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ÚVOD
Dokument „Strategie udržitelného rozvoje města Planá nad Lužnicí“ byl zpracován na základě
potřeby města Planá nad Lužnicí v roce 2014. Snahou tohoto strategického dokumentu je navrhnout
střednědobý rozvoj území města. Tato střednědobá koncepce umožní obci sladit krátkodobé záměry
se střednědobými cíli, čímž docílí maximálního účinku s využitím omezených zdrojů.
Východiskem pro zpracování tohoto dokumentu byly mimo jiné také vize rozvoje popsané v níže
uvedených strategických dokumentech:
-

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014–2020
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009–2013
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
Zásady územního rozvoje České republiky
Národní rozvojový plán ČR
Národní strategický referenční rámec
Strategie Evropa 2020

Smyslem dokumentu je společné propojení zájmů a záměrů, akcí a aktivit města s cílem dosažení
žádoucích změn vedoucích k udržitelnému rozvoji Plané. Dalším důvodem je možnost čerpání
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, jako jedné z možností financování plánovaného
rozvoje v šestiletém období 2015–2020.
Pro tvorbu tohoto dokumentu byla zvolena formální struktura skládající se ze dvou částí, a to
z analýzy současného stavu – tzv. Analytické části a z vlastní koncepce – tzv. Strategické části.
Analýza současného stavu popisuje mimo jiné základní vývojové tendence uplynulého období, silné
a slabé stránky, rizika a příležitosti (SWOT analýza).
Ve strategické části jsou pak navrženy cíle včetně určení priorit, a to nejen kvalitativně, ale také tam,
kde je to možné, kvantitativně v návaznosti na trendy evropských, národních a regionálních
rozvojových cílů. Dále pak jsou zde specifikovány jednotlivé aktivity a kvantifikované finanční zdroje
včetně procesu aktualizace tohoto dokumentu.
Zpracování dokumentu probíhalo v několika etapách. V první fázi projektu se uskutečnil sběr
informací, a to jak primárních – přímé zjišťování informací od zastupitelů města; tak sekundárních –
statisticky sledovaná data od Českého statistického úřadu. Na základě informací shromážděných
během zpracovávání analytické části byla vytvořena SWOT analýza. Při zpracování návrhové části
bylo zformulováno poslání města a dále byla vytvořena vize. Strategické cíle, prioritní oblasti a jejich
náplň se vytvářely na jednáních pracovní skupiny. Identifikované projektové záměry, vycházející
z návrhů pracovní skupiny, byly rozděleny dle jejich příslušnosti k prioritním oblastem a dle horizontu
jejich realizace.
Předkládaný strategický plán je koncipován tak, aby jej bylo možno přizpůsobit vývoji a aby sloužil
jako zdroj informací či základní kámen při tvorbě dalších koncepčních materiálů. Dalším cílem
Strategického plánu rozvoje města Planá nad Lužnicí je vytvoření podmínek udržitelného rozvoje
v souladu s ochranou životního prostředí.
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1

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

1.1 HISTORICKÉ KOŘENY MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Obrázek 1 Historické fotografie

Zdroj: google.com

Pravděpodobný vznik města Planá nad Lužnicí je datován k počátku 13. století. Zřejmě první
historická zmínka o tomto území pochází z dopisu biskupa Tobiáše z Bechyně adresovaného děkanu
chýnovskému. Zpráva pochází z let 1288–1289. V této době bylo město součástí pražského
biskupství, stejně tak Chýnov i panství Týn nad Vltavou. Na přelomu 13. a 14. století patřilo panství
Vítkovcům z Ústí, které tehdy vedl Jan z Ústí, jenž byl velkým podporovatelem Mistra Jana Husa.
S nástupem katolicky orientovaného Oldřicha z Ústí, který přinutil Husa opustit Kozí hrádek, bylo
město vypáleno. Tím se Planá stala državou nově vzniklého husitského města Tábora, jehož částí byla
dalších 127 let až do roku 1547.
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Obyvatelé Plané se tak možná mimoděk dostali do jádra tehdejšího dění, především kvůli neustálým
bojům mezi Táborem a Rožmberky. Na základě tohoto sporu zaniklo několik osad ze zdejšího okolí.
Jednalo se o osady Lipí, Strakačov, Kravín a Kavčí. I přes tyto boje, kterými trpěl především prostý lid,
se po skončení husitských válek stalo táborské panství jedním z největších v českých zemích. Život zde
byl o něco snadnější než v ostatních panstvích díky přetrvávajícímu duchu husitského Tábora.
Z urbáře tehdejšího panství z počátku 16. století lze odvodit, že v tehdejší Plané žilo 120 až 128
obyvatel, což ji řadilo k největším vesnicím táborského panství.
Po rozprodání majetku obce, jakožto potrestání odbojných měst císařem Ferdinandem, byla obec
odkoupena Vilémem z Rožmberka, který zde nechal přes řeku Lužnici vystavět dřevěný most, aby se
mohlo jezdit do rožmberského pivovaru v Želči. Následně toto panství zdědil Vilémův bratr Petr Vok,
který zažádal o právo vybírat mýtné a clo na hlavní cestě vedoucí vsí, která doposud nebyla
upravována. Petr Vok se však natolik zadlužil, že se Planá roku 1594 opět zařadila pod panství města
Tábor. Po prohrané bitvě na Bílé hoře roku 1620 se kraj vedoucí od Soběslavi až k Táboru stal
nekonečným bojištěm. K velkému zpustošení obce došlo během třicetileté války, kdy bylo v obci
evidováno pouhých 6 dvorů, 1 chalupník a 5 domkařů. Docházelo k rabování procházejícími vojsky
a před koncem třicetileté války se Tábor dostal opět do krizové finanční situace, takže musel
rozprodat majetek.
Koncem 17. století Planou převzali Šternberkové a poté Lobkowiczové, kteří na území vládli téměř
dvě století a v roce 1666 nechali přestavět původně gotický kostel sv. Václava.
Roku 1848 byly Čechy rozděleny na nové kraje, dále pak na hejtmanství a na soudní okresy. Planá se
stala samosprávnou obcí s osadami Strkov a Lhota Samoty náležící pod soudní okres a hejtmanství
Tábor. Nejdůležitějším milníkem pro obyvatele Plané bylo zrušení roboty a poddanství v roce 1848.
Avšak největším přínosem pro rozvoj obce Planá nad Lužnicí v 19. století byla roku 1869 výstavba
železnice z Českých Budějovic do Prahy. Dalšími významnými historickými milníky pro obec bylo
otevření c.k. pošty a tehdy prováděná voroplavba po řece Lužnici, která svým provozem sloužila až
do roku 1946. Planá se roku 1878 stala také výletním místem díky atraktivitě řeky Lužnice, přírody
kolem ní a celkovým rekreačním podmínkám. Neustále se zde zvyšoval počet obyvatel, byla
postavena pětitřídní obecná a pokračovací škola, mlýn, dvůr a kravín.
Velkým milníkem pro Planou byl počátek 20. století, když byla roku 1908 otevřena přímá cesta
z nádraží do obce a roku 1911 byla zavedena kanalizace. S vyhlášením Československa nastal průlom
v rozvoji kultury a průmyslu i v Plané. V roce 1921 se v republice sčítal lid a v Plané bylo napočítáno
celkem 1265 obyvatel. Nevětším pokrokem byla elektrifikace obce, kterou zrealizoval František
Mareda, majitel nejstaršího elektrotechnického závodu v Táboře. Roku 1928 byla v délce dvou
kilometrů vyasfaltována silnice vedoucí skrze Planou, jejíž původní podoba měla velice nechvalnou
pověst kvůli prašnosti. Zároveň se silnicí byla kolem fary směrem na Strkov vybudována kanalizace.
V tomto období též docházelo ke společenským, kulturním a politickým změnám. Vznikla zde spousta
plánských spolků jako např. Sbor dobrovolných hasičů, Hospodářský spolek, stavební, výrobní
a konzumní družstvo „Svornost“ a další. V roce 1923 byla otevřena místní knihovna a roku 1928
zajistil plánský Sokol kino, které si ihned získalo své příznivce. V roce 1930 se místní představitelé
sokolské jednoty dočkali vlastní budovy na pozemku letního cvičiště. Dále byla zřízena přístavba
zdejšího nádraží včetně přestavby nádražní restaurace.
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Ani Plané nad Lužnicí se nevyhnula hospodářská krize, při které značně stoupl počet
nezaměstnaných. I přes veškeré potíže se obecní představitelé snažili Planou stále vylepšovat. Po
roce 1948 dosloužil dřevěný most přes Lužnici, vystavěný za doby Rožmberského panství.
Prostřednictvím československé správy se podařilo od americké URNY získat železnou konstrukci
nového mostu, který znamenal velký přínos pro dopravu v Plané.
Průmyslový rozmach v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století přinesl v Plané mnohých
podniků, jež změnily celý ráz obce a zajistily tak zde spoustu nových pracovních míst. Nejprve byl
postaven první závod Silon, výrobce syntetických vláken. Dále byl vybudován Strojně dopravní závod
Vodních staveb, vyvíjející opravárenskou činnost stavebních strojů a nákladních vozidel a výrobu
ocelových konstrukcí. Výstavba podniků pokračovala stavbou potravinářského podniku Madeta (pro
výrobu mléčných produktů se specializací na sýry) a stavbou Masokombinátu. Velký význam též
představoval nový sklad Potravin, Ústřední zkušební a kontrolní ústav zemědělský, ředitelství Lesního
závodu Tábor, pila Jihočeských dřevařských závodů či ředitelství Plamenářského podniku.
V průběhu dalších let byla dokončena budova sokolovny, zdravotnické středisko a Dům
s pečovatelskou službou. Planá byla napojena na městský vodovod a osvětlení obce a zároveň byly
zrekonstruovány veškeré silnice a chodníky. Středem obce se stalo nové sídliště s mnoha bytovými
jednotkami, obchody, provozovnami služeb a mateřskou školou. Opravena a rozšířena byla též
základní škola, a to o nový osmitřídní pavilon s družinou. Bylo zde vybudováno nejvíce rekreačních
staveb z celého Táborska a tím se Planá řadila mezi nejvýznamnější rekreační oblasti Jihočeského
kraje. Pokračováním v elektrifikaci, plynofikaci a rekonstrukcí zastaralé kotelny se zlepšilo životní
prostředí a uvolnil se prostor pro výstavbu radnice, která byla dokončena v roce 1996.
Jedním z nejvýznamnějších dnů Plané nad Lužnicí se stal 19. květen 2000, kdy získala statut města.

Vývoj města od roku 1950 je uveden v tabulce 1, kdy počet obyvatel (ve spodním řádku tabulky)
narostl za 60 let z 1 649 v roce 1950 na 3 841 v roce 2011. Při srovnání map 1 a 2 je tento nárůst
patrný v souvislosti se zástavbou volných ploch.
Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel v Plané nad Lužnicí
Rok sčítání obyvatel
1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

1142

985

1052

1063

1190

1278

1454

1649

2123

2325

3078

2901

3043

3841

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky, Český statistický úřad
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Mapa 1 Planá nad Lužnicí – 1950

Zdroj: kontaminace.cenia.cz
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Mapa 2 Planá nad Lužnicí – současnost

Zdroj: kontaminace.cenia.cz
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1.2 HODNOCENÍ
PŘEDCHOZÍCH
A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

STRATEGICKÝCH

DOKUMENTŮ

1.2.1 STRATEGICKÉ DOKUMENTY NA ÚROVNI SVAZKŮ A MÍSTNÍCH AKČNÍCH
SKUPIN
V současné době se vytváří strategický dokument MAS Lužnicko, jehož je Planá nad Lužnicí součástí.
Další strategický dokument se tvoří na úrovni mikroregionu Táborsko.

1.2.2 STRATEGICKÉ DOKUMENTY OBCE
Město Planá nad Lužnicí mělo svůj strategický plán na období 2007–2013
v rámci Strategického plánu rozvoje mikroregionu Táborsko 2007–2013. Od roku 2011 mělo město
svůj Strategický plán, který vycházel ze Strategického plánu mikroregionu Táborsko.
Jednotlivé prioritní osy a oblasti podpory byly:






Infrastruktura životní prostředí
- Zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury a zajistit další rozvoj měst a obcí
regionu
- Zlepšení stavu ovzduší, environmentálního vzdělávání a výchovy a nakládání s odpady
- Ochrana přírody a zachování rázu krajiny, měst a obcí
Podpora podnikání
- Zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání
- Zajistit trvale udržitelné hospodaření v zemědělství, lesnictví a rybářství
Cestovní ruch, kultura, památky a sport
- Zlepšit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu

-



Zajistit podmínky pro rozvoj kultury, ochranu památek a rozvoj odpovídající sportovní
infrastruktury
Rozvoj lidských zdrojů
- Dostupné a dostatečné vzdělání obyvatelstva

-



Dostatečně kvalifikovaná pracovní síla odpovídající potřebám trhu
Kvalita života
- Zajistit podmínky pro kvalitní život obyvatel regionu
- Dostatečně fungující zdravotní a sociální služby, zajištění bezpečnosti obyvatelstva při
krizových situacích
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1.2.3 REALIZOVANÉ PROJEKTY
Tabulka 2 Realizované projekty
Název projektu/akce:

Regenerace lipové aleje

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

820 572 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

9/2010 – 1/2013

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

SFŽP

Název grantu/programu:

OP ŽP, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Došlo k obnově historické lipové aleje dlouhé cca 1 200 m

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.

Název projektu/akce:

Zámecký park

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

1 692 112 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

1/10 – 6/14

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

SFŽP

Název grantu/programu:

OP ŽP, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Dojde k obnově historického parku u zámku rodiny Harrachů.

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.
Sadovnické úpravy ulic Husova, Soukenická,
Hájkova a Nádražní

Název projektu/akce:
Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

1 482 945 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

12/11 – 2013

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

SFŽP

Název grantu/programu:

OP ŽP, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

15/114

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Ozeleněním 4 ulic ve městě došlo ke zlepšení
životního prostředí.

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.

Název projektu/akce:

Zateplení ZŠ

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

21 533 794,31 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

3/10 – 1/12

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

SFŽP

Název grantu/programu:

OP ŽP, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu byla úspora energií a pozitivní ekologické
dopady.

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.

Název projektu/akce:

Sportovní centrum Za řekou

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

17 783 338,01 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

3/08 – 6/11

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
ROP NUTS II Jihozápad

Název grantu/programu:

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu bylo zvýšit atraktivitu města Planá n. Lužnicí
a blízkého okolí, rozšíření nabídky
sportovního a relaxačního vyžití pro návštěvníky Plané n. L.
i občany města.

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.

Název projektu/akce:

Digitální povodňový plán

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

2 693 253,02 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

7/10 – 4/13

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

16/114

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

SFŽP

Název grantu/programu:

OP ŽP, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu bylo zvýšení ochrany
obyvatelstva a majetku při stále častěji se opakujících
povodních.

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.

Název projektu/akce:

Kanalizace Hejtman

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

10 212 629,77 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

3/10 – 1/12

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

MZ, Jihočeský kraj

Název grantu/programu:

Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem bylo vybudování inženýrských sítí v lokalitě Nad
Hejtmanem, což vede k rozvoji individuální bytové výstavby.

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.

Název projektu/akce:

Rozšíření MŠ

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

989 745 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

3/10 – 11/10

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

Jihočeský kraj

Název grantu/programu:

GP Oprava a rekonstrukce MŠ 2010

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem bylo zvýšení kapacity MŠ vedoucí k uspokojení poptávky
na umístění dětí do předškolního zařízení.

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.

Název projektu/akce:

Pořízení cisternové stříkačky

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

4 632 698 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

8/12 – 11/12
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Zdroj financování/poskytovatel dotace:

MVČR a Jihočeský kraj
Pořizování a obnova majetku HZS ČR (MVČR)

Název grantu/programu:

GP na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK, 1.
výzva rok 2012 (JčK)

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem byla obnova zastaralé požární techniky dobrovolných
hasičů města Planá n. Lužnicí

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.
Modernizace výukových prostor a pořízení vybavení učebny
cizích jazyků pro Základní školu Planá nad Lužnicí

Název projektu/akce
Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

995 820 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

5/14 – 8/15

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
ROP NUTS II Jihozápad
Prioritní osa 1 – Dostupnost center

Název grantu/programu:

Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Cílem projektu je modernizace a inovace vybavení školní
jazykové učebny pro maximální počet 24 žáků, která zkvalitní
výuku cizích jazyků na základní škole v Plané nad Lužnicí.
Modernizace prostor přinese nové řešení s vysokými nároky na
úroveň výuky a umožní žákům intenzivnější studium cizích
jazyků a tím lepší průpravu žáků chystající se na střední školy.

Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.

Název projektu/akce

Revitalizace fary v Plané nad Lužnicí

Jméno (název) žadatele/předkladatele/
realizátora:

Město Planá nad Lužnicí

Celkové výdaje projektu/akce:

8 142 436 Kč

Období realizace projektu/akce (od
mm.rr do mm.rr):

2/13 – 4/15

Zdroj financování/poskytovatel dotace:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
ROP NUTS II Jihozápad

Název grantu/programu:

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního
dědictví v rozvoji cestovního ruchu
Cílem předkládaného projektu je rekonstrukce památkově
chráněného objektu fara v Plané nad Lužnicí pro její nové
využití jako Plánského muzea, přednáškové místnosti
a infocentra. Tato idea vybudovat muzeum města je vázaná
k historii Plané nad Lužnicí a nejbližšího okolí. Muzeum rovněž
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přiblíží návštěvníkům významné osoby, které v Plané nad
Lužnicí žili nebo ji v minulosti často navštěvovali. Informace
o exponátech budou umístěny u jednotlivých vystavených
předmětů. Aby expozice nebyla pouze statickou, bude součástí
muzea rovněž namluvený průvodce muzeem, který bude
zapůjčován návštěvníkům. Na exponáty v muzeu navážou
2 turistické stezky (každá o délce cca 5 km), které povedou
návštěvníky muzea po konkrétních místech, kde uvedené
osobnosti v Plané nad Lužnicí pobývali. Sbírky se budou skládat
z fotografií, celé řady písemných dokumentů, trojrozměrných
předmětů, historického nábytku a dalších.
Popis zapojení žadatele do přípravy,
realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel na přípravě podkladů, zpracování projektu,
vč. dohledu při realizaci a následného provozu projektu.

Zdroj: Novi Solutions
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1.3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTU PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Město Planá nad Lužnicí leží v Jihočeském kraji, v okresu a ORP Tábor. Nachází se jižně od Tábora
a Sezimova Ústí na břehu řeky Lužnice. Poloha u okresního města Tábor má velký vliv především
v rostoucím počtu obyvatel. Stěhují se sem lidé z blízkého okolí, zejména z Tábora, a dochází
k tzv. suburbanizaci. Tento typ bydlení se projevuje zejména výstavbou rodinných domů na hranicích
současné zástavby, kam se stěhují především rodiny s dětmi, které se rozhodnou pro tento typ
bydlení. Růst obyvatel a měnící se struktura obyvatel s sebou přináší úkoly v oblasti dopravní
a technické infrastruktury, občanské vybavenosti, vzdělávací infrastruktury pro udržení kvality života.
V současné době má Planá nad Lužnicí 15členné zastupitelstvo. Starostou je Ing. Jiří Šimánek
a místostarostou Ing. Stanislav Vyhnal. Dalšími členy zastupitelstva jsou:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Josef Drtina
Rudolf Lapin
Ondřej Špaček
Jiří Broukal
Jiří Drhovský
Jan Hořejš
Ing. Richard Mlázovský
Ing. Pavel Hofman
Václav Pekárek
Ing. Martin Pobuda
Jiří Rangl
Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D.

Součástí úřadu je také finanční a kontrolní výbor.
Kontrolní výbor:
–
–

Předseda: Ondřej Špaček
Členové: Ing. Radek Šrůma, Mgr. Zdeněk Žalud

Finanční výbor:
–
–

Předseda: Ing. Richard Mlázovský
Členové: Michaela Marešová, Jiří Rangl

Planá nad Lužnicí má 5člennou Radu města v čele s panem starostou Ing. Jiřím Šimánkem,
a místostarostou Ing. Stanislavem Vyhnale, ostatní radní:
–
–
–

Rudolf Lapin
Ondřej Špaček
Josef Drtina
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Komise rady:
–
–
–
–
–
–

Komise kulturní – předseda: František Doubek
Komise pro výchovu a vzdělání – předseda: Michaela Marešová
Komise sportovní – předseda: Jiří Drhovský
Komise stavební a investiční – předseda: Jan Hořejš
Komise životního prostředí – předseda: Ing. Pavel Hofman
Povodňová komise – předseda: Ing. Jiří Šimánek

Mapa 3 Poloha města Planá nad Lužnicí

Zdroj: mapy.cz

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

21/114

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Obrázek 2 Planá nad Lužnicí

Zdroj: http://aerofoto.rajce.idnes.cz/Mesta_P-R/
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1.3.1 SPRÁVA MĚSTA A ÚŘADY
Tabulka 3 Seznam správních úřadů s působením pro město Planá nad Lužnicí
Městský úřad Planá nad Lužnicí
Agentura pro zemědělství a venkov Tábor
Celní úřad pro Jihočeský kraj
Celní úřad pro Jihočeský kraj - územní pracoviště Tábor
Czech POINT - Česká pošta Planá nad Lužnicí
Czech POINT - Česká pošta Sezimovo Ústí 2
Czech POINT - Městský úřad Planá nad Lužnicí
Czech POINT - Městský úřad Sezimovo Ústí
Czech POINT - Obecní úřad Košice
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Jihočeský a Kraj Vysočina (se sídlem v Českých Budějovicích)
Český hydrometeorologický ústav - pobočka České Budějovice
Exekutorský úřad Tábor - Mgr. Martin Horák, soudní exekutor
Exekutorský úřad Tábor - Mgr. Martina Douchová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Tábor - Mgr. Predrag Kouhoutek, soudní exekutor
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - územní pracoviště v Táboře
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Tábor
Krajská agentura pro zemědělství a venkov Jihočeský kraj
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích - územní pracoviště Tábor
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj - Inspektorát Tábor
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj - Ústřední pracoviště
Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích
Krajské vojenské velitelství České Budějovice
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj - pobočka Tábor
Krajský soud v Českých Budějovicích
Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor krajský živnostenský úřad
Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic
Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
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Magistrát města České Budějovice - Matriční úřad
Městský úřad Planá nad Lužnicí
Městský úřad Planá nad Lužnicí - Matrika
Městský úřad Sezimovo Ústí - Stavební úřad
Městský úřad Tábor - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Tábor - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Tábor - Odbor dopravy
Městský úřad Tábor - Odbor školství
Městský úřad Tábor - Odbor vnitřních věcí - matrika
Městský úřad Tábor - Odbor životního prostředí
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
Notářská komora v Českých Budějovicích
Oblastní inspektorát ČIŽP České Budějovice
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina - regionální kancelář Jihlava
Obvodní báňský úřad se sídlem v Plzni
Okresní soud v Táboře
Okresní státní zastupitelství Tábor
OSSZ Tábor
Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Jihočeský kraj
Státní oblastní archiv v Třeboni
Státní okresní archiv Tábor
Státní plavební správa - pobočka Praha
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Táboře
Technická inspekce - pobočka České Budějovice
ÚZIS-Regionální pracoviště Praha
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Soběslav
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Soběslav - SSP Veselí nad Lužnicí
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Soběslav - SSP
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor - Sezimovo Ústí
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor - SSP Bechyně
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor - SSP Chýnov
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor - SSP Jistebnice
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor - SSP Mladá Vožice
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tábor - SSP
Úřad práce - Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště České Budějovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště České Budějovice, odbor
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Odloučené pracoviště Tábor
Vrchní soud v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích
Zdravotní ústav se sídlem v Plzni
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích
Zdroj: www.statnisprava.cz
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1.4 SÍDELNÍ STRUKTURA A DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
1.4.1 SÍDELNÍ STRUKTURA
Město Plná nad Lužnicí zabírá území o rozloze 21,42 km² (2 142ha). Částmi města jsou: Lhota Samoty,
Planá nad Lužnicí a na jihu Strkov. K 31. 12. 2013 byl počet obyvatel 3918. Hustota obyvatel činí 182,9
obyvatel na km².
Tabulka 4 Sídelní struktura města Plané nad Lužnicí
Katastrální
plocha (ha)

Rozloha
(km²)

Počet
obyvatel

2 142

21,42

3 918

1

Hustota
obyvatel
(km²)

Počet
katastrů

Počet územně
technických jednotek

Počet částí
města

182,9

1

1

3

Zdroj: Český statistický úřad
Mapa 4 Katastrální mapa města Plané nad Lužnicí

Zdroj: Katastrální mapa ČR

1

K 31. 12. 2013.
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1.4.2 DEMOGRAFIE
Vývoj počtu obyvatel
Na grafu 1 je zobrazen stoupající počet obyvatel v jednotlivých sčítáních obyvatel, která se konají cca
jednou za deset let. Jak už bylo zmíněno v kapitole zabývající se historií, při každém sčítání je počet
obyvatel vyšší než v předešlém období, výjimkou je pouze rok 1991 – první sčítání obyvatel po
Sametové revoluci v roce 1989.
Graf 2 nabízí demografický vývoj počtu obyvatel za posledních deset let od roku 2004 do roku 2013.
Zde činil nárůst počtu obyvatel 691 (z 3 227 na 3918). Toto je velmi pozitivní skutečnost pro Planou
nad Lužnicí, protože v ne každé obci nebo menším městě je růst obyvatel v rámci České republiky
i Jihočeského kraje patrný.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel Plané nad Lužnicí v rámci jednotlivých populačních sčítání
4500
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3841

Počet obyvatel

3500

3078

3043
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2901
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2325
2123
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1500
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1000
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985

1052
1063

1649
1454
1278
1190

Počet obyvatel

0

Jednotlivá sčítání obyvatel

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky, Český statistický úřad

Příčinou tohoto růstu populace od roku 1991 je především počet přistěhovalých do města Planá nad
Lužnicí. Ačkoliv přirozený přírůstek také není zanedbatelný. Přirozený přírůstek se za posledních
deset let pohybuje okolo 13 ročně, přičemž ani jeden rok nebylo saldo přirozeného přírůstku
záporné. To, že je v současnosti kladný přirozený přírůstek, je tedy zapříčiněno převážně dvěma
důvody – vyšší porodností a migrací obyvatel.
V současnosti je trend takový, že se rodí více dětí, protože je tzv. baby boom nejsilnějších ročníků
narozených v sedmdesátých letech. Z dlouhodobého hlediska (10 let) je predikce nárůstu porodnosti
již méně příznivá tak lze spíše očekávat klesající trend.
Majoritní přírůstek obyvatel vzniká na základě výrazné migrace obyvatel. Za posledních deset let se
počet obyvatel v Plané nad Lužnicí díky novým přistěhovalým do města zvýšil o více než 700. Z toho
v letech 2009 a 2010 (tabulka 5) přesáhl počet nových obyvatel sto. Jak už bylo řečeno v úvodu, toto
lze do značné míry přisuzovat výhodné poloze města v blízkosti okresního města Tábor a dobré
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silniční a nově i dálniční infrastruktuře. Oblíbenou lokalitou, kde se noví příchozí do města usídlují, je
městská část Nad Hejtmanem v jižní části města a levý břeh řeky Lužnice, kde vznikla nová zástavba
rodinných domů.
Graf 2 Počet obyvatel v Plané nad Lužnicí v letech 2004–2013
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Zdroj: Český statistický úřad
Tabulka 5 Vývoj počtu obyvatel Plané nad Lužnicí za období 2004–2013
Rok

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přirozený
přírůstek

Přírůstek
stěhováním

Celkový
přírůstek

Počet
obyvatel

2004

30

22

188

97

8

91

99

3 227

2005

40

27

159

95

13

64

77

3 304

2006

35

27

139

95

8

44

52

3 356

2007

47

35

204

118

12

86

98

3 454

2008

38

20

166

94

18

72

90

3 544

2009

47

36

178

67

11

111

122

3 666

2010

48

35

208

95

13

113

126

3 792

2011

47

36

200

106

11

94

105

3 841

2012

43

22

174

158

21

16

37

3 878

2013

47

33

157

131

14

26

40

3 918

Zdroj: Český statistický úřad
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Graf 3 Vývoj přírůstků obyvatel v Plané nad Lužnicí
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Zdroj: Český statistický úřad

V letech 2012 a 2013 se relativně veliký nárůst počtu obyvatel zmírnil na 37 a 40 (tabulka 5 a graf 3).
Důvodem je snížení počtu přistěhovalých do města. Z údajů uvedených v územním plánu města
a z posouzení údajů uvedených v ortofotomapě (letecká mapa stažená z webové stránky mapy.cz) je
zřejmé, že plochy určené pro bydlení jsou z větší části zastavěné. I toto může být jedním z důvodů,
proč počet přistěhovalých za poslední dva roky je výrazně nižší.
Celosvětový demografický trend vyspělých států v současnosti vykazuje stárnutí jednotlivých
populací. Lidé se stále dožívají vyššího věku a rodí se stále méně dětí. Základním ukazatelem, který
ukazuje vývoj populace, je úhrnná plodnost, tedy tzv. Průměrný počet narozených dětí na jednu ženu
ve věku 15–49 let. Aby populace zůstala zachovalá a demografický vývoj měl tendenci omlazování
populace, musí být průměrný počet narozených dětí vyšší než 2,1. Vyspělé západní země mají toto
číslo hluboko pod 2. Česká republika se v současnosti pohybuje okolo 1,4 (vlivem vyšší porodnosti
v současné době může být toto číslo i vyšší, neočekává se ale, že to bude dlouhotrvající trend).
Na počátku 21. století byl průměrný počet narozených dětí v České republice dokonce 1,1, což byl
nejnižší počet v celé Evropě.
Velmi podobným vývojem prochází i město Planá nad Lužnicí, ačkoliv zde lze najít několik odlišností.
Například v roce 2012 byla úhrnná plodnost 2,2, ale rok před tím 1,2. V průměru je toto číslo oproti
celé České republice vyšší. Je to způsobeno tím, že se do Plané nad Lužnicí stěhují mladé rodiny, které
jsou i bezdětné a tudíž počet nově narozených dětí částečně navyšují.
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VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA
V grafu 4 je zobrazena věková struktura obyvatelstva v Plané nad Lužnicí.2 Tento graf je rozdělen dále
na muže a ženy a do jisté míry kopíruje graf České republiky. Můžeme vidět silné ročníky, kterým je
momentálně od třiceti do čtyřiceti pěti let. Poté je zřejmý trend poklesu porodnosti, a to po roce
1989. Nárůst počtu nově narozených dětí lze zaznamenat opět zhruba od roku 2010. Je zde také vidět
zásadní problém nejen Plané nad Lužnicí, ale i celé ČR v počtu lidí, kteří začnou odcházet do
starobního důchodu a nízkého počtu mladých lidí do patnácti let věku, ačkoliv zde lze prozatím
konstatovat, že u Plané nad Lužnicí tento počet není tak markantní.

Věkové kategorie

Graf 4 Počet obyvatel Plané nad Lužnicí v jednotlivých věkových kategoriích (2013)
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Zdroj: Český statistický úřad

2

Věková pyramida
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Graf 5 Vývoj počtu obyvatel ve věkových skupinách 0–14 a 65+; index stáří
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Zdroj: Český statistický úřad
Tabulka 6 Prognóza počtu obyvatel ve věkové skupině 0–14 a 65+ v roce 2020; index stáří; průměrný věk
Ukazatel

2004

2013

2020

0 - 14

503

679

714

15 - 64

2327

2682

2841

65 +

397

523

659

Průměrný věk

38,9

39,5

40,6

Index stáří (65+/0 - 14 v %)

78,9

79,5

92,3

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní výpočty
Graf 6 Průměrný věk obyvatel Plané nad Lužnicí
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Zdroj: Český statistický úřad
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VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA
V tabulce č. 7 je uvedena vzdělanostní struktura obyvatelstva v Plané nad Lužnicí od roku 1991
do roku 2011. Data jsou převzata z jednotlivých sčítání lidu, domů a bytů, která se pravidelně opakují
jednou za deset let. Zřejmým trendem je zvyšující se vzdělání obyvatel Plané nad Lužnicí.
Dobře viditelné to je například na počtu obyvatel s úplným středním vzděláním zakončeným
maturitou, kdy v roce 1991 je to pouhých 592 obyvatel a v roce 2011 již 1046. Tento trend přímo
souvisí s celkovým populačním přírůstkem obyvatel. V roce 1991 má úplné střední vzdělání 26,4 %
a v roce 2011 již 32,5 %. Podobné to je i s poklesem podílu obyvatel s ukončeným základním
vzděláním, kdy pokles činil skoro 15 % z 29,9 % na 15,6 %. Po roce 1989 také daleko více lidí
dokončuje vysoké školy. Tento stav je z velké míry zapříčiněn tím, že v minulosti nebylo
vysokoškolské vzdělání tak snadno dosažitelné, jako dnes. V rámci České republiky je tento trend
výraznější, kdy podíl obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním je kolem 18 %. V Plané nad Lužnicí je
to necelých 13 %.
Tabulka 7 Vzdělanost obyvatelstva v absolutních i relativních číslech podle SLDB 1991, 2001, 2011
1991

2001

2011

Vzdělání/rok
absol. číslo procenta absol. číslo procenta absol. číslo procenta
Základní vč. neukončeného

671

29,9

493

19,5

500

15,6

Vyučení a stř. odborné bez maturity

843

37,6

1 078

42,6

1 087

33,8

Úplné střední s maturitou + nástavbové
studium

592

26,4

746

29,5

1 046

32,5

Vysokoškolské

136

6,1

193

7,6

414

12,9

Zdroj: Český statistický úřad

1.4.3 DOMY A BYTY
Z demografické analýzy vyplývá velmi podobný trend ve vývoji počtu obyvatel jako u celé České
republiky.
Město Planá nad Lužnicí těží ze své výhodné polohy, proto je stále atraktivní pro nové rezidenty, což
způsobuje neustálý růst počtu obyvatel. Z dostupných dat je zřejmé, že tento trend přetrvává, je však
v nemalé míře odvislý od dostatečné kapacity stavebních parcel.
V budoucnu – do cca 10 let lze očekávat nárůst potřeb spojených s nárůstem počtu obyvatel
ve věkové struktuře 65. Vzhledem k současné struktuře obyvatelstva bude k těmto jevům docházet
postupně a Planá nad Lužnicí se bude moci na řešení těchto nových požadavků ze strany stárnoucí
populace připravit například výstavbou malometrážních bytů, rozšířením pečovatelského domu,
výstavbou nových domovů pro seniory, apod.
V současné době je žádoucí se zabývat také potřebami rodičů s dětmi do 15 let, protože nárůst v této
věkové kategorii je významný. V roce 2013 byla sice rozšířena mateřská škola, ale zároveň chybí
odpovídající infrastruktura základního školství.
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Graf 7 Počet dokončených bytů v Plané nad Lužnicí 1997–2013
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Zdroj: Český statistický Úřad

V tabulkách 8 a 9 je zobrazen domovní a bytový fond v Plané nad Lužnicí za poslední tři sčítání lidu
domů a bytů. Počet domů za posledních dvacet let se zvýšil z 682 na 1 050 z toho je 783 domů
rodinných a 43 domů bytových. Z těchto čísel jasně vyplývá, že v Plané nad Lužnicí jasně převládá
zástavba rodinných domů (bytů v rodinných domech je 874, zatímco bytů v bytových domech jen
537). V případě bytových domů jde především o starší čtyřpatrové bytové domy, v centru Plané
nad Lužnicí se také nachází jeden panelový osmipatrový dům.
Tabulka 8 Domovní fond v Plané nad Lužnicí (SLDB 1991, 2001, 2011)
Ukazatel

SLDB 1991

SLDB 2001

SLDB 2011

Celkem domů

682

732

1050

Rodinné domy (trvale obydlené)

532

584

783

Bytové domy

28

31

43

SLDB 1991

SLDB 2001

SLDB 2011

Celkový počet bytů

976

1218

1445

Byty v rodinných domech

602

666

874

Byty v bytových domech

357

359

537

Neobydlené byty

17

35

x

Zdroj: Český statistický Úřad
Tabulka 9 Bytový fond v Plané nad Lužnicí (SLDB 1991, 2001, 2011)
Ukazatel

Zdroj: Český statistický Úřad
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1.5 FYZICKO-GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA
1.5.1 POLOHA
Tabulka 10 Zeměpisné souřadnice Plané nad Lužnicí
Zeměpisné souřadnice (WGS-84)
1442´ 5´´ E; 49° 21´ 16´´ N
Zdroj: risy.cz

1.5.2 GEOLOGIE
Geologické podloží katastrálního území města Planá nad Lužnicí se vyvinulo v takzvaném kenozoiku
v útvaru kvartér. Toto podloží je součástí soustavy Český masiv (pokryvné útvary a postvariské
magmatity) v oblasti svrchní kvartér a porm.

1.5.3 HORNINY A RELIÉF
HORNINY
Nejrozšířenější horninou v okrese Tábor jsou krystalické břidlice (pararuly, ortoruly), migmatity,
granulity. Převážná část města Planá nad Lužnicí je pokryta kvarterními říčními, nivními a splachovými
sedimenty. Dále od řeky jsou sedimenty svahové, na které navazuje již zmiňovaná pararula
a východně od města terciérní písky. Na jihozápadní hranici města stojí za zmínku, že se zde provádí
těžba štěrku a písku.
RELIÉF
Oblast Táborska spadá po geomorfologické stránce do geomorfologické provincie Česká vysočina,
Česko-Moravská subprovincie, oblast Středočeská pahorkatina, geomorfologický celek‚ Táborská
pahorkatina.
Nadmořská výška okresu Tábor se pohybuje od 354 m n. m. (v místech, kam ještě v okresu zasahuje
Třeboňská pánev) do 724 m n. m. na severu okresu v oblastech Mladovožicka a Jistebnicka. Severní
část okresu je mírně zvlněná. Nejvyšším bodem okresu je Batkovy 724 m a Javorová Skála 723m. Oba
nejvyšší body okresu se nacházejí ve zmíněné severní části.
Oblast Táborska spadá po geomorfologické stránce do geomorfologické provincie Česká vysočina,
Česko-Moravská subprovincie, oblast Středočeská pahorkatina, geomorfologický celek Táborská
pahorkatina.
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Mapa 5 Geologická mapa - Planá nad Lužnicí

Legenda k mapě 5:

- Jíly, jílovité písky, diatomitové jíly, diatomity
- Nivní sediment
- Písek, štěrk
- Písek štěrk
- Písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
- Bazální slepence a pískovce, jíly, jílovité písky, pískovce
- Prokřemenělé jílovité pískovce až slepence
- Aplit
- Pyroxenit
- Granit až metagranit
Zdroj: www.geology.cz
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1.5.4 PODNEBÍ
Klima Jihočeského kraje spadá do přechodného středoevropského typu. Vzhledem k poloze jižních
Čech na hranici kontinentálního a oceánského klimatu má zde počasí proměnlivý průběh.
Nejteplejším územím jsou pánve Jihočeského kraje, naopak nejchladnějším územím je Šumava.
I okres Tábor má relativně nižší dlouhodobé teplotní průměry, což je způsobeno nadmořskou výškou
kolem 400 – 600 m n. m. Co se týká klimatických podmínek Jihočeského kraje a okresu Tábor (tabulka
10), jednotlivé hodnoty se liší zejména v průměrném úhrnu ročních srážek, protože do celého
Jihočeského kraje se započítává i Šumava, která je na srážky bohatá. Jinak jsou hodnoty víceméně
vyrovnané.
Tabulka 10 Klimatické podmínky Jihočeského kraje a okresu Tábor
Jihočeský kraj

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,1

10,2

9,8

9,5

8,4

8

7,8

731,1

718,5

569,3

837,5

727,8

641

765

1772,50

1844,60

1681,7

1590

1520

1853,1

1781

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Průměrná teplota vzduchu (°C)

x

x

x

X

x

8,7

8,4

Úhrn srážek (mm/rok)

x

x

x

X

x

509,2

578,8

Trvání slunečního svitu (h/rok)

x

x

x

X

x

1812,7

1780,8

Průměrná teplota vzduchu (°C)
Úhrn srážek (mm/rok)
Trvání slunečního svitu (h/rok)
Okres Tábor

Zdroj: český statistický úřad

1.5.5 VODNÍ PLOCHY A TOKY
Hlavním tokem v Plané nad Lužnicí a celého okresu Tábor je řeka Lužnice. Řeka Lužnice pramení
v Rakousku. Délka řeky je 208 km a odvodňuje oblast o rozloze 4263 km². Charakter řeky je nížinný,
s malým spádem, což může způsobovat problémy při povodních. Lužnice protéká Novohradskými
horami, Třeboňskou pánví, Středočeskou pahorkatinou a do Vltavy se vlévá U Týna nad Vltavou.
Dalšími vodními plochami jsou čtyři rybníky (Koberný, Hejtman, Košický a Strkovský), které se
nacházejí na jihu města a jsou propojeny Boreckým potokem. Dále se v severní části města také
nachází několik rybníků o menší rozloze (Vávrovský, Hluboký, Komorový, Ježkovský a Dlouhý). Další
vodní plocha, která se nachází při jihozápadní hranici města, je způsobena těžbou štěrku a písku.
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Obrázek 3 Významné vodní plochy v Plané nad Lužnicí

Zdroj: mapy.cz
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1.6 INFRASTRUKTURA
1.6.1 VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA
Vodohospodářská infrastruktura v Plané nad Lužnicí je, stejně jako v Táboře a v Sezimově Ústí, ve
vlastnictví Vodárenské společnosti Táborsko. Tato společnost je stoprocentně vlastněna těmito
městy.
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Vodohospodářská společnost Táborsko vlastní tři čistírny odpadních vod: AČOV Tábor, ČOV Tábor
Klokoty, ČOV Záluží.
VODOVOD A ZDROJE VODY
Vodovod a zdroje vody jsou v současné době kapacitně dostačující. Po technické stránce vyžaduje
vodovodní soustava posupnou rekonstrukci.
KANALIZACE
Až na několik výjimek jsou veškeré stavby v Plané nad Lužnicí napojeny na veřejnou kanalizaci
a odpadní vody jsou tak odváděny do AČOV Tábor. Technický stav kanalizace vyžaduje postupnou
rekonstrukci kanalizační sítě, v některých částech města velice aktuálně.
Tabulka 11 Ulice a části města s chybějící technickou infrastrukturou
Název ulice (část města)

Kanalizace

Vodovod

Plyn

Lhota Samoty

6

6

6

Ve Stržném

9

9

17 (celá část)

17 (celá část)

x

17 (celá část)

ČSLA

3

3

x

Nad ul. Nádražní

2

2

7

Strkovská

5

x

x

ul. Nad Hejtmanem

14

x

x

ul. Šípková, Trnková

x

x

6

Na Svitu

Zdroj: Městský úřad v Plané nad Lužnicí

1.6.2 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Město Planá nad Lužnicí má svůj vlastní rekonstruovaný sběrný dvůr, který se nachází na jihu města.
Zde občané mohou ukládat:





velkorozměrný odpad (židle, koberce),
bioodpad (tráva, listí, větve),
nebezpečný odpad (bary, lepidla),
veškerá elektrozařízení z domácností (domácí spotřebiče),
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tříditelné odpady,
velkoobjemový kontejner (papírové krabice),
polystyrén,
dřevo,
stavební odpad,
kovy,
pneumatiky,
běžný komunální odpad od chatařů.

Vlastníci staveb určených k individuální rekreaci nebo majitelé rodinného domu, kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, mohou k ukládání komunálního odpadu využít kromě
vlastních popelnic, kontejnerů ve sběrném dvoře, také i 1 100 litrové kontejnery, které jsou umístěny
v lokalitách:







Na Černé,
na Soukeníku,
v ulici Pionýrská,
v zahrádkářské kolonii u Sezimova Ústí,
v zahrádkářské kolonii na Strkové,
Ve Stržném.

Na tříděný odpad je na katastrálním území města 37 stanovišť se 139 kusy kontejnerů na tříděný
odpad.

1.6.3 ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Celé město je napojeno na rozvodnou síť. Město soutěží dodavatele elektrické energie pro veřejné
osvětlení a objekty, které jsou ve vlastnictví města.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Část města byla v minulosti napojena na dodávky plynu. Vzhledem k rostoucím cenám plynu
nedochází v současné době k velkému nárůstu napojených domácností. Technické služby města
provozují dvě plynové kotelny. Dodávky tepla z nich směřují do městského úřadu, základní školy,
mateřské školy, Domu s pečovatelskou sužbou, hasičské zbrojnice a do panelových domů v centru
Plané nad Lužnicí. Vlivem zateplení téměř všech objektů, které jsou ve vlastnictví města, došlo
k poklesu výroby a dodávek tepla z uvedených plynových kotelen. Současnou spotřebu tepla
v uvedených objektech je schopna kapacitně zajistit jedna z kotelen. Technický stav rozvodů tepla
včetně zařízení vlastních kotelen bude vyžadovat v budoucnosti rekonstrukci, která by vedla ke
snížení ztrát.
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1.6.4 TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
Telekomunikační infrastrukturu v Plané nad Lužnicí zajištují tři hlavní mobilní operátoři: O2 Telefónica
Czech Republic, a. s., T-Mobile Czech Republic, a. s. a Vodafone Czech Republic a. s. Co se týká
mobilního internetu, u všech tří operátorů je v Plané k dispozici 3G síť. Tito operátoři poskytují
i připojení k internetu v domácnostech. Další poskytovatele wi-fi sítě lze nalézt na internetu.

1.6.5 POŠTA
Pošta se nachází v Plané nad Lužnicí v budově radnice. Adresa pošty: Česká pošta, s. p., Zákostelní
720, 391 11 Planá nad Lužnicí.
Provozní doba:
Pondělí

8:00-12:00, 13:00-17:30

Úterý

8:00-12:00, 13:00-17:30

Středa

8:00-12:00, 13:00-17:30

Čtvrtek

8:00-12:00, 13:00-17:30

Pátek

8:00-12:00, 13:00-17:30

Sobota

8:00-10:00

Obrázek 4 Pošta v budově Městského úřadu

Zdroj: rajce.cz
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1.6.6 POLICIE
Město Planá nad Lužnicí má vlastní městsku policii. Strážníky MP jsou Ing. Libor Filip a Miloslav Volek.
Služebna městské policie se nachází v budově městského úřadu. Na území okresu Tábor působí
6 obvodních oddělení Policie ČR.

1.6.7 HASIČI
Mezi nejvýznamnější a nejstarší spolek v Plané nad Lužnicí patří Sbor dobrovolných hasičů, který byl
založen na ustanovující valné hromadě 28. října 1877. Sbor dobrovolných hasičů v Plané neřešil
jenom požáry. Jeho členové se hojně zúčastňovali i kulturních událostí v obci.
V roce 1998 místní hasičský sbor zcela zanikl. Své obnovy se dočkal až v roce 2001. V současné době
vlastní dvě vozidla a za rok 2013 se účastnila 42 zásahů. 3
Obrázek 5 Hasičská zbrojnice

Zdroj: rajce.cz

3

http://hasici-plananl.cz/statistika_2013/
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1.6.8 SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA
PÁTEŘNÍ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Tabulka 12 Celková délka dálniční a silniční sítě v okrese Tábor k 31. 12. 2013
Okres Tábor

Délka (km)

Dálnice

40

Silnice I. třídy

84

Silnice II. třídy

264

Silnice III. třídy

590

Zdroj: Český statistický úřad

Hlavní silnice, která prochází okresem Tábor, je silnice I/3 (E55). Dříve to byla jedna
z nejvýznamnějších státních silnic. Z důvodu, že tato silnice procházela přímo intravilánem měst
Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, začala být budována dálnice D3, která
byla otevřena, nebo alespoň její část, v těchto problémových úsecích v polovině roku 2013. Tato
dálnice postupem času naváže na dálniční síť ČR a povede z Prahy až do Lince. V souvislosti
s výstavbou dálnice D3 bude komunikace protínající Planou nad Lužnicí přeřazena na komunikaci č.
II/603. Další významnou silnicí, která v Plané nad Lužnicí začíná, je silnice II/409, která spojuje
Jihočeský kraj s Vysočinou a s Jihomoravským krajem.
Mapa 6 Silniční síť Plané nad Lužnicí

Zdroj: Mapy.cz
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MÍSTNÍ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Tabulka 13 Délka a plocha komunikací v Plané nad Lužnicí
Délka
(km)

Plocha
(m²)
Asfalt

Délka
(km)

Plocha
(m²)

Délka
(km)

Nezpevněné

Plocha
(m²)

Ostatní

Délka
(km)

Plocha
(m²)

Celkem

MK III. třídy

19,82

111 534,1

2,10

8 914,4

1,34

9 120,00

23,24

129 568,5

MK IV. třídy

4,58

11 402,4

0,82

1 360,3

9,98

20 709,04

15,38

3 3471,74

Účelové k.

11,86

53 166,60

16,96

49 601,3

0,92

3 476,20

29,74

106 253,6

Zdroj: Městský úřad

INTENZITA DOPRAVY
Táborská aglomerace byla, co se týká dopravy, zatížená extrémně, proto také jako jeden z prvních
úseků výstavby dálnice D3 byl právě úsek kolem Veselí nad Lužnicí, Plané nad Lužnicí, aby se těmto
městům od dopravního zatížení ulevilo. Výstavba dálnice tento problém vyřešila jen částečně,
protože užívání této komunikace není zadarmo a ne každý si může dovolit po dálnici jezdit. Z měření,
které ve městě proběhlo ve dnech 8. – 15. 11. 2013, vyplynuly následující počty projíždějících vozidel:
–
–
–
–
–

Jednostopá vozidla průměr
250/den
Osobní vozidla
12 444/den
Nákladní vozidla
757/den
Nákladní vozidla s vlekem
149/den
Celkem průměrně
13 600/den

1.6.9 ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURA
Město Planá nad Lužnicí leží na IV. tranzitním železničním koridoru, který vede z Děčína přes Ústí nad
Labem, Prahu, Tábor, Planou nad Lužnicí, České Budějovice až do Horního Dvořiště. Tento koridor je
jednou z nejvýznamnějších tratí v České republice a zároveň je také významnou transevropskou
trasou sítě TEN-T na severojižní ose Balt – Jadran.4 V současné době se IV. koridor modernizuje pro
maximální rychlost vlaků 160 km/h.

1.6.10 LETECKÁ DOPRAVA
Z Plané nad Lužnicí je největší letiště České republiky Mezinárodní letiště Václava Havla vzdálené 120
km. Letiště v Plané u Českých Budějovic je vzdálené od Plané nad Lužnicí 60 km. Dalšími letišti jsou
144 km vzdálené Letiště Pardubice a přes 160 km vzdálené letiště Brno-Tuřany.

4

http://www.4-koridor.cz/
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1.6.11 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Ačkoliv Planá nad Lužnicí leží na IV. železničním koridoru, tak nejčastější rychlík Praha České
Budějovice zde nezastavuje. Tento vlak nejblíže zastavuje v Táboře, kam se lze snadno dopravit
autobusovým spojem. V současné době v táborské aglomeraci (Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad
Lužnicí) zajišťuje obslužnost Integrovaný dopravní systém. IDS znamená začlenění linkové autobusové
dopravy, železniční dopravy a všech linek MHD.
Tabulka 14 Počet spojů mezi Planou nad Lužnicí - Táborem, Českými Budějovicemi
Spoje

Počet přímých spojů - všední dny

Počet přímých spojů - víkend

Planá nad Lužnicí - Č. Budějovice

23

9

Planá nad Lužnicí - Tábor (nádraží)

106

37

Zdroj: idos.cz

1.6.12 STRUKTURA EKONOMICKÉ ZÁKLADNY
Tabulka 15 Podnikatelské subjekty v Plané nad Lužnicí k 31. 12. 2013
Podnikatelské subjekty
Celkem

Podle převažující činnosti

964

Zemědělství, lesnictví, rybářství

29

Průmysl

144

Stavebnictví

117

Opravy a údržba motorových vozidel

185

Doprava a skladování

30

Ubytování, stravování a pohostinství

52

Informační a komunikační činnosti

11

Peněžnictví a pojišťovnictví

61

Činnosti v oblasti nemovitostí

41

Profesní, vědecké a technické činnosti

115

Administrativní a podpůrné činnosti

21

Veřejná a správa a obrana

1

Vzdělávání

19

Zdravotní a sociální péče

10

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

23

Ostatní činnosti

59

Nezjištěno

46

Zdroj: Český statistický úřad
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Tabulka 16 Podnikatelské subjekty podle právní formy v Plané nad Lužnicí k 31. 12. 2013
Podnikatelské subjekty podle právní formy
Stání organizace

3

Akciové společnosti

7

Obchodní společnosti

111

Družstevní organizace

5

Živnostníci

657

Svobodná povolání

95

Zemědělští podnikatelé

13

Ostatní právní formy

1

Zdroj: Český statistický úřad
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1.6.13 EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL
Tabulka 17 Ekonomická aktivita obyvatel
1991

2001

2011

abs.

%

abs.

%

abs.

%

Počet obyvatel

2 901

100

3 043

100

3 841

100

Ekonomicky aktivní

1 606

55,4

1 632

53,6

1 980

51,5

32

2

111

6,8

179

9

1 295

44,6

1 405

46,2

1 743

45,4

Nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
Zdroj: Český statistický úřad

1.6.14 ZAMĚSTNANOST A NEZAMĚSTNANOST
Nezaměstnanost hraje v rozvoji města velkou roli. Grafy 8 a 9 ukazují vývoj zaměstnanosti jak v Plané
nad Lužnicí, tak i v okrese Tábor. Nezaměstnanost v Plané nad Lužnicí od roku 1991 narůstá, což
může být způsobeno i velkým populačním růstem města, protože se zde nevytvářejí nová místa, tak
rychle, jak roste populace. V roce 2011 při posledním sčítání obyvatel, zde byla nezaměstnanost na
devíti procentech. Pokud to srovnáme s nezaměstnaností v okrese Tábor, tak je v Plané nad Lužnicí
nezaměstnanost vyšší. V okrese Tábor byla do roku 2008 poměrně nízká nezaměstnanost (3,86 %),
v období hospodářské krize se dostala nad 6 %. V roce 2013 dosahovala téměř 8 %.
Graf 8 Nezaměstnanost v Plané nad Lužnicí

Zdroj: Český statistický úřad
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Graf 9 Vývoj nezaměstnanosti v okrese Tábor

(%)

Nezaměstnanost v okrese Tábor
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7,94

7,45

7,1

7,2

2010

2011

2012

3,86

2008
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míra nezaměstnanosti k 31.12. roku

Zdroj: Český statistický úřad

1.6.15 VYJÍŽĎKA A DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL (SLDB 2011)
Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol jsou jedním ze základních ukazatelů, které se pravidelně
zjišťují ve sčítání obyvatel, domů a bytů. Zjišťují se především proto, aby se správně vymezily
sociogeografické regiony (tzv. školských a pracovních). Vzhledem k poloze a velikosti spáduje město
Planá nad Lužnicí k okresnímu městu Tábor. Celkový počet vyjíždějících z Plané nad Lužnicí do
zaměstnání činí 1 128 pracujících a do škol 321 žáků a studentů. V obou případech jednoznačně vede
Tábor, následován Sezimovým Ústím, Prahou, Českými Budějovicemi a Soběslaví. Zajímavé je, že
v tabulce 16 se Praha umístila v počtu dojíždějících z Plané nad Lužnicí před Českými Budějovicemi.
Toto ale není jen záležitost Plané nad Lužnicí, ale i například okresního města Tábor. To je způsobeno
tím, že okres Tábor leží na severu Jihočeského kraje a vzhledem k relativně dobré silniční
infrastruktuře (v budoucnu i dálniční) a velké nabídce pracovních míst v Praze jsou lidé ochotni vážit
za prací i školou větší vzdálenost. Celkový počet dojíždějících do zaměstnání a škol do Plané nad
Lužnicí činí 1 400 pracujících a 50 žáků do školy. Struktura obcí, ze kterých lidé do Plané nad Lužnicí
dojíždějí, se liší od struktury obcí, kam lidé z Plané nad Lužnicí vyjíždějí. Dojíždějící jsou především
z blízkého okolí, což je vidět v tabulce 17.
Tabulka 16 Vyjížďka do zaměstnání a škol z Plané nad Lužnicí (SLDB 2011)
Z obcí

Do zaměstnání

Do škol

Celkem

1128

321

Tábor

565

141

Sezimovo Ústí

147

33

Praha

105

45

České Budějovice

61

33

Soběslav

58

26
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Z obcí

Do zaměstnání

Do škol

Brno

11

10

Bechyně

10

2

Chotoviny

10

x

Zdroj: Český statistický úřad
Tabulka 17 Dojížďka do zaměstnání a škol do Plané nad Lužnicí (SLDB 2011)
Z obcí

Do zaměstnání

Do škol

Celkem

1450

Celkem

50

Tábor

529

Ústrašice

10

Sezimovo Ústí

244

Zhoř u Tábora

6

Soběslav

59

Košice

4

Chýnov

37

Želeč

4

Košice

30

Hlavatce

4

Želeč

30

Malšice

26

Ústrašice

26

Mladá Vožice

22

Zhoř u Tábora

20

Zdroj: Český statistický úřad
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1.6.16 VÝZNAMNÉ PODNIKY
MADETA, A.S. – PLANÁ NAD LUŽNICÍ
Provoz mlékárny v Plané nad Lužnicí byl zahájen v roce 1968. Planá nad Lužnicí se tak stala největším
výrobcem tvrdých a polotvrdých sýrů v České republice. Kromě sýrů se
zde také vyrábí Jihočeské máslo a Jihočeské pomazánkové máslo.
V roce 2012 sem byla také přesunuta výroba bílých sýrů z Prachatic.

Zdroj: http://www.madeta.cz/

SILON S.R.O.
Firma Silon, která byla založena v roce 1950, navrhuje
a vyrábí kompaundy (směsi) na bázi polyolefilů
a polyesterová vlákna pro použití ve stavebnictví
a automobilovém průmyslu. Počet zaměstnanců činil
k 1. 1. 2014 celkem 500. Hlavní sídlo firmy je v Plané nad
Lužnicí, kde se soustředí především výroba, a v německém Düsseldorfu dochází k prodeji.
Zdroj: http://www.silon.eu/cz/

HOCHTIEF CZ A.S.
Společnost HOCHTIEF CZ a.s. disponuje vlastní kapacitou pro stavební výrobu a široké spektrum
stavebních řemesel. Jedná se především o dodávky betonu, výrobu
betonářských výztuží, železobetonových prefabrikátů, ocelových
konstrukcí, ale i truhlářskou a tesařskou výrobu. Je zde zaměstnáno
okolo 100 zaměstnanců.
Zdroj: http://www.betonserver.cz/hochtief-plana

PILA PASÁK A.S.
Společnost Pila Pasák vznikla v roce 1994 pod názvem Pasák spol. s.r.o. Zabývá se zpracováním
borové kulatiny a řeziva. Roční pořez činí 15 000 m³. Polovina řeziva je
dále zpracovávána v truhlárnách a druhá polovina je prodávána dále.
U pily je také sušárna dřeva.

Zdroj: http://www.pasak.cz/
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ŠTĚRKOPÍSKOVNA PLANÁ NAD LUŽNICÍ – ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK A.S.
Těžba se provádí ze stěny, která je částečně pod vodní hladinou, tudíž dochází díky spodní vodě
k rozšiřování jezera. Nabídka společnosti je od pískového,
štěrkopískového a štěrkového kamenina, drceného kamenina
až po lomový kámen. Lom leží v jihozápadní části katastru
města Planá nad Lužnicí.
Zdroj: http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/kontakty/sterk/plana/index.htm

MASO PLANÁ
V roce 1973 byla dostavěna a zprovozněna společnost s názvem Masokombinát Planá nad Lužnicí,
která tehdy byla ještě součástí Jihočeského průmyslu masného,
národní podnik České Budějovice.
Od roku1993 existuje pod značkou Maso Planá.
Od roku 2010 je součástí společnosti Kostelecké uzeniny, a.s.
a členy potravinářského holdingu AGROFERT, která je největší
skupinou v českém a slovenském zemědělství a potravinářství.
Zdroj: http://www.masoplana.cz/

ELK S.R.O.
Společnost ELK s.r.o. se orientuje na výrobu zakázek pro mateřskou společnost v Rakousku.
V průběhu roku 2014 změnila v České republice prodejní strategii,
nyní se orientuje pouze na nízkoenergetické, pasivní a srubové
domy v rakouském standardu společnosti ELK.
Zdroj: www.elk.cz

V rozvíjející se průmyslové zóně sídlí desítky dalších firem různého zaměření.
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1.7 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ VYBAVENOST
1.7.1 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A VYBAVENOST
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Na adrese Československé armády 250 v Plané nad Lužnicí se nachází zdravotní středisko sdružující
lékařskou péči pro obyvatele města. V plánském zdravotním středisku ordinují a sídlí:
–
–
–
–
–
–

dva praktičtí lékaři pro dospělé,
jeden praktický lékař pro děti a dorost,
interní ambulance,
interní a gastroenterologická ordinace
dvě ordinace stomatologické
lékárna.5

1.7.2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VYBAVENOST
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Dům s pečovatelskou službou (DPS) ve městě Planá nad Lužnicí je registrovaným poskytovatelem
pečovatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmětem činnosti
organizace je poskytování pečovatelské služby na území města Planá nad Lužnicí v domácnostech
uživatelů a ve dvou pečovatelských domech (DPS Zákostelní 661 s 38 byty a DPS Za Rybníkem 804 se
13 byty) a hospodaření s bytovým fondem.
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin a její celková kapacita činí
80 uživatelů. V současné době poskytujeme pečovatelskou službu 63 uživatelům, z toho 14 bydlí ve
svých domácnostech v Plané nad Lužnicí a 49 v DPS. Personál tvoří vedoucí, 3 pečovatelky
a uklízečka.
Cílem pečovatelské služby je, aby uživatelé byli s poskytovanou pomocí spokojeni a mohli žít co
nejdéle ve vlastních domácnostech bez nutnosti využití pobytových služeb.
Organizace sídlí na adrese: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí.
MODERNÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA VČETNĚ DOPROVODNÝCH SLUŽEB
V NEDALEKÉM TÁBOŘE
Planá nad Lužnicí je ve velmi blízké dojezdové vzdálenosti od okresního města Tábor. Obyvatelé
Tábora a přilehlých obcí se mohou těšit z moderní zdravotní a sociální infrastruktury tohoto území.
Co se týče zdravotních služeb, v Táboře nalezneme vysoce vybavenou nemocnici. Nemocnice Tábor
neustále modernizuje a rekonstruuje jednotlivá oddělení, ambulance a laboratoře. Díky těmto
aktivitám dokáže svým pacientům zajistit veškeré potřeby. V areálu nemocnice se též nachází
moderní lékárenské zařízení. V centru města jsou situovány pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny,

5

http://www.plananl.cz/podnikani-a-verejne-zakazky/zdravotni-stredisko/
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Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank. Tábor je
také sídlem Střední zdravotnické školy, kde si mohou zájemci vybrat ze dvou studijních oborů, a to
zdravotnický asistent a ošetřovatel. Sociální služby v okresním městě jsou pod správou příspěvkové
organizace města Tábor zvané G-centrum. Jejími jednotlivými středisky jsou domov pro seniory,
pečovatelská služba, azylový dům pro ženy a matky s dětmi, středisko sociálních služeb, odlehčovací
služby, noclehárna a denní stacionář.
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1.8 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
1.8.1 MATEŘSKÁ ŠKOLA POHÁDKA
Ve městě je jedna mateřská školka (na adrese Československé armády 515), jejíž celková kapacita činí
210 dětí. V plánské Mateřské škole Pohádka jsou děti v předškolním věku vzdělávány dle školního
vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní
vzdělávání. O děti se stará celkem 15 pedagogických pracovníků včetně jednoho asistenta. Celou
příspěvkovou organizaci vede ředitelka mateřské školy. Škola disponuje vlastní jídelnou (4 kuchařky
+ vedoucí jídelny) Pořádek má na starosti 5 uklízeček a školnice. Výuka dětí v mateřské škole probíhá
ve třídách po zhruba 15–20 dětech, starší děti jsou pak umisťovány do tříd do počtu 25 dětí. Výuka
dětí pak probíhá několika formami a velký důraz se klade na individuální přístup ke každému dítěti.
Obrázek 6 Mateřská škola v Planá nad Lužnicí

Zdroj: oficiální stránky města Planá nad Lužnicí

1.8.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PLANÉ NAD LUŽNICÍ
Základní škola v Plané nad Lužnicí je postavena v ulici Československé lidové armády u řeky Lužnice.
Jejím zřizovatelem je Město Planá nad Lužnicí.
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V současné době ji tvoří tři propojené budovy. V původní historické budově z roku 1939 se nachází
žákovské třídy, administrativní zázemí, sklady pomůcek a materiálů a školní kuchyně s jídelnou. V 80.
letech 20. století byla přistavěna další část, která je využívána pro výuku 1. stupně a je v ní 10
tříd, 4 místnosti školní družiny a školního klubu, sborovna a kabinety prvního stupně. Vzájemně jsou
budovy propojeny prostorem šaten s 200 šatními skříňkami a 15 klecovými šatnami pro 1. stupeň.
Další část je budova tělocvičny školy, nářaďovna a sociální zázemí.
Všechny prostory byly v roce 2002 zasaženy povodněmi (škola stojí přímo na břehu Lužnice). Sklepní
prostory školy byly zatopeny až po stropy, v přízemí budov se pak nacházelo kolem 150 cm vody.
Zcela zničena byla tělocvična, třídy v přízemí prvního stupně včetně veškerého vybavení. Povodně
v dalších letech (2006, 2013) zasáhly školu v mnohem menším rozsahu.
V současnosti navštěvuje plánskou základní školu celkem 339 žáků v 15 třídách od prvního až do
devátého stupně. Škola vzdělává své žáky podle Školního vzdělávacího programu „Škola na správném
břehu“, vedle toho nabízí také celkem 12 volitelných předmětů pro žáky na druhém stupni školy.
Patří mezi ně sportovní aktivity, technické činnosti, modelářství, či film a literatura. Nechybějí zde ani
mimoškolní aktivity a akce pořádané školou, k nimž se řadí exkurze, výlety, lyžařské kurzy, vaření,
přednášky o násilí a šikaně, divadelní představení, vánoční besídky atd.
V nedávné době se podařilo rozšířit kapacitu školní družiny z 60 žáků na 150. Důvodem pro toto
rozšíření byla strategická příprava na nástup silných populačních ročníků. O navýšení kapacity se snaží
i škola samotná (návrh na zvýšení kapacity ZŠ je podán na MŠMT ČR), důvodem je již zmíněný nástup
silných populačních ročníků.
Do budoucna se počítá se zvětšením kapacity základní školy vzhledem k nedostačující kapacitě
a k velkému nárůstu počtu dětí ve školním věku, který ještě určitou dobu potrvá.
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Obrázek 7 Základní škola v Plané nad Lužnicí

Zdroj: oficiální stránky města Planá nad Lužnicí

1.8.3 ZUŠ SEZIMOVO ÚSTÍ
V budově základní školy je odloučené pracoviště Základní umělecké školy Sezimovo Ústí. Učitelé ZUŠ
dojíždějí za svými žáky do Plané nad Lužnicí, kde probíhá hudební výchova a výuka hry n a hudební
nástroje.
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1.8.4 STŘEDNÍ ŠKOLY A ODBORNÁ UČILIŠTĚ V JIHOČESKÉM KRAJI
Tabulka 18 Seznam středních škol v okrese Tábor
Seznam středních škol v okrese Tábor
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615
Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště
600/I

Tábor
Veselí nad Lužnicí

Střední zdravotnická škola, Tábor

Tábor

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Soběslav

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor

Tábor

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

Tábor

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor

Tábor

Gymnázium Pierra de Coubertina

Tábor

Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně

Bechyně

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o.

Tábor

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II

Soběslav

Střední odborná škola a střední odborné učiliště HEUREKA s.r.o.

Tábor

Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

Tábor

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí,
Budějovická 421

Sezimovo Ústí

Zdroj: Novi Solutions

1.8.5 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY A VYSOKÉ ŠKOLY V JIHOČESKÉM KRAJI
Tabulka 19 Seznam Vysokých škol v Jihočeském kraji
Seznam Vysokých škol v Jihočeském kraji
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (fakulty: filozofická, pedagogická,
ekonomická, zemědělská, teologická, přírodovědecká, rybářství a ochrany vod,
zdravotně sociální)

České Budějovice

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

České Budějovice

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

Písek

VŠE Praha: Fakulta managementu

Jindřichův Hradec

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Zdroj: Novi Solutions
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Tabulka 20 Seznam vyšších odborných škol v Jihočeském kraji
Seznam vyšších odborných škol v Jihočeském kraji
VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany
Vyšší odborná škola restaurátorská, s.r.o.
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí
Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o.
SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA FILMOVÁ, s.r.o.

České Budějovice
Vodňany
Písek
Sezimovo Ústí
České Budějovice
Písek

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel
a služeb, Strakonice

Strakonice

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice

České Budějovice

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor

Tábor

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek

Písek

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně
Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice,
Nemanická
Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor
Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka, s.r.o.

Volyně
České Budějovice
Prachatice
Písek
České Budějovice
Tábor
České Budějovice

Zdroj: Novi Solutions

1.8.6 REKVALIFIKAČNÍ KURZY A AKCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V okrese Tábor je možno rozšířit své vzdělání pomocí rekvalifikačních kurzů v několika různých
oborech. Tyto služby umožňují fyzickým osobám nabýt kvalifikaci pro nalezení nového zaměstnání či
udržení toho stávajícího. Například firma Creative TC, s.r.o. Tábor nabízí manažerské vzdělání formou
otevřených i firemních kurzů. Další možnou firmou pro rekvalifikaci je APAS akademie osobního
rozvoje s.r.o. Sezimovo Ústí, která bez akreditací poskytuje vzdělávací kurzy a poradenství se
zaměřením na rozvoj emoční inteligence manažerů, lídrů, prodejců, IT specialistů a zaměstnanců
společností. Ing. Vladimíra Špirhanzlová se s akreditací MŠMT zabývá rekvalifikací v oblasti účetnictví.
Přímo v Plané nad Lužnicí lze dostat vzdělání v rámci České asociace horských vůdců v Plané nad
Lužnicí či ve svářečském oboru.
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1.9 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT
1.9.1 CYKLOTURISTIKA, PĚŠÍ A VODNÍ TURISTIKA
CYKLODOPRAVA
Město Planá nad Lužnicí nabízí možnosti pěších a cyklistických turistických tras, které jsou součástí
turistických tras Klubu českých turistů Tábor. Trasy jsou zajímavé rozšířenou místní faunou
(potemník, drabčík, volavka popelavá, sýkora, kormorán velký, kvakoš noční, strakapoud velký)
a florou (dub letní, dub červený, borovice vejmutovka, douglaska tisolistá, tavolník vrbolistý).
Mapa 7 Mapa cyklotras města Planá nad Lužnicí

Zdroj: www.mapy.cz/cykloturisticka

Planou nad Lužnicí prochází cyklotrasa vedoucí po stopách nejvýznamnějších pamětihodností, které
připomínají slavnou minulost oblasti Táborska. Tato 74 km dlouhá trasa s počátkem i koncem ve
městě Tábor postupně prochází celým mikroregionem Táborsko, a to konkrétně městy – Sezimovo
Ústí, Planá nad Lužnicí, Košice, Tučapy, Červená Lhota, Choustník, Turovec či Kozí Hrádek. Po celou
cestu lze poznávat krásy této oblasti jako například historické centrum města Tábor, zámky, hradní
zříceniny, muzea či vilu prezidenta E. Beneše. 6
Páteřní cyklotrasou je Praha – Vídeň, která vede přes Planou nad Lužnicí.

6

zdroj: www.visitjiznicechy.cz
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Územím Plané nad Lužnicí prochází cyklotrasa č. 32 Lom – Slavonice. Začátek cyklotrasy je v 6 km
vzdálené obci Lom. Kromě městské oblasti prochází trasa i přírodní památkou ostrov Markéta. Dále
pokračuje přes Jindřichův Hradec na území České Kanady, která se nachází v jihovýchodní části
Jihočeského kraje. Celková trasa má 91 km.
Další cyklotrasa vedoucí skrze město je cyklotrasa č. 1173 Tábor – Choustník. Délka trasy je 23 km,
z čehož se Planá nad Lužnicí nachází na 8. kilometru. Obtížnost cyklotrasy je střední a je vhodná pro
všechny druhy kol. Nejkratší cyklotrasou v blízkém okolí je trasa č. 1180 Soběslav – Košice, která měří
pouhých 9 km. Delší cyklotrasou o 37 km je cyklotrasa č. 1172 Mladá Vožice – Tučapy, která se již
řadí mezi středně náročné. 7
Další zajímavou trasou je cesta podél Lužnice do Skalice a zpět, která je dlouhá 18 km a vede po obou
březích Lužnice. Delší trasa pro vyjížďku na kole je do Černické obory, dlouhá 32 km a Turoveckými
lesy na Kozí Hrádek (16–17km).
Mezi doporučené trasy pro pěší turistiku patří: Turistická trasa ze Sezimova Ústí přes Kozí Hrádek do
Plané nad Lužnicí. Trasa měří pod 10 km a více než polovina trasy je po pěší/polní cestě. 8
PĚŠÍ TURISTIKA
Pro pěší trasy se do značné míry dají využívat trasy pro cyklisty. Významnou trasou pro pěší jsou: od
nádraží směrem na Soukeník, pohodlnou procházkou se dá dojít i do Sezimova Ústí, kde stojí za
vidění vila E. Beneše, na Kozí Hrádek, trasa ze zámeckého parku Lipovou alejí k rybníku Hejtman
s ostrovem Markéta. Náročnější trasa zeleného okruhu vede lesem do Ústrašic a do údolí
Maršovského potoka.
VODNÍ TURISTIKA
Už z názvu města Planá nad Lužnicí vyplývá název řeky, která městem protéká. Řeka Lužnice pramení
v Rakousku, poté teče Novohradskými horami, kolem Třeboně a třeboňských rybníků přes Soběslav,
Planou nad Lužnicí, Sezimovým Ústím a Táborem. Lužnice je v Jihočeském kraji po Vltavě druhá
nejvyhledávanější řeka pro vodáky. V Plané se nenachází žádný vodácký kemp, nejbližší kemp je
Soukeník v Sezimově Ústí.

7

http://cyklotrasy.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=115042

8

http://www.vyletnik.cz/turisticke-trasy/jizni-cechy/taborsko/2553-ze-sezimova-usti-pres-kozi-hradek-doplane-nad-luznici/
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Obrázek 8 Jez v Plané nad Lužnicí

Zdroj: raft.cz

SJEZDOVÉ A BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Sjezdové lyžování v blízkém okolí Plané nad Lužnicí:




Areál Monínec (4 km Sedlec-Prčice); 1 200 m dlouhá sjezdovka
Vleky Kouty (20 km severně od Tábora)
Lyžařský vlek SK Hůrka (Hůrka u Jistebnice)

Pro zkušenější lyžaře jsou delší a náročnější sjezdové tratě nejblíže na Šumavě, v Krušných horách,
V Krkonoších. Nejbližší hory v zahraničí jsou Rakouské Alpy. Nejbližšími skiareály jsou v Jihočeském
kraji Skiareál Lipno, Skiareál Špičák.
Běžecké tratě v okolí Plané nad Lužnicí
Oblast Jistebnické vrchoviny Čertovo břemeno nabízí při dostatečné sněhové nadílce dobré podmínky
pro běžkaře. Na tomto území jsou k dispozici desítky značených běžeckých stop v délce 85 km, které
jsou upravovány technikou.
Podobně jako u sjezdového lyžování jsou upravované tratě pro běžkaře v horách (viz sjezdové
lyžování).
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1.9.2 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
V Plané nad Lužnicí se nachází několik restauračních a ubytovacích zařízení.
Nejvýznamnější stravovací zařízení:









restaurace Maxim (Zákostelní 661)
restaurace Lužnice (ČSLA 41)
restaurace U anděla (Strkovská 16)
restaurace U rytíře (Husova 74)
Česká hospůdka (Zákostelní 57)
Restaurace Horác (Strkovská)
Restaurace U Machoňů (Bydžovská 2)
Kiosek na pláži (Sportovní centrum za řekou)

Nejvýznamnější ubytovací zařízení:




Hotel Lužnice (ČSLA 41)
Penzion U Lužnice (Soukenická 58)
Penzion Na Černé

Ubytování nabízí rovněž celá řada soukromníků a menších provozovatelů.
Mapa 8 Restaurace v Plané nad Lužnicí

Zdroj: googlemaps.com
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Mapa 9 Ubytovací zařízení v Plané nad Lužnicí

Zdroj: googlemaps.com
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1.9.3 KULTURA A KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do občanské vybavenosti Města Planá nad Lužnicí patří městská knihovna,9 která je zřízena jako
organizační složka města. Tato knihovna sídlí od roku 2011 ve druhém patře budovy radnice, je
evidována u Ministerstva kultury ČR jako univerzální knihovna poskytující služby způsobem
zaručujícím všem rovný přístup.
Nachází se zde oddělení pro dospělé a oddělení pro děti. Obě oddělení jsou rozdělena pouze opticky
a mají společný výpůjční pult. V prostorách knihovny se pravidelně konají besedy, přednášky,
autorská čtení, večery pod lampou, tvůrčí dílny, výstavy, vernisáže a další společenské aktivity.
Knihovna je zapojena do řady projektů podporujících četbu zejména dětí a mládeže. Kromě půjčování
dokumentů se zde půjčují i stolní hry a velké oblibě se těší odpoledne stolních her. V knihovně je
poskytován internet zdarma a připojit se lze i přes wi-fi.
V dětském oddělení městské knihovny sídlí též scéna loutkového „Divadélka na nitce“, které hraje
pro veřejnost v prostorách knihovny i venku při konání městských akcí. Účinkuje i v dalších obcích, ať
už v knihovnách, kulturních zařízeních, galeriích, venkovních prostorách, dětských centrech apod.
Každé pondělí dopoledne se v knihovně schází Mateřské centrum Kopretina.
GALERIE FARA
Jako hlavní výstavní prostor ve Městě Planá nad Lužnicí slouží prostory Fary sídlící v ulici
Československé armády. Galerie Fara zahajovala svou činnost v březnu a ukončovala ji počátkem
listopadu. Přes zimní měsíce bývalo zavřeno. Po rekonstrukci objektu bude výstavní galerie přístupná
po celý rok.
Pro galerijní činnost zde byly až donedávna využívány jen přízemní prostory Fary, pro sochařské
umění pak i farní zahrada. V roce 2014 se v galerii konalo celkem šest výstav s vernisážemi. Galerie
Fara svou pozornost zaměřuje především na soudobé umělce. V současné době je celá budova
rekonstruována z evropských fondů. Plánované využití budovy plánského Farního úřadu by se mělo
kromě galerie rozšířit ještě o muzeum a informační centrum města Planá nad Lužnicí.
ZAHRADA GALERIE FARA
Stejně jako prostory Galerie je využívána farská zahrada. Město Planá nad Lužnicí ji v roce 2010
upravilo pro výstavní účely a jsou zde průběžně k vidění trojrozměrná díla ze dřeva, keramiky i kovů.
Zahrada zároveň slouží pro pořádání komorních akcí, vystoupení pěveckých sborů, dětská
představení, besedy, tvůrčí dílny a podobně. Stala se nedílnou součástí kulturního setkávání
ve městě.

9

http://www.plananl.knihovna.cz/, facebook Městská knihovna Planá nad Lužnicí
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ZASEDACÍ A OBŘADNÍ SÍŇ RADNICE
K prezentaci uměleckých děl jsou používány prostory radnice – zasedací a obřadní síň. Zde se však
nejedná o galerijní prostory v pravém smyslu slova. V roce 2014 se zde konalo 9 výstav děl
z nejrůznějších žánrů.
STREETART GALERIE U NÁDRAŽÍ
Planá nad Lužnicí dokáže pro výstavní prostory zhodnotit i běžné městské stavby – v tomto případě
se jedná o podchod pod nádražím, kdy byl ke spolupráci pozván malíř Teodor Buzu, který se svými
žáky a studenty podchodu dokázali vtisknout pravou tvář městského uličního artového graffiti.
PROSTOR MEZI RADNICÍ MĚSTA A KOSTELEM SVATÉHO VÁCLAVA
Již tradičně využívaná výstavní plocha, kde se procházejícím představují práce začínajících keramiků
a sochařů.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Posledním výstavním prostorem, který je ve větší míře využíván pro výstavy, je druhé patro v budově
plánské radnice, kde sídlí městská knihovna.
DALŠÍ MOŽNÉ PLOCHY PRO VÝSTAVNÍ GALERIE
V Plané nad Lužnicí se nabízí mnoho prostoru pro případné zájemce o výstavy v exteriérech – pro
duchovně zaměřené věci prostranství bývalého hřbitova kolem kostela svatého Václava, pro přírodní
expozice nádherně zrekonstruovaný Zámecký park, park Za Rybníkem nebo do budoucna plánský
„Ostrov“, pro dětské projekty je to zahrada a okolí Mateřské školy Pohádka a do budoucna by se jistě
mohlo počítat i s venkovní galerií na upraveném nábřeží a v centru města po jeho revitalizaci.
SPOLKY A SDRUŽENÍ
Na území obce existují organizace:





Mateřské centrum Kopretina
Junák - svaz skautů a skautek ČR - středisko 307.09 Planá nad Lužnicí
SEDMIČKA - pionýrská skupina Planá nad Lužnicí
pěvecké sbory:
– Harmonie – smíšený pěvecký sbor
– Strýctet – mužský pěvecký sbor
– Plánský chrámový sbor při kostele sv. Václava
– Zvoneček – sbor II. stupně ZŠ
– Skřivánek – sbor I. stupně ZŠ
– Notičky – sbor MŠ Pohádka
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Divadélko Na nitce – loutkové divadlo
Okrašlovací spolek - Klub Plánských Dam,
Písničkové Froťánky - národopis
Taneční kroužek Lužničánek – lidové tance (pro děti)
Sbor dobrovolných hasičů
Myslivecké sdružení
OO ČSV Planá nad Lužnicí – včelaři – o.s. Planá nad Lužnicí – 30 členů (předseda J. Růžička)
MO Rybářského svazu
Dechová hudba Lužničanka
Dechová hudba Klasik J. Hýny
Rocková kapela Happy Band
Bluesmile – bluesové uskupení
Čtyřválec Dixie – Dixiland

KULTURNÍ AKCE MĚSTA
Dechovkový festival
Ve městě Planá nad Lužnicí je již osmým rokem velmi populární Dechovkový festival s názvem „Nad
Lužnicí“. Tato událost se každoročně odehrává v srpnu po poledních hodinách na plánském
„Ostrově“. Bohatý kulturní program zajišťují kapely z Čech, Moravy a ze zahraničí, jako např.
Samsonka, Dubňanka, Moravanka, Babouci nebo rakouská kapela Blaskapelle Bohemia
Leopoldschlag. Dechovkový festival navštěvují obyvatelé z města Planá nad Lužnicí i návštěvníci
z celého Jihočeského kraje, jeho okolí a samozřejmě i zahraniční turisté.
Masopust
Významnou každoroční kulturní událost představuje „Masopust nejen před radnicí“, který pořádá
město Planá nad Lužnicí v zimním období (únor–březen). Jedná se o celodenní veselí zahrnující
průvod městem s účelovými zastávkami, zakončený před radnicí města. Následuje hudební program
s vybranou kapelou, maškarní masopust a diskotéka pro nejmenší.
Slavnost svatomartinských světýlek
Obrázek 9 Slavnost svatomartinských světýlek

Zdroj: http://kultura-plananl.rajce.idnes.cz/SLAVNOST_SVATOMARTINSKYCH_SVETYLEK/#PB111399.jpg
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V listopadu se v Plané nad Lužnicí koná „Slavnost svatomartinských světýlek“, která je velmi
populární především mezi nejmenšími obyvateli města a jejich rodiči. Jedná se o průvod dětí
s koupenými či ručně vyrobenými lampiony, jež vede sv. Martin na koni.
Svatováclavské slavnosti
Mezi nejvýznamnější historické slavnosti Plané nad Lužnicí se řadí „Svatováclavské slavnosti“, které
vyzdvihují lidové tradice. Pestrý program se nese celým víkendem na začátku podzimu na plánském
„Ostrově“. Je zde k vidění historický průvod, středověký jarmark, vyprávění pohádek a zábava pro
děti, dobová hudba i tance, vystoupení folklórních souborů z Čech i Moravy, sportovní akce, rytířské
souboje či ukázky starých řemesel.
Obrázek 10 Svatováclavské slavnosti

Zdroj: http://peteras1.rajce.idnes.cz/29.9.2012_-_Svatovaclavske_slavnosti_Plana_nad_Luznici/#IMG_1029.jpg

Vodnický den aneb Planá sobě
Již osm let pořádá město Planá nad Lužnicí akci s názvem „Vodnický den aneb Planá sobě“ s dějištěm
ve Sportovním centru za řekou a na březích Lužnice. Jedná se o akci plánských dobrovolníků, velký
dětský den na závěr školního roku. Dobrovolníci si nejen připraví obrovské množství stanovišť pro
děti, na kterých se soutěží, tvoří a hraje, ale mezi sebou nad vodou a rovněž ve vodě soupeří
i družstva dospělých obyvatel města. Tradičním zvykem návštěvníků jsou masky z vodního světa.
Doprovodným program tvoří následná zábava s živou hudbou. Akce se koná v měsíci červnu.
Obrázek 11 Vodnický den

Zdroj: http://www.taborcz.eu/gp/id_galerie=1325
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Plánská pouť
Každoročně se 9 týdnů po Velikonocích v Plané nad Lužnicí slaví pouť s velkým množstvím atrakcí
a stánků. Tato akce se odehrává na dvou místech v Plané, a to na Bartoňově louce za Sportovním
centrem a dále na volném prostranství u Sokolovny a sauny na výjezdu z Plané směrem na České
Budějovice.
Čertovské rojení
Vydařená mikulášská akce pro děti před radnicí města, na které spolupracují všechny plánské spolky,
včetně zástupců „vládních“ stran ve městě a také místní podnikatelé. Přehlídka nejen „nebe“ s jeho
pohádkovými obyvateli, ale na pekelném voze přijíždí i sám velký Lucifer se svou družinou.
Hudební večery nejen pro seniory
Město Planá nad Lužnicí též pořádá v místní restauraci „Hudební podvečer nejen pro seniory“, kde si
mohou návštěvníci popovídat, poslechnout živou hudbu a zatančit si. Tato akce se koná každý první
čtvrtek v měsíci.
Koncerty v kostele sv. Václava
V místním kostele sv. Václava se během roku odehrávají různé pěvecké sborové koncerty. Jednou
z nejvýznamnějších událostí odehrávající se v kostele sv. Václava je půlnoční mše v podání Plánského
chrámového sboru a Plánského pěveckého sboru Harmonie. Hojně navštěvované jsou i koncerty
Svatováclavský, Tříkrálový dobročinný, Velikonoční a letní (vážné hudby). Dále se zde koná tradiční
vánoční koncert pěveckého sboru Zvoneček.
Slavnostní nasvěcování města
Akce odehrávající se první adventní sobotu. Vystoupení všech plánských kulturních subjektů
a speciálního hosta na podiu před radnicí, adventní jarmark a na závěr akce se slavnostně nasvěcuje
radnice a vánoční strom před ní.
Bambi
Společná květnová akce před Dnem dětí, kterou Planá pořádá společně s městy Tábor, Chýnov
a Soběslav. Na této akci se veřejnosti představí všichni ti, kteří celoročně pracují s dětmi a mládeží. To
vše pod heslem „Kdo si hraje, nezlobí“. Akce všech sportovních, kulturních a společenských subjektů
z Plané a okolí, s nabídkou aktivit pro naše děti.
Svatomartinský večer
Tradiční městská akce - moravský večer s pravou cimbálovkou, Svatomartinským vínem
a moravskými specialitami.
Rozdávání betlémského světla
Tradiční akce plánských skautů – každoročně přiváží vlakem betlémské světlo z Vídně, přes Brno až
k nám do Plané, aby si každý od radnice domů mohl odnést ten pravý plamínek z Betléma. Zpívání
koled, povídání o světle a podobně.
W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

67/114

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Betlémský příběh
Taneční soubor Lužničánek, spolu s Muzikanty z jižních Čech, smyčcovým kvartetem a sólisty nacvičil
tento příběh, ve kterém 50 vystupujících, propojením jihočeských koled, přiblíží divákům kouzlo
a tajemství Vánoc.
Koledování před radnicí
Město Planá nad Lužnicí každoročně zve své občany na Koledování před radnicí, které se tradičně
odehrává odpoledne před Štědrým večerem před radnicí města. Poslední koledování v roce 2014 se
konalo se žesťovým kvartetem rodiny Mlázovských a plánským pěveckým sborem Harmonie.
Koledování na Strkově u Hýnů
Večer 24. prosince od 19 hodin se rozezní i tradiční Koledování na Strkově, tentokrát v podání rodiny
Hýnovy.
Setkání Planých
Povedená akce, na které se pravidelně koncem června setkávají zástupci všech sídel, s názvem Planá
ve jméně, z celého Česka. Jedná se nejen o sportovní přátelská zápolení ve fotbale, nohejbale,
volejbale či tenise, ale i o utužování vzájemných vztahů při následné společenské akci. V Plané nad
Lužnicí se koná jednou za čtyři roky, těšit se můžeme na červen roku 2017.
Dny otevřených ateliérů
Tradiční plánská akce, kdy jsou vždy v říjnu o jednom víkendu otevřeny všechny plánské ateliéry
a galerie – společná akce Jihočeského kraje, Vysočiny a Horního Rakouska. Otevřeny jsou nejen
všechny výstavní prostory, ale soukromí svých ateliérů otevřou veřejnosti i umělci, působící na území
města.
Festival – Léto nad Lužnicí
Společný festival Plané nad Lužnicí, Soběslavi, Sezimova Ústí, Tábora a Bechyně – otevírání letní
turistické sezony v aglomeraci s důrazem na řeku Lužnici
Plánské akce nebo akce, na kterých se město Planá podílí:









Vodnický den – viz výše
Lužnická šlapka – cyklovýlet po břehu Lužnice se zastávkami v podílejících se městech
„CIKCAK po mostech přes Lužnici“ – pochod, cyklo, běh – start ve sportovním areálu za řekou
– Planá nad Lužnicí – akce sportovních oddílů v Plané
Notování nad Lužnicí – setkání pěveckých sborů všech zúčastněných měst
Vodnický kaňoning– happening na konci festivalu, kdy se ve vodnickém oblečení na kánoích
a raftech sjíždí část Lužnice, zastávky s občerstvením a muzikou, atd.
Sluníčkový den – pochod dětí ve sluníčkových oblečcích městem – vítání léta a sluníčka
Klubíčko písniček – hudební festival mateřských škol
Svatojánský podvečer – Noc literatury – se zapojením městských knihoven – čtení
doporučených knih na nejrůznějších místech měst
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Den s dobrovolnými hasiči
Každý rok kolem svátku patrona hasičů svatého Floriána se koná v Plané Den s dobrovolnými hasiči –
ukázky práce, zásahů techniky, vybavení, den pro děti a podobně – vše kolem hasičské zbrojnice
v Plané.
Vítání občánků
Vždy v květnu a na konci listopadu v Plané na malé slavnosti vítá radnice nové občánky města.
Hubertské mše
Plánský pěvecký sbor Harmonie spolu s Trubači OMS Tábor nacvičili Hubertskou mši, která byla
napsána jako pocta všem myslivcům a hraje se kolem svátku svatého Huberta při nejrůznějších
církevních i světských příležitostech. Tuto mši proto uslyší nejen občané Plané v kostele svatého
Václava, ale je předváděna i při návštěvách partnerských měst a při různých akcích a v kostelích
v okolí Plané.
Modelářský víkend
Na přelomu prázdnin se koná již tradiční Modelářský víkend na letišti místních modelářů za sběrným
dvorem. Hosté si mohou nejen prohlédnout všechny vystavené modely, ale pod dohledem modelářů
si i vyzkoušet je ovládat.
Den matek
Vždy druhou neděli v květnu zve vedení města maminky na radnici, kde je pro ně připraveno nejen
hudební vystoupení, ale i květina a drobné pohoštění.
Noc kostelů
Celostátní akce, kterou dodržujeme i v Plané nad Lužnicí. Hostům se otevírá místní kostel svatého
Václava, kromě výstav, povídání a hudebních vystoupení je možno navštívit i místa, kam se jinak
běžný návštěvník kostela nepodívá.
Ples města
Tradiční předmasopustní akce, která se doposud nemohla odehrávat přímo v našem městě
z nedostatku vhodných prostor. Na městském plese jsou vždy připraveny k tanci i poslechu dvě
kapely, o půlnoci se losuje bohatá tombola. Všichni doufáme, že na ples 2016 již budeme tančit
v nových prostorech opraveného sálu Sokolovny
Ostatní jednorázové, ale opakující se oblíbené akce





Zábavy v přírodním amfiteátru na „Ostrově“ – skupiny Keks, Parkán, Happy band, Čejka Band
a jiné
Koncerty zpěváků – Maxa, Smolík, Ledecký, Vágner a další
Den s Blaníkem
Bitva Kříž proti kříži
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Další z mnoha opakujících se akcí, které pořádají místní kulturní subjekty s větší či menší pomocí či
finanční záštitou města Planá nad Lužnicí






















Národopisné večery
Křeslo pro hosta
Světem letem, letem světem
Večery pod lampou
Písničkové Froťánky s lidovými zvyky a obyčeji
Divadélko na nitce a jeho loutkové pohádky
Tvůrčí dílny – adventní tvoření, velikonoční tvoření, perníčkový večer, atd.
Soutěže ve výzdobě oken, balkonů, teras, zahrad
Nasvícení betlému
Besedy o zdravé výživě, kosmetice, o nových trendech v léčitelství, setkání s lékaři
nejrůznějších oborů
Pozvání sousedů na dechovku
Setkání seniorů u rybníka
Vítání ptačího zpěvu
Zájezdy do partnerských měst
Turistické výšlapy „Z Plané do Plané“
Svatojánský podvečer
Májka před radnicí
Čarodějnice s plánskými hasiči
Maškarní rej pro děti
Silvestrovská cyklojízda
HS – Open

Každý kalendářní rok potom končí Silvestrem před radnicí a silvestrovským půlnočním ohňostrojem.
PLÁNŠTÍ UMĚLCI
Mezi známé plánské umělce patří:
 Jaroslava Pánková – Matoušková – malířka
 Pavel Talich – fotograf
 Alena Vrbová – naivní malířka
PLÁNSKÉ OZVĚNY
Plánské ozvěny jsou periodickým tiskem územního samosprávného celku, vycházejí v nákladu 1 800
ks jedenkrát měsíčně. Jsou distribuovány do všech domácností, organizací a podniků ve městě.
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PARTNERSKÁ MĚSTA
Gorenjavas – Poljane (Slovinsko)
Vzájemné návštěvy představitelů vedení měst při význačných společenských a kulturních akcích,
tradiční navázání družebních styku mezi sbory dobrovolných hasičů, vzájemné výstavy
a vernisáže místních umělců.
Hluk (moravskoslovenské pomezí)
Vzájemné návštěvy představitelů vedení měst při význačných společenských a kulturních akcích,
vzájemné návštěvy hudebních těles, tanečních a pěveckých sborů, poznávání tradic – Hlucká
svatba, Hubertská mše, Jízda králů, apod. Návštěvy žáků základních škol, vzájemná sportovní
utkání, atd.
Město rovněž spolupracovalo v rámci projektů přeshraniční spolupráce s rakouským
Leopoldschlagem – vzájemné návštěvy pěveckých sborů, hudebních těles, žáků základních škol,
pořádání výstav apod.
HISTORICKÉ, KULTURNÍ PAMÁTKY A PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
Kostel svatého Václava
Historickou dominantou města je původně gotický kostel zasvěcený svatému Václavovi, jehož reliéf
od J. V. Duška z roku 1939 je situován nad severní vchod kostela. První zmínka o farním kostele je
z r. 1357, několikrát byl přestavěn, k velkému rozšíření a přestavbě došlo roku 1796, kdy vznikla
současná podoba kostelní věže. Vnitřní výzdoba pochází z doby barokní, cenná je kazatelna z let
1810–1815, na níž jsou čtyři reliéfy z roku 1819 a z přelomu 19. a 20. století. Vnější fasádu plánského
kostela zdobí sluneční hodiny.
Kaple, sochy a pomníky
U silnice ke Strkovu za železničním přejezdem stojí kaple sv. Barbory, jež je patronkou horníků,
dělostřelců a ochránkyní při morových epidemiích. Postavena byla r. 1691 a před čtyřmi lety prošla
důkladnou opravou. U hlavní silnice směrem k Táboru stojí kaple Panny Marie Klokotské z roku 1736,
postavená na památku velkého požáru, který Planou postihl v na jaře roku 1715.
Socha svatého Jana Nepomuckého, českého zemského patrona, stojí v místech, kde kdysi býval
dřevěný most přes řeku Lužnici. Ten dal vybudovat Vilém z Rožmberka a stával zde od roku 1553.
Ve městě Planá nad Lužnicí se též nachází několik pomníků. Jak si to vyžaduje tradice a poloha města
Planá nad Lužnicí, i zde je umístěn Pomník Mistra Jana Husa, a to v Ústrašické ulici na konci města, na
okraji lesa „Holeček“. Byl vybudován několika zdejšími občany a vztyčen pod záštitou Sokola v Plané
nad Lužnicí v roce 1919.
U Základní školy v Plané nad Lužnicí se nacházejí pomníky věnované obětem 1. a 2. světové války.
Na břehu řeky Lužnice byl v roce 2009 odhalem Památník plánské voroplavbě. Jedná se o původní
kamenný kvádr, k němuž byly přivazovány dřevěné vory připravené na cestu do Prahy. Voroplavba
doprovázela historii města Planá nad Lužnicí již od 14. století (viz kapitola Plánská voroplavba dále).
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Farní úřad
Další památkou nacházející se na katastrálním území města Planá nad Lužnicí je fara sídlící na hlavní
ulici města. Tato budova je cenná především z architektonického hlediska. Jedná se o jednopatrovou
budovu z let 1784–5 s bosovanými nárožími a mansardovou dvojitou střechou. Přízemí fary sloužilo
jako galerie, v současnosti fara prochází rozsáhlou rekonstrukcí, kdy budou galerijní prostory značně
rozšířeny a pro veřejnost bude zpřístupněno kromě přízemí též první patro.
Zámek na Strkově
Zámeček na Strkově se nachází v jihovýchodní části města Plané nad Lužnicí. Na návrší a obklopený
anglickým parkem byl postaven v roce 1903 jako letní sídlo rodiny Harrachů. Hrabě Otto Harrach
založil i mnoho stromořadí a promenádních pěšin. Na Strkově také vznikl hraběcí lihovar.
V roce 1946 byl strkovský zámek rozhodnutím Zemského národního výboru v Praze předán Státním
lesům a statkům.
V dnešní době je zámek v soukromém vlastnictví a slouží jako provozně výrobní areál.
Na počátku 20. století se zámeček zapsal do české historie také z uměleckého hlediska. Oskar Nedbal
zde dokončoval svou třetí operetu Vinobraní, která měla v únoru 1916 premiéru ve Vídni, o několik
měsíců později též v Praze ve Vinohradském divadle.
V dnešní době je zámek v soukromých rukou a slouží jako provozně výrobní areál.
Tvrziště na Strkově
Na místě bývalého Tvrziště (lidově zvaném U třech svatých) odnepaměti stávaly barokní sochy.
Jednalo se o významnou kulturní památku. Sousoší znázorňovalo tři světice – Pannu Marii, svatou
Kateřinu a svatou Barboru. V roce 1963 byla ale ochrana kulturní památky ze strany státu zrušena,
jelikož bylo sousoší značně poškozené a restaurování v nedohlednu. V 80. letech už je pouze
doložena existence tří polozbořených soklů.
Avšak ještě před touto nedávnou historií se lze dočíst z Pamětní knihy Města Planá nad Lužnicí, že
v těchto místech stávala tvrz přilehlá k západní straně panské zahrady, zpevněná věží. S největší
pravděpodobností se jednalo o jednoduché stavení kryté šindelem a ještě v roce 1923, ze kdy zápis
v Pamětní knize pochází, byly v zemi patrné základy tohoto stavení. Historie tvrziště ale spadá
do mnohem starší doby. První zmínky pocházejí již ze 14. století.
Další události, především ty z průběhu novodobé historie, ale znamenaly pro Tvrziště úplný konec. Na
konci 20. století byly v důsledku povrchových úprav (vybudování točny konečné zastávky MHD,
parkoviště, vybudování novodobého osmiúhelníkového altánu) archeologické památky Tvrziště
nenávratně zničeny.
Plánská voroplavba
Řeka Lužnice sloužila v minulosti jako dopravní cesta. Výnosem z roku 1366 císař a římský král Karel
IV. stanovil předpisy péče o splavnění Lužnice pro dopravu dřeva. Když bylo v řece dostatek vody,
dalo se na vorech do Prahy doplout za poměrně krátkých pět dní.
Voroplavba byla na Lužnici provozována až do roku 1946. Pro voraře byla zastávka v Plané poměrně
důležitou stanicí. Zde se totiž vory zvětšovaly, převazovaly a odtud pak byly vypravovány rovnou do
W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

72/114

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Prahy. Připravované vory na vyplutí byly pak uvazovány k velkým kamenným kvádrům se zakovaným
železným kruhem, které byly umístěny na březích řeky.
V blízkém okolí města Planá nad Lužnicí se nachází velké množství dalších historických památek. Mezi
mnohými je možné zmínit zříceninu hradu Choustník, Kozí hrádek, Zámek Červená Lhota, historické
město Tábor, Sezimovo Ústí a mnohé další.
Ostrov Markéta
Markéta je přírodní památkou, která je zajímavá nejen svým poměrně netypickým názvem – snad na
památku Marie Markéty z Lobkovic, která se sem ráda vydávala v 60. létech 19. století, ale také svou
polohou, jelikož území je tvořeno ostrůvkem uprostřed rybníka Hejtman (26 ha) v katastrálním území
Planá nad Lužnicí. S východním břehem Hejtmanu je ostrov spojen úzkým náspem a lávkou. Území
lze navštívit pouze přes provoz Rybářství Třeboň a.s., středisko Ponědraž (sádky Strkov) po úzké šíji
a tudíž je veřejnosti nepřístupné.
Na ostrově se nachází smíšený lesní porost poměrně přirozeného charakteru odpovídajícího
acidofilním doubravám. Najdeme zde velkou hnízdní kolonii volavky popelavé i významnou
entomofaunu (prokázaný výskyt páchníka hnědého a některých druhů drabčíků). V bylinném patře se
vyskytují některé vzácné druhy hájové květeny (např. hvozdík pyšný), rozsáhlý je výskyt konvalinky
vonné a sasanky hajní.
Zámecký park v Plané nad Lužnicí – Strkově
V současné době představuje velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Park se nachází 8 km
jihovýchodně od Tábora na kraji městské části Strkov. Přírodně krajinářský park o výměře 5 ha je
vlastnictvím Města Planá nad Lužnicí, které ho v roce 2009 získalo od Pozemkového fondu ČR. Areál
zámku a menší parková plocha před ním je ve vlastnictví soukromého vlastníka. Park leží
v nadmořské výšce 420 m n. m. mezi zámkem a Strkovským rybníkem. Na severní straně jej lemuje
silnice, zvaná hraběcí, která vede kolem zámku na hráz rybníka a dále do Turoveckého lesa. Ze
severovýchodní a východní strany tvoří hranici Strkovský rybník. Na jižní straně navazuje na
soukromé zemědělské pozemky. V roce 2014 byla dokončena obnova parku včetně navazující Lipové
aleje za přispění dotace SFŽP. Zanedbaný park se změnil v místo rozkvětu, krásy a pohody. Toho bylo
dosaženo odstraněním silně poškozených a nemocných stromů a nevhodných náletových dřevin,
ošetřením perspektivních stromů, výsadbou hodnotných dřevin a přeměnou ruderálních porostů na
travnaté plochy. Ve spolupráci s Lesy ČR byla v parku a Lipové aleji vybudována naučná stezka
o ptactvu v okolí Plané nad Lužnicí. Obnovený zámecký pak se stal velice rychle vyhledávaným
místem využívaným pro odpočinek a rekreaci.
Přírodní park Turovecký les
Turovecký les se nachází v blízkosti Strkovského rybníka, který má rozlohu 20,3 km² a rozkládá se na
ploché pahorkatině v povodí Lužnice. Jedná se o rozsáhlý lesní komplex se sítí zpevněných
komunikací vhodných i pro cykloturistiku. V komplexu se můžeme setkat s množstvím lesní zvěře
(srnčí, dančí, i černá). Hnízdí zde i některé vzácné a chráněné druhy ptáků (orel mořský, čáp černý,
jestřeb lesní).
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Vily v Plané nad Lužnicí
Koncem 19. století se stala Planá pro svou výhodnou polohu při hlavní silnici a železniční trati
vyhledávaným místem nejen táborských měšťanů, ale i Pražanů. Majetnější výletníci si zde zakoupili
pozemky a nechali postavit reprezentativní vily. Některé z těchto vil si svůj osobitý ráz zachovaly
dodnes, mnohé prošly nešetrnými stavebními úpravami a předválečná lamačova vila už neexistuje
vůbec. Mezi nejstarší vily, budované kolem roku 1900 ve směru na Ústrašice, patří vila paní
Meisnerové – Portíkové. Svou polohou na kopci a výraznou věžičkou v typické dobové úpravě
dominuje celé okolní čtvrti. Ve stejných letech vznikla o něco níže vila MUDr. Sterna a po roce 1908
přibyla ve švýcarském stylu vystavěná vila MUDr. Pavlíka z Tábora. Prvorepublikovou výstavbu
v Plané zastupuje vila stavitele Ing. Belady, který si vilu navrhl sám v tzv. puristickém stylu. Současnou
vilovou architekturu zastupuje rodinný dům Františka Hnojny od architekta Vlada Miluniče.

1.9.4 SPORT
Mezi hlavní místa sportovního vyžití ve městě patří Sportovní centrum Za řekou. Zde mohou lidé
využívat vodní nádrž s dětským brouzdalištěm, beachvolejbalové hřiště a multifunkční tartanovou
plochu pro volejbal, nohejbal, florbal, apod. Provozovatel areálu je Město Planá nad Lužnicí. Tento
areál je využitelný pouze v letní sezóně. Na zimu se uvažuje o vybudování kluziště.
Dalším městským sportovním areálem je areál před nádražím, kde se nachází multifunkční tartanová
plocha s možností využití jako fotbalové hřiště, kurt na tenis, házenkářské hřiště a hřiště na nohejbal
a volejbal.
Areál okolo sokolovny společně sdílejí největší sportovní oddíly v Plané nad Lužnicí (TJ Sokol Planá,
SKT Planá). V areálu se nachází fotbalové hřiště, tenisové kurty, tenisová hala, asfaltová plocha
a sauna.
V současné době se rozbíhá rekonstrukce sokolovny, po jejímž dokončení bude vybudováno
víceúčelové zařízení s využitím pro sport a kulturu. Pro sportovní vyžití v zimním období se uvažuje
o vybudování ledového kluziště. Na aktuálně téměř nevyužívané asfaltové ploše se plánuje
vybudování další fotbalové hrací plochy.
V Plané nad Lužnicí vyvíjí sportovní činnost 4 sportovní oddíly. Kromě tradičního fotbalu je zde stále
více populárnější florbal. Z méně tradičních sportů se zde těší oblíbenosti orientační běh.
Níže je uveden seznam největších sportovních oddílů nacházejících se v Plané nad Lužnicí:





TJ Sokol Planá nad Lužnicí (fotbal, lední hokej, cvičení žen),
SKT Planá nad Lužnicí (tenis),
SK Kotnov (orientační běh),
Florbalový klub Planá nad Lužnicí.

Kromě uvedených sportovních aktivit mají možnost občané využít nabídky na nohejbal, volejbal,
basketbal, jógu, aerobik, cvičení rodičů s dětmi, apod.
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1.10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
1.10.1 ZEMĚDĚLSTVÍ
Podle Českého statistického úřadu bylo v okrese Tábor v roce 2010 obhospodařováno celkem 68 845
ha. Z toho 54 044 připadlo na ornou půdu. Rostlinná výroba v okresu je zaměřena především na
pěstování pšenice, ječmene, ovsa, žita, luskovin, kukuřice na zeleno a siláž. Živočišná výroba se
orientuje na chov drůbeže, skotu a prasat.
V okrese Tábor jsou v rámci kraje třetí největší plochy obhospodařované orné půdy hned po
Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích. Struktura plodin na orné půdě se výrazně neliší od
krajského průměru. Pěstuje se zde 57,2 % obilovin, z toho 54 % připadá na pšenici, 23,4 % na ječmen.
9 % na oves a 4 % tvoří žito. Podíl plochy pšenice a ovsa je největší z celého kraje. Na prvním místě se
pohybuje i podíl luskovin (2,6 % - nejvyšší v kraji), a to především vlivem hrachu setého na zrno
(90,5 % z celkového podílu luskovin okresu). Poměrně vysoké zastoupení má v kraji i podíl pícnin na
orné půdě, z nichž dominantní postavení má kukuřice na zeleno a siláž (60,3 % plochy pěstované
kukuřice v okresu).
Celková rozloha katastrálního území města Planá nad Lužnicí je 2 142 ha. Níže uvedená tabulka a graf
znázorňují rozložení plochy území podle struktury půdy. Tabulka i graf ukazují, že největší plochu
katastrálního území tvoří lesní pozemky (37 %), dále pak zemědělská půda (23 %), minimální území
tvoří vodní plochy (2 %).10

Město

Orná půda (ha)

Zahrada (ha)

Trvalý travní porost
(ha)

Zemědělská půda
(ha)

Lesní pozemek (ha)

Vodní plocha (ha)

Zastavěná plocha a
nádvoří (ha)

Ostatní plocha (ha)

Celkem (ha)

Tabulka 21 Struktura půdy města Planá nad Lužnicí k 31. 12. 2013

Planá nad
Lužnicí

308

84

250

642

1 018

153

65

264

2 142

Zdroj: Český statistický úřad

10

http://www.cbudejovice.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/2129-11-n_2011-8000

http://www.cbudejovice.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/2F002809BE/$File/212911186.pdf
http://www.cbudejovice.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/2F00280A7A/$File/212911188.pdf
http://www.cbudejovice.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/2F002B8FFC/$File/212911192.pdf
http://www.cbudejovice.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/2F002B904A/$File/212911193.pdf
http://www.cbudejovice.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/2F002B9108/$File/212911195.pdf
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Graf 10 Struktura půdy města Planá nad Lužnicí k 31. 12. 2013
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Zdroj: Český statistický úřad
Graf 11 Vývoj zemědělských ploch v Plané nad Lužnicí
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1.10.2 LESNICTVÍ
Dalším odvětvím, které spolu se zemědělstvím patří do primárního sektoru, je lesnictví. Lesní
ekosystémy pokrývají v Jihočeském kraji 10 057 km2, což činí více než jednu třetinu celkové rozlohy.
Jsou důležitým faktorem pro udržování a zlepšování životního prostředí, pro zachování ekologické
stability krajiny a biodiverzity v přírodě a v neposlední řadě působí i jako významný obnovitelný zdroj
energie. V posledních letech na lesní bohatství Jihočeského kraje negativně působí především
extrémní výkyvy počasí (např. intenzivní sucho) nebo hmyzí škůdci.
Podle Českého statistického úřadu se na území Jihočeského kraje rozprostírá 378 tis. ha lesní půdy,
což ho v tomto ohledu staví na první místo mezi všemi kraji České republiky. Lesy Jihočeského kraje
dlouhodobě tvoří více než 14 % lesní plochy celé republiky a stupněm zalesnění je kraj na pátém
místě s podílem 37,6 % lesů z celkové plochy kraje.
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Současnou druhovou skladbu tvoří zejména jehličnaté dřeviny, které v celokrajném průměru tvoří 86
%. Více než 50 % všech lesních porostů představuje smrk a přibližně 25 % borovice. V těžbě dřeva je
kraj na první pozici mezi regiony. Při zalesňování lesních ploch se v současné době klade důraz na
vyšší podíl listnatých dřevin, které mají meliorační a zpevňující funkci. I tak se nejvíce v Jihočeském
kraji zalesňuje smrkem ztepilým, borovicí lesní a z listnatých dřevin bukem lesním, v Třeboňské pánvi,
jejíž okrajovou část tvoří i Táborsko, pak dubem letním.11
Tabulka 22 Lesnictví v Jihočeském kraji 2009-2013
Jihočeský kraj
Zalesňování celkem (ha)

2009

2010

2011

2012

2013

3 171

2 836

2 629

2 383

2 255

3

Těžba dřeva (m b.k.) - jehličnaté

2 191 327

2 282 095

2 115 280

1 831 019

1 905 253

3

76 965

81 953

129 940

134 742

166 280

Těžba dřeva (m b.k.) - listnaté
Zdroj: Český statistický úřad

2.1.1 RYBÁŘSTVÍ
Jižní Čechy se řadí mezi oblast nejkrásnějších rybářských revírů České republiky.
Ve městě Planá nad Lužnicí je sportovní rybolov na Lužnici velmi oblíbenou záležitostí. Již od roku
1925 se zde proto nachází Místní organizace Českého rybářského svazu, která má zázemí ve své
vlastní klubovně již od roku 1962.
Pod správu této organizace spadají rybníky: Nový, Dlouhý, Komora a Hluboký, kde se převážně
pěstuje rybí násada - kapr a lín.
V současné době má místní organizace přes 650 členů, včetně dětí a mládeže, kteří průměrně ročně
nachytají z řeky Lužnice rybu v souhrnné váze kolem 50 metrických centů. Sortiment ryb je opravdu
rozmanitý, z řeky je možno vylovit převážně kapry, štiky a candáty, dále pak úhoře, sumce, plotice,
okouny, líny, cejny, amury, boleny, tolstolobiky, karasy, tlouště a další bílou rybu.
Místní svaz pořádá soutěže pro děti, rybářské plesy, setkání se seniory u rybníka a mnoho dalších
akcí. Členové svazu se aktivně zapojují do akcí města – Vodnický den, Svatováclavské slavnosti a další.

11

Zdroj: http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/les_jhc_2013
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1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.11.1 VODA
Území města Planá nad Lužnicí hydrologicky náleží do povodí Vltavy a je odvodňováno zejména řekou
Lužnicí. Řeka Lužnice protéká celým katastrálním územím města. Hydrologické pořadí řeky je 1-0701-001 1 a průměrný průtok činí 24,3 m³/s.
Na území města se také nachází několik menších vodních toků, které propojují jednotlivé rybníky
(Borecký potok). Dále se v katastrálním území města nachází na jihu města rybniční síť. Ochrana vod
na katastrálním území Plané nad Lužnicí vyžaduje důsledné odkanalizování zastavěného území sídla
a přivedení všech odpadních vod na ČOV.

1.11.2 OVZDUŠÍ
Ačkoliv se kvalita ovzduší po roce 1990 zlepšuje, tak mezi nejvýznamnější znečišťovatel ve městě patří
zejména doprava, kdy městem vede silnice E55, a na východě katastrálního území dálnice D3. Mezi
další lokální znečišťovatele patří zejména domácnosti. Na obrázkách 12 a 13 je vidět průměrné
znečištění PM10 pevnými prachovými částicemi ve vzduchu a benzonpyrenem. V souvislosti se
znečištěním ovzduší PM10 je znečištění celého Jihočeského kraje na lepším průměru. Znečištění
benzonpyrenem se týká především větších měst a táborská aglomerace patří mezi více znečištěné.
Obrázek 12 Průměr PM10 části ve vzduchu za roky 2009–2013

Zdroj: ČHMÚ

12

12

Grafická ročenka http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/Obsah_CZ.html
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Obrázek 13 Průměrné roční koncentrace benzon(a)pyrenu za roky 2009–2013

Zdroj: ČHMÚ

1.11.3 FLÓRA, FAUNA A OCHRANA PŘÍRODY
Na území Plané nad Lužnicí se podle zákona 4056 Sb. (114/92 Sb.) o státní ochraně přírody
nevyskytují žádná zvláště chráněná území České republiky. V katastrálním území města Planá nad
Lužnicí se nachází maloplošné chráněné území a přírodní památka Ostrov Markéta. Předmět ochrany
se vztahuje na lesní porost přirozeného charakteru s velkou hnízdní kolonií volavky popelavé
a druhově bohatou faunou (především hmyzu) vázanou na houbami napadené a tlející kmeny
stromů.
Floru tohoto území představuje les tvořený borovicí lesní, bukem lesním, dubem letním, břízou
bělokorou, smrkem ztepilým, lípou malolistou, jeřábem ptačím, olší lepkavou, topolem osikou Jsou
zde k nalezení dva ohrožené druhy živočichů a to potemník Enfaphyllustesíaceus a drabčík Trichophya
pilich. Z ptačích druhů se zde často vyskytuje i kormorán velký, kopřivka obecná. V rákosinách rybníka
Hejtman hnízdí i vzácný slavík modráček. Dalším přírodním úkazem Plané je lokalita borového lesa
Hůrky, kde rostou též borůvky, brusinky, vřes a v některých místech i medvědice lékařská. V Plané se
velmi daří ohromným památným stromům a hlavně dubům. Je zde k vidění prastarý Kolářův dub
letní, který dosahuje gigantických rozměrů.
Na základě biogeografického významu skladebných prvků jsou územní systémy ekologické stability na
území města Planá nad Lužnicí členěny do dvou úrovní, a to regionální a lokální.
Regionální úroveň ÚSES řešeného území je tvořena třemi biokoridory: Regionální biokoridor v údolí
Lužnice, dva regionální biokoridory v řešeném území, jež paralelně sledují údolí řeky Lužnice, a třetí
regionální biokoridor vymezený lesními porosty západně nad údolím řeky Lužnice.
Lokální úroveň ÚSES daného území představují lokální biocentra, zahrnující ekologicky relativně
nejstabilnější a nejcennější plochy území. Skladebné segmenty ÚSES mimo lesní půdy obsahují
zejména ekosystémy se středním stupněm ekologické stability. Též se zde nacházejí lokální
biokoridory, jejichž přirozený ekologický potenciál vegetačních celků vodních toků a na ně vázaných

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

79/114

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

ploch či mokřin vedou v údolí Boreckého, Radimovického a Strkovského, Raštského potoka a dalších
bezejmenných vodních toků.
V Plané nad Lužnicí není vymezena žádná ptačí oblast. Evropsky významnou lokalitou je řeka Lužnice
protékající celým městem. Nejbližším přírodním parkem je Turovecký les a nejbližší chráněnou
krajinnou oblastí je CHKO Třeboňsko ležící v katastrálním území Veselí nad Lužnicí.13

13

http://www.kct-tabor.cz/gymta/ChranenaUzemiCR/Taborsko/OstrovMarketa/index.htm
http://www.plananl.cz/www/mestoplananadluznici/fs/zivotni/Ozn%C3%A1men%C3%AD_roz%C5%A1%C3%AD
%C5%99en%C3%AD%20p%C3%ADskovny.pdf
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2

SWOT ANALÝZA

2.1 SILNÉ STRÁNKY
Silná stránka

Odůvodnění
Dosah vzdělání (základní, střední, vyšší)
Dopravní obslužnost
Pracovní příležitosti
Dobré silniční napojení
Dosah zdravotní i sociální péče
První historická zmínka již v roce 1288
Již od roku 1848 stala samosprávnou obcí s osadami
Strkov a Lhota Samoty
Rozvoj průmyslové zóny v šedesátých letech
minulého století
Počet narozených převyšuje počet zemřelých – nízká
hodnota indexu stáří
Nízký průměrný věk
Velká míra migrace – růst počtu obyvatel

BLÍZKOST K TÁBORU

HISTORICKÉ KOŘENY

MLADÉ MĚSTO

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Definované plochy pro další rozvoj území

VLASTNÍ SBĚRNÝ DVŮR

Obec vlastní sběrný dvůr pro sběr odpadu

NÍZKÁ NEZAMĚSTNANOST

Pracovní příležitosti v Táboře

ZDRAVOTNÍ I SOCIÁLNÍ PÉČE
V

OBCI

SPORTOVNÍ VYŽITÍ V OBCI

(PŘEDEVŠÍM ORGANIZOVANÝ
SPORT)

DOSTATEČNÁ TELEKOMUNIKAČNÍ
INFRASTRUKTURA

ČLENSTVÍ VE SVAZCÍCH

Dva praktičtí lékaři pro dospělé
Praktický lékař pro děti a dorost
Interní ambulance
Interní a gastroenterologická ordinace
Dvě ordinace stomatologické
Lékárna
Moderní zdravotní a sociální infrastruktura včetně
doprovodných služeb v nedalekém Táboře
TJ Sokol Planá nad Lužnicí (fotbal, lední hokej, cvičení
žen)
SKT Planá nad Lužnicí (tenis)
SK Kotnov (orientační běh)
Florbalový klub Planá nad Lužnicí
Pokrytí všemi operátory
Zavedený internet
Zajištěné poskytování internetu
MAS Lužnicko
Mikroregion Táborsko
Svazek obcí mikroregionu Táborsko

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

81/114

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Silná stránka

Odůvodnění
Svaz měst a obcí České republiky
Výhoda, kterou je nutno aktivně využívat
Možnost podílet se na rozvoji oblasti a lépe si
prosadit své rozvojové záměry
Silnější pozice při vyjednávání se státní správou, při
tvorbě nadřazených rozvojových dokumentů
Čerpání dotačních prostředků např. společné
projekty
Nulové finanční náklady na likvidaci zátěží
Kladně vnímáno za strany investorů
Čisté prostředí

ÚZEMÍ BEZ EKOLOGICKÝCH
ZÁTĚŽÍ

REALIZACE PROJEKTŮ S

POMOCÍ

DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

(ÚSPORA VLASTNÍCH ZDROJŮ)

V obci jsou realizované projekty z dotačních
prostředků
Není zadluženost
Nesnižují vlastní prostředky obce na další rozvojové
aktivity – dotační prostředky část investice přinesou
zpět

SPRÁVA MĚSTA

Aktivní přístup vedení k rozvoji města

PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ

Blízkost lesů, řeka Lužnice, příjemná poloha města

KULTURNÍ VYŽITÍ

Různorodé kulturní aktivity napříč celým spektrem
věkových skupin
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2.2 SLABÉ STRÁNKY
Slabá stránka
HLAVNÍ TAH OBCÍ
PROVOZU

Odůvodnění

– HUSTOTA

/TRANZITNÍ DOPRAVA

NEDOSTATEČNÁ ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVA

Silnice E55
Vysoká intenzita dopravy
Imisní zátěž, prašnost, hlučnost
Nestaví rychlík
Malá četnost vlakových spojů
Nedostatečné parkovací plochy, neukázněnost při
parkování osobních automobilů
Nevyhovující stav chodníků
Nedořešený systém cyklostezek a cyklotras
Špatný stav zastávek
Nedostatečné osvětlení
Veřejné WC
Nedostatečný počet odpadkových košů
Absence laviček

VEDLEJŠÍ DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA

VYBAVENOST VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ

NEDOSTATEČNÁ INFRASTRUKTURA

Nárůst počtu žáku ZŠ

ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ

Používání zastaralého zařízení
Používání nekvalitního lokálního vytápění domácností
v zimě
Doprava

NEPŘÍZNIVÉ OVZDUŠÍ

ŘEKA

LUŽNICE

Nedostatečná povodňová ochrana

CHYBĚJÍCÍ INFRASTRUKTURA PRO
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Vzdělávací programy pro matky s dětmi, mladší
generace seniory apod.

ABSENCE VZDĚLÁVACÍCH
PROGRAMŮ

NEDOSTATEČNÉ STRATEGICKÉ
DOKUMENTY

Malý počet dětských hřišť a podobně
Nedostatečná infrastruktura pro kroužky, vzdělávací
aktivity apod.

Stručný současný strategický plán
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2.3 OHROŽENÍ
Ohrožení

Odůvodnění

NEDOSTATEČNÁ TECHNICKÁ

Nevyhovující technický stav a v některých místech
chybějící kanalizace

INFRASTRUKTURA

Komunitní centrum
Dětské hřiště a sportoviště pro neorganizované
sportovní aktivity

NEDOSTATEČNÁ OBČANSKÁ
VYBAVENOST

Možný rozpad eurozóny
Ohrožení dotačního systému
Nedodržování maastrichtských kritérií
Negativní vliv na rozvoj města
Negativní vliv na rozvoj podnikání
Negativní vliv na kvalitu života

HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

KRIZE EUROZÓNY

DOTAČNÍ SYSTÉM

HLAVNÍ TAH OBCÍ

Složitý systém čerpání dotačních prostředků
Značná roztříštěnost a velké množství programů
Různá pravidla čerpání

ČR

– HUSTOTA

PROVOZU

NEDOSTATEČNÍ STRATEGICKÉ
DOKUMENTY

NESTABILITA POLITICKÉ SITUACE
ČR

Silnice I/3 (E55)
Intenzita dopravy
Nedefinované poslání a vize rozvoje
Nereflektování nových trendů rozvoje
Nejasně nastavené priority
Střídání vládnoucích politických stran a jejich priorit
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2.4 PŘÍLEŽITOSTI
Příležitosti

Odůvodnění
Novela zákona o rozpočtovém určení daní
Výhodnější postavení obce ve srovnání s předchozím
stavem

NOVÉ PŘEROZDĚLENÍ DANÍ

PODPORA PODNIKATELSKÉ HO
PROSTŘEDÍ

Podpora nových podnikatelských aktivit
Zvýšení kvality života
Zakořenění obyvatel

VYTVOŘIT IMAGE OBCE JAKO

Zvýšení kvality života

MÍSTA PRO KLIDNÝ ŽIVOT
OBYVATEL A NÁVŠTĚVNÍKY OBCE

Pevnější zakořenění obyvatel
Vytvoření komunitního centra – vznik komunity
spolupracující s obcí na jejím rozvoji
Zvýšení kvality života

VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO
UPEVNĚNÍ VZTAHU K OBCI

VÝSTAVBA NOVÉHO BYDLENÍ

Podpora nových obyvatel obce
Zvýšení kvality života
Zakořenění obyvatel
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3

STRATEGICKÁ ČÁST

3.1 ÚVOD A METODIKA
Po zpracování Analytické části Strategického plánu rozvoje města Planá nad Lužnicí následovalo
zpracování tzv. Strategické části. V analytické části byly popsány základní vývojové tendence
uplynulého období včetně jejich zhodnocení. Dále silné a slabé stránky, rizika a příležitosti – tzv.
SWOT analýza a vyhodnocení dosavadního rozvoje města včetně dotazníkového šetření mezi občany.
Strategická část byla zpracována ve spolupráci se zastupitelstvem a občany města Planá nad Lužnicí,
kteří se rozhodli využít možnosti zapojení se do tvorby nového koncepčního dokumenty se
střednědobým dopadem. Hlavním cílem bylo nalezení sdílené představy o budoucnosti města.
Tvorba Strategické části zahrnovala následující kroky:
A. Formulace vize (žádoucího cílového stavu, společné sdílené představy o tom, jak má město
v budoucnu v ideálním případě vypadat)
B. Definice prioritních oblastí (vymezení oblastí, které mají klíčový význam pro naplnění vize)
C. Stanovení strategických cílů (hlavních dlouhodobých tendencí vývoje města v jednotlivých
prioritních oblastech, na něž se zaměří úsilí k naplnění vize)
D. Stanovení opatření (souboru podoblastí)
E. Formulace aktivit (konkretizace jednotlivých strategických cílů)
F. Zpracování akčních plánů (stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro realizaci
dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění)
G. Adaptace (aktualizace strategického plánu na základě předchozího průběhu a výsledků a na
základě změn vnitřních a vnějších faktorů, které mají na dlouhodobý rozvoj města vliv)

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

86/114

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

3.2 SCHÉMA STRATEGICKÉ ČÁSTI

PRIORITNÍ OBLAST 3

PRIORITNÍ OBLAST 2

PODNIKÁNÍ A
ZAMĚSTNANOST

KVALITA ŽIVOTA

PRIORITNÍ OBLAST 1

Poslání:

PRIORITNÍ OBLAST 4

INFRASTRUKTURA A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Planá nad Lužnicí jako místo pro
spokojené žití

KVALITA VEŘEJNÉ
SPRÁVY

Vize:
Planá nad Lužnicí je v roce 2020 městem,
ve které žijí spokojení obyvatelé s pocitem
hrdosti a sounáležitosti ke svému
domovu. Je místem pro rozvoj osobnosti,
rodiny a zdraví, které oceňují jeho
obyvatelé i návštěvníci. Je to místo
chránící svou tradici a kulturní bohatství a
vytvářející vhodné prostředí při
respektování udržitelného rozvoje.
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3.3 POSLÁNÍ
Při stanovování poslání města Planá nad Lužnicí bylo nezbytné vycházet ze zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, kde je v §2 stanoveno následující: „Obec pečuje o všestranný rozvoj rozvojového území
a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“

Planá nad Lužnicí jako místo pro spokojené žití
3.4 VIZE
Vize byla definována jako cílový stav, respektive jako sdílená představa o tom, jak má město Planá
nad Lužnicí v roce 2020 vypadat.
Planá nad Lužnicí je v roce 2020 městem, ve které žijí spokojení obyvatelé s pocitem hrdosti
a sounáležitosti ke svému domovu. Je místem pro rozvoj osobnosti, rodiny a zdraví, které oceňují
jeho obyvatelé i návštěvníci. Je to místo chránící svou tradici a kulturní bohatství a vytvářející
vhodné prostředí při respektování udržitelného rozvoje.












Město je zdravé a čisté s dostatkem veřejné zeleně s krásnou přírodou v okolí
Město se rozvíjí v souladu s principy udržitelného rozvoje14
Město má zavedený systém péče o životní prostředí, chrání přírodu a krajinu, respektuje svou
kapacitu a limity území a vytváří dobré životní prostředí pro své občany
Bezpečné město s nízkým výskytem společensky nežádoucích jevů s vysokou mírou prevence,
komplexním systémem zdravotní péče a sociálních služeb ve spolupráci se zadavateli,
poskytovateli a uživateli
Město s fungující a hospodárnou infrastrukturou, která nezatěžuje životní prostředí
a nenarušuje vzhled města
Město, které podporuje malé střední podnikání s dostačující škálou služeb, které vytvoří
optimální pracovní příležitosti
Město s vysokou kvalitou veřejné správy, s otevřeným a průhledným rozhodováním.
Rozhodnutí jsou přijímána s ohledem na dlouhodobé dopady a je zajištěna zpětná vazba –
respekt k občanům
Město s aktivním partnerstvím mezi úřadem a organizacemi a spolky ve městě
Město s velkým kulturním vyžitím

14

Udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též udržitelný život) je takový způsob rozvoje lidské společnosti,
který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi
hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné
podobě. Evropský parlament definoval udržitelný rozvoj jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v
mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští
generace“. Podle českého zákona o životním prostředí je jím „takový rozvoj, který současným i budoucím
generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost
přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.
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3.5 PRIORITNÍ OBLAST 1 INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PRIORITNÍ OBLAST 1
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRSTRUKTURA
STRATEGICKÝ CÍL 1.1
VYBUDOVAT FUNKČNÍ A BEZPEČNÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM, ZAJISTIT KVALITNÍ TECHNICKOU A OTEVŘENOU
INFRASTRUKTURU ŠETRNOU K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Opatření

Aktivita
Snížení dopravní zátěže centra; snižování negativních
vlivů dopravy na obyvatelstvo a životní prostředí
snaha omezit nebo zakázat průjezd nákladních
automobilů městem
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací včetně
vybudování nových chodníků a opravy stávajících ve
městě a v jejích rozvojových částech

1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a udržení
dopravní obslužnosti

Vybudování a rekonstrukce parkovacích
s dostatečným
množstvím
parkovacích
(parkování v klidu)

ploch
stání

Zpracování koncepce městské hromadné dopravy
v Plané nad Lužnicí a přejít tak na nový model
obslužnosti města (zajistit nový systém IDS celé
táborské aglomerace); zajistit více spojů s okrajovými
částmi města; vybudování nových zastávek
a zpřístupnit MHD pro další obyvatele
Výstavba a modernizace cyklostezek, jako další
způsob podpory nemotorové dopravy k mobilitě
pracovních sil; výstavba turistických cyklostezek
Modernizace
infrastruktury
veřejné
dopravy
(zastávky, inteligentní dopravní systémy, informační
systémy apod.)
Zajištění rekonstrukce nevyhovující vodovodní
a kanalizační sítě (včetně rozšíření ČOV) s možností
jejího dalšího rozšíření v návaznosti na demografický
vývoj, napojení posledních částí města na kanalizační
a vodovodní sítě

1.1.2 Zlepšení čištění odpadních vod

Zajistit pokrytí města kvalitní pitnou vodou
1.1.3 Zajištění zásobování pitnou vodou

Rekonstrukce stávajících a budování nových
vodovodních řadů v návaznosti na další rozšiřování
výstavby
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STRATEGICKÝ CÍL 1.2
ROZVÍJET ENVIRONMENTÁLNĚ EFEKTIVNĚ FUNGUJÍCÍ MĚSTO V SOULADU S PRINCIPY UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE
Podpora
ekologických
způsobů
vytápění
a alternativních zdrojů energie; snížení energetické
náročnosti veřejných budov, bytových domů
a ostatních budov ve městě
Postupná náhrada lokálního vytápění domácností
systémy, které budou v souladu se zlepšením kvality
ovzduší

1.2.1 Zlepšení kvality ovzduší

Výstavba a regenerace izolační zeleně
Snížit emise stacionárních zdrojů (průmyslová zóna)
Podpořit využití separovaných odpadů (zvýšit podíl
materiálového a energetického využití odpadů)
Navyšování kapacity sběrného dvora
1.2.2 Zkvalitnění nakládání s odpady, ekologické
zátěže a rizika

Modernizace způsobů nakládání s odpady
Zamezit vzniku černých skládek, rekultivace starých
skládek
Vybudovat ekologickou kompostárnu
Odstranění ekologických zátěží
Vypracování studií a plánů na další protipovodňová
opatření

1.2.3 Protipovodňová opatření

Rozšířit protipovodňovou hráz u řeky Lužnice a snížit
nebezpečí záplav i u ostatních toků a míst ohroženými
přívalovými srážkami
Posílení přirozených funkcí krajiny

1.2.4. Rekonstrukce veřejného osvětlení

Zrekonstruovat veřejné osvětlení
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3.6 PRIORITNÍ OBLAST 2 KVALITA ŽIVOTA
PRIORITNÍ OBLAST 2
KVALITA ŽIVOTA
STRATEGICKÝ CÍL 2.1
ZAJISTIT PODMÍNKY PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT MÍSTNÍCH OBYVATEL. PODPOROVAT SOCIÁLNÍ STABILITU
A INTEGRITU MĚSTA, KULTURNÍ I SPOLEČENSKÝ ŽIVOT. A MINIMALIZOVAT VÝSKYT SPOLEČENSKY
NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ ÚČINNOU PREVENCÍ A PŘIMĚŘENÝM SOCIÁLNÍM TLAKEM
Opatření

Aktivita
Podpořit využití stávajícího bytového fondu
Vytvářet podmínky pro bydlení pro mladé manželské
páry, rodiny s dětmi atd.,
V souladu s územním plánem podporovat bytovou
výstavbu

2.1.1 Vytváření podmínek pro bydlení

Podpora sociálního bydlení
Oprava a modernizace stávajícího bytového fondu
města
Podpořit spolkový život ve městě, činnost kulturních
zařízení a subjektů, které se zabývají kulturou
průřezově
Zachovávat a rozšiřovat místní zvyky, lidové tradice,
řemesla a kulturní akce

2.1.2 Rozvíjení kultury a kulturního prostředí ve
městě

Zvýšit povědomí o městě a posílit sounáležitost
s městem prostřednictvím PR aktivit vně i dovnitř
města, vydávat knihy, textové propagační materiály
Vybudování víceúčelového zařízení pro kulturní,
sportovní, společenské aktivity a rozšíření výuky
tělesné výchovy; výstavba přírodního amfiteátru;
revitalizací fary zajistit další místo pro konání
kulturních akcí a vznik informačního centra
Vybudování naučných stezek o významných plánských
osobnostech a událostech
Podpořit činnost sportovních aktivit
Rozšíření a zakládání nových sportovišť

2.1.3 Podpora sportu

Pomocí dotačního systému podpořit fungování
sportovních, kulturních a zájmových skupin,
tělovýchovných oddílů, sdružení a spolků
Podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže
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Podpořit vybudování a činnost komunitního centra
a komunitních aktivit
2.1.4 Podpora a rozvoj služeb pro obyvatele města

Podpořit vznik chybějících služeb pro obyvatele:
obchody, bankovní služby, kavárny, restaurace apod.
Funkční provozování městské policie

STRATEGICKÝ CÍL 2.2
PODPOROVAT ROZVOJ ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. ROZVÍJET VZDĚLANOSTNÍ
POTENCIÁL OBYVATEL MĚSTA PODPORUJÍCÍ ZAMĚSTNANOST a ADAPTABILITU
Opatření

Aktivity
Rozvoj vzdělávací infrastruktury ve městě v závislosti
na demografickém vývoji
Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel

2.2.1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel

Podpořit rozšiřování mimoškolních aktivit (zájmové
a neformální vzdělávání mládeže) jako součást
systému prevence sociopatologických jevů
Vybudování environmentálního střediska
Vytvořit efektivní a funkční síť služeb v oblasti
zdravotnické a sociální péče
Přizpůsobovat
infrastrukturu
sociálních
a zdravotnických
zařízení
v závislosti
na
sociodemografickém vývoji a dlouhodobé predikci
potřeb obyvatel

2.2.2 Zvýšit dostupnost
a zdravotnických služeb

a

kvalitu

sociálních

Vybudování veřejného sociálního zařízení (komunitní
centra) v centru města
Podpořit
činnost
a sociálních služeb

stávajících

zdravotnických

Zkvalitňovat péči o seniory
Zapojit se do systémů služeb sociální a zdravotní péče
na úrovni vyšších územních celků
STRATEGICKÝ CÍL 2.3
VYTVÁŘET ATRAKTIVNÍ, ZDRAVOU A ČISTOU MĚSTO S DOSTATKEM VEŘEJNÉ ZELENĚ A ODPOVÍDAJÍCÍ
DOPROVODNOU INFRASTRUKTUROU
Opatření

Aktivity
Revitalizace centra města a Plánského nábřeží
Obnova a údržba zeleně, která se významnou měrou
podílí na kvalitě životního prostředí
Doplňování porostů zeleně, udržování a budování
odpočinkových míst a parků
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2.3.1 Obnova a údržba vzhledu města

Obnova a údržba historických památek ve městě
Údržba a úprava veřejných prostranství, dětských
hřišť, parků a sportovišť
Vybudování naučné stezky v okolí Plané nad Lužnicí
o přírodních památkách, známých osobnostech
a fauně
Aktualizovat územní plán v souladu se všemi předpisy
a veřejnými zájmy

PRIORITNÍ OBLAST 3
PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU
STRATEGICKÝ CÍL 3.1
ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA
Opatření

Aktivity
Zavedení
jednotného
navigačního
k památkám a atraktivitám na území města

3.1.1 Zajistit informační služby

značení

Zavedení systému jednotné propagace
Vznik informačního centra
Budování, údržba a obnova cyklotras, cyklostezek
a pěších tras, jejich postupné vybavení mobiliářem

3.1.2 Rozvoj turistických tras, doplňkových služeb a
infrastruktury včetně zpřístupnění a podpory
sportovního vyžití

Napojení cyklotras, cyklostezek a pěších tras na již
existující v rámci mikroregionu
Infrastruktura pro vodní turismus a sporty
Podpora podnikání v cestovním ruchu
Budování naučných stezek
(informační tabule atd.)
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3.7 PRIORITNÍ OBLAST 3 PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
PRIORITNÍ OBLAST 4
PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
STRATEGICKÝ CÍL 4.1
SYSTÉMOVĚ VYTVÁŘET PŘÍZNIVÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOST S OPTIMÁLNÍ NABÍDKOU PRACOVNÍCH
PŘÍLEŽITOSTÍ, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ STRUKTUŘE A KVALITĚ PRACOVNÍ SÍLY, TAK ABY NEZAMĚSTNANOST
NEPŘEKRAČOVALA PŘIROZENOU MÍRU

Opatření

Aktivita

4.1.1 Pravidelná setkávání představitelů města
s místními podnikateli

Informační schůzky spojené s veřejnou prezentací
dlouhodobých
záměrů
města
souvisejících
s podnikatelskými příležitostmi
Zapojit místní podnikatele do projednávání důležitých
rozhodnutí města
Vybudování databáze nevyužitých nemovitostí na
území města (obnova brownfieldů)
Podpora místních produktů a tradičních výrobků
Podpora rozvoje podnikání

4.1.2 Podpora a rozvoj
a středního podnikání

drobného,

malého

Podpořit přípravu a rozvoj ploch vyčleněných pro
podnikání
Prostory pro drobné podnikání: město zhodnotí stav a
možnosti nedostatečně využívaných ploch v majetku
města a vhodné prostory připraví pro účely pronájmu
drobným podnikatelům
Podporovat vznik PPP partnerství

4.1.3. Podpora sociálního podnikání

Možnost zaměstnat osoby, které jsou nejvíce
ohrožené z pohledu trhu práce (osoby s nízkou
kvalifikací, matky s malými dětmi, osoby starších 55
let, osoby se zdravotním postižením, absolventi)
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3.8 PRIORITNÍ OBLAST 4 KVALITA VEŘEJNÉ SPRÁVY
PRIORITNÍ OBLAST 5
KVALITA VEŘEJNÉ SPRÁVY
STRATEGICKÝ CÍL 5.1
ZAJIŠTĚNÍ VYSOKÉ KVALITY SLUŽEB VEŘEJNÉ SPRÁVY
Opatření

Aktivita
Zjednodušení výkonu státní správy a samosprávy
a komunikace s občany propojením informačního
systému veřejné správy, e-Government
Zdravé finanční hospodaření města
Investice do rekonstrukce a modernizace budovy
městského úřadu

5.1.1 Zefektivnění služeb veřejné správy

Pořízení kvalitnějších informačních systémů veřejné
správy, zabezpečení jejich vzájemného propojení,
zavádění znalostních systémů v územní veřejné
správě
Vzdělávání zaměstnanců úřadu
Aktivní komunikace dovnitř města (s občany,
podnikateli apod.)
Vstřícný postoj a chování pracovníků městského
úřadu vůči občanům a dalším subjektům
Aktivní komunikace ven z města (s investory, zájemci
o bydlení apod.)

5.1.2 Rozvoj programového a technického vybavení

Investice do zavádění a rozvoje programového
a technického vybavení, zkrácení cyklu obměny
zejména technického vybavení
Rozvoj a využívání informací a služeb v oblasti GIS
Vypracování a aktualizace strategického plánu rozvoje

5.1.3 Strategické a územní plánování
Aktualizace územního plánu města
Identifikace vhodných rozvojových záměrů

5.1.4 Příprava projektové dokumentace a projektů
k čerpání finančních prostředků na rozvoj města

Zpracování jednotlivých rozvojových záměrů do
maximální
projektové
přípravy
(projektové
dokumentace, vypořádané vlastnické vztahy, stavební
a územní řízení apod.)
Zpracování integrovaných projektů
Identifikace vhodných dotačních prostředků, fundraising
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4

IMPLEMENTACE, MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

4.1 IMPLEMENTACE STRATEGIE
Výše investic jednotlivých Strategických cílů bude stanovena až v rámci tvorby ročních akčních plánů
v návaznosti na aktuální rozpočet města a reálné dotační možnosti. Je zde také přímá vazba na vývoj
daňových příjmů.
VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 1
Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.1: Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém, zajistit
kvalitní technickou a otevřenou infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí

Opatření

1.1.1: Zlepšení dopravní infrastruktury a udržení dopravní obslužnosti


Aktivita











Stručný
situace

popis

výchozí

Snížení dopravní zátěže centra; snižování negativních vlivů dopravy
na obyvatelstvo a životní prostředí, snaha omezit nebo zakázat
průjezd nákladních automobilů městem
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací včetně vybudování
nových chodníků a opravy stávajících ve městě a v jeho rozvojových
částech
Vybudování a rekonstrukce parkovacích ploch s dostatečným
množstvím parkovacího stání
Zpracování koncepce městské hromadné dopravy v Plané nad Lužnicí
a přejít tak na nový model obslužnosti města (zajistit nový systém
IDS celé táborské aglomerace); zajistit více spojů s okrajovými částmi
města; vybudování nových zastávek a zpřístupnit MHD pro další
obyvatele
Výstavba a modernizace cyklostezek, jako další způsob podpory
nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil, podpora využívání
kola jako dopravního prostředku
Modernizace infrastruktury veřejné dopravy (zastávky, inteligentní
dopravní systémy, informační systémy apod.)
Podpora rozvoje a využití náspu železnice do Soběslavi – cyklostezka,
po vybudování nového vedení IV. železničního koridoru

Chybějící komunikace, chodníky a cyklostezky značně komplikují
automobilovou dopravu a pohyb chodců a cyklistů. S tím souvisí snížená
bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Rovněž technický stav již
vybudovaných komunikací a chodníků neodpovídá současným požadavkům.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, podnikatelé, návštěvníci

Měřitelné indikátory

Délka zrekonstruovaných a nových místních komunikací a chodníků, počet
nových parkovacích míst, délka nových nebo zrekonstruovaných cyklistických
stezek a tras

W W W . NO V I SO L U T I O N S. C O M

96/114

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

Grant a spolupráce

Město, kraj, podnikatelské subjekty v obci

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (ze státních fondů)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.1: Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém, zajistit
kvalitní technickou a otevřenou infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí

Opatření

1.1.2: Zlepšení čištění odpadních vod


Aktivita

Stručný
situace

popis

výchozí

Zajištění rekonstrukce nevyhovující kanalizační sítě (včetně rozšíření
ČOV) s možností jejího dalšího rozšíření v návaznosti na
demografický vývoj; napojení posledních částí města na kanalizační
a vodovodní sítě

Chybějící kanalizace a technický stav stávající kanalizace mají negativní dopad
na likvidaci odpadních vod.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet ekvivalentních obyvatel využívající kanalizační síť a ČOV

Grant a spolupráce

Město, provozovatel, investoři

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014–2020, státní fondy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.1: Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém, zajistit
kvalitní technickou a otevřenou infrastrukturu šetrnou k životnímu prostředí

Opatření

1.1.3: Zajištění zásobování pitnou vodou

Aktivita




Zajistit pokrytí města kvalitní pitnou vodou
Rekonstrukce stávajících a budování nových vodovodních řádů
v návaznosti na další rozšiřování výstavby
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Stručný
situace

popis

výchozí

Současná vodovodní síť neumožňuje v případě jakékoliv havárie na
vodovodním řádu zajištění zásobování pitnou vodou přepojením na jinou
vodovodní větev. Stávající vodovodní síť se vyznačuje značnou poruchovostí
a tím dochází k výpadkům dodávek pitné vody.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet ekvivalentních obyvatel využívající vodovodní síť

Grant a spolupráce

Město, provozovatel, investoři

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014–2020, státní fondy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.2: Rozvíjet environmentálně efektivně fungující město
v souladu s principy udržitelného rozvoje

Opatření

1.2.1: Zlepšení kvality ovzduší


Aktivita



Stručný
situace

popis

výchozí

Podpora ekologických způsobů vytápění a alternativních zdrojů
energie; snížení energetické náročnosti veřejných budov, bytových
domů a ostatních budov ve městě
Postupná náhrada lokálního vytápění domácností systémy, které
budou v souladu se zlepšením kvality ovzduší
Snížit emise stacionárních zdrojů (průmyslová zóna)

Řada domácností využívá topného média, které má negativní vliv na životní
prostředí. U veřejných budov došlo v minulosti zateplení. Pro zvýšení účinku
provedeného zateplení chybí využití odpadního tepla. Veřejné osvětlení je
energeticky vysoce náročné.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet ekvivalentních obyvatel využívající služby tohoto druhu

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014–2020, státní fondy)
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Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.2: Rozvíjet environmentálně efektivně fungující město
v souladu s principy udržitelného rozvoje

Opatření

1.2.2: Zlepšení životního prostředí ve městě




Aktivita



Stručný
situace

popis

výchozí

Výstavba a regenerace izolační a ochranné zeleně
Rozvoj zeleně intravilánu, péče o nově vysazené a stávající stromy
Zhotovení generelu a pasportu zeleně pro jednodušší a efektivnější
správu zeleně sídla
Zajištění efektivní údržby zeleně profesionálním způsobem
reflektující nové technologie zakládání zeleně sídla (trvalkové
výsadby, výsadby vyžadující vyšší intenzitu údržby)

Veřejná zeleň byla v minulosti řešena místně. Chybí generel a pasport zeleně,
které by posloužily ke komplexnímu zmapování, rozšíření a stanovení
efektnějších pravidel péče o veřejnou zeleň.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, návštěvníci

Měřitelné indikátory

Počet ploch a prvků sídelní zeleně

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014–2020, státní fondy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.2: Rozvíjet environmentálně efektivně fungující město
v souladu s principy udržitelného rozvoje

Opatření

1.2.3: Ochrana a péče o krajinu a přírodu


Aktivita



Stručný
situace

popis

výchozí

Ochrana významných krajinných prvků, prvků ÚSES, přírodních parků
a památných stromů
Zvýšení retenční schopnosti krajiny, podpora odbahňování rybníků
a toku řeky Lužnice
Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích

Všechny plochy zeleně ve městě neodpovídají současným požadavkům
a nárokům. Stav rybniční sítě neumožňuje její využití v rámci
protipovodňových opatření. Městské lesy vyžadují zvýšená opatření
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k zajištění plné funkčnosti lesa.
Cílové skupiny

Obyvatelé města, návštěvníci

Měřitelné indikátory

Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou, počet lokalit, kde byly posíleny
ekosystémové funkce krajiny

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014-2020, PRV 2014–2020, státní fondy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.2: Rozvíjet environmentálně efektivně fungující město
v souladu s principy udržitelného rozvoje

Opatření

1.2.4: Zkvalitnění nakládání s odpady, ekologické zátěže, rizika a osvěta
obyvatel města


Aktivita








Stručný
situace

popis

výchozí

Podpořit využití separovaných odpadů (zvýšit podíl materiálového
a energetického využití odpadů)
Navyšování kapacity sběrného dvora
Modernizace způsobů nakládání s odpady
Zamezit vzniku černých skládek, rekultivace starých skládek
Vybudovat ekologickou kompostárnu
Vybudování stanovišť tříděného a komunálního odpadu pro
jednotlivé městské části (jednotné, jednoduché, účelné a estetické
architektonické zpracování)
Ekologická výchova a osvěta v oblasti odpadového hospodářství

Přestože současný stav podmínek nakládání s odpady dosáhl určité úrovně,
zdaleka nenaplňuje rostoucí požadavky na tuto oblast. Týká se jak
technického vybavení, tak výchovy občanů v oblasti odpadového
hospodářství.

Cílové skupiny

Obyvatelé města

Měřitelné indikátory

Navyšování kapacit pro předcházení vzniku komunálního odpadu, navýšení
počtu míst s kontejnery na tříděný odpad, zvyšování energeticky využitelného
odpadu, navyšování tříditelného odpadu

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020
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Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014-2020, státní fondy)

Cíl

Prioritní oblast 1 – Životní prostředí a infrastruktura

Popis cíle

Strategický cíl 1.2: Rozvíjet environmentálně efektivně fungující město
v souladu s principy udržitelného rozvoje

Opatření

1.2.5: Protipovodňová opatření



Aktivita


Stručný
situace

popis

výchozí

Vypracování studií a plánů na další protipovodňová opatření
Rozšířit protipovodňovou hráz u řeky Lužnice a snížit nebezpečí
záplav i u ostatních toků a míst ohroženými přívalovými srážkami
Posílení přirozených funkcí krajiny

Na pravém břehu Lužnice bylo v minulosti vybudováno protipovodňové
opatření, které svojí délkou ještě ne zcela chrání soukromý a veřejný majetek.
V rámci snížení nebezpečí ze strany přívalových srážek je zpracována studie
protipovodňových opatření na Farském a Boreckém potoku. Tato studie by
měla být podkladem pro další pokračování ochrany města.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Snížení počtu obyvatel ohrožených rozlivem

Grant a spolupráce

Město, kraj

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 1

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (OPŽP 2014–2020, státní fondy)
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VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 2
Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.1: Zajistit podmínky pro spokojený život místních obyvatel.
Podporovat sociální stabilitu a integritu města, kulturní i společenský život.
Minimalizovat výskyt společensky nežádoucích jevů účinnou prevencí
a přiměřeným sociálním tlakem

Opatření

2.1.1: Vytváření podmínek pro bydlení



Aktivita




Stručný
situace

popis

výchozí

Podpořit využití stávajícího bytového fondu
Vytvářet podmínky pro bydlení pro mladé manželské páry, rodiny
s dětmi
V souladu s územním plánem podporovat bytovou výstavbu
Vytvoření regulačního plánu a stavebních regulí pro novou bytovou
výstavbu
Podpora sociálního bydlení

Současný stav bytového fondu města si vyžaduje věnovat zvýšenou
pozornost. Stávající struktura obyvatel a tendence ke stárnutí populace si
klade zvýšené nároky na množství a kvalitu bytového fondu pro některé
skupiny obyvatel.

Cílové skupiny

Obyvatelé města

Měřitelné indikátory

Počet vystavěných domů a bytů

Grant a spolupráce

Město, kraj

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace (IROP 2014–2020, státní fondy)

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.1: Zajistit podmínky pro spokojený život místních obyvatel.
Podporovat sociální stabilitu a integritu města, kulturní i společenský život.
Minimalizovat výskyt společensky nežádoucích jevů účinnou prevencí
a přiměřeným sociálním tlakem

Opatření

2.1.2: Rozvíjení kultury a kulturního prostředí ve městě

Aktivita




Podpořit spolkový život ve městě, činnost kulturních zařízení
a subjektů, které se zabývají kulturou průřezově
Zachovávat a rozšiřovat místní zvyky, lidové tradice, řemesla
a kulturní akce
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Stručný
situace

popis

výchozí

Zvýšit povědomí o městě a posílit sounáležitost s městem
prostřednictvím PR aktivit vně i dovnitř města, vydávat knihy,
textové propagační materiály, Gastroprůvodce
Vybudování víceúčelového zařízení pro kulturní, sportovní,
společenské aktivity a rozšíření výuky tělesné výchovy; výstavba
přírodního amfiteátru; a revitalizací fary zajistit další místo pro
konání kulturních akcí a vznik informačního centra
Vybudování naučných stezek o významných plánských osobnostech
a událostech

V současnosti chybí ve městě zařízení, které by se mohlo využívat pro
společenské, kulturní a jiné akce. Propagace města navenek neodpovídá
potřebě.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, návštěvníci, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet uspořádaných a konaných kulturních a společenských akcí

Grant a spolupráce

Město, spolky

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace, investoři, příspěvkové organizace

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.1: Zajistit podmínky pro spokojený život místních obyvatel.
Podporovat sociální stabilitu a integritu města, kulturní i společenský život.
Minimalizovat výskyt společensky nežádoucích jevů účinnou prevencí
a přiměřeným sociálním tlakem

Opatření

2.1.3: Podpora sportu




Aktivita


Stručný
situace

popis

výchozí

Podpořit činnost sportovních aktivit
Rozšíření a zakládání nových sportovišť
Pomocí dotačního systému zajistit fungování sportovních, kulturních
a zájmových skupin, tělovýchovných oddílů, sdružení a spolků
Podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže

Přestože aktuální množství a stav sportovních zařízení není na špatné úrovni.
Stoupající nároky a požadavky obyvatel především na možnosti sportovního
vyžití v nových druzích sportu nejsou zcela zajištěny.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, návštěvníci, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet podpořených volnočasových a sportovních aktivit, počet nově
vybudované sportovní infrastruktury
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Grant a spolupráce

Město, školy, sportovní kluby a spolky

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace, investoři, příspěvkové organizace

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.1: Zajistit podmínky pro spokojený život místních obyvatel.
Podporovat sociální stabilitu a integritu města, kulturní i společenský život.
Minimalizovat výskyt společensky nežádoucích jevů účinnou prevencí
a přiměřeným sociálním tlakem

Opatření

2.1.4: Podpora a rozvoj služeb pro obyvatele města


Aktivita



Stručný
situace

popis

výchozí

Podpořit vybudování a činnost komunitního centra a komunitních
aktivit
Podpořit vznik chybějících služeb pro obyvatele: obchody, bankovní
služby, kavárny, restaurace apod.
Funkční provozování městské policie

časný stav nabízených služeb je vzhledem ke stálému nárůstu počtu obyvatel
nedostatečný. Rovněž činnost městské policie a zejména její vybavení
neodpovídá současným požadavkům.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, návštěvníci, podnikatelské subjekty

Grant a spolupráce

Město, spolky, obchodní partneři

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace, investoři

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.2: Podporovat rozvoj školství, zdravotnictví a sociálních
služeb, Rozvíjet vzdělanostní potenciál obyvatel města podporující
zaměstnanost a adaptabilitu.

Opatření

2.2.1: Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel
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Aktivita







Stručný
situace

popis

výchozí

Rozvoj vzdělávací infrastruktury ve městě v závislosti na
demografickém vývoji
Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel
Podpořit rozšiřování mimoškolních aktivit (zájmové a neformální
vzdělávání mládeže) jako součást systému prevence
sociopatologických jevů
Vybudování environmentálního střediska
Zajistit rozvoj stravování ve školských zařízeních v souladu se
zásadami zdravé výživy

Kapacita současného vzdělávacího zařízení neodpovídá nárůstu obyvatel.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, rodiče s dětmi

Měřitelné indikátory

Počet dětí na jednoho učitele

Grant a spolupráce

Město, spolky

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.2: Podporovat rozvoj školství, zdravotnictví a sociálních
služeb, Rozvíjet vzdělanostní potenciál obyvatel města podporující
zaměstnanost a adaptabilitu.

Opatření

2.2.2: Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotnických služeb


Aktivita








Stručný
situace

popis

výchozí

Vytvořit efektivní a funkční síť služeb v oblasti zdravotnické a sociální
péče
Přizpůsobovat infrastrukturu sociálních a zdravotnických zařízení
v závislosti na sociodemografickém vývoji a dlouhodobé predikci
potřeb obyvatel
Vybudování veřejného sociálního zařízení (komunitní centra)
v centru města
Podpořit činnost stávajících zdravotnických a sociálních služeb
Zkvalitňovat péči o seniory
Zapojit se do systémů služeb sociální a zdravotní péče na úrovni
vyšších územních celků

Stárnutí populace a tedy i obyvatel města je v předstihu před kapacitou
potřebného zařízení. K dalšímu zlepšení života určitých skupin obyvatel chybí
komunitní centrum.
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Cílové skupiny

Obyvatelé města

Měřitelné indikátory

Počet pacientů na lékaře, počet sociálních a zdravotnických zařízení

Grant a spolupráce

Město, spolky

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace
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Cíl

Prioritní oblast 2 – Kvalita života

Popis cíle

Strategický cíl 2.3: Vytvářet atraktivní, zdravé a čisté město s dostatkem
veřejné zeleně a odpovídající doprovodnou infrastrukturou

Opatření

2.3.1: Obnova a údržba vzhledu města



Aktivita







Stručný
situace

popis

výchozí

Revitalizace centra města a Plánského nábřeží
Obnova a údržba zeleně, která se významnou měrou podílí na kvalitě
životního prostředí
Doplňování porostů zeleně, udržování a budování odpočinkových
míst a parků
Obnova a údržba historických památek ve městě
Údržba a úprava veřejných prostranství, dětských hřišť, parků
a sportovišť
Vybudování naučné stezky v okolí Plané nad Lužnicí o přírodních
památkách, známých osobnostech a fauně
Aktualizovat územní plán v souladu se všemi předpisy a veřejnými
zájmy

Centrum města a jeho nejbližšího okolí je v současné době značně zatěžováno
dopravní zátěží se všemi negativními dopady (snížená bezpečnost, prašnost,
hluk, apod.). Zklidnění dopravy včetně celkové úpravy (zeleň, dostatek
parkovacích míst, apod.) je nezbytné pro zlepšení kvality života.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, návštěvníci obce

Měřitelné indikátory

Počet upravených prostor, dětských hřišť, parků, sportovišť.

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 2

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace
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VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 3
Cíl

Prioritní oblast 3 – Podpora cestovního ruchu

Popis cíle

Strategický cíl 3.1: Zlepšit podmínky pro návštěvníky města

Opatření

3.1.1: Zajistit informační služby


Aktivita



Stručný
situace

popis

výchozí

Zavedení jednotného navigačního značení k památkám
a atraktivitám na území města
Zavedení systému jednotné propagace
Vznik informačního centra

Vysoká dopravní zátěž nebyla v minulosti nejlepší pozvánkou po návštěvníky
Plané nad Lužnicí. Rovněž stávající informační systém a chybějící informační
centrum neumožnily turistům snadnou orientaci ve městě.

Cílové skupiny

Obyvatelé města, návštěvníci obce

Měřitelné indikátory

Vybudovaný systém značení, počet informačních zařízení.

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 3

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace, soukromí investoři

Cíl

Prioritní oblast 3 – Podpora cestovního ruchu

Popis cíle

Strategický cíl 3.1: Zlepšit podmínky pro návštěvníky města

Opatření

3.1.1: Rozvoj turistických tras, doplňkových služeb a infrastruktury včetně
zpřístupnění a podpory sportovního vyžití


Aktivita







Stručný
situace

popis

výchozí

Budování, údržba a obnova cyklotras, cyklostezek a pěších tras, jejich
postupné vybavení mobiliářem
Napojení cyklotras, cyklostezek a pěších tras na již existující v rámci
mikroregionu
Infrastruktura pro vodní turismus a sporty
Podpora podnikání v cestovním ruchu
Budování naučných stezek a jejich vybavení (informační tabule atd.)
Rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu (půjčovna kol, lodí, …)
Podpora společných projektů partnerských měst

Infrastruktura pro cestovní ruch neodpovídá potřebám pro rozvoj a zvýšení
návštěvnosti města.
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Cílové skupiny

Obyvatelé města, návštěvníci obce

Měřitelné indikátory

Počet (délka) vybudovaných a obnovených cyklotras, stezek a další
infrastruktury.

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 3

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace
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VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 4
Cíl

Prioritní oblast 4 – Podnikání a zaměstnanost

Popis cíle

Strategický cíl 4.1: Systémově vytvářet příznivé podnikatelské prostředí
a zaměstnanost s optimální nabídkou pracovních příležitostí, které odpovídají
struktuře a kvalitě pracovní síly, tak aby nezaměstnanost nepřekračovala
přirozenou míru

Opatření

4.1.1: Pravidelná setkávání představitelů města s místními podnikateli


Aktivita



Informační schůzky spojené s veřejnou prezentací dlouhodobých
záměrů města souvisejících s podnikatelskými příležitostmi
Zapojit místní podnikatele do projednávání důležitých rozhodnutí
města

Cílové skupiny

Město, podnikatelské subjekty

Měřitelné indikátory

Počet společných setkání a vzniklé výstupy

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 4

Zdroj financování

Vlastní prostředky

Cíl

Prioritní oblast 4 – Podnikání a zaměstnanost

Popis cíle

Strategický cíl 4.1: Systémově vytvářet příznivé podnikatelské prostředí
a zaměstnanost s optimální nabídkou pracovních příležitostí, které odpovídají
struktuře a kvalitě pracovní síly, tak aby nezaměstnanost nepřekračovala
přirozenou míru

Opatření

4.1.2: Podpora a rozvoj drobného, malého a středního podnikání


Aktivita







Stručný
situace

popis

výchozí

Vybudování databáze nevyužitých nemovitostí na území města
(obnova brownfieldů)
Podpora místních produktů a tradičních výrobků
Podpora rozvoje podnikání
Podpořit přípravu a rozvoj ploch vyčleněných pro podnikání
Prostory pro drobné podnikání: město zhodnotí stav a možnosti
nedostatečně využívaných ploch v majetku města a vhodné prostory
připraví pro účely pronájmu drobným podnikatelům
Podporovat vznik PPP partnerství

V minulosti chybějící dálnice a časté dopravní problémy při průjezdu města
nevytvářely dobré výchozí podmínky pro větší rozvoj podnikatelských aktivit.
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Cílové skupiny

Město, podnikatelské subjekty, obyvatelé

Měřitelné indikátory

Plocha majetku města využita k podnikání

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 4

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 4 – Podnikání a zaměstnanost

Popis cíle

Strategický cíl 4.1: Systémově vytvářet příznivé podnikatelské prostředí
a zaměstnanost s optimální nabídkou pracovních příležitostí, které odpovídají
struktuře a kvalitě pracovní síly, tak aby nezaměstnanost nepřekračovala
přirozenou míru

Opatření

4.1.3: Podpora sociálního podnikání


Aktivita



Stručný
situace

popis

výchozí

Možnost zaměstnat osoby, které jsou nejvíce ohrožené z pohledu
trhu práce (osoby s nízkou kvalifikací, matky s malými dětmi, osoby
starších 55 let, osoby se zdravotním postižením, absolventi)
Možnost zaměstnat nezaměstnané na sezónní práce (úklid města
a jeho přilehlého okolí)

V minulosti chybějící dálnice a časté dopravní problémy při průjezdu města
nevytvářely dobré výchozí podmínky pro větší rozvoj podnikatelských aktivit.

Cílové skupiny

Město, podnikatelské subjekty, obyvatelé

Měřitelné indikátory

Počet vzniklých nových pracovních míst

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 4

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace
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VYBRANÉ PROJEKTY – PRIORITNÍ OBLAST 5
Cíl

Prioritní oblast 5 – Kvalita veřejné správy

Popis cíle

Strategický cíl 5.1: Zajištění vysoké kvality služeb veřejné správy

Opatření

5.1.1: Zefektivnění služeb veřejné správy


Aktivita










Stručný
situace

popis

výchozí

Zjednodušení výkonu státní správy a samosprávy a komunikace
s občany propojením informačního systému veřejné správy,
e-Government
Zdravé finanční hospodaření města
Investice do rekonstrukce a modernizace budovy městského úřadu
a jeho přilehlého okolí
Pořízení kvalitnějších informačních systémů veřejné správy,
zabezpečení jejich vzájemného propojení, zavádění znalostních
systémů v územní veřejné správě, vytvoření jednotného GIS systému
(pasporty sítí, zeleně atd.) – návaznost na aglomeraci Tábor-SÚ-Planá
– viz bod 5.1.2.
Vzdělávání zaměstnanců úřadu
Aktivní komunikace dovnitř města (s občany, podnikateli apod.)
Vstřícný postoj a chování pracovníků městského úřadu vůči občanům
a dalším subjektům
Aktivní komunikace ven z města (s investory, zájemci o bydlení
apod.)
Aktualizace a modernizace webu města

Struktura a technický stav využívaného HW a SW a další kancelářské techniky
již vždy neodpovídají současnému trendu obměny a požadavkům občanů.
Rovněž technický stav budovy městského úřadu si vyžaduje rozsáhlejší
opravu.

Cílové skupiny

Zaměstnanci obecního úřadu, občané, podnikatelé

Měřitelné indikátory

Počet vzniklých nových pracovních míst

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 5

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace

Cíl

Prioritní oblast 5 – Kvalita veřejné správy

Popis cíle

Strategický cíl 5.1: Zajištění vysoké kvality služeb veřejné správy

Opatření

5.1.2: Rozvoj programového a technického vybavení
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Aktivita


Stručný
situace

popis

výchozí

Investice do zavádění a rozvoje programového a technického
vybavení, zkrácení cyklu obměny zejména technického vybavení
Rozvoj a využívání informací a služeb v oblasti GIS

Struktura a technický stav využívaného HW a SW a další kancelářské techniky
již vždy neodpovídají současnému trendu obměny a požadavkům občanů.
Rovněž technický stav budovy městského úřadu si vyžaduje rozsáhlejší
opravu.

Cílové skupiny

Zaměstnanci obecního úřadu, občané, podnikatelé

Měřitelné indikátory

Počet vzniklých nových pracovních míst

Grant a spolupráce

Město

Předpokládaný
harmonogram realizace

2015–2020

Priorita v rámci naplňování
strategie

Prioritní oblast 5

Zdroj financování

Vlastní prostředky, dotace
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4.2 MONITOROVÁNÍ
Strategický plán rozvoje města Planá nad Lužnicí je tzv. živým materiálem. Z tohoto důvodu nebudou
procesy týkající se strategického plánování a implementace jednou pro vždy hotové. Mohou nastat
okolnosti, které si vyžádají realizaci nápravných opatření. Je možné, že tento dokument bude potřeba
modifikovat, protože se nějakým výrazným způsobem změní například nové příležitosti a ohrožení,
změna v požadavcích komunity apod.
Povinností odpovědných pracovníků je monitorovat a hodnotit to, jak tato strategie funguje, jak
postupuje její implementace a na základě zjištění pak provádějí nápravná opatření – například lepší
způsoby realizace cílů apod.
Monitorována bude věcná a finanční stránka implementace. Monitorovat se budou nastavené
indikátory – tzn. stanovené ukazatele jak dosáhnout strategických cílů.
Proces monitorování bude zařazen do procesního řízení zastupitelstva města Plané.

4.3 HODNOCENÍ
Pro hodnocení tohoto dokumentu bude použito hodnocení průběžné (interim) a následné (ex post).
Průběžné hodnocení lze provádět v jakékoli fázi strategie. Na základě hodnocení se mohou provádět
úpravy – nápravná opatření. V rámci tohoto hodnocení (evaluace) budou posuzovány první výstupy
a výsledky implementace. Hodnoceno bude také finanční řízení akčních plánů a kvalita monitoringu.
Toto hodnocení ukáže, zda se daří plnit cíle dle předsevzetí a dohody komunity.
Tzv. následné hodnocení bude využito pro posouzení celé strategie, především pak výsledky její
implementace. Hlavním cílem bude analýza použití a využití zdrojů a vypracování zprávy o účinnosti
a výkonnosti akčních plánů za jednotlivá období a o rozsahu naplnění očekávaných výsledků. Budou
vyvozeny závěry, které bude možné využít jako doporučení pro další strategické plánování
a implementaci strategie.
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