
 

 

 

 

Město Jindřichův Hradec  

Klášterská 135/II., Jindřichův Hradec 

 

 

Věc: poznámky/podněty 

         STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PRO OBDOBÍ 2015-2020    
 

 

 

 

 

Strategický plán rozvoje je dokument obsahující záměry rozvoje v dlouhodobějším časovém 

horizontu, zpravidla přesahujícím cyklus zpracování územního plánu, tj. cca 20 let. V kratším 

časovém režimu, zpravidla v období 4-5 let, je prováděna jeho aktualizace. 

 

Z tohoto pohledu vnímáme předložený strategický plán rozvoje jako dokument v návrhové 

části převážně špatně formulovaný, protože ve znění příslušných záměrů je záměr velmi 

často formulován ve  tvaru prováděcím, jako soupis projektů, které budou do roku 2020 

provedeny.  

 

Taková formulace navenek působí připraveností,  přičemž nebyla vedena diskuze precizující 

zadání pro veřejné architektonické soutěže, ani následnou komunikaci k získaným návrhům 

(např. „realice lávky přes Vajgar, atd.,) což v důsledku naplňuje prvky klamání občanů, 

přičemž ani dlouhodobá vize rozvoje nebyla dosud řádným způsobem konzultována. Je 

proto i velmi odvážné takto lacině konstatovat cílový stav s provedením do pěti let.    

Jindřichův Hradec patří mezi nejvýznamnější historická města České republiky, je 

vyhledávaným cílem návštěv v rámci Jihočeského kraje. Základní rozvojový koncept je 

postaven na rozvoji cestovního ruchu, který se prolíná péčí o podstatu města, jeho ducha, 

estetiky veřejného prostoru až po kulturní a sportovní vyžití.  

Vyjádření konkurenceschopnosti města v porovnání s ostatními městy a vyjádření jeho 

jedinečnosti, jako výchozí pozice pro zpracování rozvojové strategie,  v dokumentu chybí.    

 

 

 

 



Z tohoto pohledu považujeme za základní a výchozí pro jakékoli záměry detailní znalost 

majetkové podstaty, tedy mít: 

A)  zpracovány:  

1) Pasporty technické infrastruktury města  

 Voda, kanalizace, ochranná pásma vodních zdrojů, studně, a to popis, dimenze, 

mapové podklady 

 veřejné osvětlení 

2) Pasporty veřejné zeleně, chodníků, místních a účelových komunikací jako podkladů o 

technickém stavu  pro facility management 

3) Pasporty sportovních zařízení (oborově , parametricky, včetně technickém stavu a ve 

vztahu k potřebám úrovní mistrovských soutěží ) 

4) Atd.  
 

B) Zapracovat vše do dílčích vrstev mapové aplikace, ve které je zanesen územní plán města 

 

Za druhý významný prvek pro plánování rozvoje považujeme definování problémových 

okruhů, ve kterých je třeba vést diskuzi ve prospěch tvorby zadání jako podkladu pro vypsání 

soutěže k získání ideového návrhu, či architektonické studie, např. uvádíme několik témat :  
 

1) Rybník Vajgar – využití vodní plochy, využití břehů rybníka, 

2) Tyršův stadion – jedinečný sportovní komplex v centru města, využitelný pro širší 

nabídku sportovních aktivit občanů, soutěžní sport a návazně i pro cestovní ruch,  

3) Obora s navazujícími rybníky, od Nové hospody, jako zelená zóna města 

4) Městský les – Šajba, v propojení s cyklostezkami a jako prostředí pro in-line bruslení 

5) Prostor mezi Jakubem a letištěm jako příměstské golfové hřiště, včetně využití 

potenciálu letiště ve prospěch cestovního ruchu 

6) Kulturní dům Střelnice – využití potenciálu místa k analýze zda prostorově je možné 

provést zásadní rekonstrukci k uspokojení potřeb, tedy včetně divadelní scény, atp. či 

zda zvážit výstavbu nové divadelní scény 

7) Nový kulturní dům – vést diskuzi nad komplexní úpravou Masarykova nám., které je 

přísně odděleno od parku, zda náměstí neotevřít směrem do parku a nevyužít skrytý 

potenciál zasypaných parkánů pro případnou výstavbu malé divadelní scény. Tj. hledání 

řešení v ideové soutěži.  

8) Vést diskuzi nad řešením centrálního náměstí, jako nejnavštěvovanějšího veřejného 

prostoru města,  prostoru, který je křižovatkou pěších zón města, tj.  jako podkladu pro 

přípravu zadání podkladů k veřejné architektonické soutěži  

9) Atd.  

 

Vyhlášení veřejných soutěží ke zpracování ideových návrhů využitelnosti některých lokalit  

města směřuje i jako výzva podnikatelskému sektoru, v rámci synergického efektu 

k podpoře rozvoje sportu, kultury, zaměstnanosti, atd.  

 

 
Dále uvádíme několik konkrétních příkladů řešení ve struktuře návrhové části: 
 

 



Část 1.   

Opatření 1.1.1.1.  

Návrh MěÚ: Dopravní napojení lokality Frankova dvora  

Návrh VPM:    

 

1) Navrhujeme řešit dopravní napojení Frankova dvora pro motorovou dopravu napojením lokality 

Frankova dvora z místní části BUK. 

2) Stávající asfaltovou komunikaci z Palice převést do režimu cyklotras, pro on-line bruslení, 

běhání, včetně jejího propojení s cyklotrasou Jakub-Letiště.   

 
 

Nový - VPM  

Navrhujeme věnovat větší pozornost lokalitě Mládežnická, zejména v propojení ul. U Samotníčku 

s vnitroblokem mezi bytovými domy v Mládežnické, tj. v dopravně nejkomplikovanějším místě ve 

městě, včetně úpravy parkovacích stání.     

 

 

Opatření 1.1.1.2.  

Návrh MěÚ: ZMĚNOU ÚP DOŘEŠENÍ PARKOVACÍHO PROSTORU POD „NEMOCNICÍ“ ?? 

Návrh VPM:    
 

 

1) Navrhujeme, aby prostor pod poliklinikou ve Václavské ul., který je zapomenutým torzem 

zdemolovaných domů z let 1985-88, kdy bylo záměrem zdemolovat celou pravou frontu domů 

Vídeňské ul. ve prospěch rozšíření komunikace, byl řešen vypsáním architektonické soutěže 

k získání návrhů využití dané lokality.  

2) Stávající návrh jednoznačně definuje způsob budoucího využití jako parkovací plochy, aniž by 

byly hledány varianty využití tohoto bloku, původně zastavěného obytnými domy, z nichž dnes 

zůstaly pouze zplaněné zahrady.  

 

 
  

 

 

 

 



 

Opatření 1.1.4.1. 

Návrh MěÚ: REALIZACE LÁVKY - RYBNÍK VAJGAR 

Návrh VPM:    
 

 

Navrhujeme vyhlásit architektonickou soutěž k získání  návrhu vstupu/vyústění lávky, zda podél 

severního břehu či podél jižního břehu a u Malého Vajgaru jako podkladů k veřejné diskuzi:  

1) zda lávku ano či ne, event.  v jaké trase  

2) následně, až po jednoznačném přijetí návrhu řešení v řádně  vedené diskuzi a odbornou komisí 

vybrané varianty, řešit realizaci lávky výběrovým řízením dodavatele.    

 

Název návrhu opatření 1.1.4.1. předjímá již existenci schváleného řešení. Opak je pravdou. Existují 

pouze jakési výstřelky, řádná diskuze na toto téma nebyla vedena. Proto navrhujeme, aby bylo ve 

veřejné diskuzi nalezeno zadání a teprve následně byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž 

k získání návrhů řešení.  

   
  

Prioritní oblast 1.2.  

Nový – VPM:  
 

Zpracovat kompletní pasportizaci všech inženýrských sítí, veřejné  zeleně, sportovních zařízení 

v majetku města jako podklad pro plánování harmonogramu obnovy, rozšíření a jako podklad pro 

řádný výkon správy (facility management). 
 

 

Opatření 1.3.4.3 

  

Návrh MěÚ:  Dopravní zklidnění nám. Míru za účelem rozšíření pobytových 

možností  

 Vytvoření pěší zóny v severní části 

Návrh VPM:    
 

Vyhlásit architektonickou soutěž k získání návrhu úpravy veřejného prostranství nám. Míru 

komplexně, ve vztahu k pěší zóně Svatojánské ul., Panské ul., Chlebnice a Dobrovského ul. ve směru 

ke státnímu zámku tak, aby řešení bylo navrženo s ohledem na nezbytnou dopravní obslužnost, 

estetické pojetí         a jednotnost městského mobiliáře, dopravních značení, informačních značení, 

městské zeleně, parko-vacích míst a technického řešení pro cyklisty a další vozidla. (tj. v souladu 

s cílem v části 5) 5.1.2.1.  
 

Dolní náměstí je přirozeným centrem, chloubou a nejreprezentativnější částí města, prostorem do 

kterého vyúsťují pěší zóny, místem,  které navštěvují turisté, proto této referenční části města musí být 

věnována mimořádná péče v komplexní úpravě veřejného prostoru.  
 

Centrální veřejný prostor má nezastupitelnou roli, je tváří, chloubou města a jedinečným referenčním 

prvkem, vypovídající o přístupu k historii města, vztahu ke kultuře, estetice.   
 

Úpravu veřejného prostranství města Jindřichův Hradec nelze tvrdošíjně  řešit beznadějným systémem 

pokus/omyl/anketa, ale koncepčně, v diskuzi nad návrhy získanými v otevřené architektonické soutěži.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

Část 2.1.  

Strategická vize Správné znění:  zvýšení úrovně komunikace mezi městem a 

podnikatelskou sférou a občany (tj. doplnění – skupinou občanů) 

VPM  

 

Pokud definujeme na jedné straně „město“, není možné tento pojem vykládat jinak než jako 

komunikaci prostřednictvím zastupitelů, protože zastupitelé jsou voleni, aby zastupovali zájmy 

občanů ve správě města.   

 

V takovém případě se ukazuje absence některých výborů, či komisí,  na jejichž platformě by mohla 

být vedena tématická diskuze s podnikatelskou sférou a občany.    

 

 

 

OPATŘENÍ 2.1.1.1. 

 

 

Pozn. VPM  

 

V návrhu je prezentována forma realitní činnosti či suplování role hospodářské komory, což není 

základní činnost města, navrhujeme zcela vypustit. 
 

Navrhujeme nahradit tento záměr jinou formou, podporující vlastní aktivitu majitelů či případných 

zájemců:   
 

1) vyhlášení veřejných soutěží ke zpracování ideových návrhů využitelnosti lokalit typu 

brownfields jako impulsu/pobídky podnikatelskému sektoru k jejich realizaci, a to ve spolupráci 

s fakultou managementu VŠE 

2) vytvoření pobídek města k revitalizaci takových areálů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Část 3 

 

PREZENTACE MĚSTA 

Opatření 2.3.1.1. 

 

 

Návrh VPM:    

 

Položky tohoto opatření jsou velmi obecné, přičemž není řešeno to podstatné, tj.  vyjádření vztahu 

k historii města a jeho symbolice ve všech formách prezentace.  

 

 

Postrádáme konkretizaci prvků prezentace, stávající prezentace je žalostná, proto navrhujeme:  

 

1) vstoupit do jednání s držiteli doménových jmen jindrichuvhradec.cz a Jindřichův-hradec.cz 

v zájmu jejich převodu do majetku města, event. je získat  i soudní cestou  

2) zcela nově postavit architekturu, strukturu a grafiku webové prezentace a z ní vycházejícící 

webové prezentace dceřiných společností, včetně škol, tedy komplexní přehodnocení mediální 

prezentace města, zajištěním nejlépe ve veřejné soutěži 

3) zakomponovat logotyp do jednotlivých prezentací a oddělit užívání logotypu od znaku města 

4) zajistit užívání logotypů jednotlivými zařízeními, např. vlastní logo – Střelnice, Galerie Stará 

Radnice, apod. včetně svých informačních materiálů tištěných, facebook, apod., kde je dosud 

užíván znak města ke každému sdělení a je tak vlastní činností úřadu  znevažována  

5) vytvoření elektronického komunikačního prostředí s občany ve všech dílčích segmentech 

(kultura, služby města, správa města, atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Část 4 VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS  

Opatření 4.2.1.1.  

Návrh MěÚ:  Zásadní rekonstrukce Kulturního domu Střelnice 

 Vybudování malého divadelního sálu 
 

VPM:  

 

1) Navrhujeme, aby na místo proklamačního definování dvou zcela konkrétních prvků (zásadní 

rekonstrukce a vybudování) byla vyhlášena veřejná diskuze na téma „zásadní rekonstrukce 

Střelnice“ za účelem zpracování řádné  analýzy možností budovy Střelnice a potřeb města a 

teprve následně aby byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž ke zpracování návrhu řešení. 

Je předpoklad, že vybudování malého divadelního sálu by mohlo být komfortně řešeno v rámci 

takové „zásadní rekonstrukce“ budovy Střelnice (snímek). 
 

2) Pro druhý bod návrhu – vybudování malého divadelního sálu  nemá město žádný vhodný 

pozemek, pokud by však nenašlo odvahu k využití jediného pozemku, ideálního k takovému 

záměru, tj. pozemku bývalých parkánů – proti Střelnici, v části  parku po úroveň ul. Kostelní, 

ústící do parku.  
 

Jde o zasypané parkány (cca před 150 lety), jejichž využití pro vybudování nového kulturního 

stánku je v tomto místě jedinečné a v podstatě jediné možné, které by přineslo do města novou 

atraktivitu, úroveň a prestiž.   
 

Vnímáme tento prostor stejně, jako ukryté fresky pod malbou, které po sejmutí  vrstvených 

nátěrů jsou novým a reprezentativním prvkem města (např. malby v Jezuitské koleji a další). 

Jestliže předci nalezli odvahu zlikvidovat městské brány a parkány, které by dnes byly pro město 

velmi atraktivní, není nejmenší důvod nenalézt odvahu k využití tohoto skrytého potenciálu.  
 

3) Z důvodu výše uvedeného záměru navrhujeme úpravu stávajícího projektu revitalizace této části 

městského parku, jehož úprava by byla součástí realizace případného investičního záměru 

výstavby nového kulturního domu.  

 

 
       Pozn.: pozemek Střelnice je o cca 500 m2 větší než zast. plocha budovy Nové scény Národního divadla 

 

 



 

Část 4.3 

 

Návrh VPM  

 

Sportovní infrastruktura se prolíná i infrastrukturou pro cestovní ruch. Z tohoto důvodu 

navrhujeme zpracování generelu sportovní infrastruktury města jako podkladu pro zpracování 

dlouhodobé koncepce rozvoje sportu. 

Současně doporučujeme věnovat zvláštní pozornost unikátnímu prostředí v centru města, tj. 

celému sportovnímu komplexu, který obsahuje Sportovní halu, Zimní stadion, fotbalový stadion 

s atletickou dráhou, tenisové kurty, tělocvičnu, kuželnu.  

 

Za strategické a odpovědné považujeme zpracování studie využitelnosti tohoto areálu, včetně 

návrhu k vypořádání vlastnických vztahů ve prospěch jednoho vlastníka v zájmu koncepčního 

řešení  unikátního bloku jako celku, ve prospěch rozvoje sportu a ve prospěch rozvoje cestovního 

ruchu jako nosných prvků koncepce rozvoje města.  

 

Opatření 4.3.1.1.  

Návrh VPM   

 

Navrhujeme do plánu zařadit rekonstrukci kuželkářské dráhy na čtyřdráhu s nástavbou haly pro 

stolní tenis s přístavbou víceúčelového sportovní haly pro malé sporty (badminton, úpolové sporty, 

apod.) – tj. „Studie Balóóón 2011“   

 

VPM - 4.3.1.2  

 

V rámci Tyršova stadionu byla zpracována objemová studie s ohledem na výškové parametry 

zamýšlené stavby s ohledem na okolní zástavbu.  

Studie řeší absenci sportovní vybavenosti města pro malé sporty, které pro nevyhovující podmínky 

nemohou ve městě hrát vyšší soutěže a nemohou se systematicky věnovat mládeži: kuželna, hala 

pro stolní tenis, víceúčelová hala pro badminton, tréninková hala pro další malé sporty, zejména 

úpolové.     

  

 
 

 

 



 

 

Část 7 SPRÁVA 

Návrh VPM   

Koordinace správy nemovitého majetku z jednoho místa, tj.: 

1) technické správy všech budov v majetku města,  

2) správy veřejných prostranství a zeleně,  

3) energetické správy a odpadového hospodářství,  

4) správy technické infrastruktury 

 

tj. v režimu facility managementu, pro který jsou nezbytné přesné podkladové materiály, 

pasportizace veškerého majetku města v oborovém členění. 

Facility management je jediným systémovým prvkem pokrývajícím každodenní technickou správu a 

údržbu, odborné revize, servisy a audity, který přináší nižší náklady a komplexní a koordinované 

řešení. V důsledku znamená přesun odborné technické správy na jedno místo a stávajícím 

uživatelům uvolňuje prostor pro vlastní obsah činnosti. (viz  ČSN EN 15 221-1).  

   

Návrh VPM  ŘÍZENÍ 

  

Efektivní řízení města nevnímáme jako pouhé přestěhování samosprávy pod jednu střechu, ale dříve 

než budou aplikovány principy „otevřeného města s efektivně řízeným úřadem a vzájemnou 

komunikací mezi orgány města a širokou komunikaci s veřejností“, mělo by mít snahu o naplnění 

těchto principů a projevovat ji průběžně.  

 

Jako prioritní vnímáme potřebu reorganizace vnitřní struktury úřadu a přehodnocení gescí 

místostarostů nad jednotlivými útvary tak, aby to, co je podstatou vlastní existence města, tedy 

majetek, byl v jedné řídící lince s jeho rozvojem a financováním.  

Z toho důvodu by měl být vytvořen jeden útvar správy majetku a jeho rozvoje, do kterého patří 

architekt města, který musí hájit zachování podstaty města vůči vlivům rozličných zájmů, 

procházejících procesy státní správy či přeneseného výkonu státní správy.  

 

Na to navazují procesy a manuály a poté jednoznačně vyplyne potřeba vést komunikaci s občany 

města v tématických okruzích, tedy i prioritách a vyplyne potřeba navazujících poradních orgánů 

Rady – komisí a iniciativních a poradních orgánů Zastupitelstva – výborů.  

 

Rozhodování bez komunikace s občany vede pouze k následné nespokojenosti, budoucím 

problémům, sporům, apatii.  

 

Bez takového komplexního pohledu má vyjádřený Cíl 7.1.1 „Efektivně a účelně řízený městský úřad“ 

pouze proklamační charakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr VPM   

 

Strategický dokument by měl být srozumitelnou osnovou vypovídající o vědomí zastupitelů o systé-

movém řešení, kterým je v každé oblasti výkonu správy komunikace s občany města o rozvoji 

v dílčích rozvojových oblastech (prioritách) tak, aby bylo možné zpracovat a veřejně přijmout zadání 

k získání návrhů řešení ve veřejné soutěži.  
 

 

ROZVOJ OBCE je první bod z pravomocí zastupitelstva v samostatné působnosti obce, vymezených 

Zákonem o obcích. Strategický program rozvoje obce je výchozí dokument pro rozpracování v 

dílčích programových dokumentech rozvoje obce a je možné jej nazvat jako vyjádření zájmu obce,  

nastavení směru, o který se opírají další aktivity i podnikatelského, jakož i neziskového sektoru  a 

rozhodnutí orgánů obce, v neposlední řadě zastupitelé ve svém rozhodování a radní v rámci své 

operativy.  

 

Zájem obce nelze vyjádřit úředním zpracováním dle notoricky známé šablony a prohlášením 

dokumentu aparátu města za veřejně přijatý konsensus místních aktérů a obyvatel nad budoucími 

směry rozvoje města,  vyjádřený v dohodnuté vizi dovětkem, že „je nutno přijmout tento dokument 

jako rozvojový plán území“.   
 

 

Strategický dokument musí být zastupitelům dobře znám. Jsou to oni, kteří nesou hlavní 

odpovědnost za program rozvoje obce a schvalování rozpočtu města, tedy i přípravu dílčích 

položek rozpočtu, za nastavení procesu komunikace s občany, přijetí zadání ideových řešení a 

zadání architektonických studií a to minimálně v části přijetí procesního manuálu.  
 

A jsou to zastupitelé, kteří byli bohužel hned od počátku zbaveni možnosti vést diskuzi s občany a 

s odbornou veřejností o dílčích tématech a prioritách. Byli s dokumentem seznámeni ve stejném 

momentu jako veřejnost, přičemž jsou to oni, kteří mají detailně znát analytickou i návrhovou část 

„svého“ dokumentu.  
 

 

Program rozvoje přesahuje horizont volebního období, na základě vstupů všech politických 

subjektů, odborné i laické veřejnosti a zájmových skupin neziskového i podnikatelského sektoru 

stanoví programové cíle a jednotlivé strategické úkoly a kroky, které je třeba na cestě k cílům 

provést.  

A k tomu je třeba dlouhodobě vést tématickou diskuzi. 

 

Abychom vyjádřili pozitivní přístup k potřebě dokumentu, jehož absenci dlouhodobě kritizujeme, 

zpra-covali jsme v časové tísni těchto několik poznámek, postřehů k tomuto úřednímu dokumentu a 

k něko-lika jeho dílčím bodům, z nichž je patrný náš pohled na dílčí témata i na jejich systémové 

řešení.  

  
Projednáno v klubu Volba pro město.  

Předkládají:  

 

Ing. Jan Mlčák, MBA, zastupitel                                                            Otakar Kinšt, zastupitel            

                                                                 
Ing. Vladimír Maryška, Ing. Taťána Hajdíková, Ladislav Mátl, Ing. Petr Dalík,  Ing. Michala Zudová, Bc. Vladimír Šmol 

 

     

 

 
V O L B A  P R O  M Ě S T O  J I N D Ř I C H Ů V  H R A D E C ,  

 W W W . V O L B A J H . C Z   


