnoty koeficientu ekologické 
stability (KES), jež byly  některým obcím přiřazeny, jedná se však o 
obce s relativně nízkým počtem obyvatel), došlo k poklesu KES = 1,48 

+ oblast CHKO Třeboňsko je součástí evropského 
systému Natura 2000 – evropsky významná 
lokalita, NATURA 2000 – ptačí oblast a 
biosférická rezervace UNESCO 

beze změn 

+ v území je velký počet chráněných prvků přírody beze změn   
+ vysoký počet vodních ploch a lesů vytvářející 
vhodné mikroklima beze změn 

+ žádné významné místní zdroje znečištění beze změn 

+ lesní hospodářství (rozsáhlé plochy lesů) 

+ cca 35 % území je pokryto lesními porosty. 
+ zemědělská a lesní půda na území SO ORP Jindřichův Hradec plní 
především významné hospodářské funkce.  
+ podíl lesní půdy na celkové výměře území činí (37,9 %). Její rozloha 
v uplynulých letech mírně vzrostla. 

- zhoršená kvalita ovzduší na větší části území 

- v řadě obcí dochází ke zhoršování kvality ovzduší jednak s růstem 
intenzity dopravy, v zimních měsících z důvodu spalování nekvalitního 
paliva avšak kvalita ovzduší na území SO ORP Jindřichův Hradec je 
z hlediska koncentrací sledovaných látek řazena k relativně dobrým 

- výskyt zranitelných oblastí 
- existující zdroje povrchových a podzemních vod jsou relativně 
omezené a to je i důvodem, že relativně malá část území (cca 16,8 %) 
je vymezena jako zranitelné  území. 

- výskyt radonu 
- existence zastavěných území v lokalitách se zvýšeným rizikem 
výskytu radonu.  

Environmentální 

- staré ekologické zátěže 
- relativně vysoký počet (55) starých zátěží. Staré skládky se 
nacházejí na území 32 obcí.   



- nedostatky technické infrastruktury (závady 
čištění odpadních vod, zásobování vodou) 

+ v rámci SO ORP Jindřichův Hradec došlo k navýšení počtu obcí 
vybavených technickou infrastrukturou 
+ plynem je zásobováno 41 z 58 obcí, 50 obcí s vodovodní sítí, 37 
obcí s jednotnou kanalizací a 27 obcí, které mají vlastní ČOV 

- špatná dopravní dostupnost vzhledem 
k neexistenci dálnice Praha – České Budějovice 
- veřejné městské prostory nadměrně obtěžované 
dopravou 

- na území SO ORP Jindřichův Hradec se nenachází žádná dálnice 
ani rychlostní komunikace 
- silniční síť na území kraje sice zajišťuje v současnosti dostupnost 
sídel, její kvalita však neodpovídá rostoucím nárokům na kapacitu 
osobní a nákladní přepravy.   
- význam pro dostupnost krajského města a rozvoj cestovního ruchu 
včetně zahraničních turistů má železniční trať č. 225, jež propojuje 
významné celostátní železniční tratě (220 a 240).  
+ území ORP Jindřichův Hradec tak má velmi dobré spojení na 
krajská města České Budějovice a Plzeň, dobře dostupné je rovněž 
Brno. 

+ nadprůměrné podmínky území pro rozvoj 
cestovního ruchu a rekreace (přírodní podmínky a 
kulturní, příhraniční poloha) 

beze změn 

+ atraktivní vybavenost území, jeho různorodost a 
dostupnost: sportovní aktivity – cyklostezky, 
cyklotrasy, jízda na koni, golf apod., vybavení 
centra sportovišti (aqvapark, sportovní hala a 
další), blízkost lázní, úzkorozchodná železnice 

beze změn 

- nedostatek rozvojových ploch pro nové investory beze změn 

+ vysoká dynamika bytové výstavby 
+ SO ORP Jindřichův Hradec patří s 22 261 byty ke středně velkým 
ORP v Jihočeském kraji. Za poslední desetiletí došlo k výraznějšímu 
růstu bytové výstavby. 

+ vysoký počet významných míst a kulturních 
památek – tzv. paměť místa, identita obyvatelstva 

beze změn 

- suburbanizace - pokračující proces suburbanizace  
- nepříznivé saldo migrace - nepříznivé saldo migrace (- 437) 

Sociální 

+ přirozená rovnováha v osídlení území, malá 
migrace město-venkov 

+ v SO ORP Jindřichův Hradec roste počet obyvatel, především 
z důvodu migrace obyvatel. 



 

+ trh práce - relativně nízká nezaměstnanost 
- v roce 2009 v důsledku hospodářského útlumu míra 
nezaměstnanosti v SO ORP Jindřichův Hradec výrazně vzrostla na 
6,4 % 

+ míra podnikatelské aktivity SO ORP Jindřichův 
Hradec činila 172,5 

- míra podnikatelské aktivity se snížila na 171,7, což je podprůměrná 
krajská hodnota 

- podíl dlouhodobě nezaměstnaných v SO ORP 
Jindřichův Hradec činí 23,7 % 

+ v 2009 se v SO ORP Jindřichův Hradec výrazně snížil podíl 
dlouhodobě nezaměstnaných na 11,1 %. 

- počet obsazených pracovních míst v SO ORP 
Jindřichův Hradec činí 17 156 

- v roce 2009 se počet obsazených pracovních míst snížil na 16 603 
pracovních míst 

Ekonomický 

- daňová výtěžnost SO ORP Jindřichův Hradec 
činí 471 742,92 (v tis. Kč) 

- daňová výtěžnost SO ORP Jindřichův Hradec činí v roce 2009 423 
157,81 (v tis. Kč), došlo tedy ke snížení o 48 585,1 tis. Kč, tzn. pokles 
o 1,03 % 

 

 


