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POSTUP TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU

Popis pozitiv / hodnot,  
a problémů, které 
vnímají ve městě 
obyvatelé je prvním 
vodítkem pro tvorbu 
vize a klíčových oblastí. 
Strategie by měla 
(alespoň prioritní) 
problémy řešit a  
hodnoty chránit, 
podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných 
změnách nedošlo k 
jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví 
přísloví, nevylili dítě i s 
vaničkou. Zkušenosti 
potvrzují, že budoucí 
úspěch lze vždy 
snadněji postavit na 
zlepšení toho dobrého, 
co už máme, než pouze 
na vyřešení problémů.

Vize  vystihne v pár 
větách podstatu 
strategie. V jakém 
městě chceme žít? Jaké 
jsou jeho nejdůležitější 
charakteristiky?

Vize je zrcadlem pro 
další tvorbu strategie i 
pro dilemata v 
rozhodování města, 
které nám pomáhá 
rozhodovat se, který cíl 
či projekt zvolit: Který 
nás přibližuje k vizi 
více? Který nás naopak 
odvádí či je 
nepodstatný?

JAK SE VIDÍME

vnímaný současný 
stav města

JACÍ CHCEME  
BÝT

vize 2030

KDE JE TŘEBA 
ZAPRACOVAT

klíčové oblasti

JAK NA TO

návrh strategie: 
strom cílů

CO, KDO, KDY 

akční plán: úkoly 
a projekty

Klíčové oblasti 

pojmenovávají oblasti, 
ve kterých je nejvíce 
potřeba vymyslet a 
naplánovat  nové 
aktivity, projekty či 
akce. Jedná se oblasti, 
kde je potřebné 
inovovat, dát 
dohromady nové 
náměty či záměry, 
nikoli o oblasti řešitelné 
běžnou agendou města.

Právě v oblastech, kde 
je třeba inovací dává 
smysl zapojení lidí s 
cennými zkušenostmi a 
schopnosti i z prostředí 
mimo vlastní 
samosprávu do 
pracovních skupin, 
které budou v oblastech 
pracovat na návrhu.

Oblasti se vymezují dle 
věcných souvislostí 
toho, co je třeba řešit, 
ne úzce rezortně.

Cíle – obsahují 
konkrétní mety, kterých 
dosáhnout v rámci 
oblastí za cca. 5 let. 
Součástí jsou i 
ukazatele, pomocí nichž 
bude hodnocen úspěch.

Opatření – představují 
skupinu konkrétních 
aktivit, obvykle vnitřně 
provázanou a 
koordinovanou. 
Návrhový horizont je 
cca. 5 let.

Struktura bude tvořena 
v pracovních skupinách 
ve facilitovaných
(vedených) diskusích 
informovaných 
případně odbornými 
vstupy. 

Akční plán formuluje 
konkrétní projekty a 

aktivity a úkoly. 
Návrhový horizont je 2-
3 let, dle rozhodnutí 
města (jak často chce 
plán aktualizovat). 
Pouze pokud jsou 
plánovány 
infrastrukturní projekty, 
je jejich návrhový 
horizont delší. Základní 
seznam projektů a 
aktivit bude vytvořen v 
pracovních skupinách. 
Projekty pak 
dopracovávají jejich 
garanti.



VEŘEJNÉ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ 22. A 23. KVĚTNA

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

odkaz na 
fotogalerii
ze setkání 
zde.



PROGRAM VEŘEJNÉHO SETKÁNÍ

PÁTEK 16:00 – 19:30
� úvodní informace
� diskuse v pracovních skupinách 1: pozitiva a 

problémy života ve městě v prostoru
� diskuse v pracovních skupinách 2a: pozitiva a 

problémy života ve městě dle témat – 1. 
téma + priority

� diskuse v pracovních skupinách 2a: pozitiva a 
problémy života ve městě dle témat – 2. 
téma + priority 

� Společná prezentace výstupů
� Neformální diskuse v hostinci DEPO

Témata pro 2. kolo diskuse
Stoly 1 + 3: Cestovní ruch, image města
Stůl 4: Podpora rodin, bydlení, rekreace, služby
Stůl 5: Doprava - systémy  a organizace
Stůl 6: Správa, spolupráce, informovanost, 
angažovanost, vztahy
Stůl 7: Vzdělávání, výchova, mládež, uplatnění 
mladých
Stůl 8: Ekonomika, firmy, prostředí pro podnikání
Stůl 9: Kultura a společenské aktivity

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Do diskusí na setkáních se 
zapojilo 130 účastníků, 
kteří pracovali většinu 
času ve skupinách.

SOBOTA 9:00 – 16:30
� diskuse v pracovních 

skupinách: příležitosti a 
hrozby  v budoucnu

� diskuse v pracovních 
skupinách: vybrané problémy 
podrobněji

� společná diskuse: vize města
� společná diskuse: klíčové 

oblasti

Témata pro přemýšlení nad 
příležitostmi a hrozbami
� Politika (rozhodnutí 

nadřízeních úrovní a 
sousedních obcí)

� Technologie
� Ekonomika
� Společnost a životní styl
� Životní prostředí (proměny a 

nenadálé události)



VÝSTUPY MINIDOTAZNÍKU: NEJ- HODNOTY A POZITIVA

uváděné fráze dle 
četnosti

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis pozitiv / hodnot, které 
vnímají ve městě obyvatelé je 
prvním vodítkem pro tvorbu vize 
a klíčových oblastí. Strategie by 
měla (alespoň prioritní) hodnoty 
chránit, podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných změnách 
nedošlo k jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví přísloví , 
nevylili dítě i s vaničkou. 
Zkušenosti potvrzují, že budoucí 
úspěch lze vždy snadněji postavit 
na rozvíjení toho dobrého, co už 
máme, než jen na vyřešení 
problémů.

Výběr nejvýraznějších vnímaných 
hodnot a pozitiv vznikl krátkým 
on-line dotazníkem před 
veřejným plánovacím setkáním z 
odpovědi na otázku: „Uveďte 
prosím 3 největší pozitiva či silné 
stránky, které v Českém Krumlově 
vnímáte.“

Zde uvádíme jen shrnující 
wordcloud pro ilustraci celkového 
vyznění. Kompletní záznam 

výstupů je uveden v 

samostatném sdíleném 

tabulkovém dokumentu  

dostupném na tomto odkazu.

uváděné 
hodnoty a 
pozitiva 
fráze dle 
četnosti 
témat 

respondenti dle bydliště

Domoradice

Horní Brána

Latrán

Nádražní 
Předměstí

Nové 
Dobrkovice

Nové Spolí

Plešivec

Sídliště Mír

Sídliště Plešivec

Sídliště Vyšný
Slupenec

Vnitřní Město
Vyšehrad

Vyšný



VÝSTUPY MINIDOTAZNÍKU: NEJ- PROBLÉMY A NEGATIVA

uváděné fráze dle 
četnosti

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis problémů a negativ, které 
vnímají v obci obyvatelé je 
vodítkem pro tvorbu vize a 
klíčových oblastí. Strategie může 
zejména prioritní problémy či 
skupinu souvisejících problémů 
řešit či hledat mechanismus, 
který je umožní řešit v rámci 
běžného provozu. 

Výběr nejvýraznějších vnímaných 
problémů a negativ vznikl 
krátkým on-line dotazníkem před 
veřejným plánovacím setkáním z 
odpovědi na otázku: „Uveďte 
prosím, 3 největší slabé stránky či 
negativa, které v Českém 
Krumlově vnímáte.“

Zde uvádíme jen shrnující 
wordcloud pro ilustraci celkového 
vyznění. Kompletní záznam 

výstupů je uveden v 

samostatném sdíleném 

tabulkovém dokumentu  

dostupném na tomto odkazu.

uváděné 
hodnoty a 
pozitiva 
fráze dle 
četnosti 
témat 

respondenti dle bydliště

Domoradice

Horní Brána

Latrán

Nádražní 
Předměstí

Nové 
Dobrkovice

Nové Spolí

Plešivec

Sídliště Mír

Sídliště Plešivec

Sídliště Vyšný
Slupenec

Vnitřní Město
Vyšehrad

Vyšný



VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ: HODNOTY V ÚZEMÍ

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis pozitiv / hodnot, které 
vnímají ve městě obyvatelé, je 
prvním vodítkem pro tvorbu vize 
a klíčových oblastí. Strategie by 
měla (alespoň prioritní) hodnoty 
chránit, podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných změnách 
nedošlo k jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví přísloví , 
nevylili dítě i s vaničkou. 
Zkušenosti potvrzují, že budoucí 
úspěch lze vždy snadněji postavit 
na rozvíjení toho dobrého, co už 
máme, než jen na vyřešení 
problémů.

Hodnoty vznikly na veřejném 
setkání v diskusi v pracovních 
skupinách seskupených převážně 
dle bydliště. Vždy byl nejprve 
vytvořen brainstormingem nad 
mapou seznam hodnot a poté 
každý účastník přidělením celkem 
10 prioritních bodů  označil své 
priority.

Zde uvádíme jen ukázku hodnot s 
vyšší prioritou. Kompletní 

záznam výstupů včetně 

prioritních bodů dle skupin je 

uveden v samostatném sdíleném 

tabulkovém dokumentu  

dostupném na tomto odkazu.

číslo STAV ÚZEMÍ MĚSTA: Hodnoty a pozitiva prioritní
v mapěvýstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) body

31 Historické centrum města – charakteristické, Genius loci, historická hodnota 61
71 Klášter – historický, přístupný 49

255 Otáčivé hlediště – originální, výrazné 43
194 Vltava – vodáci a koupání - čistá, tvoří charakter města, krumlovský maraton - komunitní, společenský život, volný čas 40
43 Vyhlídka Křížová hora – dominanta území, vyhlídka, cenná kaple, rekreační využití, silné místo 38

161 Zámecká zahrada – krásná a udržovaná; oblíbená, rekreační využití procházky, běh 36
120 Bývalá kasárna Vyšný – nevyužitý potenciál pro rozvoj a oživení města 32
38 Pivovarské zahrady – místo setkávání, kulturní a další akce 28

168 Hrad a zámek - dominanta + historická hodnota; kultivovaný veřejný prostor 28
170 Zelené horizonty (okolo města) – rekreační stezky, klid, na pohled nenarušené zástavbou 26
1020 Celé město - dostatek a rozmanitost zeleně (rekreace, krásné, charakteristické) 25
256 Městský park – místo setkávání, her, pozorování, tradiční události, hodnotná vegetace 24
172 za Dubíkem – rekreace – procházky, běh, cyklo, venčení psů navolno, dětské hřiště 20
184 Rekrační zóna Hornobránský rybník – setkávání místních, koupání, rekreace, rozmanité sporty zdarma, klid, dostatek zeleně 20
70 Růžová zahrada u synagogy – místo odpočinku a zklidnění sloužící občanům 19

159 Kvítkův Dvůr – architektonicky významná stavba, území dobré pro rekreaci nebo sport 19
121 Bývalý kamenolom Vyšný – tvoří potenciál pro přírodní koupaliště, adrenalin park, rekreační zónu apod. (existuje ekologická studie využití lomu, 1994) 18
164 Potenciál přírodního koupaliště 16
123 Pravý břeh Polečnice – potenciál využít území pro sportoviště, např. rozšíření tenisového centra, Padel centrum (populární rekreační sport) 15
1005 Náplavka - potenciál rozvoje, klid, klidný prostor u synagogy 14
165 Nákupní zóna – funguje dobře, kapacita na hranici únosnosti (nezvětšovat, pro další obchody využít jiná území) 13
1010 Horní Brána - klidné a příjemné bydlení, blízko do centra, regulovaná zástavba 13

44 Hezké výhledy na Krumlov 12
122 Vyšný nad garážemi - nevyužité pusté území tvoří potenciál: rekreační zóna, turistické a naučné stezky, výsadba vinice 12
190 Naučná stezka Vyšenské kopce – NPR, charakteristické; krásný vycházkový okruh, cyklotrasa; rekreace pro místní i turisty 12
1048 Obchůdky na starém Plešivci - zachování tradičního maloobchodu, nemusí se do supermarketu 12

87 Park v Jelence – každodenní rekreace, příjemné místo 10
163 Cvičák – rekreační využití, trasy pro procházky i běhání, klid potenciál pro outdoorové aktivity; rekreační přírodní zázemí pro sídliště Mír; biodiverzita 10
166 Komplex sportovišť u Polečnice – řada možností na jednom místě, oblíbené, využívané 10
147-
152

Šest zastavení cesty na Křížovou horu – architektonicky významný soubor 8

171 Jižní meandr – klid, odpočinek; výborné, že je průchozí 8
183 park nad Synagogou – klidné kvetoucí skryté místo, průchozí oběma směry, včetně schodů u domku Egona Schieleho. 8
191 Dobrý noční život v centru 8
227 Prostor u OD Terno, p.č.219/61 a 230/2 – potenciál pro park 8
1011 Kino - funguje to pro mladé, místo setkávání, kavárna s dětským koutkem a nekuřácká, multikulturní setkávání, debatní akce 8
1020 Celé město - dobré propojení s přírodou; krásné zkratky z města do krajiny, cesty např. Horní Brána, udržované pohybem místních, lépe propojit pro 

pěší užití
8

31 Centrum - dobrá péče o staré město 7



VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ: PROBLÉMY V ÚZEMÍ

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis problémů a negativ, které 
vnímají v obci obyvatelé, je 
vodítkem pro tvorbu vize a 
klíčových oblastí. Strategie může 
prioritní problémy či skupinu 
souvisejících problémů řešit či 
hledat mechanismus, který je 
umožní řešit v rámci běžného 
provozu. 

Problémy byly formulovány na 
veřejném setkání v diskusi v 
pracovních skupinách 
seskupených převážně dle 
bydliště. Vždy byl nejprve 
vytvořen brainstormingem nad 
mapou seznam problémů a poté 
každý účastník přidělením celkem 
10 prioritních bodů  označil své 
priority.

Zde uvádíme jen ukázku 
problémů s vyšší prioritou. 
Kompletní záznam výstupů 

včetně prioritních bodů dle 

skupin je uveden v samostatném 

sdíleném tabulkovém 

dokumentu  dostupném na 
tomto odkazu.

číslo STAV ÚZEMÍ MĚSTA: Problémy a negativa prioritní 
v mapěvýstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) body

73 Historické centrum – nevkusné obchody se suvenýry nemajícími nic společného s ČK, málo obchodů pro život 58
229 Bývalý hotel Vyšehrad – nevyužitý, chátrá, hyzdí okolí 46
120 Bývalá kasárna Vyšný – nevyužitý potenciál pro rozvoj a oživení města, poslední velký prostor pro využití 42
266 Autobusové nádraží – neudržované, špatná vizitka pro návštěvníky 40
265 Kruhový objezd u Porákova mostu - přetížený, ošklivý 39
185 Nevyužitý potenciál pro venkovní bazén 37
37 Českokrumlovský rozvojový fond – potřeba vymezit jeho aktivitu přesněji a s ohledem na veřejný zájem 28
35 Areál letního kina – dlouhodobě nefunkční areál, co s ním? 26

253 Carthamus energoblok – zápach obtěžující okolí, škodlivé látky v ovzduší 25

86
Nákupní zóna a přetížená navazující komunikace z Č. Budějovic do centra města - umístění všech obchodů na jednom území, které je z centra 
města dopravně dostupné po jedné komunikaci, jež je navíc tranzitní trasou 20

86 Obchodní zóna - nedůstojná brána do města: nehezké prostředí s příliš mnoho supermarkety, příliš velký poutač Kauflandu 14
255 Otáčivé hlediště – neujasněná budoucnost, neřešený problém, obava ze zrušení 14
269 Nedostatek bydlení – bytů, domů, stavebních pozemků 14
1014 Zastaralý bazén (doprava, vybavení) - chybí venkovní bazén, wellness 14
1073 obchvat - přetrvávající varianta 14

31 Parkování v centru - špatně se parkuje, placené parkování pro vyřízení si věcí, nedostatečně omezen vjezd pro neukázněné taxislužby 13
1035 CHKO brání obchvatu 13

31 Historické centrum města – ohrožení hodnoty zásahy do podoby objektů a reklamou, neestetické vizuální provedení provozoven 12
114 Plešivec - vodáci ruší - nevhodné chování, hluk 12
175 Chybí stezka podél Vltavy pro pěší a cyklo Pod Kamenem 12
1062 Chybí propojení nádraží - obchodní zóna 12
274 Střelnice – střelba ruší zvěř a lidi na procházkách, odráží se 11
184 Rekrační zóna Hornobránský rybník – špinavá voda, chybí posilovací a protahovací hřiště (i pro seniory) 10
1020 Úbytek obyvatel - celé město 10

31 Centrum - chybí centrum pro rodiče s dětmi, volnočasové zázemí pro mládež 9
218 Parkoviště pro autobusy – chybí WC, turisté využívají sráz 9
1020 Dvojí metr v přístupu policie (povolení, vyjímky, parkování) 9
1074 Chybí mosty (dříve byly - Pod Růží) 9

31 Centrum - problematická cyklodoprava skrz centrum 8
34 Kaplická ulice – zásadní cesta vedoucí k městskému úřadu ve velmi špatném stavu. 8

165 Nákupní zóna – kapacita na hranici únosnosti (nezvětšovat, pro další obchody využít jiná území) 8
178 Pokácené stromy podél řeky - je to holé prázdné 8
221 Silnice mezi kasárnami a Vyšným – chybí chodník a osvětlení 8
267 Parkování na Sídlišti Plešivec – obtížné parkování 8
1020 Celé město - kvalita komunikací - špatný stavební stav 8
1020 Špatná zorietovatelnost - informační systém (obtížná orientace v prostoru pro místní i turisty) 8
1027 Zóna Ambit - chybí komplet infrastruktura pro pěší i cyklo 8
1080 chybí osvětlení a přechod 8



VÝSTUPY PLÁN. SETKÁNÍ: HODNOCENÍ STAVU DLE TÉMAT

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis pozitiv / hodnot a problémů 
a negativ, které vnímají ve městě 
obyvatelé, je prvním vodítkem 
pro tvorbu vize a klíčových 
oblastí. Strategie by měla 
(alespoň prioritní) hodnoty 
chránit, podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných změnách 
nedošlo k jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví přísloví , 
nevylili dítě i s vaničkou. Prioritní 
problémy či skupinu souvisejících 
problémů může strategie řešit či 
hledat mechanismus, který je 
umožní řešit v rámci běžného 
provozu. 

Uváděné výstupy vznikly na 
veřejném setkání v diskusi v 
pracovních skupinách ve dvou 
kolech (takže účastník diskutoval 
většinou o 2 tématech). Vždy byl 
nejprve vytvořen 
brainstormingem seznam výroků 
a poté každý účastník přidělením 
celkem 5 prioritních bodů  v 
každém kole označil své priority.

Zde uvádíme jen výroky s vyšší 
prioritou. Kompletní záznam 

výstupů je uveden v 

samostatném sdíleném 

tabulkovém dokumentu  

dostupném na tomto odkazu.

CESTOVNÍ RUCH, IMAGE MĚSTA: 
Hodnoty a pozitiva prioritní body

výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016)
1.I

.
1.I

I.
2.I

.
2.I

I.
SOUČET

genius loci a architektura; autenticita - genius loci 8 5 10 23
bohatší kulturní život než v jiných městech 
srovnatelné velikosti 18 3 21
řeka - aktivity kolem řeky (zahrádky, vodáci, 
možnost zbudování rekreační zóny) 16 2 18
ekonomický přínost cestovního ruchu pro město; 
velký přínos po roce 1989 (2), pracovní příležitosti 
pro místní (9) 16 2 18
velmi vysoká hodnota značky (UNESCO), utváří 
"tvář ČR"; dobrá značka (z celosvětového hlediska) 11 0 7 18
zámek - dominanta, pohledy (na něj) 7 4 11
nadstandardní památková obnova 11 11
zajímavé kulturní akce - festivaly, slavnosti 9 9
různorodá a atrktivní nabídka - pro turisty i obyvatele 8 8
kulturní akce pro místní 3 2 5
podpora dlouhodobé turistiky 0 5 5
vnímaný jako kulturní město, rozšiřují je 
produkty(Krumlov card atp.) 4 4
skvělá lokace - vltava jako atraktivita (vodáci -
pestrost, kolorit) a v trojůhelníku Praha - Salzburk -
Vídeň 4 4
kosmopolitní charakter města 3 3
relativně otevřenější obyvatelé (kosmopolitní město 
s kontaktem se světem) 2 2
kláštery - relax zóna 2 2
jižní meandr - relax zóna 2 2
ubytovací kapacity - velké množství 0 0

CESTOVNÍ RUCH, IMAGE MĚSTA: 
Problémy a negativa prioritní body

výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016)
1.I

.
1.I

I.
2.I

.
2.II

.
SOUČET

přelidněné centrum (zejm. turisty s krátkou dobou pobytu) -
"Čínský Krumlov"; velké skupiny, masovost: nemístní 
průvodci, není regulátor (garance kvality, kontroly) (3), 
prodlévají déle do večera, ale nepřespí (0), vytlačují 
individuální turistiku (2) 16 10 1 27
chudý společenský život místních v centru 14 1 15
nedostatek kvalitních restaurací 11 11
marketingová strategie – nekvalitní, protože není dobře 
zacílená na segmenty turistů s potenciálem k delším 
pobytům 7 1 8
kruhový objezd - provizorní podoba 6 1 7
špatná navigace městem 4 3 7
krátkodobé návštěvy 5 2 7
slabá občanská angažovanost 7 0 7
přeplněná doprava 7 0 7
nedostatek kvalitních lidských sil 7 7
autobusové nádraží nereprezentativní, špatná navigace 5 1 6
nedostatečná kvalita pro náročnějšího turistu 6 6
celková přetíženost dopravy 6 6
chybí návaznost na stezky do okolí 0 5 5
místní nemají (praktický) důvod jít do centra 0 4 4
struktura (turistů) - chybí rodiny s dětmi - nemají zde zázemí 4 4
zákazníci se nevrací 4 4
turistům vadí nedopr. pěší zóny 0 3 3
může dojít k devalvaci hodnoty a značky UNESCO 0 3 3
sezónnost 3 3
asijská klientela - tlak na cenu 3 3
samotným turistům přelidněnost (velké skupiny) vadí, nevidí 
Čechy (nevidí autentický život) - Jak z toho ven? Jak 
regulovat? 0 2 2
lidé v centru nebydlí (hluk v noci) 0 2 2
nedostatečný podíl domácího cestovního ruchu 2 2
prostor u řeky není atraktivní k pobytu (chybí vhodný 
mobiliář, chybí stromy) 2 2
deziluze místních z cestovního ruchu (jako důsledek 



VÝSTUPY PLÁN. SETKÁNÍ: HODNOCENÍ STAVU DLE TÉMAT

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis pozitiv / hodnot a problémů 
a negativ, které vnímají ve městě 
obyvatelé, je prvním vodítkem 
pro tvorbu vize a klíčových 
oblastí. Strategie by měla 
(alespoň prioritní) hodnoty 
chránit, podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných změnách 
nedošlo k jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví přísloví , 
nevylili dítě i s vaničkou. Prioritní 
problémy či skupinu souvisejících 
problémů může strategie řešit či 
hledat mechanismus, který je 
umožní řešit v rámci běžného 
provozu. 

Uváděné výstupy vznikly na 
veřejném setkání v diskusi v 
pracovních skupinách ve dvou 
kolech (takže účastník diskutoval 
většinou o 2 tématech). Vždy byl 
nejprve vytvořen 
brainstormingem seznam výroků 
a poté každý účastník přidělením 
celkem 5 prioritních bodů  v 
každém kole označil své priority.

DOPRAVA - SYSTÉMY  A ORGANIZACE: 
Hodnoty a pozitiva prioritní body
výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) I. II. SOUČET

všude se dá dojít pěšky 14 3 17
dobrá prostupnost pro pěší 12 4 16
stará kajovská - in-line, cyklo 8 4 12
cyklostezky v okolí - velké množství 3 4 7
autobusy do Prahy (četnost, dostatečná rychlost, přímé 
spojení a pociťovaný komfort - Regiojet) 4 3 7
opravená trať (koridor) ČB - Volary 0 7 7
vlak do Domoradic (rekonstrukce) 2 0 2
vodní turistika - přináší charakteristickou skupinu 
uživatelů, tradiční spojení Krumlova s fenomenem 
vodáctví 2 0 2
elektrifikace přejezdů 0 2 2
opravené vlakové nádraží 0 1 1
dobře se parkuje v nemocnici 0 0 0

DOPRAVA - SYSTÉMY  A ORGANIZACE: 
Problémy a negativa prioritní body
výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) I. II. SOUČET
transit Krumlovem (auta) ruší, přetížené komunikace - chybí 
objízdná trasa 14 1 15
malá kapacita kruhových objezdů 11 1 12
kritický technický stav silnice z ČB 9 2 11
chybí propojení (sídliště) Mír - centrum - (sídliště) Plešivec 6 3 9
pocti nebezpečí (při cestě) ze (sídliště) Míru do centra - cyklo, 
pěší 3 2 5
špatný stav chodníků a komunikací 0 5 5

chybí lávka pro pěší pivovar Ambit (chybí osvětlení, otázka 
mostu v soukromém vlastnictví a jeho zpřístupnění) 4 0 4
neprůchozí most u ČOV 4 0 4
chybí cyklo-pěší stezka podél Vltavy pod kamenem 0 4 4
pocti nebezpečí (při cestě) na spojení (sídliště) Mír Horní brána 0 3 3
málo využívané stezky v okolí 3 0 3
do průmyslové zóny vede pouze jedna komunikace 0 3 3
Rožumberská: chybí chodník 0 3 3
MHD nevede přímo 1 1 2
Kaplická ulice je ve špatném stavu 0 2 2
chybí propojení za nádražím do továrny pro kola 0 2 2
Chybí integorvaná doprava v okolí 0 2 2
podjezd pod mostem u Ambitu je nepřehledný 1 0 1
špatně se parkuje u polikliniky, pošty, bazénu 0 1 1
chybí parkoviště u zastávky Domoradice 0 1 1
oblíbená rekreační cesta - stará Výšenská - jezdí po ní auta -
konflikt aut s chodci 0 0 0
autobusy: po zastavení u divadla se nemají jak vrátit 0 0 0
zóny neumožňují rezidentům zastavit v jiné části města 0 0 0
uživatelé novostaveb neparkují na svých místech 0 0 0
chybí propojení Petrův Dvůr - Boletice - cyklo 0 0 0
Chybí  propojení Velešín - Krumlov - Kájov - Kaplice veřejnou 
dopravou 0 0 0
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současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis pozitiv / hodnot a problémů 
a negativ, které vnímají ve městě 
obyvatelé, je prvním vodítkem 
pro tvorbu vize a klíčových 
oblastí. Strategie by měla 
(alespoň prioritní) hodnoty 
chránit, podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných změnách 
nedošlo k jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví přísloví , 
nevylili dítě i s vaničkou. Prioritní 
problémy či skupinu souvisejících 
problémů může strategie řešit či 
hledat mechanismus, který je 
umožní řešit v rámci běžného 
provozu. 

Uváděné výstupy vznikly na 
veřejném setkání v diskusi v 
pracovních skupinách ve dvou 
kolech (takže účastník diskutoval 
většinou o 2 tématech). Vždy byl 
nejprve vytvořen 
brainstormingem seznam výroků 
a poté každý účastník přidělením 
celkem 5 prioritních bodů  v 
každém kole označil své priority.

EKONOMIKA, FIRMY, PROSTŘEDÍ PRO 
PODNIKÁNÍ: Hodnoty a pozitiva

prioritní 
body

výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) I. II. SOUČET

čísté životní prostředí, místní zemědělství
1
7 1 18

poloha - spádové město (pro region) (potenciál pro 
další průmysl a služby) 9 2 11
vzdálenost do Rakouska a Německa - obchod a 
zahraniční firmy 9 2 11
turismus / cestovní ruch 8 2 10
vysoká nezaměstnanost - potenciál zaměstnanců 8 0 8
možnost / potenciál podnikání mimo sezónu 
(možnost využít pracovní sílu na jiné podnikání 0 7 7
Lipno - využití turistického ruchu i mimo sezónu v 
Českém Krumlově, vzájemné doplňování nabídky 0 5 5
město nakládá se svým majetkem prostřednictvím 
ČKRF (a ne přímo) 0 3 3

EKONOMIKA, FIRMY, PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ: 
Problémy a negativa prioritní body
výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) I. II. SOUČET

chybí technická vybavenost, pozemky pro bytovou výstavbu -
úbytek obyvatel 13 1 14
nedostatečná dopravní infrastruktura 12 1 13
neefektivní výběr místních poplatků - není přiznávána část 
ubytovaných a není nástroj pro kontrolu 12 0 12
nedostatečné dopravní napojení průmyslové zóny pro 
nákladní dopravu - profily a uspořádání 0 8 8
nízká kvalita restaurací 0 7 7
mimo sezónu je těžké se uživit - restaurace apod. nevyžijí z 
místních obyvatel 5 0 5
vysoká sazba daně z nemovitosti 4 0 4
nezúročená kauce při placení nájmu budov patřící ČKRF 3 1 4
průmyslová zóna ležící v CHKO - kazí ráz 0 4 4
dopravní společnosti mají omezený čas na dodávku zásilek 
(podnikatelé i občané) 0 4 4
vysoké nájmy ve vztahu k délce sezóny (zisk - léto, pak 
méně) 3 0 3
vysoká cena pozemků - nepřibývají firmy 3 0 3
firmy zde podnikají, ale nesídlí (nedaní zde) 1 2 3
nekvalifikovaná pracovní síla 0 3 3
znečištěné ovzduší od Energobloku 2 0 2
daně nejsou vztaženy i k turistům, jen na obyvatele 
(rozpočtové určení daní) 1 1 2
vysoká cena služeb ve městě (kvalita neodpovídá - hlavně 
restaurace) 0 2 2
jednostranná nabídka turistického ruchu (historie, památky) 0 1 1
vysoké ceny parkování 0 0 0
vysoké poplatky u zpoplatněných žádostí - zábory, využití 
veřejných prostranství 0 0 0
chybí VŠ - nedostatek pracovníků s vyšším vzděláním 0 0 0
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současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis pozitiv / hodnot a problémů 
a negativ, které vnímají ve městě 
obyvatelé, je prvním vodítkem 
pro tvorbu vize a klíčových 
oblastí. Strategie by měla 
(alespoň prioritní) hodnoty 
chránit, podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných změnách 
nedošlo k jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví přísloví , 
nevylili dítě i s vaničkou. Prioritní 
problémy či skupinu souvisejících 
problémů může strategie řešit či 
hledat mechanismus, který je 
umožní řešit v rámci běžného 
provozu. 

Uváděné výstupy vznikly na 
veřejném setkání v diskusi v 
pracovních skupinách ve dvou 
kolech (takže účastník diskutoval 
většinou o 2 tématech). Vždy byl 
nejprve vytvořen 
brainstormingem seznam výroků 
a poté každý účastník přidělením 
celkem 5 prioritních bodů  v 
každém kole označil své priority.

KULTURA A SPOLEČENSKÉ 
AKTIVITY: Hodnoty a pozitiva

prioritní 
body

výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 
2016)

I. II. SOUČE
T

ZUŠ a dům dětí aktivně tvoří kulturní a 
volnočasovou nabídku pro město 
(masopust) 0 17 17
mezinárodní hudební festival -
mezinárodní význam 0 16 16
zrekonstruované kino a středeční 
filmový klub s velkou návštěvností 0 13 13
aktivní divadlo, které je organizátorem 
řady dalších akcí, nejen divadlo -
výstavy, koncerty, poskytnuté zázemí 
spolkům, funguje jako kulturní centrum 0 9 9
na velikost města nadprůměrný počet 
lidí aktivních v kultuře a umění, 
jednotlivci i soubory 0 7 7
Krumlov je krásné město s opravenými 
památkami 0 6 6
Krumlov má bohatou a významnou 
historii 0 6 6
v Krumlově a okolí žijí cizinci (odliv z 
centra), multikulturní prostředí 0 5 5
velké množství mladých kapel 0 5 5
unikátní divadelní scény (infrastruktura) 
mezinárodního (barokní divadlo) a 
celostátního významu (otáčivé) 0 5 5
Krumlov má na svou velikost bohatou 
kulturní nabídku 0 4 4

KULTURA A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY: Problémy a 
negativa prioritní body
výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) I. II. SOUČET

chybí cíleně tvořený program v hudbě - multižánry - jsou tu pouze 
koncerty folkové a vážné hudby, žánorvá pestrost hudební nabídky 15 15
chybí multifunkční prostor, který snese i hlasitější produkce a nerušil by 
dění okoli 9 9
projekt ukradená galerie - chybí podpora města; zadupávání městem 9 9
ohňostroje ruší město 8 8
chybí kulturně komunitní akce ve veřejném prostoru a jejich podpora 
městem 8 8
chybí významné akce ve výtvarném úmění 8 8
chybí kvalitní prostor pro akce (velkokapacitní koncerty) ve veřejném 
prostoru - Kaufman… 7 7
chybí nabídka progresivních uměleckých žánrů obecně (odliv mladých) 7 7
Českokrumlovské slavnosti se zkomercionalizovali - už nejsou akcí s 
participací zdola, jak to bývávalo 6 6
celosezónní (červen - srpen) provoz otáčivého hlediště ruší hlukem 
lokalitu - je problém udělat jinou hlasitou akci - rušilo by otáčivé hlediště -
jeho monopol 5 5
chybí větší kino 4 4
nefunkční areál letního kina (hlasitá produkce, jen do 20:00, ruší 
obyvatele) 4 4
chybí podpora fabričky jako centra autentických žánrů 3 3
rozložení akcí a jejich podpora mimo sezónu 3 3
místní kapely, které mají potenciál, nemají kde hrát (problém hluku a 
nedostačujících prostor) 2 2
malá podpora města v informovanosti pro místní - Facebook města -
rychlý a aktuální - lidé neví o možnostech, jak se objevit v infonástroji 
města 2 2
otáčivé hlediště je vřed na barokní Zahradě 1 1
odborné přednášky na aktuální témata, společenská a kulturní (chyí) 1 1
moc mainstreamových filmů v kině 0 0
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současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis pozitiv / hodnot a problémů 
a negativ, které vnímají ve městě 
obyvatelé, je prvním vodítkem 
pro tvorbu vize a klíčových 
oblastí. Strategie by měla 
(alespoň prioritní) hodnoty 
chránit, podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných změnách 
nedošlo k jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví přísloví , 
nevylili dítě i s vaničkou. Prioritní 
problémy či skupinu souvisejících 
problémů může strategie řešit či 
hledat mechanismus, který je 
umožní řešit v rámci běžného 
provozu. 

Uváděné výstupy vznikly na 
veřejném setkání v diskusi v 
pracovních skupinách ve dvou 
kolech (takže účastník diskutoval 
většinou o 2 tématech). Vždy byl 
nejprve vytvořen 
brainstormingem seznam výroků 
a poté každý účastník přidělením 
celkem 5 prioritních bodů  v 
každém kole označil své priority.

PODPORA RODIN, BYDLENÍ, REKREACE, 
SLUŽBY: Hodnoty a pozitiva

prioritní 
body

výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) I. II. SOUČET

dobrá návaznost krajiny - (sídliště) Plešivec, město 
obecně

1
3 13

dostatek zeleně ve městě (mimo centrum), návaznost 
na okolí 5 5
revitalizace Hornobranský rybník - odpočinková zóna 3 3
kvalitní školství, existují MŠ, ZŠ, SŠ, zejména ZŠ Za 
Nádražím 3 3
dobrá zdravotní péče - kvalitní nemocnice, porodnice, 
dobří zubaři 2 2
pěkná, renovovaná, bezpečná, čistá sídliště 1 1
dětské hřiště na kvalitní úrovni - např. Hradební, U 
Horní brány, městský park…, dobře dostupné 1 1
funkční neziskový sektor - KoCeRo, mateřské centrum, 
boura CPDM - hl. komunitní sektor 1 1
existují rozmanitá pracovní místa 1 1
dostatek míst v MŠ 1 1
ochota dobrovolníků pracovat s dětmí - kroužky, využití 
volného času 1 1
okrajové části příjemné pro bydlení - klid (od dopravy a 
turistů) 0 0
bohatá kulturní nabídka pro občany 0 0
blízkost CHKO Blanský les - možnost aktivní rekreace 0 0
bezpečné město - lidé se znají, nízká kriminalita 0 0
existují služby pro seniory, např. pečovatelská služba, 
vzdělávání 0 0
existence chráněných dílen (u Madety, U Trojice) 0 0
existence sportovního areálu, je dostačující 0 0
existence cyklostezek v okolí 0 0

PODPORA RODIN, BYDLENÍ, REKREACE, 
SLUŽBY: Problémy a negativa prioritní body
výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) I. II. SOUČET

chybí cvičební hřiště pro seniory 9 9
zrušení senior taxi 5 5
odliv lidí 5 5
některá oddělení nemocnice mají špatnou pověst, lidé jezdí 
do ČB, např. chirurgie (špatná pověst konkrétních lékařů, 
neochota jmenovat) 4 4
chybí domy pro seniory umístěné v jednotlivých čtvrtí v 
blízkosti stávajícího bydliště 4 4
mladí odchází 3 3
nedostatek specializovaných prodejen - např. švadlenka 2 2
nejsou pozemky na výstavbu RD+BD 2 2
Plešivec, nádraží - okrajové části - chybí bankomaty, 
lékárna 1 1
chybí cyklostezky skrz centrum města - bezpečné propojení 
okrajových částí 1 1
chybí work-outové hřiště v jiných částech než na Dubíku, 
např. v městském parku, pod Depem 1 1
není VŠ (a mladí lidé z Krumlova odchází jinam a jiné nic 
nepřivede; pokud by zde byla VŠ, bude zde i jiný typ 
návštěvníků než turisté) 1 1
chybí orientační turistické značení (po městě) 1 1
chybí vyžití pro maminky s dětmi i pro jiné generace v zimě 1 1
nedostatek parkovacích míst pro invalidy u nádraží - sídliště 0 0
nedostatek bytů na pronájem 0 0
byty jsou drahé - na pronájem i nákup 0 0



VÝSTUPY PLÁN. SETKÁNÍ: HODNOCENÍ STAVU DLE TÉMAT

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis pozitiv / hodnot a problémů 
a negativ, které vnímají ve městě 
obyvatelé, je prvním vodítkem 
pro tvorbu vize a klíčových 
oblastí. Strategie by měla 
(alespoň prioritní) hodnoty 
chránit, podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných změnách 
nedošlo k jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví přísloví , 
nevylili dítě i s vaničkou. Prioritní 
problémy či skupinu souvisejících 
problémů může strategie řešit či 
hledat mechanismus, který je 
umožní řešit v rámci běžného 
provozu. 

Uváděné výstupy vznikly na 
veřejném setkání v diskusi v 
pracovních skupinách ve dvou 
kolech (takže účastník diskutoval 
většinou o 2 tématech). Vždy byl 
nejprve vytvořen 
brainstormingem seznam výroků 
a poté každý účastník přidělením 
celkem 5 prioritních bodů  v 
každém kole označil své priority.

SPRÁVA, SPOLUPRÁCE, 
INFORMOVANOST, ANGAŽOVANOST, 
VZTAHY: Hodnoty a pozitiva prioritní body
výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) I. II. SOUČET

v ČK nepřevládli developeři a mafiáni 7 7
rozvoj a podpora informačních a komunikačních systémů 
(+ trend) 6 6
stacionář na Vyšehradě 6 6
město zavrhlo trasu obchvatu v tělese trati 5 5
aktivní lidi (účast na SP...), zažít město jinak 4 4
nevidím diskriminaci, přijímáme cizince (nejsme 
xenofobní) 3 3
KUK 3 3
příhraniční spolupráce s Rakouskem 3 3
důvěryhodnější současné vedení města než to minulé 3 3
můžu ohlásti úřadu závadu, nedostatek (aplikace) 3 3
aktivní lidi pořádají/přispívají k akcím (živý Betlém..) + 
hudební Krumlov 2 2
lidi se znají - malé město 2 2
aktivní cizinci (podnikají, kultura) 2 2
kvalitní web 2 2
online přenost ze zastupitelstva - pokus 2 2
internetová televize (zdroj informací pro občana) 2 2
město podporuje ZUŠ, dětský sbor, děti 2 2
nebojím se o děti - nescházejí se to feťáci, vyloučená 
lokalita 1 1
máme pluralitní demokracii v ČK 1 1
kvalitní fungování neziskového sektoru v sociální oblasti 
- komunitní plánování,Rotary Club 0 0
noviny města (zdroj informací pro občana) 0 0
lepší se komunikace města s občany v ÚP a SP 0 0
město podporuje kulturní akce 0 0

SPRÁVA, SPOLUPRÁCE, 
INFORMOVANOST, ANGAŽOVANOST, 
VZTAHY: Problémy a negativa prioritní body
výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) I. II. SOUČET

rozdělené město, izolace sídlišť od centra, málo 
pozornosti sídlištím a okrajovým částem 12 1 13
nemravnosti ČKRF (struktura, střet zájmů - členové 
komise jsou zároveň žadateli nebo jsou ve spojení s 
žadatelskými organizacemi) 10 0 10
město slibuje a neplní (chybí peníze) 6 0 6
v SP chybí téma životního prostředí a sportu 0 6 6
nedostatčná komunikace města s občany v UP a SP 
(hlavně s vlastníky) 0 5 5
dostanu info a nemohu reagovat, chybí diskuze, 
odpověď 0 5 5
úřad neřeší problém (aktivně sám), čeká na stížnost 0 4 4
město nekomunikuje o důležitých věcech s lidmi, jichž 
se týkají (stromy - kácení) 0 4 4
chybí audit - je třeba tolik úředníků? 0 3 3
nevyřešená romská otázka, koncentrace, školy 0 3 3
nezájem města o širší okolí (např. likvidace MAS) 0 2 2
energeticky "drahá" radnice v Kaplické ulici 0 2 2
občané nejsou informováni o tom, co se jich týká 0 2 2
úřední deska nečitelná (malá písmenka) 0 1 1
neúčast občanů na jednání zastupitelstva (nemají 
dostatek informací) 0 1 1
aktivní stále stejná skupina lidí 0 1 1
absence osadních výborů 0 0 0
nové nápady (v kultuře) ne vždy podpořeny 0 0 0



VÝSTUPY PLÁN. SETKÁNÍ: HODNOCENÍ STAVU DLE TÉMAT

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Popis pozitiv / hodnot a problémů 
a negativ, které vnímají ve městě 
obyvatelé, je prvním vodítkem 
pro tvorbu vize a klíčových 
oblastí. Strategie by měla 
(alespoň prioritní) hodnoty 
chránit, podporovat či rozvíjet, 
aby při plánovaných změnách 
nedošlo k jejich narušení. Tedy 
abychom, jak praví přísloví , 
nevylili dítě i s vaničkou. Prioritní 
problémy či skupinu souvisejících 
problémů může strategie řešit či 
hledat mechanismus, který je 
umožní řešit v rámci běžného 
provozu. 

Uváděné výstupy vznikly na 
veřejném setkání v diskusi v 
pracovních skupinách ve dvou 
kolech (takže účastník diskutoval 
většinou o 2 tématech). Vždy byl 
nejprve vytvořen 
brainstormingem seznam výroků 
a poté každý účastník přidělením 
celkem 5 prioritních bodů  v 
každém kole označil své priority.

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, 
MLÁDEŽ, UPLATNĚNÍ 
MLADÝCH: Hodnoty a pozitiva prioritní body
výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) 1. I. 1. II. SOUČET

dobrá úroveň škol 8 8 16
nadstandardní ZUŠ - kvalita, úroveň 9 4 13
celé spektrum volnočasových organizací 
- DDM, školy, CpDM 0 12 12
koncepční práce s majetkem města - stav 
školních budov 11 0 11
velké množství rodičů, které se zajímají o 
školní aktivity 0 5 5
propracovaný systém podpory sportu 3 1 4
kapacita MŠ je dostačující 3 0 3
dobrá nabídka specializovaného a 
závodního sportu pro mládež 0 2 2

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, MLÁDEŽ, UPLATNĚNÍ 
MLADÝCH: Problémy a negativa prioritní body
výstupy veřejných plánovacího setkání (22. 4. 2016) 1. I. 1. II. SOUČET

sportovní a volnočasové "hřiště" a streetpark pro teenagery a 
alternativní (např. workout, lezecká stěna…) 7 7 14
chybí koncepce celoživotního vzdělávání 0 12 12
sportovní areál pro lokalitu Špičák (veřejnost i ZŠ TGM) 4 3 7
slabá nabídka "rekreačního", nezávodního sportu pro děti a 
mládež (např. Sokol) 0 5 5
rozdílní kvalita ZŠ 4 1 5
uplatnění mladých, zejména VŠ - pracovní nabídka, bydlení, 
podmínky pro život 5 0 5
neprovázání finančního ohodnocení učitelů s výsledky 
(studijními) žáků 4 1 5
přepis bydliště rodičů kvůli školám, prohlubování rozdílů mezi 
školami 0 4 4
chybí přehled volnočasové nabídky na 1 místě a v 1 čas 0 4 4
příliš feminizované školství 4 0 4
malá podpora technických kroužků 4 0 4
chybí VŠ 4 0 4
návrat fyz. trestů 0 3 3
alternativní vzdělávání 2 0 2
městská knihovna - stav infrastruktury 1 0 1
zrušení MŠ ve Vyšném 0 0 0
nabídka celoživotního vzdělávání (sociálně vyčleněné skupiny, 
senioři, rodiny s dětmi) 0 0 0
odliv SŠ studentů do ČB 0 0 0
poptávka převyšuje nabídku ZUŠ 0 0 0



VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ: PROBLÉMY DETAIL I.

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

U klíčových identifikovaných 
problémů, které mají 
komplexní povahu je velmi 
užitečné popsat a poznat 
mechanismy, jak fungují a 
příčiny u jejich kořenů tak, 
aby bylo možno v budoucnu 
navrhnout, jak řešit 
opravdové příčiny, ne jen 
potlačovat příznaky. 

Problémové stromy vznikly 
na plánovacím setkání v 
sobotu 23. 5. 2016 diskusí 
ve 4 pracovních skupinách.



VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ: PROBLÉMY DETAIL II.

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

U klíčových identifikovaných 
problémů, které mají 
komplexní povahu je velmi 
užitečné popsat a poznat 
mechanismy, jak fungují a 
příčiny u jejich kořenů tak, 
aby bylo možno v budoucnu 
navrhnout, jak řešit 
opravdové příčiny, ne jen 
potlačovat příznaky. 

Problémové stromy vznikly 
na plánovacím setkání v 
sobotu 23. 5. 2016 diskusí 
ve 4 pracovních skupinách.



VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ: PROBLÉMY DETAIL III.

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

U klíčových identifikovaných 
problémů, které mají 
komplexní povahu je velmi 
užitečné popsat a poznat 
mechanismy, jak fungují a 
příčiny u jejich kořenů tak, 
aby bylo možno v budoucnu 
navrhnout, jak řešit 
opravdové příčiny, ne jen 
potlačovat příznaky. 

Problémové stromy vznikly 
na plánovacím setkání v 
sobotu 23. 5. 2016 diskusí 
ve 4 pracovních skupinách.



VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ: BUDOUCÍ VLIVY I.

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Úspěšná strategie cílí na 
budoucnost a ne na protažení 
trendů minulosti. Má proto 
smysl se v pestré skupině 
zamýšlet nad tím, jaké výzvy a 
rizika v budoucnu mohou přijít 
ZVNĚJŠKU a obec je nemůže 
ovlivnit. A pak jimi dále 
prověřovat vizi, cíle a projekty. 
Tyto příležitosti a hrozby jsou 
dalším vodítkem pro tvorbu vize 
a celé strategie. Dobrá strategie 
je taková, která dokáže využít 
příležitostí a co nejvíce předejít 
důsledkům hrozeb vnějších 
vlivů. 

Příležitosti a hrozby, jak jsou zde 
uvedeny, byly popsány v diskusi v 5 
pracovních skupinách v sobotu 23. 
5. 2016 a poté doplněny o dva 
vnímané pohledy účastníků 
vyjádřené vždy 5 prioritními body –
co vidí racionální úvahou jako 
důležité (pravděpodobné nebo s 
velkým dopadem) a co v nich 
vyvolává emoce – čeho se bojí a na 
co se těší. Zde uvádíme ukázku 
cca. 1/3 příležitostí a hrozeb s vyšší 
prioritou. Kompletní záznam 

výstupů je uveden v samostatném 

sdíleném tabulkovém dokumentu  

dostupném na tomto odkazu.

body důležitosti
vnější vliv/trend

příležitosti - možné pozitivní dopady na 
život ve městě

hrozby možné negativní dopady na 
život ve městěracio emoce celkem

10 16 26 bude povolen provoz Energobloku 
(stanovisko krajského úřadu; dnes je ve 
zkušebním provozu)

zhoršení životního prostředí, snížení 
atraktivity, odchod jiných firem

16 8 24 stavba dálnice Linz - České Budějovice -
Praha

větší atraktivita města; může odlehčit 
dopravu, pokud se podaří odklonit část 
dopravy z Krumlova

kamiony objíždějící mýto - mohou 
projíždět Krumlovem

6 18 24 růst udržitelného životního stylu 1/ odklon od velkokapacitního turismu, 
2/ snížení ekologické stopu města + 
dopravy, 
3/ v důsledku lepší prostředí pro život 
místních

ekonomické ztráty z poklesu turismu 
(méně turistů z větších vzdáleností -
Američané, Korejci, Číňané)

9 15 24 klimatické změny - sucho, snížení 
podzemních vod

šance být vizionáři a připravit se lépe než 
ostatní a být zdrojem inspirace, možnosti 
dotací na retenci dešťové vody

nedostatek vody, zdražení vody

14 7 21 kraj nehraje (jen) roli koordinátora 
infrastruktury, ale koncepce obecně

sítě cyklostezek, koncepční řešení odpadů, 
investice obecně

11 6 17 smart cities - chytré řízení města efektivita, úspory, spravedlivější přístup ke 
zdrojům; nový typ navigace

"Big brother" - ztráta soukromí

7 9 16 nárůst regionálního (republikového) turismu 
Čechů

změna struktury klientely - rozvoj "slow" 
turismu, turistické využití i jiná místa  -
rozvoj podnikání, obnovení vztahu s 
okolními obcemi (mikroregionu)

celkový nárůst turismu ve městě

10 6 16 klíčová technícká infrastruktura zůstane 
mimo vlastnictví města - čistírna odpadních 
vod

omezí provoz a rozvoj města

5 9 14 UNESCO začne vymáhat své podmínky -
vyškrtnutí ze Seznamu přírodního a 
kulturního dědictví UNESCO kvůli otáčivému 
hledišti

změna skladby turistů snížení atraktivity města pro turisty a 
změna značky města

5 9 14 řešení krize českého školství - nová 
koncepce školství, lepší financování školství 
z vyšších úrovní (EU, stát, kraj)

inkluzivní vzdělávání, zvyšující se nároky na 
vzdělávání dětí, tlak rodičů - dopad na 
město ?

zúžení mantinelů pro vzdělávání, 
nezohlednění zájmů našich děí, 
zúžení svobody vzdělávací cesty 
(testování) - dopad na město ?

9 4 13 zvýšení byrokracie zatížení menších podnikatelů a 



VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ: BUDOUCÍ VLIVY II.

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

body důležitosti
vnější vliv/trend

příležitosti - možné pozitivní dopady na 
život ve městě

hrozby možné negativní dopady na 
život ve městěracio emoce celkem

9 4 13 zvýšení byrokracie zatížení menších podnikatelů a 
živnostníků a posílení velkých 
korporací - pokles autenticity

9 4 13 vojenský prostor Boletice se stane 
prostorem pro uložení jaderných odpadů

bude blokovat rozvoj lokality a zkazí 
značku města

9 4 13 inteligentní křižovatky zefektivnění řízení dopravy - zmenšení zácp
1 12 13 změna cyklu užívání čisté vody + 

nanotechnologické čištění
řešení situace s čistírnou odpadních vod nedostatek vody

7 5 12 integrovaná doprava snížení počtu aut, lepší životní prostředí
7 5 12 Povodí Vltavy si zachová technokratický 

přístup
klesá atraktivita Vltavy - neestetické 
úpravy, ničení přírody, neefektivní při 
ochraně před povodněmi, nereguluje 
vodáckou turistiku

9 2 11 rozvoj vzdělávání učitelů zařazení environmentálního vzdělávání , 
rámcový vzdělávací program - zlepšení 
vztahu dětí k místu, přírodě

4 6 10 stárnutí populace (zvyšování počtu seniorů) ekonomický přínos aktivních seniorů větší nároky na město - zátěž pro 
rozpočet

5 5 10 energetický zákon vyžaduje průměrnou 
spotřebu domu

kasárna mohou být prototyp, centrum 
expertizy; možné řešení pro osobní dopravu 
v koncích "lanovka", "pater noster"

7 2 9 nárůst nechuti k jinakosti (xenofobie) v ČR nárůst patriotismu krumlováků
4 5 9 CHKO a evropsky významná lokalita možnosti čerpání dotací omezení územního rozvoje
1 6 7 špatná pověst ČR v důsledku zahraniční 

politiky / diplomacie ČR
pokles návštěvnosti města

2 4 6 elektromobilita (auta i kola) cíleně ovlivnit image města, připravit se, 
zpřístupnění města a míst kolem města na 
kolech

změna veřejného prostoru, image

2 3 5 zavedení nepodmíněného základního příjmu ? ?
4 1 5 zvýšené náklady práce ze strany státu zvýšení ceny na zaměstnance - růst 

šedé ekonomiky, snížení 
konkurenceschopnosti služeb

5 nezodpovědná dotační politika státu v oblasti změna charakteru krajiny - solární 

Úspěšná strategie cílí na 
budoucnost a ne na protažení 
trendů minulosti. Má proto 
smysl se v pestré skupině 
zamýšlet nad tím, jaké výzvy a 
rizika v budoucnu mohou přijít 
ZVNĚJŠKU a obec je nemůže 
ovlivnit. A pak jimi dále 
prověřovat vizi, cíle a projekty. 
Tyto příležitosti a hrozby jsou 
dalším vodítkem pro tvorbu vize 
a celé strategie. Dobrá strategie 
je taková, která dokáže využít 
příležitostí a co nejvíce předejít 
důsledkům hrozeb vnějších 
vlivů. 

Příležitosti a hrozby, jak jsou zde 
uvedeny, byly popsány v diskusi v 5 
pracovních skupinách v sobotu 23. 
5. 2016 a poté doplněny o dva 
vnímané pohledy účastníků 
vyjádřené vždy 5 prioritními body –
co vidí racionální úvahou jako 
důležité (pravděpodobné nebo s 
velkým dopadem) a co v nich 
vyvolává emoce – čeho se bojí a na 
co se těší. Zde uvádíme ukázku  
cca. 1/3 příležitostí a hrozeb s vyšší 
prioritou. Kompletní záznam 

výstupů je uveden v samostatném 

sdíleném tabulkovém dokumentu  

dostupném na tomto odkazu.



VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ: BODY VIZE

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Vize  vystihne v pár větách 
podstatu strategie. 

V jakém městě chceme 
žít? Jaké jsou jeho 
nejdůležitější 
charakteristiky?

Vize je zrcadlem pro další 
tvorbu strategie i pro 
dilemata v rozhodování 
města. Pomáhá nám 
rozhodovat se, který cíl či 
projekt zvolit: Který nás 
přibližuje k vizi více? Který 
nás naopak odvádí či je 
nepodstatný?

Syrový základ pro vizi vznikl na 
plánovacím setkání v sobotu 
23. 5. 2016 brainstormingem v 
plénu a následným přidělením 
prioritních bodů (každý 
účastník 5 bodů souhlasu a 5 
bodů nesouhlasu). Tento 
základ byl následně upraven 
do výsledné podoby souvislého 
textu vize.

formulace bodu vize – zapsaná při brainstormingu
body souhlasu 

(důležitosti)
body 

nesouhlasu pozn. vysvětlení nesouhlasu

Udržíme historické, kulturní a přírodní bohatství po předcích (zůstává v UNESCO) 22
Město křížem krážem projdu pěšky a projedu na kole 17
Existují funkční nástroje strukturované zpětné vazby od občana k radnici 13
V roce 2030 je Český Krumlov zelené město, kde každý senior může posedět pod svým 
oblíbeným stromem, ke kterému se dostane pěšky i na invalidním vozíku, poslouchat zpěv 
ptáků a těšit se na příjemný kulturní zážitek 12
Školy (městská zařízení) poskytují prostředí pro fungující komunitní život ve svých lokalitách 10
Město Český Krumlov nemá nouzi o podnikavé lidi, kteří se neptají, co pro ně udělá, ale co 
oni mohou udělat pro něj 10
Město je blízce propojené s blízkým okolím a přírodou pro rekreaci 10
Všichni vědí včas co a proč se děje 9
Tranzitní doprava nemá negativní vliv na život občanů v Českém Krumlově 9
Historické centrum si zachovává Genia loci a je živým centrem komunity 9
Rodáci zůstávají žít a pracovat v Krumlově ( nebo se rádi vrací) 8
Pojďte se podívat jak v našem městě žijeme, ne co nám tady stojí 7
Nevítězí turistická lobby nad zájmy obyvatel Českého Krumlova 6 5 konfliktní, negativně formulováno

Centrum je centrem normálního života 6
Občané Krumlova vytvoří takové podmínky, aby turistika nevysávala, ale obohacovala 4 9 nejasné

Město je více energeticky nezávislé 3 11 nepatří do vize

V Krumlově žijí aktivní lidé, kteří se účastní komunitního života 3 1 ?

Občané, radnice,podnikatelé a všechny skupiny se spolu baví svobodně a otevřeně 2
V úvahách o mobilitě jsou okolní obce vnímány jakou součást města 2 2 výsek, úzké

Je dostupné bydlení pro rodiny s dětmi 2 2 nepatří do vize, ale do str. plánu ano

Turisté přicházejí během celého roku i na více dní 2
Dobrá komunikace je součást marketingu města 1 1
Jsme společenství lidí s hlavou v oblacích a nohama na zemi 1 3 Nekonkrétní, nedůležité

Školy a školky jsou dostupné bez nutnosti použít auto 1 11 již funguje

V centru se setkám s lidmi z různých částí světa a mohu si s nimi popovídat 1
Využíváme ke svému prospěchu (společenství) udržitelným způsobem jedinečnost města 2 ?

Turisté a turismus jsou ohleduplní vůči obyvatelům 12 nepatří do vize, ale do str. plánu ano

Město má pod kontrolou image města, která vchází z ostatních  bodů (tezí) 12 nepatří do vize, ale do str. plánu ano



VIZE – NÁVRH: ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2030

V Českém Krumlově si vážíme jedinečného historického, kulturního a přírodního bohatství 
zděděného po předcích, které bedlivě chráníme a citlivě rozvíjíme. Díky tomu je město 
zapsané na Seznamu přírodního a kulturního dědictví UNESCO a je atraktivní pro místní 
obyvatele i turisty, kteří přijíždějí na více dní v průběhu celého roku. Historické centrum si 
zachovává Genia loci a je živým centrem komunity, protože se daří nacházet a podporovat 
akce a služby zajímavé pro obyvatele i návštěvníky a pomalu se do něj vrací bydlení. 
Autenticitu života města a možnost stát se na chvíli jeho součástí oceňují i turisté.

Místní i návštěvníci město rádi křížem krážem procházejí pěšky a projíždějí na kole, 
protože se pohodlně a bezpečně dostanou do centra města za kulturou či na kus řeči, do 
centra čtvrti na sousedskou akci, do parku si oddechnout i do volné krajiny za rekreací. 
Kombinací organizačních opatření, využití chytrých technologií a stavebních úprav dochází 
ke zlepšování dopravní situace ve městě a snižování negativního vlivu dopravy. Daří se 
lépe provázat veřejnou dopravu s pěším a cyklo pohybem na straně jedné a 
automobilovou dopravou na straně druhé. 

Občané, radnice, podnikatelé a všechny skupiny se spolu baví svobodně a otevřeně. K 
tomu přispívá i otevřená radnice, která včas a podrobně informuje a umožňuje silné a 
strukturované zapojení obyvatel do plánování rozvoje města a života v něm a oceňuje 
jejich aktivitu. Ceský Krumlov nemá díky tomu nouzi o podnikavé lidi, kteří nečekají, co 
pro ně město udělá, ale sami hledají cesty co zlepšit a jak pomoci svému okolí. O žití v 
Českém Krumlově je zájem. Počet obyvatel se meziročně mírně zvyšuje, mladí rádi 
zůstávají i přicházejí – k tomu přispívá i dostupnost bydlení, rozvoj kvality okrajových 
čtvrtí, pestrá kultura a bohatá nabídka a rekreačního a sportovního vyžití.

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Vize  vystihne v pár větách 
podstatu strategie. 

V jakém městě chceme 
žít? Jaké jsou jeho 
nejdůležitější 
charakteristiky?

Vize je zrcadlem pro další 
tvorbu strategie i pro 
dilemata v rozhodování 
města. Pomáhá nám 
rozhodovat se, který cíl či 
projekt zvolit: Který nás 
přibližuje k vizi více? Který 
nás naopak odvádí či je 
nepodstatný?

Syrový základ pro vizi vznikl na 
plánovacím setkání v sobotu 
23. 5. 2016 brainstormingem v 
plénu a následným přidělením 
prioritních bodů (každý 
účastník 5 bodů souhlasu a 5 
bodů nesouhlasu). Tento 
základ byl následně upraven 
do výsledné podoby souvislého 
textu vize.



VÝSTUPY PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ: KLÍČOVÉ OBLASTI

Na plánovacím setkání byly formulovány náměty na klíčové oblasti, ve kterých se 
pracovní skupiny zaměří při své práci při promyšlení konkrétních akcí, úkolů a projektů, 
které jsou třeba pro dosažení změny v dané oblasti:

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Klíčové oblasti 
pojmenovávají  oblasti, ve 
kterých je nejvíce potřeba 
vymyslet a naplánovat  
nové aktivity, projekty či 
akce. Jedná se oblasti, kde 
je potřebné inovovat, dát 
dohromady nové náměty 
či záměry, nikoli o oblasti 
řešitelné běžnou agendou 
obce.

Právě v oblastech, kde je 
třeba inovací dává smysl 
zapojení lidí s cennými 
zkušenostmi a schopnosti 
i mimo vlastní vedení obce 
do pracovních skupin, 
které budou v oblastech 
pracovat na návrhu.

Prvotní návrh oblastí vznikl na 
plánovacím setkání v plénu v 
sobotu 23. 5. 2016, každý z 
přítomných pak mohl vyjádřit, 
zda má zájem být členem 
pracovní skupiny.

Námět na oblast

počet zájemců o 
pracovní skupinu -

první volba

počet zájemců o 
pracovní skupinu -

druhá volba
Pohyb po městě a propojení centra a okolí - mobilita, 
doprava 6 4
Image města, centrum, cestovní ruch, soužití turistů a 
běžného života obyvatel 6 6

Otevřenost, komunikace a dat, zapojení mladých, včetně 
podnikatelů, aktivity a aktivnost 7 5
Ochrana + propojení s okolím, rozvoj periferií  a 
okrajových čtvrtí pro běžný život 4 3
Celoživotní vzdělávání a volnočasové vyžití 4 4



KLÍČOVÉ OBLASTI – NÁVRH 1. OBLAST

1. Obraz města a cestovní ruch, centrum, soužití obyvatel města a turistů

Skupina bude hledat cestu k dlouhodobě udržitelnému cestovnímu ruchu - k rozložení 
návštěvnosti po území celého města i po kalendářním roce, omezení negativních vlivů cestovního 
ruchu na běžný život města, posilování synergie aktivit pro turisty a místní, “zkvalitnění” turistů 
směrem k jejich dlouhodobému pobytu a poptávce po autenticitě města, zážitků a produktů. 
Proto bude řešit například tyto tématické okruhy:

� Znovuuvědomění si hodnoty a významu kulturního a přírodního bohatství města zapsaného v 
UNESCO jakožto základu jeho kouzla i prosperity, který je nutno chránit 

� Obraz, image města vně (směrem k autenticitě a formování poptávky turistů po ní), 
interpretace kulturního dědictví a dialog současného a minulého

� Stanovování pravidel pro cestovní ruch v různých oblastech, např. ubytování, parkování, pohyb 
po městě, reklama, stavební činnost

� Zlepšení spolupráce mezi městem a podnikateli v cestovním ruchu a kulturními a dalšími 
aktéry (v oblasti stanovování cílů, hledání průniků v akcích mezi potřebami místních a turistů, 
výměny informací, organizace akcí apod.)

� Podpora akcí ze strany města (podpora akcí majících průnik mezi potřebami místních a turistů)

� Znovudefinování poslání, role a činnosti ČKRF 

� Zvýšení příjmů z cestovního ruchu do pokladny města (poplatky z ubytování, atp.), aby se 
mohly stát zdrojem pro ostatní městské investice (zvelebování veřejných prostranství pro 
místní komunity, rekreační možnosti apod.)

� Spolupráce s okolními obcemi, regiony (při prostorové distribuci turistů)

SKUPINA BUDE PRACOVAT V KOORDINACI S PRACÍ KPMG NA STRATEGII ROZVOJE CESTOVNÍHO 
RUCHU

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Klíčové oblasti 
pojmenovávají  oblasti, ve 
kterých je nejvíce potřeba 
vymyslet a naplánovat  
nové aktivity, projekty či 
akce. Jedná se oblasti, kde 
je potřebné inovovat, dát 
dohromady nové náměty 
či záměry, nikoli o oblasti 
řešitelné běžnou agendou 
obce.

Právě v oblastech, kde je 
třeba inovací dává smysl 
zapojení lidí s cennými 
zkušenostmi a schopnosti 
i mimo vlastní vedení obce 
do pracovních skupin, 
které budou v oblastech 
pracovat na návrhu.

Prvotní návrh oblastí vznikl na 
plánovacím setkání v plénu v 
sobotu 23. 5. 2016, každý z 
přítomných pak mohl vyjádřit, 
zda má zájem být členem 
pracovní skupiny.

1. oblast byla rozvedena do 
této navrhované podoby.



KLÍČOVÉ OBLASTI – NÁVRH 2. OBLAST

2. Pohyb a doprava po městě, propojení centra a okolí - mobilita

Skupina bude řešit pohyb po městě v celé šíři, která v sobě zahrnuje nejen automobilovou 
dopravu, vyvážený a integrovaný rozvoj všech druhů dopravy tedy také cyklodopravu a pěší 
dostupnost, veřejnou dopravu. A vše včetně organizace, informací a vzájemných vazeb, jako 
například napojení centra na autobusové a vlakové spojení. Důraz bude kladen jak na běžný 
nezbytný pohyb, tak na rekreační pohyb a jeho propagaci. Řešení priorit této oblasti můžeme 
zahrnout do následujících bodů s hlavním cílem propojení všech typů dopravy pro snazší 
dostupnost a lepší bezpečnost:

� Požadavky na odborné analýzy a modelování dopravy (Multimodální model dopravní 
poptávky) ve městě Český Krumlov a blízkém okolí a ev. na další datovou základnu.

� Organizace silniční dopravy a parkování a odstavování (statické dopravy) a požadavky na 
infrastrukturu. (v reakci na přetížené silnice I. třídy + kruhové objezdy a problematické 
parkování v centru i parkování turistů včetně autobusů)

� Podpora a organizace nemotorové dopravy (pěší, cyklo, hipo) pro běžný nezbytný pohyb i 
rekreaci včetně atraktivity prostředí 

� Optimalizace veřejné dopravy

� Nástroje řízení poptávky po dopravě - cílené informace, kampaně, hodnocení dopadů záměrů 
na dopravní systém (transport impact assessment), parkovací systém

� Informační a navigační systém

� Revitalizace uličního prostoru a veřejných prostranství

� Monitoring a vyhodnocování v průběhu plánování i provozu

SKUPINA BUDE PRACOVAT V KOORDINACI S PŘÍPRAVOU A VÝSTUPY “KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ 
KONCEPCE MĚSTA” ZPRACOVÁVANÉ EXTERNÍ FIRMOU A DALŠÍMI PŘIPRAVOVANÝMI MATERIÁLY .

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Klíčové oblasti 
pojmenovávají  oblasti, ve 
kterých je nejvíce potřeba 
vymyslet a naplánovat  
nové aktivity, projekty či 
akce. Jedná se oblasti, kde 
je potřebné inovovat, dát 
dohromady nové náměty 
či záměry, nikoli o oblasti 
řešitelné běžnou agendou 
obce.

Právě v oblastech, kde je 
třeba inovací dává smysl 
zapojení lidí s cennými 
zkušenostmi a schopnosti 
i mimo vlastní vedení obce 
do pracovních skupin, 
které budou v oblastech 
pracovat na návrhu.

Prvotní návrh oblastí vznikl na 
plánovacím setkání v plénu v 
sobotu 23. 5. 2016, každý z 
přítomných pak mohl vyjádřit, 
zda má zájem být členem 
pracovní skupiny.

2. oblast byla rozvedena do 
této navrhované podoby.



KLÍČOVÉ OBLASTI – NÁVRH 3. OBLAST

3. Otevřené město - participace, komunikace spolupráce a podpora okrajových čtvrtí i žánrů

Skupina bude hledat cestu, jak vtáhnout občany i uživatele města do rozhodování a přípravy dění 
ve městě. Bude promýšlet, jak a podporovat a oceňovat aktivitu a spontaneitu, zlepšovat 
komunikaci i vzdělávání a osobní rozvoj. A také zlepšení v dosud okrajových oblastech - zlepšením 
života v okrajových částech města i v inovativních a dosud okrajových žánrech či aktivitách, které 
se vymaňují z image města jako historické kulisy. Proto bude řešit například tyto tématické
okruhy:

� Zlepšení kvality života v okrajových částech města skrze konkrétní úpravy dle poptávky občanů 

� Komunikace a informovanost, přímý dialog města s občany i podnikateli

� Participace, možnosti zapojení, podpora vlastní iniciativy občanů - témata projektů, formy, 
nástroje osobní i on-line, systémová participace, organizace na úřadě

� Možnosti osobního růstu, vzdělávání, motivace k aktivitě

� Formy a obsah podpory okrajových a inovativních trendů - kulturní, společenské a 
volnočasové aktivity 

� Otevřená data a způsob správy dat města, jejich sdílení, výměna informací

� Komunikace s vlastníky pozemků, příprava kvalitních podmínek pro bydlení a nastavování 
pravidel pro výstavbu

současný stav vize 2030 klíčové oblasti návrh úkoly a projekty

Klíčové oblasti 
pojmenovávají  oblasti, ve 
kterých je nejvíce potřeba 
vymyslet a naplánovat  
nové aktivity, projekty či 
akce. Jedná se oblasti, kde 
je potřebné inovovat, dát 
dohromady nové náměty 
či záměry, nikoli o oblasti 
řešitelné běžnou agendou 
obce.

Právě v oblastech, kde je 
třeba inovací dává smysl 
zapojení lidí s cennými 
zkušenostmi a schopnosti 
i mimo vlastní vedení obce 
do pracovních skupin, 
které budou v oblastech 
pracovat na návrhu.

Prvotní návrh oblastí vznikl na 
plánovacím setkání v sobotu 
23. 5. 2016.

3. oblast vznikla sloučením 
více návrhů ze setkání a byla 
rozvedena do této navrhované 
podoby.


