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ÚVOD 

Program rozvoje obce (PRO) představuje základní plánovací dokument měst a obcí, zakotvený v zákoně 

č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní koncepční nástroj při řízení rozvoje obce, neboť formuluje 

představy o budoucnosti obce a zároveň navrhuje činnosti vedoucí k naplnění stanovených představ.  

Smyslem programu rozvoje obce je: 

• komplexně zhodnotit situaci obce, zachytit hlavní problémy rozvoje obce a formulovat možná 

řešení; 

• stanovit hlavní oblasti rozvoje obce a sladit představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce; 

• sloužit jako podklad pro územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu obce; 

• zvýšit připravenost obce k získání vnějších finančních prostředků; 

• sloužit jako nástroj k efektivnějšímu využívání finančních prostředků z vlastního rozpočtu 

i dotačních programů; 

• sloužit jako podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. 

Program rozvoje města Bechyně obsahuje rozvojové priority města na období let 2022–2027. Program 

rozvoje města (PRM) má dvě základní části. Analytická část je zaměřená na zachycení stávajícího stavu 

ve městě a na formulování hlavních problémů rozvoje města. Návrhová část následně definuje 

dlouhodobou vizi směřování rozvoje města, definuje budoucí cíle a možné činnosti k jejich dosažení. 

Celý rozvojový dokument vznikal na základě důkladného poznání situace ve městě, názorů a potřeb 

občanů města, kteří měli možnost se do přípravy PRM zapojit prostřednictvím anonymního 

dotazníkového šetření. Na zpracování PRM se dále podíleli radní města a pracovníci městského úřadu, 

kteří postup zpracování průběžně projednávali a zajišťovali potřebné podklady. Zpracování 

komplexních podkladů a kompletaci díla, stejně jako metodické vedení celého procesu tvorby PRM pak 

zajišťovala Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s. 

Zpracování Programu rozvoje města Bechyně probíhalo od října 2021 do srpna 2022. Příprava a 

zpracování tohoto koncepčního dokumentu probíhaly v souladu s Metodikou tvorby programu rozvoje 

obce vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a v souladu s podpůrnou webovou aplikací tvorby 

PRO dostupnou na  www.obcepro.cz. 

Výsledná verze Programu rozvoje města Bechyně na období 2022–2027 byla schválena na zasedání 

zastupitelstva města dne 7. 9. 2022 usnesením č. 16/3-22/Z. 

 

http://www.obcepro.cz/
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A. 1 Charakteristika města 

1. Území 

Poloha 

Město Bechyně leží na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné, přibližně 25 km jihozápadně od města 

Tábor a asi 45 km severně od krajského města České Budějovice (viz obrázek 1). Město Bechyně 

katastrálně spadá do okresu Tábor, nachází se na jeho jihozápadní hranici s okresy České Budějovice a 

Písek. Tábor je zároveň příslušnou obcí s rozšířenou působností. V rámci ORP Tábor představuje 

Bechyně jedno z mikroregionálních center a je i jednou z obcí s pověřeným obecním úřadem (viz 

obrázek 2). Město je přirozeným správním, ekonomickým, kulturním a sociálním centrem území 

s vlastní matrikou, Stavebním úřadem a Obvodním oddělením policie. Plní obslužně-společenskou 

funkci pro danou oblast. Město Bechyně leží na průsečíku silnic II. třídy č. 135 a 122, poněkud stranou 

hlavních silničních i železničních tahů. Bechyně tudíž vlivem své „okrajové“ polohy při hranicích různých 

administrativních jednotek a mimo hlavní dopravní směry nedisponuje tak příznivou geografickou 

polohou z hlediska dopravní dostupnosti, dostupnosti služeb nebo pracovních příležitostí jako některá 

další srovnatelná sídla v okolí. Perspektivu zlepšení polohy města i jeho dopravní dostupnosti nabízí do 

budoucna kompletní dobudování dálnice D3, resp. D4 z Prahy do jižních Čech.  

Město je tvořeno třemi místními částmi – Bechyní, Hvožďany a Senožaty a celková rozloha města vč. 

všech jeho katastrálních území činí 2 129 ha. 

Obrázek 1: Město Bechyně a jeho poloha 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

 

http://www.mapy.cz/
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Jednou z hlavních dominant města je františkánský klášter s poutním kostelem a renesančním zámkem 

na mohutném skalnatém ostrohu. Vysoké břehy řeky Lužnice spojuje unikátní obloukový most, po 

kterém vede první elektrifikovaná trať v Čechách a nejdelší železniční přejezd v zemi.  

Mikroregion Bechyňsko (obce Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně, Haškovcova 

Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří) hraničí na jihozápadě a 

západě s územím obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou, na severozápadě s územím obce s 

rozšířenou působností Milevsko, na východě s územím obce s rozšířenou působností Soběslav. Celková 

rozloha mikroregionu je 132,34 km2 (tj. 13,2 % z celkové rozlohy správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Tábor). 

 

Obrázek 2: Město Bechyně a jeho poloha v rámci správního obvodu ORP Tábor 

 
Zdroj: ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/xc/orp_tabor 

 

Přírodní poměry 

Město Bechyně má trojúhelníkový tvar, leží na skalnatém ostrohu a je ohraničeno říčními toky Lužnicí 

a Smutnou. Reliéf je plochá pahorkatina v průměrné nadmořské výšce 400-450 m n. m., mírně 

ukloněná jižním směrem do kaňonovitého údolí Lužnice. 

Bechyně je součástí mírně teplé oblasti, konkrétně leží v klimatické jednotce MT 9 (dle E. Quitta, 1971). 

Klima je charakterizováno dlouhým létem, teplým a suchým až mírně suchým. Přechodná období jsou 



Program rozvoje města Bechyně 2022–2027 

7 

 

krátká s mírným až mírně teplým jarem a s mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a 

suchá. Sněhová pokrývka trvá krátce. 

Průměrná roční teplota vzduchu činí 8-9°C a průměrný roční úhrn srážek 600-650 mm. 

Tabulka 1: Vybrané klimatické charakteristiky území Bechyně 

  MT 9 

Počet letních dní 40 - 50 

Počet mrazových dní 110 - 130 

Počet ledových dní 30 - 40 

Průměrná lednová teplota (v °C) -3 - -4 

Průměrná červencová teplota (v °C) 17 – 18 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (v mm) 250 - 300 

Srážkový úhrn v zimním období (v mm) 400 - 450 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 

 

Co se týče hydrologických poměrů, městem protéká řeka Lužnice, která se poté u Týna nad Vltavou 

vlévá do Vltavy. Na jižním okraji města Bechyně se do Lužnice vlévá říčka Smutná. Celé území tak z 

hlediska vodního hospodářství spadá do povodí řeky Vltavy, do níž je z menší části odvodňováno přímo 

sítí menších říček a jejich přítoků, z větší části je odvodňováno prostřednictvím Lužnice a jejích přítoků 

(Smutná – další významný tok regionu s délkou 44 km, povodím o 247 km2 a průměrným průtokem 1,2 

m3 za vteřinu). Český hydrometeorologický ústav provozuje na Lužnici ve městě Bechyně hlásnou 

stanici. Měřicí profil je umístěn na levém břehu cca 150 m pod soutokem Lužnice s říčkou Smutná. Při 

záplavách v roce 2002 byly těžce poničeny části Bechyně ležící u toků Lužnice a Smutné. Město zasáhly 

i povodně v roce 2006. 

Na území města Bechyně se nachází celkem osm maloplošných chráněných území. Jedna lokalita spadá 

do kategorie NATURA 2000, tři lokality do kategorie Přírodní památka a ve čtyřech případech se jedná 

o památné stromy (více viz kap. 6. Životní prostředí). 

Správní členění města 

K městu Bechyně náleží 3 místní části, které tvoří 3 katastrální území. Severně od Bechyně se nachází 

místní část Senožaty, západní část katastru města tvoří rozlohou největší místní část Hvožďany. 

Tabulka 2: Město Bechyně a jeho místní části 

Město Katastrální území Rozloha k.ú. (v ha) 

Bechyně Bechyně 778 

Místní část Katastrální území Rozloha k.ú. (v ha) 

Senožaty Senožaty u Bechyně 254 

Hvožďany Hvožďany u Bechyně 1097 
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Obrázek 3: Město Bechyně a jeho místí části 

 
Zdroj: www.cuzk.cz  

 

Historické souvislosti 

Prostor dnešního města byl osídlen již od pravěku. V místech pozdějšího zámku pravděpodobně 

existovalo opevněné hradiště už na přelomu starší a střední doby bronzové a později snad i v době 

halštatské a laténské. Při rekonstrukci náměstí v roce 2011 našli archeologové množství keramiky 

a keltské osídlení z období prvního století před naším letopočtem.  

V 9. století bylo na ostrožně nad řekou vybudováno slovanské hradiště, které se podle Kosmovy 

kroniky stalo správním centrem kraje označeného jako provincia Bechin. První písemná zmínka o 

zdejším osídlení z roku 1167 uvádí bechyňského arcidiakona Dětleba.  

V roce 1268 místo získal král Přemysl Otakar II., který se zde rozhodl postavit svůj hrad. Jan 

Lucemburský pak roku 1323 v podhradí založil město. Po roce 1340 se v držení Bechyně střídají různé 

šlechtické rody – Šternberkové, Bechyňové z Lažan, Švamberkové i Rožmberkové a jako 

poslední Paarové. Nejvýznamnější majitelé Bechyně přitom byli Šternberkové (na které upomínají 

náhrobní kameny v klášterním kostele) a poté ve druhé polovině 16. století Rožmberkové. V té době 

došlo k významnému rozvoji města a k přestavbě původního hradu na renesanční zámek. Do roku 1776 

byla Bechyně krajským městem Bechyňského kraje, pak přišel úpadek na město okresní a postupná 

ztráta významu.  

Vedle zemědělské produkce se na Bechyňsku v této době rozvíjela výroba a zpracování železa a tuhy. 

Od 15. století ve městě vzkvétalo také hrnčířství, které zde založilo keramickou tradici. První keramická 

dílna tu vznikla koncem 19. století. V roce 1884 byla ve městě otevřena nejstarší odborná keramická 

škola v Čechách, která dodnes funguje a nadále se v ní vyučuje. 

http://www.cuzk.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prav%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradi%C5%A1t%C4%9B_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doba_bronzov%C3%A1_na_%C3%BAzem%C3%AD_%C4%8Ceska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C5%A1%C3%AD_doba_%C5%BEelezn%C3%A1_na_%C3%BAzem%C3%AD_%C4%8Ceska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C5%A1%C3%AD_doba_%C5%BEelezn%C3%A1_na_%C3%BAzem%C3%AD_%C4%8Ceska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%A9nsk%C3%A1_kultura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Archeologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Keltov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skaln%C3%AD_ostroh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1167
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcij%C3%A1hen
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Lucembursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Lucembursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternberkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bechy%C5%88ov%C3%A9_z_La%C5%BEan
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ni_ze_%C5%A0vamberka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEmberkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paarov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ternberkov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bechy%C5%88sk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1_%C5%A1kola_Bechyn%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_um%C4%9Bleckopr%C5%AFmyslov%C3%A1_%C5%A1kola_Bechyn%C4%9B
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Počátkem 20. století byla vyřešena i otázka komunikačního propojení města s okolím, v roce 1903 byla 

otevřena první elektrifikovaná železniční dráha v Rakouské říši, která spojovala Bechyni s Táborem. 

Město Bechyně je známé nejen výrobou keramiky, ale také lázněmi. Historické jádro města je od roku 

1990 městskou památkovou zónou. 

 

Zhodnocení: 

Silné stránky Slabé stránky 
• město jako centrum subregionu 

• atraktivní krajina, bohatá historie, 

významné památky 

• centrum města s památkovou zónou 

• poloha Bechyně jako „okrajového“ 

města  

• poloha města mimo hlavní 

dopravní tahy 

Příležitosti Hrozby 
• dobudování dálnice D3, resp. D4 

• tradice lázeňství 

• turismus (vodáctví) 

• tradice keramické výroby 

• ohrožení části území lokálními 

povodněmi 

 

 

2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

V Bechyni žilo na počátku roku 2022 celkem 4 900 obyvatel, z toho naprostá většina obyvatel připadá 

na samotné město Bechyně a zbytek (pouze cca 4 %) na jeho místní části (viz tabulka 3). Průměrná 

hustota zalidnění činí 230 obyvatel na km2, přičemž ale místní části jsou díky svému venkovskému 

charakteru osídleny jen velmi řídce, v Senožatech je hustota zalidnění cca 30 obyvatel na km2, 

v Hvožďanech je tato hodnota pouze asi 11 obyvatel na km2. Počet obyvatel místních částí je za 

posledních 8 let poměrně stabilní, ale spíše stagnuje. Pouze v Hvožďanech počet obyvatel nepatrně 

vzrostl, naopak v Bechyni a Senožatech počet obyvatel v posledních letech klesá. 

 

Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel města Bechyně a jeho místních částí (k 31. 12. daného roku) 

Město / rok 2014 2016 2017 

 

2018 

 

2019 2020 2021 Index změny 

2021/2014 

 

 

Bechyně  

 

4904 

 

4890 4890 4855 4772 4731 4698 0,96 

 
Místní část / rok   2017 

 

2018 

 

2019 2020 2021 Index změny 

2021/2014 

 

 

Hvožďany 

 

123 120 121 119 118 119 125 1,02 

Senožaty 

 

88 83 86 88 83 78 77 0,88 

Celkem 5115 

 

5093 5097 5062 4973 4928 4900 0,96 
Zdroj: MěÚ Bechyně 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na
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Celkový vývoj počtu obyvatel Bechyně nemá příliš příznivý trend. V posledních letech dochází 

k pozvolnému poklesu počtu obyvatel. V dlouhodobém vývoji, který naznačuje graf 1, je patrný velký 

nárůst obyvatel v 70. letech spojený s pronatalitní politikou státu a vysokou porodností. Absolutní růst 

obyvatel byl v této době ovlivněn také připojením místní části Hvožďany k Bechyni v roce 1980. V 90. 

letech pak dosahovala Bechyně svého populačního vrcholu, kdy počet obyvatel města přesahoval až 

do roku 2000 hodnotu 6 000. Od konce 90. let však již byl reflektován celostátní trend nižší porodnosti 

a migrační mobility a započal tak opačný trend postupného mírného poklesu počtu obyvatel. Již od 

roku 1997 můžeme pozorovat setrvale klesající trend, kdy se počet obyvatel každoročně snižuje, a to 

jak vlivem přirozeného úbytku, tak stěhováním obyvatel. Od roku 2020 se tak počet obyvatel města 

pohybuje již dokonce pod hodnotou 5000 obyvatel. Na přelomu tisíciletí ovlivnily negativní vývoj počtu 

obyvatel města i některé významné externí faktory, jako např. uzavření bechyňské pobočky textilního 

závodu Jitex Písek v roce 2002 nebo o něco později odchod armády z města, kdy došlo k uzavření 

vojenského letiště a ke zrušení, resp. výraznému zredukování tamní posádky. V posledních letech je 

ale klesající trend počtu obyvatel určován primárně přirozeným úbytkem počtu obyvatel a přirozenou 

migrační mobilitou.  

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel Bechyně v letech 1971–2021 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Negativní vývoj počtu obyvatel Bechyně vyniká i ve srovnání s vývojem počtu obyvatelstva 

v Jihočeském kraji a SO ORP Tábor, neboť v Bechyni je oproti oběma regionálním jednotkám patrný 

výrazný pokles počtu obyvatel. Mezi lety 2011–2021 se počet obyvatel města snížil přibližně o 8,5 %, 

zatímco v SO ORP Tábor byl počet obyvatel po celé sledované období v podstatě konstantní a v celém 

Jihočeském kraji byl do roku 2020 zaznamenán nepatrný nárůst cca 1 %. K výraznějšímu poklesu počtu 

obyvatel došlo na úrovni SO ORP Tábor i v případě Jihočeského kraje až v roce 2021, což lze vysvětlit 

pravděpodobně dopady pandemie Covid-19 a patrně také vlivem úpravy počtu obyvatel na základě 

výsledků SLDB 2021. Souhrnně však lze konstatovat, že ze srovnávaných územních celků má město v 
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posledních letech nejméně příznivý populační vývoj (srovnání všech tří územních celků je znázorněno 

na grafu 2).  

 

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 2011–2021 (v %, r. 2011 = 100 %) 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Na celkovém poklesu počtu obyvatel Bechyně se podílí jak přirozený úbytek populace, tak i převážně 

záporný migrační přírůstek. V posledních 10 letech město zaznamenává nepřetržitě přirozený úbytek 

populace, neboť zde každoročně umírá více osob, než kolik se narodí dětí. Pokud jde o přírůstek 

stěhováním, ten byl v letech 2007–2012 každoročně výrazně negativní, v posledních letech je migrační 

přírůstek střídavě mírně kladný a záporný. V tabulce 4 je přehledně zachycen celkový pohyb 

obyvatelstva města v letech 2007–2021. Jak je z dat patrné, za posledních 15 let nebyl ani jednou 

zaznamenán celkový přírůstek počtu obyvatel, každý rok se počet obyvatel města snížil zpravidla o 

několik desítek osob. Nejhorší situace byla v letech 2012 a 2019, kdy se počet obyvatel snížil během 

roku o více než 80 osob.  

Dá se říci, že demografický vývoj je v posledních letech ustálený, ovšem negativním směrem a je 

otázkou, zda lze v dalších letech očekávat změnu trendu postupného úbytku počtu obyvatel města. 

Mírně pozitivně lze vnímat zlepšující se stav z hlediska stěhování, kdy od roku 2015 bylo pouze jednou 

zaznamenané výrazně záporné migrační saldo, v ostatních letech se pohybuje v kladných číslech nebo 

kolem nuly. To by mohlo indikovat postupně se zvyšující zájem o bydlení v Bechyni. Zájem o bydlení ve 

městě je však zároveň do jisté míry tlumen nedostatkem ploch pro výstavbu rodinných domů a též 

cenovými relacemi stavebních pozemků, které jsou v okolních menších obcích nižší (podrobněji viz 

kapitola 5. Vybavenost).  
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Tabulka 4: Pohyb obyvatelstva v letech 2007–2021 

Rok 
Stav k 

1.1. 
Narození Zemřelí 

Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav      
k 31.12. 

2007 5 614 49 60 99 145 -11 -46 -57 5 557 

2008 5 557 59 54 127 148 5 -21 -16 5 541 

2009 5 541 54 63 92 139 -9 -47 -56 5 485 

2010 5 485 59 52 108 145 7 -37 -30 5 455 

2011 5 405* 53 54 84 151 -1 -67 -68 5 337* 

2012 5 337 45 64 104 167 -19 -63 -82 5 255 

2013 5 255 40 74 166 161 -34 5 -29 5 226 

2014 5 226 53 55 107 151 -2 -44 -46 5 180 

2015 5 180 32 68 156 146 -36 10 -26 5 154 

2016 5 154 44 70 132 131 -26 1 -25 5 129 

2017 5 129 60 66 142 140 -6 2 -4 5 125 

2018 5 125 52 78 148 150 -26 -2 -28 5 097 

2019 5 097 49 89 113 154 -40 -41 -81 5 016 

2020 5 016 40 100 116 107 -60 9 -51 4 965 

2021 4 892* 30 68 130 108 -38 22 -16 4 876* 

Pozn.: * r. 2011 a 2021 - počet obyvatel byl navázán na výsledky SLDB 2011, resp. SLDB 2021 

Zdroj: ĆSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR 

 

Na věkovém složení obyvatelstva se odráží trend postupného stárnutí obyvatelstva. V případě Bechyně 

je tento trend ještě závažnější než na regionální úrovni. Index stáří (tzn. počet osob ve věku 65 a více 

let, které připadnou na 100 osob ve věku 0-14 let) setrvale roste a ve srovnání s průměrem Jihočeského 

kraje (130,8) i celé České republiky (125,5) dosahuje ještě vyšších hodnot. V roce 2020 měl index stáří 

hodnotu 160,4, tzn., že v Bechyni připadlo na každých 100 dětí přibližně 160 osob v postproduktivním 

věku. Na začátku roku 2021 zde žilo 716 obyvatel ve věkové kategorii 0-14 let a 1 146 obyvatel starších 

65 let. Podíl jednotlivých věkových kategorií na celkovém počtu obyvatel Bechyně ukazuje tabulka 5. 

Ve srovnání s hodnotami za celý Jihočeský kraj má Bechyně o něco vyšší podíl starších obyvatel a též 

výrazně vyšší průměrný věk obyvatel, ten se v roce 2020 pohyboval na úrovni 44,8 roku. Věková 

struktura města je tedy méně příznivá než v rámci celého Jihočeského kraje, ve městě se intenzivněji 

projevuje postupné stárnutí populace.    

 

Tabulka 5: Věkové charakteristiky obyvatelstva k 31. 12. 2020 

Území 
Podíl obyvatel ve věkových kategoriích (v %) 

Index stáří 
Průměrný 

věk 0-14 15-64 65 a více 

Bechyně 14,4 62,5 23,1 160,4 44,8 

Jihočeský kraj 15,9 63,2 20,8 130,8 43,0 

Zdroj: ČSÚ 

 

V rámci vzdělanostní struktury má nejvíce obyvatel středoškolské vzdělání s maturitou a středoškolské 

vzdělání bez maturity, a to 34,3 %, resp. 32,5 % obyvatel starších 15 let (viz tabulka 6 a graf 3). Podíl 

vysokoškolsky vzdělaných na obyvatelstvu ve věku 15 a více let činí 13,8 %, základní vzdělání (včetně 

neukončeného) má 13,3 % obyvatel. Ze srovnání města s Jihočeským krajem a SO ORP Tábor vyplývá, 

že v Bechyni je o něco více obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou, a naopak podíl osob 

s vysokoškolským vzděláním je nepatrně nižší. Podíly ostatních vzdělanostních kategorií přibližně 
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odpovídají úrovni celého Jihočeského kraje i SO ORP Tábor. Obecně tedy platí, že vzdělanostní 

struktura Bechyně víceméně odpovídá průměru Jihočeského kraje. 

 

Tabulka 6: Struktura obyvatelstva města podle nejvyššího dosaženého vzdělání v r. 2021 

 počet % 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 4 157  

z toho 

bez vzdělání 19 0,5 % 

základní včetně neukončeného 554 13,3 % 

střední vč. vyučení (bez maturity) 1 351 32,5 % 

úplné střední (s maturitou), vč. 
nástavbového a pomaturitního 

1 427 34,3 % 

vyšší odborné vzdělání 60 1,4 % 

vysokoškolské 574 13,8 % 

nezjištěno 172 4,1 % 

Zdroj: SLDB 2021 

 

Graf 3: Obyvatelstvo starší 15 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání (data k březnu 2021) 

 
Zdroj dat: SLDB 2021 
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Sociální situace 

Národnostní menšiny: 

Identifikace národnostních menšin ve městě je ztížena nedostatkem relevantních dat. Při posledním 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 uvedlo přibližně 65 % místních národnost českou. Objevuje se 

zde i několik menších národnostních skupin (viz tabulka 7), z nichž nejpočetnější je slovenská (necelých 

1,5 % obyvatel). Nicméně přibližně 33 % všech obyvatel ponechalo kolonku národnosti nevyplněnou. 

Přítomnost národnostních menšin však nepředstavuje ve městě problém.  

Tabulka 7: Struktura obyvatel podle národnosti v roce 2021 

Národnost Počet obyvatel 

česká 3 131 

moravská 27 

slezská 1 

slovenská 73 

polská 2 

německá 9 

romská 2 

ruská 3 

ukrajinská 1 

vietnamská 18 

neuvedeno 1603 

Zdroj: SLDB 2021 

Sociálně slabé obyvatelstvo: 

Město samotné nesleduje podíl sociálně slabých obyvatel. Přestože se do této skupiny zahrnuje řada 

obyvatel bez zaměstnání nebo tzv. sociálně nepřizpůsobivých, není situace natolik vážná, aby město 

muselo zasahovat nad rámec daný zákonem. 

Podle oficiálních údajů Úřadu práce z července 2022 pobírá v rámci celého regionu Bechyňska1 sociální 

dávky v hmotné nouzi cca 55 obyvatel, dále cca 300 osob dostává sociální příspěvek na péči a 160 osob 

příspěvek na mobilitu. V celém území je vydáno přibližně 220 průkazů pro osoby se zdravotním 

postižením. Pokud jde o příspěvky státní sociální podpory, ty v území pobírá přibližně 550 osob, resp. 

rodin, z toho rodičovský příspěvek – 160; přídavky na děti – 242 a příspěvek na bydlení – 142 osob. 

Data samostatně za město Bechyně nelze z programových aplikací Úřadu práce získat, nicméně data 

za Bechyňsko se nijak výrazně neliší od regionálních průměrů. 

 

Spolková a informační činnost 

Na území města působí mnoho dobrovolných spolků v různých oborech jejich činnosti. Jejich přehled 

je uveden v tabulce 8. 

 

 
1 Do území Bechyňska spadají následující obce: Bechyně, Radětice, Rataje, Haškovcova Lhota, Sudoměřice u 
Bechyně, Bechyňská Smoleč, Hodětín, Hvožďany, Hodonice, Březnice, Nová Ves, Záhoří, Jamník, Lišky, Blatec, 
Dobronice. 
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Tabulka 8: Přehled významných spolků působících na území Bechyně 

Dobrovolný spolek 

Spolek tradičních keramických řemesel 

Bechyňský divadelní spolek Lužnice 

Český svaz včelařů – ZO Bechyně 

Český rybářský svaz, místní organizace Bechyně 

Duha – lidová dudácká muzika 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Bechyně 

Klub českých filatelistů v Bechyni 

Klub českých turistů – odbor Bechyně 

Podpůrná jednota svépomoc 

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně 

Spolek rodáků a přátel Bechyně 

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Bechyně 

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Bechyně 

Jihočeský golfový klub Bechyně 

Shotokan karate Klub Bechyně 

Beach klub Bechyně 

FC Bechyně 

HC Bechyně 

Šachový spolek Bechyně 

TJ Jiskra Bechyně 

TJ Bulldogs Bechyně 

K.O.L.A. 

Spolek Zářečáci 

Leteckomodelářský klub Bechyně 

Letci Bechyně 
Zdroj: MěÚ Bechyně 

Dobrovolným spolkům se každým rokem poskytuje z rozpočtu města účelová dotace na jejich rozvoj a 

vlastní činnost na základě vlastní žádosti. Vedle toho mohou spolky obdržet dotaci i na různé 

jednorázové akce. 

 

Tabulka 9: Přehled dotovaných místních spolků z rozpočtu města Bechyně na roky 2020 a 2021 

Místní spolek 2020 2021 

Spolek tradičních keramických řemesel 100 000 200 000 

Bechyňský divadelní spolek Lužnice 5 000 5 000 

Klub českých turistů – odbor Bechyně 10 000 10 000 

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně 65 000 110 000 

Spolek rodáků a přátel Bechyně 10 000 15 000 

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace 

Bechyně 

 

5 000 

 

5 000 

Český rybářský svaz, místní organizace Bechyně  

20 000 

 

Český svaz včelařů – ZO Bechyně 10 000  

Mezinárodní symposium keramiky, Bechyně – o.p.s.  90 000 
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Místní spolek 2020 2021 

Hanakai z.s.  15 000 

Zbytek světa Bechyně  60 000 

FC Bechyně 60 000 140 000 

TJ Jiskra Bechyně 155 000 60 000 

Shotokan karate Klub Bechyně 25 000  

K.O.L.A. 13 000 13 000 

Spolek Zářečáci 15 000 5 000 

Leteckomodelářský klub Bechyně 4 000 4 000 

Šachový spolek Bechyně 5 000  

Letci Bechyně 5 000  

  Zdroj: MěÚ Bechyně 

 

Dále Město Bechyně v roce 2021 podpořilo tyto organizace, které nemají sídlo přímo v Bechyni: Hospic 

Sv. Jana N. Neumanna, Domácí hospic Jordán, Autis centrum, Společnost pro ranou péči, Linku bezpečí, 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFO a obecně prospěšnou 

společnost Toulava, přičemž podpora těmto organizacím je vždy na základě nějakého vztahu k 

občanům města Bechyně. 

Město Bechyně pravidelně informuje občany o dění ve městě prostřednictvím Bechyňského městského 

zpravodaje. Městský zpravodaj je měsíčník, nevychází jen v lednu a o prázdninách (červencové vydání 

je vždy dvojčíslo na období červenec–srpen, prosincové a lednové vydání je též spojeno do jednoho 

čísla). Městský zpravodaj zpracovává Kulturní středisko města Bechyně, zpravodaj vychází v nákladu 

2 500 ks (letní a zimní dvojčíslo 2 800 ks) a je distribuován zdarma. Je rovněž dostupný v elektronické 

podobě na webových stránkách města www.mestobechyne.cz, kde jsou také zveřejňovány aktuální 

informace pro občany. 

 

Zhodnocení: 

Silné stránky Slabé stránky 
• postupně se zlepšující migrační saldo 

• aktivní spolková činnost s dlouhou tradicí 

• podpora spolkové činnosti ze strany 

města 

• kvalitně zpracovávaný městský zpravodaj 

• výrazný pokles počtu obyvatel 

města 

• negativní přirozený přírůstek 

populace 

• odliv obyvatel stěhováním 

• nepříznivá a dále se zhoršující 

věková struktura populace 

Příležitosti Hrozby 

• vznik dalších spolkových aktivit 

• zvýšení migrace obyvatelstva do regionu 

• podpora mladým rodinám 

• vylidňování města 

• postupné stárnutí populace 

• klesající porodnost 

• odchod mladých, 

vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel 

http://www.mestobechyne.cz/
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3. Hospodářství 

Ekonomická situace 

Na území Bechyně působilo k 1. 1. 2021 celkem 1 182 podnikatelských subjektů, z toho 903 

živnostníků. Pokud uvažujeme podnikatelské subjekty se zjištěnou aktivitou, těch bylo ve městě v téže 

době 562. Největší podíl ekonomických subjektů připadá na sektor služeb (69 %), dále na sektor 

průmyslu a stavebnictví (27 %), v zemědělství a lesnictví jich podniká pouze 4 %. 

Graf 4: Podíl podnikatelských subjektů v sektorech hospodářství k 1. 1. 2021 

 
Zdroj: ČSÚ 

Ve městě se v současné době nachází 3 větší zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 100 

zaměstnanců. Jedná se o Lázně Bechyně s.r.o., Domov pro seniory Bechyně a firmu LAUFEN CZ s.r.o., 

která reprezentuje významnou tradici keramických výrobců ve městě. Dalšími významnými 

zaměstnavateli jsou např. elektrotechnická firma MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s.r.o., Panství 

Bechyně CZ s.r.o. a dále příspěvkové organizace města Bechyně: Střední průmyslová škola keramická, 

Služby města Bechyně, Základní škola, Domov pro seniory. Vedle těchto hlavních zaměstnavatelů se ve 

městě nachází několik dalších menších subjektů, které též zajišťují pracovní příležitosti pro řadu 

místních (přehled zaměstnavatelů ve městě je uveden v tabulce 11). Ekonomika Bechyně je tak 

založena především na důležitém segmentu malých a středních podniků. V minulosti patřil 

k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v Bechyni též pobočný závod Jitex Písek, ale tento závod byl 

v roce 2002 uzavřen. 

 

Tabulka 10: Struktura ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců v letech 2016-2020 

  Registrované subjekty z toho subjekty se  
zjištěnou aktivitou 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Ekonomické subjekty celkem 1234 1209 1206 1188 1182 607 585 586 580 562 

Neuvedeno 728 730 714 701 702 103 108 96 95 84 

Bez zaměstnanců 401 378 391 391 397 399 376 389 389 395 

1 - 5 zaměstnanců 71 71 73 68 57 71 71 73 68 57 

4%

27%

69%

Podíl podnikatelských subjektů v sektorech 
hospodářství k 1. 1. 2021

Zemědělství, lesnictví, rybářství Průmysl a stavebnictví Služby
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  Registrované subjekty z toho subjekty se  
zjištěnou aktivitou 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

6 - 9 zaměstnanců 13 11 9 5 3 13 11 9 5 3 

10 - 19 zaměstnanců 8 6 8 12 12 8 6 8 12 12 

20 - 24 zaměstnanci 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

25 - 49 zaměstnanců 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

50 - 99 zaměstnanců 3 3 2 2 1 3 3 2 2 1 

100 - 199 zaměstnanců 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 

Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka 11: Podniky se sídlem na území města Bechyně se 6 a více zaměstnanci 

Název Název převažující činnosti  Název KATP 

Lázně Bechyně s.r.o. Ústavní zdravotní péče 100–199 zaměstnanců 

LAUFEN CZ s.r.o., pobočka 
Bechyně 

Výroba a prodej keramických sanitárních 
výrobků 

100–199 zaměstnanců 

Domov pro seniory Bechyně Ústavní sociální péče o seniory 100–199 zaměstnanců 

MICRO-EPSILON Czech 
Republic, spol.s r.o. 

Výroba měřicích, zkušebních a 
navigačních přístrojů 

50–99 zaměstnanců 

Střední průmyslová škola 
keramická, Bechyně, Písecká 
203 

Střední odborné vzdělávání na středních 
odborných školách 

50–99 zaměstnanců 

MĚSTO BECHYNĚ Všeobecné činnosti veřejné správy 25–49 zaměstnanců 

Mateřská škola Jahůdka, 
Bechyně, Na Libuši 859 

Předškolní vzdělávání 25–49 zaměstnanců 

Základní škola Bechyně, 
Školní 293 

Primární vzdělávání 25–49 zaměstnanců 

Základní škola Františka 
Křižíka Bechyně 

Primární vzdělávání 25–49 zaměstnanců 

Panství Bechyně CZ s.r.o. 
Lesní hospodářství a jiné činnosti v 
oblasti lesnictví 

25–49 zaměstnanců 

Lázně Jupiter Bechyně s.r.o. Ubytování 25–49 zaměstnanců 

Stanislav Návrat Výstavba bytových a nebytových budov 10–19 zaměstnanců 

Služby města Bechyně, p.o. 
Správa a údržba místních a veřejných 
účelových komunikací ve vlastnictví 
města 

10–19 zaměstnanců 

Základní umělecká škola 
Václava Pichla, Bechyně, 
Klášterní 39 

Umělecké vzdělávání 10–19 zaměstnanců 
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Název Název převažující činnosti  Název KATP 

Kulturní středisko města 
Bechyně 

Zábavní a rekreační činnosti j. n. 10–19 zaměstnanců 

Vodárenské sdružení 
Bechyňsko 

Shromažďování, úprava a rozvod vody 10–19 zaměstnanců 

K & K Poker s.r.o. 
Výroba ostatních betonových, 
cementových a sádrových výrobků 

10–19 zaměstnanců 

SNN Bechyně a.s. Výstavba bytových a nebytových budov 10–19 zaměstnanců 

ELEKTRO FILIP, s.r.o. Elektrické instalace 10–19 zaměstnanců 

PENZION u Pichlů s.r.o. Ubytování 10–19 zaměstnanců 

BOME s.r.o. Výroba základních chemických látek 10–19 zaměstnanců 

M a K s.r.o. Developerská činnost 10–19 zaměstnanců 

Tomáš Vaníček Smíšené hospodářství 10–19 zaměstnanců 

NYL CZ s.r.o. 
Stravování v restauracích, u stánků a v 
mobilních zařízeních 

10–19 zaměstnanců 

Pavel Červenka Smíšené hospodářství 6–9 zaměstnanců 

Miroslav Valenta 
Stravování v restauracích, u stánků a v 
mobilních zařízeních 

6–9 zaměstnanců 

Vlasta Drdová 
Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel 

6–9 zaměstnanců 

Zdroj: ČSÚ a vlastní rešerše na webových stránkách firem 

 

Město Bechyně se snaží zajistit vhodné podmínky pro podnikání a má kladný postoj k dalšímu rozvoji 

podnikání na svém území. Ve městě je dostatek ploch pro rozvoj podnikání, dle územního plánu z roku 

2016 jsou nové plochy pro výrobu a podnikání navrženy zejména na východní okraj Senožat, severní 

okraj Hvožďan. Služby občanské vybavenosti mohou vznikat rovněž na plochách městského centra. 

V současné době se zpracovává nový územní plán, do kterého budou zahrnuty další plochy pro 

podnikání a služby. 

Město Bechyně je díky svému přírodnímu prostředí, dochovaným památkám, množství vodních toků a 

ploch a kulturní nabídce hojně navštěvovanou oblastí. Právě služby v oblasti cestovního ruchu, 

lázeňství a kvalitní síť ubytovacích a stravovacích služeb jsou velkým potenciálem pro další rozvoj 

oblasti. 

Město vytváří prostor pro rozvoj podnikání zejména investicemi do technické infrastruktury města a 

jeho místních částí a také významnými investicemi do občanské vybavenosti. Také poskytuje prostor 

pro reklamní sdělení v Bechyňském zpravodaji a tradičně spolupracuje s místními podnikateli při 

konání společenských akcí, kde mají také možnost se prezentovat. V tomto smyslu město využívá i 
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potenciálu přítomnosti lázní a komunikuje s nimi ohledně kulturních a společenských akcí, zároveň 

probíhá oboustranná propagace jak ze strany města, tak lázní. 

Nabídka komerčních služeb ve městě je dle obyvatel města nedostačující. Ve městě se nachází tři 

supermarkety (Terno, COOP Tip Bechyně a Tesco) a další drobné služby, obyvatelé by však přivítali více 

obchodů a služeb, za kterými musí v současné době dojíždět do okolních větších měst. Nedostatek 

drobných služeb ve městě je do jisté míry ovlivněn i slabší kupní silou, někteří drobní poskytovatelé 

služeb byli nuceni svůj provoz uzavřít z důvodu nedostatečné poptávky. V současné době je 

připravován projekt výstavby nové obchodní zóny ve městě, která by se měla nacházet v prostorách 

bývalého závodu Jitex Písek. Záměr obchodního parku je plánován na ploše 1,1 hektaru a měl by být 

tvořen asi deseti vzájemně propojenými obchody. Tento retail park by měl zahrnovat nejen prodejnu 

potravin, ale též prodejny elektroniky, textilu, obuvi, provozovny služeb, parkovací plochy apod. 

Aktuální stav příprav je takový, že probíhá stavební řízení, které by mělo být v tomto roce ukončeno. 

Vlastní stavba by měla být zahájena v roce 2023 a dokončena v roce 2024.   

Pobočka České pošty a.s. se nachází na náměstí T. G. Masaryka a má otevřeno po celý den ve všechny 

pracovní dny a v sobotu v dopoledních hodinách. 

Trh práce 

Míra nezaměstnanosti je ve městě na relativně nízké úrovni. Podle ukazatele nezaměstnanosti 

zveřejňovaného MPSV činil na konci roku 2021 podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) 3,2 %. Ve srovnání 

s celým SO ORP Tábor (3,3 %) i obvodem obce s POÚ Bechyně (3,1 %) se jedná o srovnatelnou a 

pozitivní hodnotu. Ve stejném období bylo v Bechyni zaznamenáno 37 volných pracovních míst a 100 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání. To znamená, že na jedno volné pracovní místo ve městě připadá 

přibližně 2,7 uchazečů. Počet obyvatel v aktivním věku (15-64 let) činil 3 103, což představuje 62,5 % 

všech obyvatel Bechyně.  

Pozitivní je i dlouhodobější vývoj nezaměstnanosti ve městě, jak znázorňují data v grafu 5, neboť např. 

v roce 2014 byl podíl nezaměstnaných osob 7,5 % a v následujících letech nezaměstnanost výrazně 

klesala až na hodnoty 3,9 % v roce 2017 a dokonce 2,8 % v letech 2018 a 2019. Aktuální nepatrný nárůst 

podílu nezaměstnaných osob v posledních dvou letech souvisí patrně s důsledky pandemie Covid-19, i 

tak jde ale o velmi nízké hodnoty. K 31. 12. 2021 bylo ve městě evidováno 83 dlouhodobě 

nezaměstnaných (76 % všech uchazečů o zaměstnání), kteří jsou v evidenci déle než 12 měsíců. 
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Graf 5: Vývoj nezaměstnanosti v Bechyni v letech 2014–2021 (data k 31.12. daného roku) 

 
Zdroj: MPSV, https://www.mpsv.cz/web/cz/z-uzemniho-hlediska  

 

Podle SLDB 2011 vyjíždělo za prací z Bechyně celkem 531 osob, z toho přibližně 40 % do jiné obce 

v rámci okresu Tábor. Vzhledem k poloze města nesměřují vyjíždějící za prací do jednoho 

dominantního centra. Nejvíce zaměstnaných vyjíždí za prací do Tábora, a to 103 osob (tj. cca 20 % 

všech vyjíždějících za prací mimo obec). Mezi další významné cíle vyjížďky patří Praha (82 osob), Týn 

nad Vltavou (64 osob), České Budějovice (49 osob) a Temelín (40 osob). Pokud jde o žáky a studenty, 

z Bechyně vyjíždí do škol 267 osob, nejvíce pak do Tábora (93 osob), Českých Budějovic (61 osob) a 

Prahy (46 osob). Naopak do Bechyně dojíždělo v roce 2011 za prací 636 osob, přičemž nejvíce osob 

dojíždělo z Týna nad Vltavou (86 osob), Tábora (74), Sudoměřic u Bechyně (48) a Českých Budějovic 

(32). Kvůli neúplnosti dat v oblasti dojížďky a vyjížďky do zaměstnání v rámci SLDB 2011 jsou tyto údaje 

však pouze orientační. Aktuální data ze SLDB 2021 pak nejsou doposud dostupná vůbec.  

 

 

Tabulka 12: Počet osob vyjíždějících za prací a do škol 

 
Vyjíždějící do 
zaměstnání 

Žáci a studenti 
vyjíždějící do škol 

Celkem 905 384 

v tom 

v rámci obce 374 117 

do jiné obce okresu 210 104 

do jiného okresu kraje 206 87 

do jiného kraje 99 74 

do zahraničí 16 2 

Zdroj: SLDB 2011 

Pozn.: údaje o vyjížďce za prací jsou použité ze SLDB 2011 a bude možné aktualizovat až po uveřejnění 

kompletních výsledků ze SLDB 2021 (v průběhu r. 2022). 
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Cestovní ruch 

Město Bechyně leží v malebné lesnaté krajině na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné, 24 km 

jihozápadně od okresního města Tábor. Známé je zejména lázeňstvím, dochovaným památkovým 

centrem s klášterem a zámkem a také výrobou keramiky. Jedná se o turisticky hojně navštěvovanou 

oblast. Informační centrum je umístěno v centru města, jeho návštěvnost v sezóně je průměrná, mimo 

sezónu nízká.  

Z pohledu návštěvníků je v regionu zajímavá především řeka Lužnice, kolem které prochází několik 

pěších a cykloturistických tras a jsou na ní vázány další významné turistické cíle (mosty Bechyňský a 

Stádlecký, zříceniny hradů Příběnice a Dobronice apod.). Městem procházejí turistické značky červená, 

zelená, modrá a žlutá, které spojují centrum města s hlavními turistickými zajímavostmi v okolí. Hlavní 

rozcestník se nachází na nám. T. G. Masaryka a u železniční stanice Bechyně. Z historického hlediska je 

významná červená pěší trasa č. 0104 (32 km) údolím Lužnice z Tábora do Bechyně. Jedná se o první 

českou pěší trasu, která se zařadila mezi nejlepší turistické trasy Evropy.  

Město Bechyně na svých webových stránkách uvádí následující pěší a cyklistické trasy. 

Pěší trasy: 

• Bechyňský vyhlídky okruh (4 km) 

• Na starou plovárnu, kolem vodopádu, k novému hřbitovu a zpět do Bechyně (5 km) 

• Okolo obory (7 km) 

• Okruh Židovou strouhou (11 km) 

• Okruh přes Dubový vrch (14 km) 

• Bechyně – Haškovcova Lhota – Rataje – Radětice – Bechyně (20 km) 

• Bechyně – Dobronice – Stádlec – Dobronice – Haškovcova Lhota – Bechyně (23 km) 

Cyklistické trasy: 

• Bechyně – Sudoměřice u Bechyně – Dudov – Třebelice – Dobronice – Bechyně (31 km) 

• Bechyně – Radětice – Bernartice – Borovany – Dražíč – Bechyně (33 km) 

• Bechyně – Stádlecký řetězový most – Čenkov – Bechyně (36 km) 

• Bechyně – Bechyňská Smoleč – Vyhnanice – Svinky – Klečaty – Březnice – Bechyně (36 km) 

• Bechyně – Koloděje – Týn nad Vltavou – Černická obora – Bechyně (43 km) 

• Bechyně – Bernartice – Sepekov – Opařany – Bechyně (43 km) 

 

Pamětihodnosti města Bechyně: 

• Zámek Bechyně se vypíná na úzké ostrožně, chráněné ze tří stran hlubokými zářezy Lužnice a 

říčky Smutné. V místě pravěkého a raně středověkého hradiště nechal majitel Přemysl Otakar 

II. po roce 1268 vybudovat kamenný hrad, o jehož vzhledu nemáme přesnější představu. 

Koncem 15. století byl hrad rodem Šternberků pozdně goticky přestavěn, jeho současný vzhled 

je však především výsledkem stavebních úprav a rozšíření za Petra Voka z Rožmberka. Během 

letní sezóny je zámek přístupný veřejnosti a konají se zde kulturní akce.  

• Klášter s kostelem na Nanebevzetí Panny Marie stojí na skále nad řekou Lužnicí. Původní 

stavba patrně z konce 13. století zanikla během husitského dobývání Bechyně roku 1422, na 

https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/bechynske-vyhlidky.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/na-starou-plovarnu-kolem-vodopadu-k-novemu-hrbitovu-a-zpet-do-bechyne.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/okolo-obory.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/okruh-zidovou-strouhou.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/okruh-pres-dubovy-vrch.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/bechyne-haskovcova-lhota-rataje-radetice-bechyne.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/bechyne-dobronice-stadlec-dobronice-haskovcova-lhota-bechyne.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/bechyne-sudomerice-u-bechyne-dudov-trebelice-dobronice-bechyne.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/bechyne-radetice-bernartice-borovany-drazic-bechyne.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/bechyne-stadlecky-retezovy-most-cenkov-bechyne.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/bechyne-bechynska-smolec-vyhnanice-klecaty-breznice-bechyne.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/bechyne-kolodeje-tyn-nad-vltavou-cernicka-obora-bechyne.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/vyletni-trasy/bechyne-bernartice-sepekov-oparany-bechyne.html


Program rozvoje města Bechyně 2022–2027 

23 

 

konci 15. století byl klášter v duchu pozdní gotiky znovu vystavěn. Obsahuje největší soubor 

sklípkových kleneb u nás. Dnes je opět majetkem františkánského řádu. Součástí areálu je i 

klášterní zahrada s možností příjemného posezení a krásným výhledem na údolí Lužnice 

rámované obloukem bechyňského mostu. 

• Kostel sv. Matěje je dominantou náměstí T. G. Masaryka. Původní stavba snad ze 13. století 

několikrát přestavována, nejvýznamněji počátkem 17. století, kdy byla přistavěna i věž, jedna 

z dominant města s krásným rozhledem po okolí. V baroku kostelu upraven štítem nad 

presbytářem. Historicky zajímavé vnitřní zařízení kostela pochází převážně ze 16.-18. století. 

• Kostel sv. Michaela leží mimo původní historické centrum města. Jedná se o raně barokní 

hřbitovní kostelík (1670) zajímavý svým centrálním kruhovým půdorysem představuje jednu z 

nejstarších raně barokních centrál u nás. Dnes slouží ke koncertním a výstavním účelům. Na 

přilehlém starém hřbitově rozsáhlý soubor litinových křížů. 

• Bechyňský most zvaný Bechyňská duha je most, který byl postaven podle projektu Eduarda 

Viktory, dokončen byl k 10. výročí republiky 28.10.1928. Nejvyšší železobetonový oblouk v 

tehdejší ČSR, výška nad hladinou řeky 50 m, rozpětí oblouku 90m a délka 203,38 m. Most je 

určen pro silniční i železniční dopravu. 

• Historická železnice na trase Tábor-Bechyně byla postavena jako první elektrifikovaná dráha 

na území Rakouska-Uherska, dokončena roku 1903. Trať, která původně končila před Bechyní 

v místě starého nádraží, byla po dostavbě mostu v roce 1928 protažena až do města. 

 

Další turistické cíle v okolí: 

• Černická obora, založena Petrem Vokem v r.1586, zaujímá rozlohu něco málo přes 2 000 ha a 

je v ní 6 rybníků. K nejznámějším patří Rytíř, využívaný k rekreačním účelům, dále Starý, Nový, 

Vyhnanický. Černická obora je i oblíbeným místem houbařů a sběračů borůvek. V oboře je 

zachována stavba loveckého zámečku, který nechal v letech 1792-93 postavit J.V.Paar. Lovecký 

zámeček byl v posledních letech rekonstruován a na rozlehlých loukách v jeho blízkosti bylo 

zřízeno nové golfové hřiště. 

• Dobronice leží asi 7 km od Bechyně. K návštěvě se nabízí především zřícenina hradu ze 14. 

století tyčící se na skalnatém ostrohu nad řekou Lužnicí.  

• Stádlec je obec vzdálená asi 10 km od Bechyně, kam byl na řeku Lužnici přenesen řetězový 

most postavený v letech 1847–1848 na Vltavě v nedalekém Podolsku. Na počátku šedesátých 

let dvacátého století byl most odborně rozebrán a v roce 1975 znovu sestaven právě ve 

Stádleci. Celková délka mostu je 157 metrů, šířka mostovky činí 6 metrů. Na zámku v obci 

Stádlec strávil svá poslední léta český vynálezce František Křižík, konstruktér bechyňské dráhy. 

• Vlastiboř a Borkovice jsou obce při silnici na Soběslav se zachovalými stavbami jihočeského 

lidového baroka z 1. poloviny 19. století. Součástí Borkovic je i osada Jitra s památnou 

myslivnou. Nedaleko obce se nacházejí borkovická blata, kde byla v minulosti prováděna těžba 

rašeliny. Nejzachovalejší část blat byla v roce 1980 vyhlášena chráněným územím a prochází 

jím 4,5 km dlouhá naučná stezka, jejíž velká část je přístupná i cyklistům. 

• Informační centrum jaderné elektrárny Temelín se nachází v renesančním zámečku Vysoký 

Hrádek, který stojí v bezprostřední blízkosti elektrárny. 

 

https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/pametihodnosti/bechynsky-most-zvany-bechynska-duha.html
https://www.mestobechyne.cz/cs/pro-navstevniky/pametihodnosti/historicka-zeleznice-bechyne-tabor.html
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Pro rozvoj cestovního ruchu je důležitou podmínkou dostatečná a kvalitní síť ubytovacích a 

stravovacích zařízení. Ubytovací kapacity ve městě jsou dostatečné. Značně k tomu přispívá především 

přítomnost lázní, které nabízejí dostatek ubytovacích kapacit pro své hosty. Přítomnost lázní přispívá 

též k tomu, že se výrazně zvyšuje průměrný počet přenocování návštěvníků ve městě, neboť lázeňští 

hosté přenocují ve městě zpravidla více dní (závisí na délce zdravotních procedur) než obvyklí turisté. 

Díky tomu se průměrný počet přenocování pohybuje v posledních letech nad hodnotou 9 nocí, což je 

výrazně více než v případě SO ORP Tábor (průměrně 3,8 přenocování v roce 2021) i v případě celého 

Jihočeského kraje (3 přenocování). Dlouhý průměrný pobyt hostů ve městě představuje značný 

potenciál pro další rozvoj cestovního ruchu a služeb souvisejících s tímto odvětvím. 

 

Tabulka 13: Kapacita a návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení 

 2018 2019 2020 2021 

Počet zařízení 9 9 8 9 

pokoje 390 418 373 369 

lůžka 812 878 762 769 

Hosté 15 237 16 313 11 934 12 498 

z toho nerezidenti 977 955 223 320 

Přenocování 139 037 148 559 111 523 117 355 

z toho nerezidenti 2 149 2 494 520 1 098 

Průměrný počet 
přenocování (noci) 

9,1 9,1 9,3 9,4 

Zdroj: ČSÚ 

 

Na území města se nachází cca 9 větších ubytovacích zařízení (s nejméně 5 pokoji nebo 10 lůžky) a 10 

restauračních zařízení.  

 

Hromadná ubytovací zařízení: 

Hotel Jupiter Libušina 188, Bechyně 

Hotel Panská nám. T. G. Masaryka 54, Bechyně 

Penzion Mlýn Na Prádle Prádlo 707, Bechyně 

Penzion a vinárna u Pichlů nám. T. G. Masaryka 141, Bechyně 

Penzion Villa Liduška Křižíkova vilová čtvrť 538, Bechyně 

Vila Elektra Parkány 537, Bechyně 

Orion kemp Hvožďany 

Lázně Bechyně Lázně 202, Bechyně 

Domov mládeže Písecká 203, Bechyně 
Zdroj: ČSÚ 

 

Restaurační provozy: 

Restaurace u Pichlů nám. T. G. Masaryka 141, Bechyně 

Restaurace Na Růžku Libušina 312, Bechyně 

Bamboo restaurace nám. T. G. Masaryka 9, Bechyně 

Restaurace Špajz nám. T. G. Masaryka 54, Bechyně 

Pizza Bechyně Písecká 376, Bechyně 
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Pivnice Kulturák 

 

Nádražní 602, Bechyně  

Café Restaurant penzion Electra Parkány 537, Bechyně 

 
Penzion Pod Skalou Pod Schody 509, Bechyně 

Ellie's Pizza & Kebab Kavarna & Cukrárna nám. T. G. Masaryka 10, Bechyně 

Restaurace Hotel u Draka  Libušina 199, Bechyně 

 

Jak dále ukazují data v tabulce 13, z hlediska ubytovacích kapacit bylo v Bechyni v roce 2021 cca 370 

pokojů a 770 lůžek. Oproti roku 2019 došlo z hlediska ubytovacích kapacit k dílčímu propadu 

spojenému s následky pandemie Covid-19. Obdobný vývoj zaznamenaly i počty hostů ve městě a počty 

přenocování. Zatímco v roce 2019 navštívilo Bechyni celkem přes 16 000 hostů, v roce 2020 to bylo již 

jen necelých 12 000. Podobně počty přenocování se mezi lety 2019 a 2020 snížily o 25 % z přibližně 

148 500 na 111 500. Nižší počty hostů i přenocování přetrvávaly i v dalším „covidovém“ roce 2021, i 

když došlo k mírnému navýšení těchto statistik. Tento mírně optimistický vývoj v roce 2021 by mohl 

naznačovat opětovné postupné oživení odvětví cestovního ruchu do dalších let. Právě segment lázní 

jako specifický typ zdravotního cestovního ruchu může představovat další potenciál pro rozvoj 

cestovního ruchu v Bechyni. 

Lázně Bechyně 

V bechyňských lázních se léčí choroby pohybového aparátu, především revma a ostatní artrózy, 

metabolická onemocnění s postižením kloubů, bolestivé syndromy šlach a svalů, předoperační a 

pooperační stavy, osteoporóza a další. K léčbě se využívá nejmodernějších metod – vodoléčba, 

elektroléčba, masáže, tělocvik individuální, skupinový i v bazénu, plavání, vířivé koupele, a zejména 

slatinné zábaly a koupele. Slatina, dovážená od Komárova z nedalekých jihočeských blat, je hlavním 

přírodním léčivým zdrojem zdejších lázní.  

Komplex lázní je umístěn v klidném prostředí na okraji města. V areálu lázní se nachází několik budov, 

které poskytují hostům ubytování různých kategorií. Centrem lázeňského areálu je moderní lázeňský 

hotel Olga, ve kterém se nachází přijímací kancelář i recepce, denní bar, ordinace lékařů, bazén s 

vířivkou a saunami a prostory pro poskytování léčebných procedur. 

 

Zhodnocení: 

Silné stránky Slabé stránky 
• nízká nezaměstnanost 

• diferencovaná struktura menších 

zaměstnavatelů 

• dostatek ploch pro rozvoj podnikání 

• spolupráce s místními podnikateli 

• tradice keramické výroby 

• množství atraktivit cestovního ruchu 

• dobré podmínky pro rozvoj 

podnikání v cestovním ruchu 

• atraktivní krajina, bohatá historie, 

významné památky 

• řeka Lužnice – turistika, vodáctví 

• nižší nabídka komerčních služeb 

(např. chybějící obchodní zóna) 

• nedostatečná kupní síla pro rozvoj 

drobných služeb 

• nutnost dojíždějí za prací, do 

středních a vysokých škol i za 

některými službami  

• nedostatek pracovních příležitostí 

ve městě 

• malý počet větších zaměstnavatelů 
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• významná tradice lázeňství, 

přítomnost lázní 

• dlouhé pobyty návštěvníků ve městě 

• dostatečná kapacita ubytovacích 

zařízení 

• menší nabídka produktů cestovního 

ruchu pro dlouhodobější pobyt 

návštěvníků města 

• nevyhovující stavebně-technický 

stav některých kulturních památek 

• špatný stav kempů v povodí řeky 

Lužnice v důsledku povodní 

Příležitosti Hrozby 
• kvalitní napojení na nadřazenou 

páteřní dopravní síť (dobudování 

dálnice D3) 

• podpora tvorby pracovních 

příležitostí pro různé skupiny 

obyvatel 

• podpora rozvoje podnikání 

• rozvoj segmentu lázeňství 

• návazné atraktivity a služby pro 

lázeňské hosty 

• růst nezaměstnanosti 

• vylidňování města a nedostatek 

pracovních sil 

• stěhování ekonomicky aktivních 

obyvatel za prací 

• epidemie a další zdravotní rizika 

(Covid-19) jako hrozba pro cestovní 

ruch 

 

 

4. Infrastruktura  

Technická infrastruktura  

Město Bechyně má zajištěnu veškerou technickou infrastrukturu. Místní části Senožaty a Hvožďany 

jsou napojeny na vodovodní řad a kanalizaci. Čistička odpadních vod je pouze ve městě Bechyně. Místní 

části Senožaty a Hvožďany nejsou dosud plynofikovány. Vodovodní řád i kanalizace prošly v posledních 

letech rekonstrukcí. 

Město Bechyně prostřednictvím společnosti Služby města Bechyně, p.o. zajišťuje likvidaci biologického 

odpadu na vlastní komunitní kompostárně v Senožatech. Vzniklý kompost se využívá v rámci údržby 

města. Společnost také provozuje sběrný dvůr a odváží objemný odpad, odpad z odpadkových košů a 

odpad ze hřbitova na řízenou skládku provozovanou obcí Chrášťany. Firma rovněž zajišťuje svoz 

biologického odpadu od občanů dle svozového kalendáře a vozí jej na kompostárnu Jarošovice. Odvoz 

použitých olejů, textilu, kovového a železného odpadu a nebezpečného odpadu mají na starosti další 

firmy z blízkého okolí. Komunální odpad je svážen od 100% obyvatel svozovou společností COMPAG 

Votice s.r.o., ta zajišťuje rovněž tříděný sběr. 

Dopravní infrastruktura 

Město Bechyně leží na jihozápadním okraji táborského okresu. Představuje poměrně významnou 

dopravní křižovatku dvou silnic II. třídy, jejíž význam lze označit za mírně nadregionální, byť hlavní tah 

(silnice II/137 – II/135 – II/122 z Tábora na Týn n. Vltavou) se města pouze dotýká na levém břehu 

Lužnice. Hlavní silniční komunikaci na území Bechyně představuje průtahový úsek silnice II/135  
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a II/122. Převažující tahy ve směru na Tábor jsou vedeny po silnicích II/135 a II/137 přes Malšice, pro 

severní část města Tábor (Pražské předměstí včetně nemocnice) po silnicích II/122, I/29  

a I/19 přes Opařany. Centrem města je dále vedena silnice III. třídy/1354 Bechyně – Radětice – 

Bernartice. Jižním okrajem řešeného území je vedena komunikace III/13720 směr Hodonice. Na 

severním okraji řešeného území je komunikace III/13714 na Bechyňskou Smoleč. Silnicí III. třídy 

(III/12217) je i původní trasa silnice (před stavbou bechyňského mostu) z náměstí přes Lužnici (s nově 

vybudovaným mostem) v místní části Zářečí na křižovatku se silnicí II/122. 

 

Tabulka 14: Komunikace procházející Bechyní 

Číslo Popis 

II/122 Sedlec-Prčice - Jistebnice - Opařany - Bechyně - Týn n. Vlt.- 

Dříteň - Netolice - Lhenice - Smědeč - Ktiš 

II/135 Dražíč - Bechyně - Soběslav 

III/1354 Bechyně – Radětice – Bernartice 

III/12217 Náměstí T. G. Masaryka – křižovatka se silnicí II/122 

III/13720 Bechyně - Hodonice 

III/13714 Bechyně – Bechyňská Smoleč 

 

Silnice II/135 je na průtahu městem zatížena 4,5 tisíci vozidel (při podílu těžké dopravy 12 %). Silnice 

II/122 je severně od Bechyně zatížena cca 1,7 tisícem vozidel/den (při podílu těžké dopravy 12 - 13 %), 

jižně od Bechyně 1,6 tisícem vozidel/den (při podílu těžké dopravy 16 %). Na průtahu městem dále 

peážuje se silnicí II/135 a je v tomto úseku (na mostě přes Lužnici) zatížena 4,3 tisíci vozidel/den (při 

podílu těžké dopravy 17 %). Silnice III. třídy/1354 Bechyně – Radětice – Bernartice, jejíž dopravní 

význam je nadmístní je zatížena 1 tisícem vozidel/den (při podílu těžké dopravy 13 %). 

 

Tabulka 15: Intenzita dopravy na vybraných úsecích v Bechyni 

Sčítací úsek Číslo silnice Osobní Nákladní Jednostopá Celkem vozidel za 24 h. 

2-2398 122 1350 261 11 1622 

2-2401 122 1553 221 6 1780 

2-2391/6 122 3596 735 30 4361 

2-3651 135 3938 559 52 4549 

2-4600 1354 887 130 3 1020 

Zdroj: Sčítání dopravy 2016 

 

Stav místních a účelových komunikací, stejně jako stav chodníků, polních a lesních cest v majetku města 

Bechyně vyžaduje neustálé opravy a investice. Město Bechyně vlastní cca 27 km těchto komunikací.  

O údržbu obecních komunikací se starají Služby města Bechyně, p.o. (technické služby města). 

Pro parkování osobních aut v centru města jsou zřízena parkoviště zejména na náměstí T. G. Masaryka. 

Individuální garážování osobních aut obyvatel rodinných domů je zajištěno z větší části na vlastních 

pozemcích či ve vlastních objektech. Pro hromadné parkování převážně pro obyvatele bytových domů 

jsou v sídlištích zřízeny řadové garáže. V roce 2015 došlo k vybudování nových parkovacích míst na 
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sídlišti Písecká, od roku 2015 až do současnosti na sídlišti Na Libuši a v roce 2019 na sídlišti Obránců 

míru. 

Městem také procházejí následující cyklotrasy: 

• 1137, 1093 - z Bechyně do Hvožďan (zde rozvětvení trasy 1137 pokračuje na Dražíč, 

Doubravu a Hosty, trasa 1093 vede k řece Lužnici a dále po pravém břehu do Koloděj nad 

Lužnicí), zde se trasy opět spojí a pokračují jako trasa 1093 do Týna nad Vltavou  

• 1098 - z Bechyně do Hodonic, Březnice, Smilovic, Dobšic a Třitimi do Týna nad Vltavou  

• 1136 - z Bechyně k řece Lužnici na Hutě, Černýšovice do Bechyňské Smolče a Černické obory 

 

Železniční doprava 

Železniční doprava je realizována na trati č. 202 Tábor – Bechyně (též tzv. Bechyňská dráha). Tato 

jednokolejná regionální elektrifikovaná trať je dlouhá 24 km a je provozována ve zjednodušené traťové 

technologii. Jde o nejstarší elektrifikovanou trať v bývalém Rakousko-Uhersku z roku 1903, která vedla 

tehdy na „staré nádraží“ v Bechyni na levém břehu Lužnice. Dnešní nádraží ČD bylo postavené po 

vybudování „duhového“ mostu z roku 1929. Tato unikátní trať je vnímána zpravidla jako technická 

památka. I tak ale na této trati jezdí obousměrně několik vlaků denně. V poslední době je doprava na 

trati mírně posílena, v pracovní dny jezdí vlaky ráno a odpoledne každou hodinu, přes léto jezdí 

pravidelné spoje po celý den. Kompletní rekonstrukce trakčního vedení je naplánována na rok 2023. 

Dopravní obslužnost 

Město není obsluhováno městskou hromadnou dopravou a na železniční síť je napojeno pouze 

regionální tratí č. 202 (viz výše). Dostatečný počet spojů zajišťuje autobusová doprava provozovaná 

ČSAD Autobusy Č. Budějovice a.s. ve spolupráci s táborskou firmou Busling spol. s r.o. a GW Bus a.s. 

Provoz je udržován na 12 linkách celkově 85 spoji (viz tabulka níže). V Bechyni se nachází celkem šest 

autobusových zastávek, které jsou situovány v centru města nebo v jeho okrajových částech, v každé 

místní části se pak nachází autobusové zastávky pro zajištění základní dopravní obslužnosti.  

Nejfrekventovanější jsou linky v severojižním směru Tábor – Bechyně – Týn nad Vltavou – České 

Budějovice. Největší počet spojů je veden po silnici II/135 na Tábor a II/122 na Týn nad Vltavou. 

Z Bechyně do Týna nad Vltavou jezdí v pracovní dny v průměru 23 přímých spojů tam i zpátky, o 

víkendu je to průměrně 6 spojů za den. Do Tábora jezdí z Bechyně v pracovní dny průměrně 12-13 

spojů, o víkendu je to 4-5 spojů denně. Do Českých Budějovic jezdí každý pracovní den přibližně 11 

přímých spojů, zpět do Bechyně je to 7 spojů. O víkendu jedou z Bechyně do krajského města pouze 

dva spoje tam a zpátky. Do Prahy se lze dostat v průměru jedním přímým spojem denně, o víkendu 

jsou to 4 přímé spoje (nepřímých spojů s jedním přestupem je do Prahy však poměrně dost). Nejvíce 

spojů do okolních měst jezdí v ranních hodinách, opačným směrem odpoledne. Vzhledem k odlehlejší 

poloze města od větších měst je dopravní obslužnost ještě relativně dobrá (přinejmenším do Tábora a 

Týna nad Vltavou).  
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Problémem je však postupné rušení některých autobusových linek (především přímých) a poměrně 

nízký počet spojů o víkendu. A dále je překážkou doba jízdy, což je však dáno též okrajovou polohou 

města. Do Tábora se lze z Bechyně dostat autobusem přibližně za 30-40 minut, vlakem za 45 minut. Do 

Týna nad Vltavou trvá cesta autobusem přibližně 20 minut. Do krajského města trvá cesta autobusem 

přibližně 60-80 minut, a to i přímými spoji. Do Prahy se lze z Bechyně s přestupem dostat v průměru za 

dvě a čtvrt až dvě a půl hodiny. Jízdní časy se postupně prodlužují s tím, jak jsou rušeny některé přímé 

linky. To se týká především spojů do Prahy, ale i některých linek do Českých Budějovic, kdy je nutné 

přestupovat v Týně nad Vltavou. Vzhledem k tomu, že uvedená města Tábor, České Budějovice, Týn 

nad Vltavou a Praha jsou hlavní centra dojížďky z Bechyně za prací a do škol, není situace z hlediska 

doby cestování ideální. 

Tabulka 16: Autobusové linky v Bechyni 

č. linky  název / trasa  linky počet spojů 

320924 Praha – Týn nad Vltavou – České Budějovice 4 

132101 
Praha – Jistebnice/Tábor - Bechyně - Týn nad 
Vltavou  6 

320001 
Praha – Tábor – Týn nad Vltavou – České 
Budějovice  2 

320720 
České Budějovice - Týn nad Vltavou – Bechyně – 
Tábor – (Praha – pouze so a ne) 18 

320760 Týn nad Vltavou - Březnice - Bechyně 7 

360057 Milevsko - Bechyně - Týn nad Vltavou  6 

370650 Prachatice-Vodňany-Týn n.Vlt.-Bechyně-Tábor 2 

390020 Bechyně - Opařany  8 

390180 Tábor - Bechyně 15 

390220 Radětice – Bechyně – Dražíč – Bernartice 9 

390221 Radětice – Bechyně - Chrášťany 4 

390830 
Bechyně - Sudoměřice u Bechyně – Hlavatce- 
Bechyně 4 

 celkem 85 
Zdroj: www.idos.cz 

 

 

Zhodnocení: 

Silné stránky Slabé stránky 
• stav technické infrastruktury v 

Bechyni 

• kvalitní systém nakládání s odpady 

• relativně dobrá dopravní obslužnost 

v pracovní dny 

• Bechyňská dráha 

• síť cyklotras 

• nekompletní technická infrastruktura 

v místních částech (např. plynofikace) 

• absence dopravních tras 

nadregionálního významu 

• slabší dopravní obslužnost z důvodu 

„okrajové“ polohy města 

• postupné rušení autobusových linek 

• nízký počet spojů o víkendu 
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• postupně se snižující využívání železniční 

dopravy 

• dopravní dostupnost krajského města 

Příležitosti Hrozby 
• kvalitní napojení na nadřazenou 

páteřní dopravní síť (dobudování 

dálnice D3) 

 

• růst intenzity dopravy a dopravního 

zatížení silnic ve městě 

• růst negativního vlivu dopravy na 

obyvatelstvo a životní prostředí 

• zrušení regionální železniční trati 

• průtahy při dobudování dálnice D3 

• zhoršování technického stavu 

dopravních tras 

 

 

5. Vybavenost 

Bydlení 

Pokud jde o údaje k domovnímu a bytovému fondu, problémem je jejich dostupnost, neboť výsledky 

ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021 nebyly za tuto oblast doposud plně zveřejněny a výsledky ze 

Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 již nemusí být zcela aktuální. Nicméně podle údajů ze Sčítání lidu, 

domů a bytů bylo v roce 2011 v Bechyni celkem 1 040 domů, z toho 24 % neobydlených. Bytů bylo 

celkem 2 704, z toho 2 240 obydlených – podíl neobydlených bytů tak činil přibližně 17 % z celkového 

počtu bytů. Ze všech neobydlených bytů, kterých bylo ve městě v roce 2011 celkem 464, jich přibližně 

42 % (193) slouží k rekreaci. V Bechyni se nachází poměrně velký počet bytů v bytových domech, v roce 

2011 to bylo celkem 1 500 bytů, tedy přibližně 67 % všech obydlených bytů. Bytů v rodinných domech 

zde bylo 681 (30,4 % obydlených bytů). Podíl nájemních bytů tvoří asi 40 % z celkového počtu 

obydlených bytů.  

Dostupná aktuální data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021 uvádějí, že se ve městě nachází celkem 

1 068 domů, z toho je 863 v soukromém vlastnictví, 43 ve vlastnictví města nebo státu a 129 domů je 

ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. Z celkového počtu domů jich 40 bylo postaveno po roce 2010, 85 

domů bylo postaveno mezi lety 2001 a 2010, 156 domů mezi lety 1981 a 2000, ostatní domy ve městě 

jsou starší. 

 

Tabulka 17: Domovní a bytový fond 

DOMY celkem 
rodinné 
domy 

bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

Domy úhrnem 1 040 825 181 34 

Domy obydlené 790 591 174 25 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 584 570 8 6 

obec, stát 116 1 107 8 

bytové družstvo 1 - 1 - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

57 13 43 1 
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BYTY celkem 
rodinné 
domy 

bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

Obydlené byty celkem 2 240 681 1 499 60 

z toho právní 
důvod 
užívání bytu 

ve vlastním domě 582 576 4 2 

v osobním 
vlastnictví 

481 - 480 1 

nájemní 899 8 846 45 

družstevní 83 - 83 - 

Zdroj: SLDB 2011 

Pozn.: údaje o domovním a bytovém fondu jsou použité ze SLDB 2011 a bude možné aktualizovat až po 

uveřejnění kompletních výsledků ze SLDB 2021 (v průběhu r. 2022). 

Město Bechyně spravuje celkem 480 bytů, z toho je 41 bytů v Domě s pečovatelskou službou. Město 

má ve všech bytech stále plnou obsazenost a zájem o bydlení v nich značně převyšuje nabídku (pokud 

se nějaký byt uvolní, město vždy registruje velký počet zájemců). Městské byty jsou postupně 

rekonstruovány, takže jsou v dobrém technickém stavu. Nájemné v městských bytech se pohybuje 

v příznivých cenových relacích. 

Naopak výstavba individuálních rodinných domů není v Bechyni v posledních letech příliš intenzivní. 

Zájem o výstavbu by sice byl, problémem je ale dostupnost stavebních pozemků, ve městě není 

dostatek vhodných ploch pro výstavbu rodinných domů. Navíc ceny pozemků v okolních menších 

obcích jsou příznivější než v Bechyni, takže zájemci o výstavbu rodinných domů zpravidla odcházejí 

tam.  

Za posledních 16 let (2006–2021) bylo v Bechyni dokončeno celkem 69 bytů (převážně v RD), přičemž 

nejvíce v roce 2008 (16 dokončených bytů). Problémem je, že většina nově dokončených bytů byla 

postavena v období let 2006 – 2010 (celkem 49 bytů), zatímco mezi lety 2011 a 2021 bylo postaveno 

20 nových bytů, z toho za posledních 5 let od roku 2017 pouze 6 bytů.  Pro lepší srovnání se za období 

2011–2020 jedná v průměru o 0,39 dokončeného bytu na 1000 obyvatel, což představuje výrazně nižší 

hodnotu než za celý Jihočeský kraj – v průměru 2,5 bytů na 1000 obyvatel. 

Rozvoj výstavby je z důvodu nedostupnosti pozemků omezený i do budoucna. Město dle územního 

plánu disponuje pouze několika vhodnými lokalitami. Pro výstavbu rodinných domů je vyčleněný např. 

pozemek na okraji Bechyně směrem na Senožaty, několik málo parcel by mohlo vzniknout v okolí 

internátu střední uměleckoprůmyslové školy. Pokud jde o další výstavbu městských bytů, v sídlišti Na 

Libuši by mohl do budoucna vzniknout jeden nový bytový dům, další byty by mohly vzniknout po 

případné rekonstrukci bytového domu v Senožatech. 

Školství a vzdělávání 

Na území města Bechyně se nachází jedna mateřská škola, dvě základní školy, jedna základní umělecká 

škola a jedna střední (uměleckoprůmyslová) škola. 

Mateřská škola Jahůdka je situována v klidné lokalitě města, má osm tříd s kapacitou 198 dětí. Všechny 

třídy jsou homogenní. V areálu jsou dva pavilony propojené spojovací chodbou a rozsáhlá školní 

zahrada s herními a sportovními prvky.  
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Základní škola Bechyně, Školní ul., má v aktuálním školním roce 200 žáků v 11 třídách. Součástí školy 

je školní jídelna, tři oddělení školní družiny a školní knihovna. Škola má velkou tělocvičnu, dvě školní 

hřiště, školní pozemek. Škola vyučuje podle vzdělávacího programu „Nová škola – brána do života“. Na 

základní škole pracuje celkem 21 pedagogických pracovníků, včetně vedení školy. Město Bechyně 

pravidelně investuje do oprav a rekonstrukcí školy nemalé částky. Za posledních deset let došlo 

k rekonstrukci podlahy ve školní kuchyni, podlahy tělocvičny, šaten, toalet a sprch. Bylo vybudováno 

nové multifunkční venkovní hřiště, atletická dráha s doskočištěm a výsečí na vrh koulí a přístupová 

bezbariérová cesta do školy z Písecké ulice. V celé budově školy byla vyměněna okna.  

Základní škola Františka Křižíka Bechyně má v aktuálním roce 261 žáků ve 14 třídách. Je to úplná 

základní škola s prvním i druhým stupněm, školní družinou a školním klubem. Od roku 2007 vyučuje 

podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání nazvaného "Škola pro děti". 

K přejmenování ze Základní školy Bechyně, Libušina 164 na Základní školu Františka Křižíka Bechyně 

došlo k 1. 9. 2014.  Školní klub nabízí zájmové kroužky pro děti ze všech bechyňských škol a škol 

z přilehlých obcí. Ve škole pracuje celkem 25 pedagogických pracovníků, včetně vedení školy. Díky 

finanční pomoci města byla v posledních letech opravena fasáda budovy školy, vyměněna okna, 

vybudovalo se venkovního víceúčelového hřiště a atletická dráha s doskočištěm a došlo k rekonstrukci 

učeben. 

Základní umělecká škola Václava Pichla, vyučuje žáky v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém 

oboru. Kapacita ZUŠ je 300 žáků. Dislokované pracoviště ZUŠ se nachází v prostorách základní školy v 

Sudoměřicích u Bechyně. 

Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně navazuje na tradici odborné školy keramické, která zde 

byla založena v roce 1884 k výchově kamnářů, hrnčířů a malířů keramiky. V současné době zde studuje 

více než 200 žáků ve čtyřech výtvarných oborech (keramika, průmyslový design, grafika, multimédia). 

Jako jediná škola v ČR umožňuje od roku 2015 získat maturitu v oboru Technologie keramiky, a to ve 

formě dvouletého zkráceného studia pro uchazeče, kteří již mají maturitu v jiném oboru, a pro 

pracovníky keramických firem. Od roku 2001 je zřizovatelem školy Jihočeský kraj. V posledních letech 

vykazuje škola stabilní počty žáků, od roku 2013 do roku 2021 na střední škole studovalo vždy více než 

200 žáků, počty se pohybovaly v rozmezí přibližně 200 až 230 žáků. 

Za dobu své existence škola vychovala více než 4 000 absolventů – umělců, řemeslníků, techniků, ale i 

učitelů, mezi nimiž jsou takové osobnosti jako Otto Gutfreund, Ladislav Zívr, Karel Kryl, Jan Kačer či 

Karel Roden. Škola měla velký význam pro rozvoj keramického průmyslu v Čechách, na Moravě a na 

Slovensku. Důležitá je i pro konání mezinárodních keramických sympozií, která probíhají jako bienále 

nepřetržitě od roku 1966. Jejich výsledky jsou vystaveny v Alšově jihočeské galerii v Bechyni a 

v Umělecko-průmyslovém museu v Praze. 

Součástí školy je domov mládeže, jehož kapacita postačuje pro všechny žáky školy. V domově 

mládeže je školní jídelna s možností celodenního stravování. 

Žáci a studenti z Bechyně často vyjíždějí zejména do středních škol mimo město, nejčastěji do Tábora, 

Českých Budějovic, ale i do Prahy. Podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vyjíždělo do Tábora 93 

a do krajského města 61 žáků a studentů. 
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Zdravotnictví 

V Bechyni se nachází 3 ordinace praktických lékařů pro dospělé, 2 ordinace praktických lékařů pro děti 

a dorost, 1 gynekologicko-porodnická ordinace, další 2 odborné ordinace. Naopak aktuálně není ve 

městě žádná ordinace stomatologa. Některé ordinace jsou soustředěny na jednom místě ve 

zdravotním středisku na adrese Čechova ul. 300, většina je rozmístěna po městě v soukromých 

objektech jednotlivých lékařů. Ve městě se nachází také 1 lékárna v Libušině ulici.  

Tabulka níže přináší seznam ordinací lékařů ve městě. 

Tabulka 18: Seznam lékařských ordinací ve městě Bechyně 

Jméno lékaře Zaměření Adresa 

MUDr. Koberová Ludmila praktický lékař pro dospělé Školní 1009 

MUDr. Sedláčková-Řezníčková Hana praktický lékař pro dospělé sídl. 5. května 896 

MUDr. Zeiner Karel praktický lékař pro dospělé Čechova 298 

MUDr. Mikulášová Zlatuše praktický lékař pro děti a dorost Čechova 300 

MUDr. Trucová Jitka praktický lékař pro děti a dorost Na Libuši 920 

MUDr. Stuchlíková Andrea gynekolog Čechova 300 

 

Dostupnost lékařské péče není ve městě příliš dobrá, což je způsobeno mimo jiné tím, že v poslední 

době několik lékařů ukončilo svou praxi, především stomatologů, kdy ještě v minulém roce působili ve 

městě 4 zubní lékaři, ale v letošním roce zde zůstal pouze jeden stomatolog a po jeho úmrtí již žádný. 

Město se intenzivně snaží tuto situaci řešit. Od září 2022 by měla nastoupit jedna zubní lékařka, zároveň 

bude město hledat další stomatology. Právě špatná dostupnost lékařské péče je vnímána jako problém 

i veřejností ve městě, neboť jak ukázaly výsledky provedeného dotazníkového šetření, lidem ve městě 

chybí více lékařů, především zubní lékař, pediatr a další specializovaní lékaři. Tato situace se však 

netýká pouze města Bechyně, nedostupnost lékařů představuje celospolečenský problém, kdy si 

jednotlivá města a obce při získávání kapacit lékařů v podstatě konkurují.   

Zdravotní záchranná služba zřizovaná Jihočeským krajem dojíždí v naléhavých případech do Bechyně 

z nemocnice Tábor. Ústavní péče, stejně jako dostupnost všech specializovaných lékařů, je pro 

obyvatele města Bechyně zajištěna též prostřednictvím Nemocnice Tábor. 

Další významnou zdravotnickou organizací v Bechyni jsou Lázně Bechyně. Jejich popis je uveden 

v kapitole Cestovní ruch.  

 

Sociální péče 

V Bechyni působí Dům s pečovatelskou službou a Pečovatelská služba města Bechyně a Domácí péče 

Tereza, která poskytuje zdravotní péči ve vlastním domácím prostředí klienta. 

Dům s pečovatelskou službou sídlí na adrese Školní 1009. Jedná se o dům s malometrážními byty a se 

zázemím pečovatelské služby. Okolí domu je upraveno jako park. V domě je 41 bytových jednotek, z 

toho 6 bytů 2+0 (cca 54 m2), 35 garsoniér, z toho 4 bezbariérové (cca 34 m2). V domě jsou dále 4 
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klubovny, výdejna jídel s jídelnou a Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje. Své zázemí 

zde mají dvě pečovatelky. Dům byl postaven městem Bechyně v roce 2004 s podporou Státního fondu 

rozvoje bydlení. 

Centrum pro zdravotně postižné Jihočeského kraje, o.s. poskytuje poradenské služby, jeho součástí je 

foniatrická pomoc a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.  

Domov pro seniory Bechyně na adrese Na Libuši 999 nabízí 127 lůžek ve 101 pokojích (75 jednolůžkový, 

26 dvoulůžkové). Poskytuje tyto základní služby: základní sociální poradenství, ubytování, stravování, 

ošetřovatelská a rehabilitační péče, sociální péče, paliativní péče a aktivity pro využití volného času 

klientů. Přestože byla v letech 2013-2014 postavena nová budova, a tím zvýšena kapacita domova pro 

seniory, stále to není dostačující. Jen v roce 2020 bylo evidováno 165 odmítavých žádostí z důvodu 

nedostatečné kapacity. 

Od února 2019 funguje v Bechyni Centrum pomoci u sv. Františka zaměřené na poradenskou činnost 

v oblasti hledání bydlení. Jedná se o pobočku Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou, která v rámci 

dalšího projektu vybudovala v centru sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu, v další fázi pak 

plánuje vznik bytů zvláštního určení pokryté službou podpora samostatného bydlení. 

Na území města Bechyně jsou také pravidelně realizovány terénní sociální práce s osobami užívajícími 

návykové látky, a to v rámci programu Jihočeským streetwork PREVENT. 

Rodičovské centrum Hrošík funguje v Bechyni již 7 let. Bylo zřízeno Kulturním domem jako centrum 

pro volnočasové aktivity rodin s malými dětmi. O provoz herny se aktuálně starají dvě dobrovolnice. 

Město Bechyně a mikroregion Bechyňsko má zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb z roku 2010. 

Dále je Bechyňsko zahrnuto do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tábor 2020-2022, ve kterém 

jsou popsány všechny cíle a opatření, které povedou k zajištění sociální péče a služeb a prevenci 

sociálně-patologických jevů.  

Kultura 

Kulturní život města, obzvláště v letních měsících, je poměrně aktivní. Odehrává se zde řada hudebních, 

divadelních či sportovních akcí většinou místního významu. Ve městě jsou obyvatelům i návštěvníkům 

k dispozici kulturní dům, městské muzeum a městská knihovna. Tyto objekty spravuje Městské kulturní 

středisko, které je také hlavním pořadatelem kulturních akcí. Mezi nejznámější akce patří: Bechyňské 

perlení, Divadlo v trávě a Nahlížení – jedná se o celostátní divadelní přehlídky (další akce viz tabulka).   

Kulturní dům, který disponuje sálem s kapacitou 390 míst a menším sálem pro 120 osob, dvěma 

klubovnami a přísálím, zajištuje společenské a kulturní akce všeho druhu. V městském muzeu je 

umístěna stálá expozice věnovaná historii Bechyně od doby kamenné do současnosti. Návštěvníci si 

mohou prohlédnout i různé sezónní výstavy. V rozlehlých prostorách bývalého zemědělského výkupu 

u autobusového nádraží vznikla v roce 2012 nová stálá expozice Hasičského muzea, které bylo původně 

v budově Městského muzea. Expozice keramiky Alšovy jihočeské galerie obsahuje rozsáhlou sbírku 

prací mezinárodních keramických sympozií. Galerie je umístěna v ulici Novodvorská čp.301 (bývalý 

dům služeb). Muzeum turistiky, jež je vůbec první muzeum tohoto zaměření v České republice, se 

nachází v budově bývalé židovské synagogy v Široké ulici, nedaleko od náměstí T. G. Masaryka. 
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V zámeckém parku v budově gotické sýpky mohou návštěvníci shlédnout expozici více než stovky děl 

sochaře Vladimíra Preclíka. 

Kino Bechyně promítá v objektu v Libušině ulici 3-4x týdně. 

Měsíčně se v Bechyni koná několik zajímavých kulturních akcí. Informace o těchto akcích lze získat 

v místním tisku – Bechyňský zpravodaj, na oficiálních stránkách města Bechyně a Městského kulturního 

střediska. 

Tabulka 19: Významné kulturní akce probíhající ve městě Bechyně  

Bechyňské perlení – celostátní přehlídka amatérské 
divadelní tvorby 

únor 

Jaro v Bechyni - jihočeská přehlídka dětských divadelních, 
loutkářských a recitačních kolektivů 

duben 

Bechyňský slet čarodějnic duben 

Letní zahradní hraní – koncerty různých hudebních žánrů 
pořádaných v klášterní zahradě. 

červen – srpen  

Divadlo v trávě – celostátní divadelní přehlídka červenec 

Bechyňský festival dechových hudeb srpen 

Bechyňské doteky – slavnost s řemeslným trhem a 
doprovodným programem 

srpen 

Nahlížení - celostátní středoškolská dílna divadla a 
dramatické výchovy 

říjen 

Lampionový průvod – rej světlušek listopad 

Výstava betlémů (ve Hvožďanech u Bechyně) prosinec 

Advent – rozsvícení vánočního stromu, troubení z věže, 
půlnoční mše 

prosinec 

Zdroj: kulturní středisko města Bechyně 

 

Sport, tělovýchova a volnočasové aktivity 

Centrem sportovního dění ve městě je městský stadion. Nachází se zde fotbalové hřiště (hlavní plocha 

+ hřiště na trénink) - působiště místního fotbalového klubu FC Bechyně, na tenisových kurtech (5 

hracích ploch) působí tenisový oddíl TJ Jiskra Bechyně. Tenis lze hrát celoročně, mimo letní sezónu je k 

dispozici krytá tenisová hala. K dispozici je také hřiště na volejbal a plážový volejbal. Součástí 

městského stadionu je i letní koupaliště s plaveckým bazénem (367 m2) a dětským brouzdalištěm (98 

m2). V roce 2004 proběhla rekonstrukce plaveckého bazénu a v roce 2005 byla do užívání veřejnosti 

předána nová hřiště s umělými povrchy pro minifotbal, tenis a basketbal. V roce 2009 bylo vybudováno 

minigolfové hřiště. Nová sportovní hala, která poskytuje zázemí pro většinu halových sportů, byla 

v roce 2006 vybudována u ZŠ Františka Křižíka.  

Tabulka 20: Sportovní kluby se sídlem ve městě Bechyně 

Sportovní klub 

Jihočeský Golfový Klub Bechyně  

Beach klub Bechyně 

FC Bechyně  

FC Leader 90 Bechyně  

Hockey Club Bechyně 

Shotokan Karate Klub Bechyně 

Klub českých turistů - odbor Bechyně 
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Rybářský sportovní klub Bechyně 

Sportovní klub Rakeťáci Bechyně - florbal 

Šachový spolek Bechyně 

TJ Jiskra Bechyně (odbor Sport pro všechny, oddíly kanoistiky, tenisu a stolního tenisu) 

TJ Bechyně BULLDOGS – volejbal 

Vodácko turistický oddíl ŽBRUNDÍCI Bechyně 

Zdroj: MěU Bechyně 

Ve městě a okolí jsou pořádány tyto významné sportovní akce 

- Bechyňské schody  

- Koloběžková Grand Prix 

- Tour de Bechyně – závody na kolech 

- Fotbalový turnaj (účast 30 družstev) 

- Závody raftů na řece Lužnici 

- Tenisový turnaj  

- Nohejbalový turnaj 

- Turnaj v malé kopané 

 

 

Zhodnocení: 

Silné stránky Slabé stránky 
• velká kapacita městských bytů 

• rekonstruované budovy ZŠ a MŠ 

• přítomnost významné Střední 

uměleckoprůmyslové školy 

• dům s pečovatelskou službou a 

domov pro seniory  

• kvalitní zajištění sociálních služeb 

• infrastruktura pro kulturu 

• infrastruktura pro sport a volný čas 

• široká nabídka kulturních akcí 

• slabá bytová výstavba v posledních letech 

• nedostatek ploch pro rozvoj bydlení 

• slabá dostupnost lékařské péče, především 

stomatologů 

• nedostatečná kapacita Domova pro seniory 

• malý počet významných nadregionálních 

akcí 

Příležitosti Hrozby 

•  • další úbytek lékařů v menších městech 

 

 

6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

Celková výměra půdního fondu činí 2 129 ha, z toho 53 % tvoří zemědělská půdy, 32 % lesní půda, 3 % 

vodní plochy, 12 % zastavěné a ostatní plochy. Orná půda zaujímá 79,7 % výměry zemědělské půdy. 

Tomu odpovídá i poměrně nízká hodnota koeficientu ekologické stability (podíl ekologicky příznivých 

ploch a ploch, které zatěžují životní prostředí), která činí 0,83, což značí území intenzívně využívané, 
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zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje 

jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.  

 

Graf 6: Půdní fond v Bechyni 

 
Zdroj dat: ČSÚ 

 

Širší okolí města Bechyně tvoří krajina formovaná tokem Lužnice a zemědělstvím. Řeka vede 

kaňonovitým údolím mezi srázy s převýšením 30 – 50 m, kde je většina zachovaných původních lesů. 

Převládajícím půdním typem je zde kambizem, která je především u vodních toků. Dále jsou v okolí 

Bechyně plochy pseudogleje a luvizemě. Půdy jsou náchylné nebo jen mírně ohrožené vodní erozí a 

nejsou ohroženy větrnou erozí. Ovzduší v oblasti Bechyňska je možné označit za „mírně znečištěné“. 

Největším znečišťovatelem ovzduší je výrobce sanitární keramiky LAUFEN CZ s.r.o. a městská kotelna. 

Dle dělení České republiky na území se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu 

zdraví (bez zahrnutí ozónu) je však oblast města Bechyně zařazena mezi „území s nepřekročenou 

limitní hodnotou a mezí tolerance“.  

Z hlediska hydrologických poměrů spadá území širšího okolí města Bechyně do povodí řeky Lužnice, 

která je pravostranným přítokem Vltavy a na svém dolním toku (Tábor – Bechyně) je ukryta v kaňonu. 

Širší okolí Bechyně lze považovat za vodohospodářsky významné z hlediska přirozené akumulace vod. 

Do jižní části ORP Tábor na Bechyňsku zasahuje z Třeboňské pánve rozsáhlá chráněná oblast přirozené 

akumulace vod (v těchto oblastech je například zakázáno zmenšovat rozsah lesních pozemků, 

odvodňovat lesní a zemědělské pozemky, těžit rašelinu atd.). Přímo do území města Bechyně, 

konkrétně do území místních částí Hvožďany a Senožaty zasahují zranitelné oblasti (území, kde se 

vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v 

nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo 

povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází 

nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody). Katastr Bechyně se pak nachází v záplavovém 

území Lužnice a říčky Smutná. Některé části města (především Zářečí) bývají postiženy povodněmi, 

např. povodněmi v roce 2002, 2006 nebo v roce 2013. 

53%
32%

3%
12%

zemědělská půda

lesní půda

vodní plochy

zastavěné plochy a ostatní
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Obrázek 4: Záplavová území v Bechyni (Q100) 

 
Zdroj: Povodňový informační systém POVIS, http://www.povis.cz/html/index.html?exp_jihocesky.htm  

 

V Bechyni se nacházelo nebo nachází několik areálů či ploch typu brownfields. Např. objekt bývalého 

ZZN u bechyňského nádraží se podařilo díky iniciativě místního hasičského záchranného sboru 

zrekonstruovat a od roku 2012 je využíván pro účely místního Hasičského muzea, které sem přesunulo 

svou výstavu z Městského muzea. Dalším brownfieldem je areál bývalé pobočky Jitex Písek. Haly 

tohoto bývalého textilního podniku byly od roku 2002 nevyužívané a v současné době jsou již 

zbourané. V tomto areálu by měla vzniknout na ploše přibližně 1,1 hektaru obchodní zóna s 

prodejnami, službami a parkovištěm. 

Závažnější problémy se znečišťováním životního prostředí se ve městě nevyskytují. V minulých letech 

byla provedena intenzifikace čističky odpadních vod. Černé skládky, pokud se objeví, tak jsou pouze 

ojedinělé a odpad je odstraněn technickými službami.  

Ochrana životního prostředí 

Na území města Bechyně se nachází celkem osm maloplošně chráněných území. Jedna lokalita spadá 

do kategorie NATURA 2000, tři lokality do kategorie Přírodní památka a ve čtyřech případech se jedná 

o památné stromy. 

 

 

 

 

 

 

http://www.povis.cz/html/index.html?exp_jihocesky.htm
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Obrázek 5: Evropsky významná lokalita NATURA 2000: Lužnice a Nežárka – část v okolí Bechyně 

 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

 

Evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy NATURA 2000 je tok a říční niva Nežárky zhruba od 

osady Jemčina (k.ú. Hatín) po soutok s Lužnicí ve Veselí nad Lužnicí a dále tok a niva Lužnice z Veselí 

nad Lužnicí po ústí Lužnice do Vltavy. Ve své jižní části zasahuje do CHKO Třeboňsko. Zahrnuje PR 

Dráchovské tůně (39,57 ha) a hraničí s několika dalšími maloplošnými chráněnými územími (PP Doubí 

u Žíšova, PP Vlásenický potok a PP Židova strouha). Je zde jedna z nejrozsáhlejších lokalit v ČR, kde se 

vyskytuje jedna z nejvýznamnějších populací velevruba tupého (Unio crassus). Populace je 

životaschopná, nacházejí se zde i mladší jedinci, což svědčí o rozmnožování. Páchník hnědý 

(Osmoderma eremita) zde má stabilní, ale ne příliš početnou populaci. Pro druh vydra říční (Lutra lutra) 

se na daném území nachází jádro populace v ČR, druh zde prosperuje a dochází zde k pravidelnému 

rozmnožování.  

Tabulka 21: Chráněná území a stromy na území města Bechyně a obcí POÚ 

Kategorie Název Kód Obec Rozloha  Cíle ochrany 

NATURA 2000  
Lužnice a 
Nežárka CZ0313106  

Bechyně a 
okolí   chráněná krajinná oblast 

přírodní 
památka 

Černická 
obora  2452 

Sudoměřice 
u Bechyně 6,65 ha les směřující k pralesu 

přírodní 
památka 

Černýšovické 
jalovce 1071 Černýšovice 1,26 ha 

hospodářský les s určitou 
skladbou 

přírodní 
památka 

Židova 
strouha  1074 Hodonice 21,2 ha 

hospodářský les s určitou 
skladbou 

památné 
stromy 

Duby v 
Bechyni  2616 Bechyně 2 stromy Quercus robur L. (dub letní) 

památné 
stromy Jilm drsný 2609 Bechyně 1 strom Ulmus glabra Huds. (jilm horský) 

památné 
stromy Lípa srdčitá 102607 

Čenkov u 
Bechyně 1 strom Tilia cordata Mill. (lípa srdčitá) 

památné 
stromy 

Lípa v 
Sudoměřicích 102621 

Sudoměřice 
u Bechyně 1 strom Tilia cordata Mill. (lípa malolistá) 

Zdroj: Internet - Natura 2000 
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V okolí města Bechyně se nachází přírodní park Plziny, který je součástí Bechyňské pahorkatiny. 

Posláním parku je ochrana krajinného rázu rozsáhlého lesního komplexu s vodními plochami a 

významnými přírodními a estetickými hodnotami. Byl zřízen Okresním úřadem Tábor dne 14. prosince 

1994 a potvrzen nařízením Jihočeského kraje ze dne 19. října 2004. Má rozlohu 10 km². 

Do území dále zasahují oblasti Územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES). Jedná se 

o vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které 

udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se nadregionální, regionální a místní systém ekologické stability. 

Ochrana ÚSES zahrnuje v tomto území skladebné prvky regionálního významu jako jsou regionální 

biokoridory a biocentra. Jedná se o regionální biocentrum Lužnice pod Bechyní a biocentrum Lišky a 

na ně navazují regionální biokoridory Nový Dvůr-Lužnice pod Bechyní, Lužnice pod Bechyní-Lišky a 

Lišky-Dobronice. V rámci ochrany přírody nedochází ke střetu rozvojových záměrů s prvky ÚSES, neboť 

tyto prvky jsou zaznamenány v územním plánu města a jsou plně respektovány. 

 

Zhodnocení: 

Silné stránky Slabé stránky 
• zachovalé životní prostředí v okolí 

města 

• dostatečná kapacita čistírny 

odpadních vod (intenzifikace) 

• nevyužívané areály – brownfields 

• části města v záplavovém území 

• místní zdroj znečištění 

Příležitosti Hrozby 

• podpora regenerace brownfields • častější extrémní projevy počasí 

v důsledku změn klimatu (opakující 

se povodně) 

 

 

7. Správa města 

Městský úřad a kompetence města 

Městský úřad plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti 

plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města. Jedná se zejména o úkoly uložené 

radou města při přípravě podkladů pro jednání zastupitelstva města a rady města a při zabezpečování 

jejich usnesení. Pomáhá komisím a výborům v jejich činnosti. 

Městský úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§64 zákona o 

obcích). Územní obvod, ve kterém pověřený městský úřad vykonává svoji působnost v rozsahu jemu 

svěřenému zvláštními zákony, tvoří územní obvody obcí Bechyně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u 

Bechyně, Haškovcova Lhota, Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně a Záhoří. 

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník MěÚ a zaměstnanci zařazení do MěÚ. Město má 

aktuálně 32 zaměstnanců v pracovním poměru a 15 členů zastupitelstva města, 5 členů rady města, 
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uvolněného starostu a uvolněného místostarostu. V částech obce Hvožďany a Senožaty jsou 

ustanoveny Osadní výbory. 

Městský úřad je členěn do odborů, které plní úkoly v oblasti samostatné a přenesené působnosti, 

kterými je pověří zastupitelstvo a rada města nebo vyplývají z příslušných právních předpisů. Jsou to 

odbory: 

• Finanční (F) 

• Majetkový a právní (MaP) 

• Vnitřních s sociálních věcí (VaSV) 

• Výstavby a životního prostředí (VaŽP) 

• Investiční (IO) 

• Sekretariát (SEK) 

Zastupitelstvo města má ustanoveny kontrolní a finanční výbor. Rada je výkonným orgánem města v 

oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může 

rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon. Radě města napomáhají 

v činnosti odborné komise: 

• bytová 

• stavební 

• pro občanské záležitosti 

• pro obnovu památek 

• povodňová 

• redakční rada Městského zpravodaje 
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Obrázek 6: Organizační začlenění MěÚ Bechyně a organizační struktura: 

 
Zdroj: Město Bechyně 

 
Město Bechyně je zřizovatelem následujících samostatných právnických osob:  

• Kulturní středisko města Bechyně,  

• Mateřská škola Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 

• Základní škola Františka Křižíka Bechyně 

• Základní škola Bechyně, Školní 293 

• Služby města Bechyně, p.o. 
 

Dále je město společníkem v organizaci Vodárenské sdružení Bechyňsko a 100% vlastníkem společnosti 

BYTENES Bechyně, spol. s r. o. Město Bechyně se podílí na financování svých příspěvkových organizací, 

v posledních letech vyhrazuje pro příspěvkové organizace v rámci svého rozpočtu kolem 20 mil. Kč z 

běžných výdajů města, např. v letech 2020 a 2021 to bylo řádově 23 mil. Kč. 

 



Program rozvoje města Bechyně 2022–2027 

43 

 

Město Bechyně je rovněž zřizovatelem následujících Jednotek sboru dobrovolných hasičů: Jednotka 

sboru dobrovolných hasičů města Bechyně, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hvožďany a Jednotka 

sboru dobrovolných hasičů Senožaty. Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bechyně 

je zařazena v integrovaném záchranném systému jako JPO III/2. 

Hospodaření a majetek města 2016–2021 

Město usiluje o vyrovnané hospodaření s finanční rezervou. Zároveň je město aktivní v investiční 

činnosti, tento fakt se do hospodaření také promítá. V posledních šesti letech hospodařilo vždy 

s přebytkem hospodaření, pouze v roce 2019 byl rozpočet schodkový (viz graf 7). Roční příjmy se v 

letech 2016-2021 pohybovaly v rozmezí 137–177 mil. Kč, výdaje pak v rozmezí 131–194 mil. Kč.  

 

Graf 7: Vývoj rozpočtu města Bechyně v letech 2016–2021 – schválené závěrečné účty 

 
Zdroj dat: Město Bechyně: https://www.mestobechyne.cz/  

Hospodaření města ovlivňuje množství finančně náročných, avšak potřebných investičních opatření, 

které bylo město nuceno realizovat, ať už z vlastních zdrojů nebo za přispění dotačních prostředků. 

Kromě těchto investic ovlivňuje rozdílné výše příjmů a výdajů v jednotlivých letech právě různá výše 

obdržených dotací (investičních i neinvestičních), které v posledních letech každoročně tvořily přibližně 

od 5 do 20 % z celkových příjmů. 

Město je poměrně úspěšné v získávání nenárokových dotací z různých operačních programů, 

ministerstev a dalších zdrojů. V letech 2016–2021 získalo dotace v celkové výši přibližně 100 mil. Kč. 

V tabulce níže je uveden přehled nejvýznamnějších dotací, které město za poslední roky obdrželo. 

Jednoznačně nejvyšší částku získalo město na intenzifikaci ČOV a dostavbu kanalizace v Bechyni, a to 

přes 33 mil. Kč. Další významné zdroje získalo na rekonstrukce základních škol a mateřské školy, na 

rozvoj odpadového hospodářství, rekonstrukce místních komunikací nebo dětských hřišť apod. Město 

také pravidelně získává dotace z grantových programů Jihočeského kraje, např. pro JPO (přičemž 
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některé nejsou na základě žádosti, ale jsou přidělovány všem JPO podle velikosti, dle návrhů HZS a 

kraje), na různé kulturní projekty, rekonstrukce sportovišť a ploch pro volný čas atd. 

 

Tabulka 22: Přehled nejvýznamnějších dotací města za roky 2016–2022 

Projekt Zdroj dotace Rok Částka 

Rekonstrukce ZŠ Libušina ROP Jihozápad 2016 1 088 000 Kč 

Více projektů pro mateřkou školu a základní školy OP VVV 2017 2 000 000 Kč 

ZŠ Františka Křižíka + MŠ Jahůdka OP VVV 2018 
1 156 000 Kč + 
186 000 Kč 

Systém odděleného sběru Bechyně – technické 
vybavení 

MŽP 2018 612 000 Kč 

Sběrný dvůr Bechyně – technické vybavení MŽP 2018 1 120 000 Kč 

Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni MŽP 2018 1 155 000 Kč 

Velkokapacitní cisterna pro SDH Bechyně MMR 2018 6 600 000 Kč 

ZŠ Školní + MŠ Jahůdka OPVVV 2019 
1 124 000 Kč + 
155 000 Kč 

Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni MŽP 2019 26 363 000 Kč 

Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v Bechyni  MŽP 2020 5 329 000 Kč 

ZŠ Školní + ZŠ Františka Křižíka OP VVV 2021 
498 000 Kč + 
588 000 Kč 

Rekonstrukce a modernizace školních hřišť ZŠ Bechyně  MMR 2021 2 367 000 Kč 

Rekonstrukce a modernizace školních hřišť dvou 
základních škol v Bechyni 

Jihočeský kraj 2021 1 600 000 Kč 

Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě 
Bechyně 

MPO 
2021-
2022  

1 721 174 Kč 

Rekonstrukce místní komunikace Fáberova, Bechyně MMR 2022 3 500 000 Kč 

Zdroj dat: MěÚ Bechyně 

 

Hodnota nemovitého majetku (po odečtení odpisů) ve vlastnictví města (k 31. 12. 2021) činí celkem  

1 283 915 270 Kč. Jedná se o nemovitosti různé povahy, přičemž nejhodnotnější část nemovitého 

majetku tvoří: 

stavby a budovy  1 115 513 721,09 Kč 

pozemky  85 843 374,58 Kč 

byty určené k prodeji  82 558 174,82 Kč 
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Tabulka 23: Nejhodnotnější objekty nemovitého majetku města Bechyně 

Ulice Dlouhá,Masokrámská,Soukenická                10 220 509,97 Kč 

Zásobovací řád Bechyně                             10 627 786,00 Kč 

Komunikace na sídl. 5. května                      10 883 864,12 Kč 

Monoblok nádrž stp.č.1113/16                       10 898 563,00 Kč 

Kanalizace Zářečí                                  10 989 033,33 Kč 

Vodovod - Libušina ulice                           11 409 838,11 Kč 

Kanalizace sídl. 5. května II. a III.etapa         11 539 663,10 Kč 

komunikace Za Trubným                              11 663 646,61 Kč 

Budova -Kulturní dům,U nádraží 602                 11 673 664,70 Kč 

Budova radnice, čp. 2, nám. T.G.M.                 12 633 133,70 Kč 

komunikace, sídl.5.května                          15 742 721,81 Kč 

Budova čp.920, MŠ Na Libuši                        16 367 559,50 Kč 

Komunikace, kabelové vedení  U Studen              17 204 527,50 Kč 

Kanalizace na sídl.5.května                        17 569 323,77 Kč 

Dům čp. 639-643, ul. Na Libuši                     20 682 023,99 Kč 

Dům čp. 634-638, ul. Na Libuši                     22 962 279,12 Kč 

Kanalizace - Libušina ulice - Parkány              28 405 086,63 Kč 

nám.T.G.Masaryka a okolí                           29 447 643,29 Kč 

Intenzifikace ČOV Bechyně 34 720 459,19 Kč 

Budova čp. 293, ZŠ ŠKolní ul.                      43 300 850,90 Kč 

Stadion Písecká ul. 358                            45 066 981,57 Kč 

Skládka Senožaty  (po rekultivaci)                 51 650 682,00 Kč 

Dům s pečovatelskou službou č.1009                 54 559 593,35 Kč 

Budova čp. 164, zákl.škola Libušina                60 849 777,20 Kč 

Čistička odpadních vod a kanalizace stp.č.1113/23  141 794 168,53 Kč 
Zdroj dat: MěÚ Bechyně 

Bezpečnost ve městě 

V Bechyni byla k 1.1.2008 zřízena služebna Městské policie, která se nachází na náměstí T. G. Masaryka. 

Podle mapy kriminality (kterou provozuje Otevřená společnost o.p.s.) došlo v Bechyni v roce 2020 k 90 

trestným činům, z nichž objasněno bylo 67 %. Nejčastěji se jednalo o majetkové činy, dopravní nehody, 

zanedbání povinné výživy, ohrožení pod vlivem návykové látky atp. Přesto se jedná o oblast 

s dlouhodobě nižší úrovní kriminality - index kriminality (počet trestních činů na 10 000 obyvatel) činil 

83 za rok 2020 (pro srovnání - odpovídající hodnota za celý Jihočeský kraj byla 119).  

V rámci programu prevence kriminality provozuje Městská policie kamerový systém, který má v 
současné době 16 stálých kamerových bodů, které monitorují veřejná prostranství na území města. 
Současný kamerový systém doplňuje mobilní kamera. Cílem projektu je monitorování a kontrola 
problémových lokalit, snížení nápadu trestné činnosti a přestupků v určených lokalitách. 

Ve městě se nachází sbory dobrovolných hasičů Bechyně, Hvožďany a Senožaty. Profesionální jednotky 

dojíždějí v krizových situacích dle rozsahu a lokalizace této situace. U složitějších či rozsáhlejších zásahů 

přijíždějí profesionální hasiči z Týna nad Vltavou a Tábora. 
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K varování obyvatelstva před nebezpečím je určen městský rozhlas, který je součástí varovného 

informačního systému obyvatel. Město disponuje i mobilním rozhlasem, ovšem pouze v základní verzi, 

která je určena pouze pro vybrané situace. 

Ochranné pásmo JETE zasahuje na území Hvožďan a dále v jižním směru od Hvožďan. 

Hlásný profil Českého hydrometeorologického ústavu je umístěn na levém břehu cca 150 m pod 

soutokem Lužnice s říčkou Smutná. 

Pokud jde o ochranu před povodněmi, město Bechyně má zpracovaný podrobný povodňový plán, který 

vychází z charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů 

a ze zkušenosti z katastrofálních povodní, které Bechyni zasáhly v roce 2002, 2006 a 2013. Veškerá 

opatření z hlediska ochrany před povodněmi jsou v souladu s tímto povodňovým plánem. Povodňový 

plán ustanovuje povodňovou komisi a její činnost, přípravná opatření před povodní a 

technickoorganizační opatření při a po povodni. Nejvýznamnějším opatřením je mobilní 

protipovodňová stěna pro oblast Zářečí. Město disponuje též informačním systémem ve formě 

SMS, prostřednictvím kterého jsou informováni občané města v oblastech ohrožených 

povodněmi. 

Město Bechyně využívá pro různé účely též přítomnosti Armády České republiky na letišti v 

Bechyni, která se sem opět vrátila. Stálá vojenská posádka byla v Bechyni přítomna od roku 1952, 

kdy začala výstavba vojenského letiště, které bylo dokončeno v roce 1954. Od roku 1955 zde 

působily různé letecké útvary armády. Zdejší vojenské letiště pak fungovalo až do roku 1993, kdy 

vojenští letci Bechyni definitivně opustili. Letiště však stále slouží potřebám Armády České 

republiky. V letech 1995 až 2003 bylo letiště sídlem různých ženijních a průzkumných praporů. V 

současné době sem bylo umístěno Velitelství 15. ženijního pluku s jemu podřízeným 151. a 152. 

ženijním praporem. Celkem zde nyní stále slouží asi 800 vojáků z řad Armády České republiky. 

Město se snaží s přítomnými armádními jednotkami spolupracovat. Armáda pomáhá v případě 

živelných pohrom, zároveň s ní město spolupracuje při různých kulturních a společenských akcích, 

např. při organizaci dětského dne apod. Konají se zde také různé ukázky vojenské techniky pro 

veřejnost. Armáda zároveň informuje o všech svých cvičeních a aktivitách, které mohou mít vliv 

na město. Spolupráce s armádou je tedy na dobré úrovni. 

Vnější vztahy a vazby 

Město Bechyně je členem: 

• Svazu měst a obcí ČR 

• Svazu měst a obcí Jihočeského kraje 

• Mikroregionu Bechyňsko 

• MAS Lužnice (Bechyně není přímo členem, ale nachází se v území, v němž MAS působí); v rámci 

rozvojové strategie MAS podporuje rozvoj v oblastech kultury, hospodářství, cestovního 

ruchu, ochrany životního prostředí, meziregionální a mezinárodní spolupráce 
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Partnerským městem je Heřmanův Městec v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. 

Zhodnocení: 

Silné stránky Slabé stránky 
• vyrovnané hospodaření města 

• nízká kriminalita 

• zřízení Městské policie 

• dobrá úroveň propagace města na 

internetu 

• existence letiště a přítomnost 

Armády ČR  

• části města v záplavovém území 

• menší míra spolupráce obcí v 

mikroregionu 

Příležitosti Hrozby 

• dlouhodobá koncepční, projektová a 

majetková příprava investičních 

záměrů 

• čerpání dotací z národních i 

evropských zdrojů, a to i 

prostřednictvím MAS Lužnice 

• rozvoj spolupráce s partnerským 

městem 

• častější extrémní projevy počasí 

v důsledku změn klimatu (opakující 

se povodně) 

• zvyšování náročnosti přípravy 

investičních záměrů 

• složitá dotační administrativa 

s nepřehledným a nestálým 

systémem podmínek pro čerpání  

• snižování dotačních možností 

• snižování příjmů z RUD v důsledku 

aktuálního vývoje (dopady 

pandemie Covid-19, inflace aj.) 

• prodražování investičních záměrů 

(obtížné plánování a problémy při 

realizaci) 

 

 

8. Výsledky dotazníkového šetření z roku 2021 

Na podzim roku 2021 měli občané Bechyně možnost vyjádřit své názory na stav města a jeho budoucí 

rozvoj vyplněním anonymních dotazníků, které byly připraveny pro účely vypracování tohoto 

Programu rozvoje města Bechyně. Dotazník bylo možné vyplnit online na webových stánkách města a 

byly také distribuovány v tištěné podobě jako příloha Bechyňského zpravodaje. Celkem bylo vyplněno 

a zpracováno 269 dotazníků, což představuje 5,52 % obyvatel. Počet i struktura vzorku respondentů 

jsou dostatečné pro získání reprezentativních výsledků a námětů, které mohou přispět k lepšímu 

rozvoji města.   

Dotazník zahrnoval 17 otázek, z nichž 6 bylo identifikačních. Podle nich byl mezi respondenty 

zastoupen vyšší poměr žen (163) než mužů (99), nejčastěji ve věku 30 - 49 let (50 % dotázaných), 

přičemž většina žije v domácnosti s nezaopatřenými dětmi. Druhou největší věkovou skupinu tvořili 

respondenti starší 50 - 64 let (18 %), následovali respondenti ve věku 15 - 29 let (17 %) a poté 
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respondenti 65 a více let (15 %).  Více než čtvrtina respondentů měla vysokoškolské vzdělání, jen 

základní vzdělání mělo pouze 10 respondentů, nejvíce jich pak mělo střední vzdělání s maturitou nebo 

s výučním listem. Téměř polovina respondentů žije v Bechyni od narození a polovina více než 10 let. 

Naprostá většina respondentů pochází přímo z Bechyně, z místních částí jich pochází pouze 9.  

Následující otázky se týkaly rozvoje města, hodnocení života ve městě či identifikace problémových 

oblastí. Dotazník obsahoval jak uzavřené otázky, kdy respondenti vybírali z předepsaných možností, 

tak i otázky otevřené, u kterých měli občané možnost samostatně formulovat odpovědi. 

1. otázka: Jak se Vám ve městě žije? 

Z grafu je patrné, že většina obyvatel je celkově spokojena s životem ve městě. Velmi dobře se 

v Bechyni žije 16 % obyvatel, spíše dobře pak 69 %. Spíše špatně nebo velmi špatně se v Bechyni žije 

14% obyvatel. 

 

 

2. otázka: Co se Vám ve městě nejvíce líbí? 

Respondenti z nabízených možností oceňovali nejvíce blízkost přírody (81 %) a klidný život (62 %). Dále 

se jim líbil vzhled města (38 %) a příznivé životní prostředí (30 %). Naopak dostupnost pracovních 

příležitostí uvedlo pouze kolem 3 % respondentů a dobrou dopravní dostupnost jen necelých 6 %.  

15,6%

68,8%

11,9%
2,6%

1,1%

1. Jak se Vám ve městě žije?

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně bez odpovědi
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3. otázka: Co se Vám ve městě nelíbí? 

Respondentům se z nabízených odpovědí naopak nejvíce nelíbila špatná dostupnost lékaře (66 %), 

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb (64 %) a nedostatek pracovních příležitostí (51 %). 

Často byl zmiňován také např. nedostatečný kulturní a společenský život a nedostatečná bytová 

výstavba. Nejméně negativně byla hodnoceno životní prostředí (2 %). Pokud respondenti uvedli 

možnost „jiné“, jednalo se například o nedostatek dětských hřišť či zázemí pro rodiny s dětmi, špatný 

stav chodníků a komunikací a nedostatek parkovacích míst. 

 

 

 

62%

30%

81%

3%

6%

9%

13%

38%

4%

klidný život

příznivé životní prostředí

blízkost přírody

dostupnost pracovních příležitostí

dobrá dopravní dostupnost

kulturní a společenský život

možnosti sportovního vyžití

vzhled města

jiné:

2. Co se Vám ve městě nejvíce líbí?

2%

51%

64%

26%

66%

13%

22%

10%

8%

9%

málo kvaltiní životní prostředí

nedostatek pracovních příležitostí

nedostatek či špatná dostupnost obchodu a služeb

nedostatečný kulturní a společenský život

špatná dostupnost lékaře

nevyhovující veřejná doprava

nedostatečná bytová výstavba

nepořádek ve městě

špatné podmínky pro podnikání

jiné:

3. Co se Vám ve městě nelíbí?



Program rozvoje města Bechyně 2022–2027 

50 

 

4. otázka: Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí? 

Jedná se o otevřenou otázku, kdy respondenti nejčastěji uváděli, že ve městě postrádají následující 

služby: 

• lékaře, především zubního lékaře, pediatra a další specializované lékaře 

• další obchody jako např. obuv, oděvy, drogerie, lékárna, kvalitní potraviny, železářství 

• bankovní služby 

• drobné služby - opravna obuvi, čistírna, sklenář 

• další sportoviště (fitness centrum či posilovna) 

• dětská hřiště (herna) 

5. otázka: Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek: 

Zde respondenti mohli ohodnotit jejich spokojenost s uvedenými oblastmi ve městě. Velmi kladně byly 

hodnoceny především oblasti péče o vzhled města, stav technické infrastruktury, životního prostředí, 

podmínky pro bydlení a informovanost o dění ve městě (odpovědi velmi spokojen a spíše spokojen 

tvořily více než 70 % odpovědí), dále oblast školství, dopravní infrastruktury a sportovního vyžití 

(kladné odpovědi 60 %), kultura a společenský život (52 %) a spolková činnost a sociální služby (obě cca 

42 %). Naopak výrazně nejvíce nespokojeni byli respondenti s dostupností zdravotní péče (odpovědi 

spíše nespokojen a velmi nespokojen tvořily 81 % odpovědí) a s pracovními příležitostmi ve městě 

(negativní hodnocení 70 %), následovala veřejná doprava (negativní hodnocení 44 %). 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bydlení

Školství

Zdravotnictví

Sociální služby

Pracovní příležitosti

Veřejná doprava

Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura

Kultura a společenský život

Spolková činnost

Sportovní vybavení a vyžití

Životní prostředí

Péče o vzhled města

Podmínky pro podnikání

Informovanost o dění v obci

5. Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek. 

velmi spokojen spíše spokojen spíše nespokojen

velmi nespokojen neumím posoudit žádná odpověď
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6. otázka: Co považujete ve městě za největší problém? 

Největším problémem ve městě je dle čtvrtiny respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku, 

nedostatek lékařů, především zubařů. Mezi další častější odpovědi patřil například nedostatek bytů a 

pozemků pro výstavbu a nedostatek obchodů a služeb. 

 

 

7. otázka: Mezilidské vztahy ve městě považujete za: 

Vztahy ve městě ohodnotily více než dvě třetiny respondentů jako dobré, přibližně 15 % si naopak 

myslí, že vztahy jsou špatné.  

 

25%

12%

12%

7%

5%

3%

3%

3%

2%

1%

Zdravotnictví, nedostatek lékařů, především zubařů

Bydlení, nedostatek bytů, pozemků

Nedostatek obchodů a služeb

Nedostek parkovacích míst

Nedostatečný kulturní život

Chybějící chodníky, jejich údržba

Nepořádek

Nedostatečné vyžití pro rodiče s dětmi, málo hřišť

Špatná dopravní dostupnost

Stav hasičské zbrojnice

6. Co považujete ve městě za největší problém? 

5,9%

64,7%

14,9%

13,4%1,1%

7. Mezilidské vztahy ve městě považujete za:

velmi dobré docela dobré špatné nedovedu posoudit žádná odpověď
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8. otázka: Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách? Jaké další zdroje informací 

o dění ve městě využíváte? 

Více než 80 % respondentů sleduje informace o dění ve městě na internetu buď pravidelně nebo 

alespoň občas (cca 1x za měsíc). Pouze 16 % respondentů nesleduje webové stránky města vůbec nebo 

ani nemá připojení k internetu. Mezi další zdroje informací o dění ve městě uvedli respondenti městský 

zpravodaj, Facebook a vývěsní tabule či městský rozhlas. 

 

9. otázka: Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města? Pokud ano, jak se můžete 

zapojit? 

Ochotu přispět k rozvoji města vyjádřilo až 57 % dotázaných, z toho 16 % rozhodně ano a 40 % spíše 

ano. Ostatní se k možnosti osobního zapojení staví neutrálně nebo negativně. Respondenti, kteří 

vyjádřili ochotu se do rozvoje města osobně zapojit, by se nejčastěji zapojili do úklidu veřejných 

prostranství nebo organizace společenských a kulturních akcí. 

 

27,5%

54,3%

9,3%
7,4%1,5%

8. Sledujete informace o dění ve městě na webových 
stránkách?

pravidelně občas vůbec nemám internet žádná odpověď

16,7%

40,1%13,0%

0,4%

26,8%

3,0%

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nedovedu posoudit žádná odpověď
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10. otázka: Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků. Na co 

byste je přednostně využili/a? 

U této otázky byly opět nabídnuty níže uvedené možnosti, přičemž každý respondent mohl vybrat 

maximálně dvě. Nejčastěji by respondenti investovali do zřízení dalších provozoven obchodu a služeb 

(téměř 54 % odpovědí), do podpory kulturních, společenských a sportovních aktivit (29 %) a do podpory 

bytové výstavby (26 %). Naopak oblast investice do technické infrastruktury obdržela pouze 3 % hlasů, 

oprava památek a péče o veřejnou zeleň 9 %. Pokud byla respondenty vybrána možnost „jiné“, využili 

by finanční prostředky například na motivaci lékařů k usídlení ve městě, k opravě hasičské zbrojnice 

nebo vybudování cyklostezek a parkovacích stání.  

 

Dále měli respondenti možnost sdělit své další náměty, připomínky a komentáře k rozvoji města. 

Vzhledem k velkému počtu různých odpovědí zde budou uvedeny jen ty, které se vícekrát opakovaly. 

Mezi nejčastější náměty patřila oprava a údržba chodníků a komunikací, vybudování dětského hřiště či 

herny, vybudování cyklostezky a zřízení více obchodů a služeb. 

Celkové zhodnocení dotazníkového šetření z roku 2021 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo dostatečné množství respondentů s poměrně vyváženou 

strukturou jejich pohlaví, věku i vzdělání. Z místních částí Bechyně odevzdalo dotazník pouze několik 

respondentů, takže výsledky lze do jisté míry zobecnit a aplikovat pouze na samotnou Bechyni.  

Většina obyvatel je spokojena s životem ve městě a hodnotí kladně většinu aspektů fungování města, 

od péče o vzhled města, stavu dopravní infrastruktury, kvality základní a mateřské školy, životního 

prostředí až po úroveň kulturního a společenského života nebo sportovního vyžití a spolkové činnosti. 

Jako největší problém je ve městě vnímána špatná dostupnost lékařské péče. Negativně je hodnocena 

též dostupnost obchodů a služeb a nabídka pracovních příležitostí. Značná část respondentů by byla 

ochotna se zapojit do rozvoje města, například pomocí s úklidem města nebo s organizací kulturních a 
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13%

54%
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zlepšení podmínek pro podnikání
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zřízení dalších provozoven obchodu a služeb
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10. Na co byste přednostně využil/a městské finanční prostředky?
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společenských akcí. Z hlediska plánování dalších investic by respondenti upřednostnili využívat finanční 

prostředky na zřízení dalších provozoven obchodu a služeb, na podporu bytové výstavby a podporu 

kulturních, společenských a sportovních aktivit. 

Veškeré poznatky shromážděné z dotazníků vyplněných v rámci uskutečněného šetření byly využity 

při formulaci návrhové části tohoto dokumentu. To se týká také doplňujících připomínek a podnětů 

uvedených ze strany respondentů nad rámec předem připravených odpovědí na jednotlivé otázky - 

samozřejmě však pouze takových, které lze ze strany města ovlivnit. 

 

 

A. 2 Východiska pro návrhovou část 

Vyhodnocení předchozího programu rozvoje města 

Město Bechyně doposud nemělo zpracovaný program rozvoje města v této podobě a formě, která 

vychází z Metodiky tvorby programu rozvoje obce vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavním 

koncepčním dokumentem při plánování rozvojových aktivit města v uplynulém období byl Strategický 

plán rozvoje města Bechyně, který byl zpracován v letech 2010–2011. Jedná se o velmi obsáhlý a 

komplexně zpracovaný strategický plán, v němž byly prioritní oblasti a konkrétní aktivity naplánovány 

v dlouhodobém horizontu, bez udání konkrétního období platnosti dokumentu. Tomu odpovídá i velmi 

vysoký počet projektových záměrů obsažených ve strategickém plánu. Z tohoto důvodu je provedení 

kompletního vyhodnocení obtížně realizovatelné, neboť zatímco řada opatření a aktivit z tohoto 

strategického plánu již byla zrealizována, četné aktivity jsou nadále plánovány a jejich realizace 

proběhne v dalších letech, další projekty jsou pak již neaktuální nebo nerelevantní z hlediska jejich 

realizace. 

Tento Strategický plán rozvoje města z let 2010/2011 formuloval čtyři hlavní oblasti rozvoje či prioritní 

oblasti, na které se město Bechyně ve svých rozvojových aktivitách zaměřovalo: 

1. Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel 

o Cíl: Rozvíjet dopravní, vodohospodářskou a energetickou infrastrukturu. Chránit 

životní prostředí ve městě. Rozvíjet efektivní systém odpadového hospodářství. Zajistit 

dostatečnou protipovodňovou ochranu. 

2. Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce 

o Cíl: Efektivně prezentovat rozvojové možnosti města v oblasti podnikání a přílivu 

investic. Utvářet město jako klidnou atraktivní destinaci s dobrým potenciálem rozvoje 

cestovního ruchu a služeb. Rozvíjet město jako přirozené centrum poskytující 

obyvatelům mikroregionu dostatek pracovních příležitostí, zejména v tradiční výrobě 

keramiky, v lázeňství a cestovním ruchu. 
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3. Cestovní ruch, kultura, památky a sport 

o Cíl: Rozvíjet město jako přirozené výrazné turistické centrum na řece Lužnici. 

Prezentovat město jako historicky významné místo, jeho minulost i současnost. 

Prezentovat město jako tradiční a trvalé centrum lázeňství a zdravého životního stylu. 

Rozvíjet město jako atraktivní místo vytvářející a společně propagující komplexní a 

pestrou nabídku ve spolupráci s okolními turistickými centry a s místními významnými 

podniky (lázeňství, keramika, golf, památky ad.). Nabízet dětem a mládeži, občanům a 

turistům dobré podmínky pro širokou paletu kulturního a sportovního vyžití a pro 

aktivní trávení volného času. 

4. Kvalita života – sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství 

o Cíl: Nabízet občanům klidné prostředí pro spokojený a náplní bohatý život. Zajistit 

kvalitní a efektivní zdravotní a sociální systém. Zajistit dostatečné zázemí pro 

vzdělávání a další vzdělávání. 

 

Zároveň bylo do původního strategického plánu z let 2010/2011 zařazeno celkem 153 konkrétních 

aktivit, tedy projektových záměrů, a to v rámci celkem 36 integrovaných opatření. Jedná se opravdu o 

velmi vysoký počet, což je však patrně ovlivněno skutečností, že tento strategický plán nebyl časově 

omezen na konkrétní období. Následující graf znázorňuje stav realizace všech těchto 153 projektových 

záměrů, a představuje tak základní vyhodnocení implementace předchozího strategického dokumentu 

města. 

 

Graf 8: Stav realizace projektových záměrů obsažených ve strategickém plánu z let 2010/2011 

 
Zdroj: MěÚ Bechyně 
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Z celkových 153 definovaných projektových záměrů jich bylo 95 realizováno (celkem 62 %), a to buď 

zcela (59 projektů), částečně (28), anebo jsou právě nyní v realizaci nebo realizace probíhá průběžně 

(8). Dalších 34 projektových záměrů zůstává nadále v plánu (23 %), z toho 15 jich také bylo již částečně 

realizováno, další by měly být realizovány v příštích letech. Část těchto plánovaných projektů bude 

zařazena i do zpracovávaného PRM (většinou dojde ke zpřesnění finančních nákladů u těchto záměrů). 

17 projektů pak doposud nebylo realizováno vůbec, ty byly buď prozatím odloženy, nebo budou 

nějakým způsobem upraveny. Pouze 5 projektů nebude realizováno vůbec, neboť byly buď zcela 

zrušeny nebo je jejich realizace již nerelevantní nebo nemožná (např. kvůli změně vlastnických vztahů 

u předmětných objektů). Souhrnně lze konstatovat, že naplňování strategického plánu probíhá 

relativně úspěšně. I když nebylo stanoveno období platnosti strategického plánu, tak se značnou 

většinu definovaných aktivit a projektových záměrů podařilo zrealizovat buď zcela nebo částečně nebo 

jsou tyto projety nadále v plánu a budou realizovány v nadcházejících letech.  

 

Vyhodnocení vlivů dalších koncepčních dokumentů 

Pokud jde o nadřazené koncepční dokumenty na úrovni Jihočeského kraje, zohledněn bude soulad 

především s Programem rozvoje Jihočeského kraje 2021–2027 a se Zásadami územního rozvoje 

Jihočeského kraje. Program rozvoje města Bechyně je v souladu se všemi prioritními osami Programu 

rozvoje Jihočeského kraje. 

• Smart region a konkurenceschopná regionální ekonomika 

• Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

• Rozvoj služeb a infrastruktury v sociální oblasti  

• Rozvoj služeb a infrastruktury ve zdravotnictví  

• Rozvoj vzdělávání a podpora aktivního trávení času  

• Environmentální udržitelnost a ochrana životního prostředí 

• Využití přírodního a kulturního dědictví kraje k rozvoji cestovního ruchu 

 

Dalším koncepčním dokumentem je územní plán města. Ten je v současnosti nově zpracováván. Město 

Bechyně je též členem Místní akční skupiny Lužnice, která má rovněž zpracovaný svůj strategický plán. 

Strategický plán MAS Lužnice obsahuje tyto prioritní oblasti rozvoje: 

• Rozvoj podnikatelský aktivit v regionu  

• Rozvoj cestovního ruchu 

• Rozvoj zemědělské činnosti  

• Rozvoj lesnictví  

• Rozvoj infrastruktury v regionu,  

• Zlepšení stavu životního prostředí  

• Rozvoj kultury, sportu a trávení volného času 

• Rozvoj sociální oblasti, vzdělávání a péče o děti 
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SWOT analýza 

Silné stránky („Strengths“) Slabé stránky („Weaknesses“) 
• atraktivní krajina, bohatá historie, významné 

památky 

• aktivní spolková činnost s dlouhou tradicí 

• nízká nezaměstnanost 

• dostatek ploch pro rozvoj podnikání a 

spolupráce s místními podnikateli 

• tradice keramické výroby 

• přítomnost významné Střední 

uměleckoprůmyslové školy 

• významná tradice lázeňství, přítomnost lázní 

• dobré podmínky pro rozvoj podnikání v 

cestovním ruchu 

• dlouhé pobyty návštěvníků ve městě 

• dostatečná kapacita ubytovacích zařízení 

• klidné prostředí pro agroturistiku, venkovskou 

turistiku, rodinnou rekreaci 

• údolí řeky Lužnice – turistika, vodáctví 

• centrum města s památkovou zónou a 

množství atraktivit cestovního ruchu 

• přítomnost většího počtu muzeí 

nadregionálního charakteru 

• bohatý kulturní a společenský život místního 

významu 

• Bechyňská dráha 

• rozvinutá síť cyklotras a turistických tras 

• velká kapacita městských bytů 

• rekonstruované budovy ZŠ a MŠ 

• kvalitní zajištění sociálních služeb a péče o 

seniory, dům s pečovatelskou službou a 

domov pro seniory 

• infrastruktura pro kulturu, sport a volný čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• poloha Bechyně jako „okrajového“ města a 

mimo hlavní dopravní tahy 

• výrazný pokles počtu obyvatel města 

• nepříznivá a dále se zhoršující věková 

struktura populace 

• slabší dopravní dostupnost a obslužnost z 

důvodu „okrajové“ polohy města a 

postupného rušení spojů 

• nekompletní technická infrastruktura v 

místních částech (např. plynofikace) 

• nedostatek pracovních příležitostí přímo ve 

městě 

• nutnost dojíždění za prací, do středních a 

vysokých škol i za některými službami 

• nižší nabídka komerčních služeb (např. 

chybějící obchodní zóna) 

• nedostatek ploch pro rozvoj bydlení a slabá 

bytová výstavba v posledních letech 

• nedostačující kapacita bytů (z důvodu vysoké 

poptávky) 

• nedostatečná kapacita Domova pro seniory 

• nedostatečná kapacita mateřské školy 

• slabá dostupnost lékařské péče, především 

stomatologů 

• části města v záplavovém území 

• menší nabídka produktů cestovního ruchu pro 

dlouhodobější pobyt návštěvníků města 

• malý počet významných nadregionálních akcí 

zvyšujících návštěvnost města 
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Příležitosti („Opportunities“) Hrozby („Threats“) 
• kvalitní napojení na nadřazenou páteřní 

dopravní síť (dobudování dálnice D3, resp. D4) 

• zvýšení migrace obyvatelstva do regionu 

• podpora mladým rodinám a rozvoj služeb 

zaměřených na mladé rodiny s dětmi 

• rozvoj sociálních služeb a služeb pro seniory 

• podpora tvorby pracovních příležitostí pro 

různé skupiny obyvatel 

• podpora rozvoje místní tradiční výroby, 

podnikání a služeb 

• využití tradice lázeňství a keramické výroby 

pro rozvoj města 

• rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na 

zdravý životní styl 

• rozvoj segmentu lázeňství, návazné atraktivity 

a služby pro lázeňské hosty 

• dlouhodobá koncepční, projektová a 

majetková příprava investičních záměrů 

• využití prostředků strukturálních fondů EU a 

dalších dotačních zdrojů pro rozvoj města 

 

 

• vylidňování města a postupné stárnutí 

populace 

• odchod mladých, vysokoškolsky vzdělaných 

obyvatel za prací a nedostatek pracovních sil 

• růst nezaměstnanosti 

• zrušení regionální železniční trati 

• průtahy při dobudování dálnice D3 

• růst dopravního zatížení silnic ve městě, a tím 

negativního vlivu dopravy na obyvatelstvo a 

životní prostředí 

• nedostatečná kupní síla pro rozvoj drobných 

služeb  

• ohrožení části území lokálními povodněmi 

• častější extrémní projevy počasí v důsledku 

změn klimatu (opakující se povodně) 

• epidemie a další zdravotní rizika (Covid-19) 

jako hrozba pro cestovní ruch 

• další úbytek lékařů v menších městech 

• složitá dotační administrativa s nepřehledným 

a nestálým systémem podmínek pro čerpání  

• zhoršování rozvojových možností v případě 

snižování dotačních možností a příjmů z RUD v 

důsledku aktuálního globálního vývoje 

• prodražování investičních záměrů (obtížné 

plánování a problémy při realizaci) 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

B. 1 Strategická vize města 

Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města, o tom, jak se bude měnit 

a zlepšovat, soubor představ a priorit města. Vize je vyjádřením celého komplexu představ, cílů a 

zároveň úkolů, které město Bechyně na své cestě k dalšímu rozvoji čekají.  

Vzhledem k tomu, že strategická vize představuje dlouhodobý směr vývoje, tak aktuálně definovaná 

vize vychází z vize stanovené v předchozím Strategickém plánu rozvoje města Bechyně z let 2010/2011, 

aby zůstala zachovaná kontinuita nastoleného směru vývoje. Aktuální strategická vize na tu původní 

navazuje a pouze ji částečně upravuje dle aktuálních potřeb, neboť k formulaci strategické vize jsou 

využity závěry aktuálně zpracované SWOT analýzy. Jako vizi rozvoje na příštích 10 až 20 let si město 

stanovilo: 

 

 

 

 

 

 

K plnění strategické vize si město stanovilo několik dlouhodobých strategických cílů, které taktéž 

odpovídají výsledkům SWOT analýzy a podnětům shromážděným při vytváření a projednávání 

analytické i návrhové části. I strategické cíle navazují na cíle definované ve Strategickém plánu města 

Bechyně z let 2010/2011 a tyto mírně upravují. Tyto dlouhodobé strategické cíle jsou: 

 Bechyně jako výrazné turistické centrum: Vzhledem k rozvojovému potenciálu cestovního ruchu, 

bohaté historii, značnému počtu kulturních památek a kulturních aktivit se chce město stát 

výrazným turistickým centrem na řece Lužnici. Propojení nabídky s okolními městy a regiony a 

zařazení města jako významného bodu na mapu cestovního ruchu v Jihočeském kraji je cílem 

aktivit v této oblasti. 

 Bechyně jako město keramiky: Vzhledem k tradici výroby keramiky a příslušného odborného 

školství chce město být trvale městem keramiky. Podniky keramické výroby spolu s dalšími 

podniky lehkého průmyslu a služeb ponesou i nadále charakteristickou místní tradici a zároveň 

zajistí dostatečnou zaměstnanost obyvatel města a blízkého okolí. 

 Bechyně jako lázeňské město: Vzhledem k tradici lázeňství, čistému životnímu prostředí a kulturní 

krajině chce město dále prohloubit tradici lázeňského města se zdravým životním stylem, které 

podporuje aktivní způsob života a trávení volného času dětí a mládeže, obyvatel a návštěvníků 

města. 

 

Město Bechyně bude jako výrazné turistické centrum na řece Lužnici prohlubovat tradici 
města keramiky, lázeňství a zdravého životního stylu. Město Bechyně chce být i dobře se 
rozvíjejícím mikroregionálním centrem a místem vhodným pro bydlení, podnikání a život 
místních obyvatel se zajištěnou infrastrukturou, dostatečnou nabídkou služeb a bohatým 
kulturním a společenským životem.  
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 Bechyně jako rozvíjející se mikroregionální centrum: Cílem je zastavit trend úbytku počtu obyvatel 

města a snaha, aby se Bechyně vyprofilovala jako místo vhodné pro život, bydlení a podnikání u 

všech věkových skupin obyvatel. Snahou je být natolik atraktivní, aby místní neměli potřebu 

odcházet z města a naopak, aby se lidé do Bechyně stěhovali. K tomu chce město vytvářet vhodné 

podmínky. 

 

B. 2 Programové cíle 

Programové cíle jsou stanoveny s ohledem na plnění strategické vize rozvoje města. Časově jsou 

navrženy na střednědobý časový horizont. Jsou stanoveny na základě definovaných problémů i potřeb 

aktérů v území a vyjadřují žádoucí stav města, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti 

dokumentu. I programové cíle navazují do jisté míry na prioritní oblasti z předchozího strategického 

plánu rozvoje města. Tyto programové cíle jsou: 

1. Zlepšování stavu dopravní a technické infrastruktury, životního prostředí, bezpečnosti a 

vzhledu města a místních částí 

• Vize pro programový cíl:  

Bechyně jako město: 

➢ s rozvinutou dopravní a technickou (vodohospodářskou, energetickou a jinou) 

infrastrukturou; 

➢ chránící své životní prostředí; 

➢ s efektivním systémem odpadového hospodářství; 

➢ s dostatečnou a účinnou protipovodňovou ochranou; 

➢ s kvalitně upravenými a dobře vypadajícími veřejnými prostranstvími. 

• Specifikace programového cíle:  

➢ Dopravní a technická infrastruktura je důležitým podmiňujícím faktorem pro fungování 

a rozvoj města i pro život místních obyvatel. Programový cíl spočívá v dalším zlepšování 

stavu dopravní a technické infrastruktury, která vyžaduje další investice do oprav 

a rekonstrukcí, a to jak přímo v Bechyni, tak i v místních částech, kde mnohdy buď 

částečně, nebo zcela chybí.   

➢ Snahou města je také to, aby zde bylo zdravé životní prostředí se zachovalou krajinou 

a aby bylo příjemným místem pro život. Náplní tohoto programového cíle jsou činnosti 

spojené s ochranou životního prostředí města, především hydrologického a 

krajinotvorného charakteru, činnosti zajišťující bezpečnost obyvatel z hlediska ochrany 

před povodněmi a protipovodňových opatření, a dále činnosti zaměřené na úpravu 

zeleně a zvelebení vzhledu města a jeho veřejných prostranství. 

• Hodnotící indikátory: počet (počet km) opravených / rekonstruovaných / vybudovaných 

místních a účelových komunikací, chodníků; počet km opravených / rekonstruovaných / 

vybudovaných kanalizačních, vodovodních a energetických sítí; rozsah rekonstruovaného 
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veřejného osvětlení; rozsah realizovaných protipovodňových opatření; počet regenerovaných 

míst a veřejných prostranství; rozsah úprav městské zeleně apod. (viz specifikace výstupů v 

rámci odpovídajících aktivit). 

 

2. Zlepšování podmínek pro život ve městě zajišťováním kvalitní občanské vybavenosti, 

všech potřebných služeb a podporou bydlení 

• Vize pro programový cíl: 

Bechyně jako: 

➢ město s kvalitní občanskou vybaveností a podporující rozvoj bydlení,  

➢ město nabízející občanům klidné prostředí pro spokojený a náplní bohatý život, 

➢ město s kvalitním a efektivním zdravotním a sociálním systémem, 

➢ místo efektivně prezentující své rozvojové možnosti v oblasti podnikání, obchodu, 

drobných služeb a přílivu investic, 

➢ klidná atraktivní destinace s dobrým potenciálem rozvoje cestovního ruchu a služeb, 

➢ přirozené centrum poskytující obyvatelům mikroregionu dostatek pracovních 

příležitostí, zejména v tradiční výrobě keramiky, v lázeňství a cestovním ruchu. 

• Specifikace programového cíle: Město Bechyně usiluje o to, aby zde lidé měli vhodné podmínky 

pro život, bydlení, práci i podnikání, a aby měli motivaci zde zůstat, popř. se sem stěhovat. 

Město se takto snaží podporovat všechny skupiny obyvatel – mladé rodiny s dětmi, seniory, 

pracující, podnikatele atd. Zároveň se snaží zajišťovat dostatečný rozsah soukromých i 

veřejných služeb pro všechny tyto skupiny. Dále je snahou města přispívat k rozvoji cestovního 

ruchu a služeb s ním spojených, aby se i návštěvníci cítili ve městě dobře a rádi se sem vraceli. 

• Hodnotící indikátory: počet a rozsah rekonstruovaných objektů občanské vybavenosti; počet 

rekonstruovaných / nově vybavených obecních bytů; počet rekonstruovaných / nově 

vybavených bytů v domově s pečovatelskou službou; počet vybudovaných bytů v domově pro 

seniory; počet osob, kterým jsou externě poskytovány služby pro seniory; počet ordinací 

lékařů; počet nově vzniklých provozoven služeb apod. (viz specifikace výstupů v rámci 

odpovídajících aktivit). 

 

3. Zvyšování atraktivity města pro rozvoj cestovního ruchu, kultura a ochrana památek 

• Vize pro programový cíl: 

Bechyně jako: 

➢ přirozené výrazné turistické centrum na řece Lužnici, 

➢ historicky významné místo účinně prezentující svoji minulost i současnost, 

➢ město pečující o své kulturní dědictví a památkový fond, 

➢ tradiční a trvalé centrum lázeňství a zdravého životního stylu, 
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➢ atraktivní místo vytvářející a společně propagující komplexní a pestrou nabídku ve 

spolupráci s okolními turistickými centry a s místními významnými podniky (lázeňství, 

keramika, golf, památky ad.). 

• Specifikace programového cíle: Tento programový cíl spočívá v dalším zvyšování atraktivity 

Bechyně pro turisty a návštěvníky a ve zvyšování návštěvnosti města. Snahou je jednak to, aby 

bylo přitažlivé a vyhledávané město samotné, zároveň se město Bechyně snaží více se turisticky 

etablovat v širším regionu, např. v rámci okolní turistické destinace Toulava. Za tím účelem 

usiluje Bechyně o rozvoj a účinnou propagaci svých turistických atraktivit, o rozvoj dalších 

zajímavostí ve městě a snaží se též chránit své kulturní bohatství v rámci městské památkové 

zóny.  

• Hodnotící indikátory: míra investic do oprav a rekonstrukcí kulturních památek; počet 

vytvořených turistických atraktivit; počet nově vzniklých akcí a aktivit pro návštěvníky 

(krátkodobé i dlouhodobější akce, expozice aj.); počet km vybudovaných cyklotras, cyklostezek 

a pěších turistických tras; počet návštěvníků apod. (viz specifikace výstupů v rámci 

odpovídajících aktivit). 

 

4. Podpora vzdělávání, kultury, sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže 

i činnosti místních spolků 

• Vize pro programový cíl: 

Bechyně jako město: 

➢ s dostatečným zázemím pro vzdělávání a další vzdělávání, 

➢ nabízející dětem a mládeži, občanům a turistům dobré podmínky pro širokou paletu 

kulturního a sportovního vyžití a pro aktivní trávení volného času, 

➢ podporující činnosti místních spolků a aktivní zapojování veřejnosti. 

• Specifikace programového cíle: Město usiluje nejen o to, aby dobře vypadalo, ale také o to, aby 

bylo i živoucím místem, kde mají děti, mládež i dospělí odpovídající zázemí a infrastrukturu pro 

vzdělávání, sportovní vyžití a volnočasové aktivity a kde se i místní obyvatelé aktivně 

spolupodílejí na kulturním a společenském dění. Programový cíl spočívá v podpoře 

předškolního, školního i dalšího vzdělávání, sportu, kultury ve městě i činnosti všech místních 

spolků. 

• Hodnotící indikátory: rozsah rekonstruovaných vzdělávacích objektů; počet rekonstruovaných 

/ nově vybavených učeben; počet a rozsah upravených sportovních ploch; počet 

uskutečněných kulturních projektů; počet podpořených spolků a výše podpory; popř. též počet 

nově vzniklých míst v MŠ apod. (viz specifikace výstupů v rámci odpovídajících aktivit). 
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B. 3 Programová opatření  

Programový cíl 
1. 

Zlepšování stavu dopravní a technické infrastruktury, životního 

prostředí, bezpečnosti a vzhledu města a místních částí 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

Aktivity 

• Obnova ulice U Stadionu v Bechyni 

• Obnova ulice U Nádraží v Bechyni 

• Rekonstrukce ulice Fáberova v Bechyni 

• Obnova sídl. Na Libuši v Bechyni – prostor před BD č.p. 615-617, 701-

703 

• Rekonstrukce ulice U Vodojemu v Bechyni 

• Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Bechyně 

• Oprava teplovodu sídl. Písecká v Bechyni 

• Oprava schodů do Zářečí 

• Obnova ulic Gabrielova, Novodvorská, Čechova 

• Křižíkova vilová čtvrť 

• Lokalita Větrov – dostavba vodovodu a kanalizace 

• Rekonstrukce místní komunikace Michalská 

Opatření 1.2 Ochrana životního prostředí a bezpečnost města 

Aktivity 

• Odvod dešťových vod na horním Plechamru 

• Zajištění svahu Plechamr 

• Ochrana před přívalovými vodami v lokalitě Zářečí 

Opatření 1.3 Péče o vzhled města 

Aktivity 

• Výsadba zeleně 

• Parkové úpravy 

• Regenerace parku za rybníkem Trubný 

• Úprava veřejných ploch sídl. Písecká 

• Vodní prvek v parku na náměstí 
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Programový cíl 

2. 

Zlepšování podmínek pro život ve městě zajišťováním kvalitní 

občanské vybavenosti, všech potřebných služeb a podporou 

bydlení 

Opatření 2.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti 

Aktivity 

• Výstavba kolumbária na novém hřbitově v Bechyni 

• Revitalizace správní budovy v areálu Města / SMB, p.o. 

• Nová střední komunální technika na bio odpad 

• Nová malá komunální technika 

• Rekonstrukce č.p. 134 v Bechyni 

Opatření 2.2 Podpora zdravotních a sociálních služeb a péče o seniory 

Aktivity 

• Zajištění dostatečného počtu ordinací lékařů ve městě 

• Rozvoj a podpora zajišťování externě poskytovaných služeb pro 

seniory 

Opatření 2.3 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení 

Aktivity 

• Stavební úpravy BJ č.p. 41 – Senožaty 

• Stavební úpravy č.p. 3 v Bechyni 

• Teplofikace BD č.p. 615-617, 701-703 

• Rekonstrukce a obnova vybavení městských bytů a bytů v Domě 

s pečovatelskou službou (postupná realizace) 

Opatření 2.4 Zajišťování vhodných podmínek pro podnikání a zajištění služeb 

Aktivity 

• Podpora záměru výstavby obchodní zóny ve městě 

• Infrastrukturní opatření pro podporu podnikání a podpora spolupráce 

s podnikateli 

 

 

Programový cíl 
3. 

Zvyšování atraktivity města pro rozvoj cestovního ruchu, kultura 

a ochrana památek 

Opatření 3.1 Budování infrastruktury a atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 

Aktivity 

• Stezka pro smíšený provoz z Bechyně do Senožat 

• Tvorba stálé expozice keramiky 

• Údržba a rozvoj certifikované pěší trasy Stezka údolím Lužnice 

Toulavou 

• Nasvícení Mostu Bechyňská Duha 
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• Revitalizace parku před hotelem Drak vytvoření chillout zóny 

Opatření 3.2 Oprava kulturních památek 

Aktivity 

• Rekonstrukce Kulturního domu v Bechyni 

• Rekonstrukce velkého sálu 

• Oprava střechy Městského muzea v Bechyni 

• Oprava a výmalba interiéru kostela sv. Michaela 

• Oprava pláště budovy Městského kina 

 

 

Programový cíl 
4. 

Podpora vzdělávání, kultury, sportovních a volnočasových aktivit 

dětí a mládeže i činnosti místních spolků 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

Aktivity 

• Podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ 

• Přístupová cesta do školy – hlavní vchod 

• Regulace topení v budově ZŠ 

• Zateplení stropu tělocvičny 

• Dokončení výměny oken v budově školy 

• Celková modernizace počítačové učebny 

• Bezpečná MŠ Jahůdka 

• Rozšíření kapacity MŠ 

• Městský stadion – regenerace atletické dráhy a víceúčelového hřiště 

Opatření 4.2 Podpora kultury a činnosti místních spolků 

Aktivity 
• Kulturní projekty 

• Podpora činnosti místních spolků 
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B. 4 Rozvojové aktivity 

V této části jsou uvedeny jednotlivé rozvojové aktivity města ve formě projektových záměrů na roky 

2022–2027, případně i na roky následující. 

Navržená opatření a aktivity mají z velké části úzkou vazbu na opatření a aktivity dalších rozvojových 

koncepcí, například na opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice na 

období 2021–2027. To dokládá význam definovaných opatření a aktivit z hlediska jejich potřebnosti. 

Realizace aktivit a opatření bude mít přínos jak pro samotné město Bechyně, tak i pro širší okolí 

Mikroregionu Bechyňsko a regionu MAS Lužnice. 

Všechny uvedené aktivity, které mají vazbu na územně plánovací dokumentaci, jsou v souladu 

s připravovaným územním plánem města. 

 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury  

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova ulice U Stadionu v Bechyni 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, ul. U Stadionu 

Rozpočet 2 500 000,- Kč 

Popis projektu Provedení nového asfaltového povrchu, včetně konstrukčních vrstev 

Rozpracovanost Leden 2022 – zadávací řízení  

Důležitost Vysoká  

Realizace 2022 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova ulice U Nádraží v Bechyni 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, ul. U Nádraží 

Rozpočet 5 000 000,- Kč 

Popis projektu Provedení nového asfaltového povrchu, včetně konstrukčních vrstev 

Rozpracovanost Leden 2022 – zadávací řízení  

Důležitost Vysoká  

Realizace 2022-2027 
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Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce ulice Fáberova v Bechyni 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, ul. Fáberova 

Rozpočet 13 000 000,- Kč 

Popis projektu Provedení nové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a povrchů 
(silnice, chodníky) 

Rozpracovanost Probíhá realizace 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova sídl. Na Libuši v Bechyni – prostor před BD č.p. 615-617, 701-703 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, sídl. Na Libuši 

Rozpočet 7 000 000,- Kč (odhad) 

Popis projektu Obnova vodovodu, kanalizace, veřejné osvětlení, povrch komunikace + 
parkovací stání 

Rozpracovanost Příprava podkladů pro ZŘ 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce ulice U Vodojemu v Bechyni 

Investor Město Bechyně, SÚS Jihočeského kraje 

Lokalizace  Bechyně, ul. U Vodojemu 

Rozpočet 15 000 000,- Kč 
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Popis projektu Obnova vodovodu, kanalizace, povrchů komunikace 

Rozpracovanost Příprava ZŘ 

Důležitost Střední 

Realizace 2022 

Zdroj financování Vlastní zdroje / SÚS Jihočeského kraje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Bechyně 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně 

Rozpočet 4 000 000,- Kč 

Popis projektu Výměna svítidel VO 

Rozpracovanost Realizace  

Důležitost Střední 

Realizace 2021-2022 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Oprava teplovodu sídl. Písecká v Bechyni 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, sídl. Písecká 

Rozpočet 15 500 000,- Kč 

Popis projektu Oprava celého teplovodu na sídl. Písecká v Bechyni 

Rozpracovanost Příprava ZŘ 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 
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Kritérium Popis 

Název projektu Oprava schodů do Zářečí 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, Zářečí 

Rozpočet 30 000 000,- Kč 

Popis projektu Oprava schodiště z Klášterní ulice do Zářečí, obnova vodovodu a 
kanalizace 

Rozpracovanost Příprava 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2023-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Obnova ulic Gabrielova, Novodvorská, Čechova 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně 

Rozpočet 25 000 000,- Kč 

Popis projektu Obnova sítí a povrchů komunikací 

Rozpracovanost - 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Křižíkova vilová čtvrť 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, Křižíkova vilová čtvrť 

Rozpočet 40 000 000,- Kč 

Popis projektu Obnova sítí a povrchů 

Rozpracovanost - 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 
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Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Lokalita Větrov – dostavba vodovodu a kanalizace 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, Větrov 

Rozpočet 20 000 000,- Kč 

Popis projektu Obnova a dostavba vodovodu a kanalizace, povrchy komunikace 

Rozpracovanost - 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce místní komunikace Michalská 

Investor Město Bechyně, Jihočeský kraj 

Lokalizace  Bechyně, Michalská ulice 

Rozpočet - 

Popis projektu Obnova sítí a povrchů 

Rozpracovanost Příprava PD 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2023-2027 

Zdroj financování Vlastní zdroje, granty Jihočeského kraje 

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní a technické infrastruktury 

 

Opatření 1.2 Ochrana životního prostředí a bezpečnost města 

Kritérium Popis 

Název projektu Odvod dešťových vod na horním Plechamru 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, ul. Plechamr 
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Rozpočet 600 000,- Kč 

Popis projektu Vyřešení odvodu dešťových vod z ul. Plechamr 

Rozpracovanost Zpracovávání PD 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 1.2 Ochrana životního prostředí a bezpečnost města 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Zajištění svahu Plechamr 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, ul. Plechamr 

Rozpočet 2 000 000,- Kč 

Popis projektu Zajištění svahu poškozeného přívalovým deštěm. 

Rozpracovanost Příprava PD 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 1.2 Ochrana životního prostředí a bezpečnost města 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Ochrana před přívalovými vodami v lokalitě Zářečí   

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, Zářečí 

Rozpočet 4 500 000,- Kč 

Popis projektu - 

Rozpracovanost - 

Důležitost Střední 

Realizace 2024-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.2 Ochrana životního prostředí a bezpečnost města 
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Opatření 1.3 Péče o vzhled města 

Kritérium Popis 

Název projektu Výsadba zeleně 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Město Bechyně 

Rozpočet 3 x 250 000,- Kč 

Popis projektu Výsadba nové zeleně 

Rozpracovanost - 

Důležitost Stření 

Realizace 2024-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.3 Péče o vzhled města 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Parkové úpravy 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně, Park u hotelu U Draka, Za Trubným, část ulice Libušina  

Rozpočet - 

Popis projektu Obměna stávající staré parkové výsadby 

Rozpracovanost Přípravné práce 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2023-2026 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.3 Péče o vzhled města 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Regenerace parku za rybníkem Trubný                                                   

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně 

Rozpočet - 

Popis projektu - 

Rozpracovanost - 

Důležitost Střední 
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Realizace 2023-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.3 Péče o vzhled města 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Úprava veřejných ploch sídl. Písecká 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, sídl. Písecká 

Rozpočet - 

Popis projektu Úprava parkovišť, chodníků a zeleně 

Rozpracovanost - 

Důležitost Střední 

Realizace 2025-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.3 Péče o vzhled města 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Vodní prvek v parku na náměstí 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, Náměstí T.G. Masaryka  

Rozpočet 2 000 000,- Kč 

Popis projektu Park na náměstí přímo vybízí k instalovaní vodního prvku nejen pro 
vizuální stránku věci, ale pro možné ochlazení návštěvníků v letních 
dnech.  

Rozpracovanost Zatím projektový záměr 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 1.3 Péče o vzhled města 

 

Opatření 2.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti 

Kritérium Popis 

Název projektu Výstavba kolumbária na novém hřbitově v Bechyni 
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Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, Nový hřbitov Bechyně 

Rozpočet 1 000 000,- Kč 

Popis projektu Výstavba nového kolumbária 

Rozpracovanost Příprava ZŘ 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 2.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Revitalizace správní budovy v areálu Města / SMB, p.o. 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně, Na Libuši 892 

Rozpočet 700 000,- Kč 

Popis projektu Zateplení budovy, oprava fasády 

Rozpracovanost Přípravné práce 

Důležitost Střední 

Realizace 2023-2025 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 2.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Nová střední komunální technika na bio odpad 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně 

Rozpočet Do 5 mil. Kč (odhad) 

Popis projektu Náhrada za dosluhující techniku a snížení počtu pracovníků 

Rozpracovanost Leden 2022 - vyhlášení soutěže, realizace 12/22 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 2.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti 
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Kritérium Popis 

Název projektu Nová malá komunální technika 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Město Bechyně 

Rozpočet 600 000,- Kč 

Popis projektu Záměna techniky za starou dosluhující techniku (MAGMA / PIAGGIO) 

Rozpracovanost Přípravné práce, průzkum trhu 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2023 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje + úvěr pro SMB, p.o. 

Opatření 2.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce č.p. 134 v Bechyni 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, nám. T. G. Masaryka 

Rozpočet 30 000 000,- Kč 

Popis projektu Celková rekonstrukce objektu, který je využíván převážně jako obřadní 
síň. 

Rozpracovanost Příprava ZŘ pro realizaci části stavby (oprava rozvodů elektroinstalace) 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 2.1 Zlepšení stavu objektů občanské vybavenosti 

 

Opatření 2.2 Podpora zdravotních a sociálních služeb a péče o seniory 

Kritérium Popis 

Název projektu Zajištění dostatečného počtu ordinací lékařů ve městě 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Město Bechyně 

Rozpočet - 

Popis projektu Ve městě je v současné době nedostatek lékařů, především stomatologů. 
Město Bechyně se snaží tento stav řešit a zajistit dostatečné kapacity 
lékařských služeb. 



Program rozvoje města Bechyně 2022–2027 

76 

 

Rozpracovanost - 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2027 (průběžně) 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 2.2 Podpora zdravotních a sociálních služeb a péče o seniory 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rozvoj a podpora zajišťování externě poskytovaných služeb pro seniory 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Město Bechyně 

Rozpočet - 

Popis projektu Město se ve spolupráci s pečovatelskou službou snaží rozvíjet nabídku 
služeb pro seniory v Domu s pečovatelskou službou Bechyně a pro 
nemohoucí občany v domácnostech žijících na území města. Město tyto 
externě poskytované služby finančně podporuje. 

Rozpracovanost - 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2027 (průběžně) 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 2.2 Podpora zdravotních a sociálních služeb a péče o seniory 

 

Opatření 2.3 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení 

Kritérium Popis 

Název projektu Stavební úpravy BJ č.p. 41 - Senožaty 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Senožaty 

Rozpočet 20 000 000,- Kč (odhad) 

Popis projektu Kompletní rekonstrukce celého objektu BD č.p. 41 v Senožatech 

Rozpracovanost Příprava PD 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 2.3 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení 
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Kritérium Popis 

Název projektu Stavební úpravy č.p. 3 v Bechyni 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, nám. T.G. Masaryka 

Rozpočet 25 000 000,- Kč (odhad) 

Popis projektu Kompletní rekonstrukce celého objektu č.p. 3 v Bechyni 

Rozpracovanost Příprava PD 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 2.3 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Teplofikace BD č.p. 615-617, 701-703 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, sídl. Na Libuši 

Rozpočet 10 000 000,- Kč 

Popis projektu Teplovodní přípojka a rozvody teplovodního vytápění v bytových domech 
č.p. 615-617, 701-703 

Rozpracovanost Příprava ZŘ 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2024 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 2.3 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce a obnova vybavení městských bytů a bytů v Domě s 
pečovatelskou službou (postupná realizace) 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Město Bechyně 

Rozpočet - 

Popis projektu Postupné opravy, rekonstrukce a obnova vybavení bytů ve vlastnictví 
města v bytových domech a v DPS.  

Rozpracovanost - 
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Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2027 (průběžně) 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 2.3 Zajišťování vhodných podmínek pro bydlení 

 

Opatření 2.4 Zajišťování vhodných podmínek pro podnikání a zajištění služeb 

Kritérium Popis 

Název projektu Podpora záměru výstavby obchodní zóny ve městě 

Investor Soukromý investor 

Lokalizace  Bechyně 

Rozpočet - 

Popis projektu V Bechyni se v současné době nenachází dostatek obchodů. Město 
Bechyně proto podporuje záměr vytvoření nové obchodní zóny v areálu 
bývalého závodu Jitex Písek. Vzniknout by zde měl retail park 
s prodejnami potravin, textilu, obuvi, elektroniky a další služby. 

Rozpracovanost Původní haly bývalého Jitexu byly demolovány, v současné době probíhá 
stavební řízení. Dle předpokladů by výstavba mohla začít v roce 2023 a 
celý projekt by měl být dokončen v roce 2024.   

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Soukromá investice 

Opatření 2.4 Zajišťování vhodných podmínek pro podnikání a zajištění služeb 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Infrastrukturní opatření pro podporu podnikání a podpora spolupráce s 
podnikateli 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Město Bechyně 

Rozpočet - 

Popis projektu Město Bechyně podporuje rozvoj podnikání ve městě a spolupracuje s 
podnikatelskými subjekty. Město má v územním plánu vyhrazené plochy 
pro podnikání a průběžně realizuje různá infrastrukturní opatření, která 
zjednodušují podnikání. Město také spolupracuje s místními podnikateli 
při konání různých akcí apod.  

Rozpracovanost - 

Důležitost Střední 
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Realizace 2022-2027 (průběžně) 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 2.4 Zajišťování vhodných podmínek pro podnikání a zajištění služeb 

 

Opatření 3.1 Budování infrastruktury a atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 

Kritérium Popis 

Název projektu Stezka pro smíšený provoz z Bechyně do Senožat                                                   

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně – Senožaty 

Rozpočet 20 000 000,- Kč 

Popis projektu Výstavba nové stezky pro smíšený provoz 

Rozpracovanost Příprava PD 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2023-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 3.1 Budování infrastruktury a atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Tvorba stálé expozice keramiky 

Investor Město Bechyně  

Lokalizace  Bechyně – Městské muzeum  

Rozpočet 2 000 000,- Kč 

Popis projektu Na základě unikátní sbírky keramických artefaktů, které vlastní muzeum 
Bechyně, a keramické tradice v našem městě chtěli bychom vytvořit 
stálou expozici. K vytvoření je třeba také provést úpravy bezbariérovosti 
objektu, tudíž vybudovat výtah. Jedná se v současné době o standard 
všech nově vzniklých výstavních budov. 

Rozpracovanost Projekt je ve stadiu studie k projektu  

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2025 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 3.1 Budování infrastruktury a atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 
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Kritérium Popis 

Název projektu Údržba a rozvoj certifikované pěší trasy Stezka údolím Lužnice Toulavou 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Stezka kolem Lužnice 

Rozpočet 2 000 000,- Kč 

Popis projektu Jedná se o stálou údržbu evropsky certifikované pěší stezky. 

Rozpracovanost Stezka již funguje od roku 2019. 

Důležitost Střední  

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 3.1 Budování infrastruktury a atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Nasvícení Mostu Bechyňská Duha  

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyňský most  

Rozpočet 1 000 000,- Kč 

Popis projektu Bechyňský most zvaný Bechyňská Duha je významnou dominantou a 
vyhledávaným turistickým cílem. Trvalým nasvícením by se zvýšila 
atraktivita nejen samotného mostu, ale i města, z kterého je na most 
impozantní pohled i za světla.  

Rozpracovanost Ve stadiu studie 

Důležitost Střední  

Realizace 2022-2025 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 3.1 Budování infrastruktury a atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Revitalizace parku před hotelem Drak vytvoření chillout zóny 

Investor Město Bechyně  

Lokalizace  Městský park před hotelem Drak  

Rozpočet 2 000 000,- Kč 

Popis projektu Městský park by se měl stát místem aktivního odpočinku pro všechny 
obyvatele města a také pro návštěvníky města a lázeňské hosty.  

Rozpracovanost Ve stadiu studie 
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Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 3.1 Budování infrastruktury a atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 

 

Opatření 3.2 Oprava kulturních památek 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce Kulturního domu v Bechyni 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, ul. Tyršova 

Rozpočet 7 000 000,- Kč (odhad) 

Popis projektu Oprava střešního pláště a fasády objektu 

Rozpracovanost Průběžně probíhá realizace. V současnosti ZŘ – oprava části střechy. 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 3.2 Oprava kulturních památek 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rekonstrukce velkého sálu 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně – kulturní dům  

Rozpočet 2 000 000,- Kč 

Popis projektu Celková rekonstrukce velkého sálu a zázemí kulturního domu 

Rozpracovanost Ve stádiu přípravy pro zpracování projektu   

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 3.2 Oprava kulturních památek 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Oprava střechy Městského muzea v Bechyni 

Investor Město Bechyně 
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Lokalizace  Bechyně, nám. T. G. Masaryka 

Rozpočet 500 000,- Kč 

Popis projektu Výměna střešní krytiny na západní části objektu muzea. 

Rozpracovanost Příprava ZŘ 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 3.2 Oprava kulturních památek 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Oprava a výmalba interiéru kostela sv. Michaela  

Investor Město Bechyně  

Lokalizace  Bechyně – Kostel sv. Michaela  

Rozpočet 500 000,- Kč 

Popis projektu Jedná se o celkovou opravu opadaných štuků a výmalbu interiéru národní 
kulturní památky kostela sv. Michaela  

Rozpracovanost Ve stádiu přípravy  

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2023 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 3.2 Oprava kulturních památek 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Oprava pláště budovy Městského kina  

Investor Město Bechyně  

Lokalizace  Bechyně, Libušina třída, Městské kino  

Rozpočet 500 000,- Kč 

Popis projektu Plášť budovy městského kina je částečně rekonstruován, je třeba dodělat 
zbývající části. 

Rozpracovanost Ve stádiu přípravy 

Důležitost Střední  

Realizace 2022-2025 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 3.2 Oprava kulturních památek 
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Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

Kritérium Popis 

Název projektu Podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně, ZŠ Bechyně, Školní 293 

Rozpočet 3 287 600,- Kč 

Popis projektu Vybudování nové učebny cizích jazyků, budou provedeny potřebné 
stavební úpravy, pořízeno nové vybavení učebny – nábytek, tablety, SW a 
HW určený pro výuku jazyků. Budování vnitřní konektivity školy. 

Rozpracovanost Indikativní rozpočet, práce na podání žádosti (MAP) 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul (IROP 2021–2027) / případně vlastní zdroje 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Přístupová cesta do školy – hlavní vchod 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně, ZŠ Bechyně, Školní 293 

Rozpočet 1 000 000,- Kč (odhad) 

Popis projektu Rekonstrukce přístupové cesty k hlavnímu vchodu do školy a tělocvičny, 
lavičky před školou, kolostav. 

Rozpracovanost Soupis prací a materiálu – k 30. 9. 2021 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Regulace topení v budově ZŠ 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně, ZŠ Bechyně, Školní 293 

Rozpočet - 

Popis projektu Zastaralý systém regulace vytápění v budově základní školy 
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Rozpracovanost - 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Zateplení stropu tělocvičny 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně, ZŠ Bechyně, Školní 293 

Rozpočet - 

Popis projektu Nevyhovující izolace stropu tělocvičny 

Rozpracovanost - 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Dokončení výměny oken v budově školy 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně, ZŠ Bechyně, Školní 293 

Rozpočet - 

Popis projektu Dokončení výměny malých oken v suterénu školy 

Rozpracovanost - 

Důležitost Střední 

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Celková modernizace počítačové učebny 

Investor Město Bechyně 
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Lokalizace  k.ú. Bechyně, Základní škola Františka Křižíka Bechyně 

Rozpočet 3 500 000 – 4 000 000,- Kč 

Popis projektu 25 kompletů PC pro žáky + 1 PC pro vyučujícího se vzájemným 
propojením 

Rozpracovanost Pouze výhled 

Důležitost Střední  

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Bezpečná MŠ Jahůdka 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně, MŠ Jahůdka, Na Libuši 859 

Rozpočet 80 000 – 150 000,- Kč 

Popis projektu Elektronická vrata do areálu školy 

Rozpracovanost Oslovení firmy, návrh a vypracování kalkulace 

Důležitost Střední 

Realizace 2022 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Rozšíření kapacity MŠ 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  k.ú. Bechyně, MŠ Jahůdka, Na Libuši 859  

Rozpočet 2 500 000,- Kč 

Popis projektu Rozšíření kapacity mateřské školy 

Rozpracovanost Příprava podkladů pro PD 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2023-2025 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 
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Kritérium Popis 

Název projektu Městský stadion – regenerace atletické dráhy a víceúčelového hřiště   

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Bechyně, Městský stadion v Bechyni 

Rozpočet 9 000 000,- Kč 

Popis projektu - 

Rozpracovanost - 

Důležitost Vysoká  

Realizace 2022-2027 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 4.1 Podpora vzdělávání, sportu a volnočasových aktivit 

 

Opatření 4.2 Podpora kultury a činnosti místních spolků 

Kritérium Popis 

Název projektu Kulturní projekty 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Město Bechyně 

Rozpočet - 

Popis projektu Město Bechyně podporuje organizačně i finančně každoroční pořádání 
řady kulturních a společenských akcí ve městě, které přispívají 
k bohatému kulturnímu a společenskému životu města. 

Rozpracovanost - 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2027 (průběžně) 

Zdroj financování Vhodný dotační titul / případně vlastní zdroje 

Opatření 4.2 Podpora kultury a činnosti místních spolků 

 

Kritérium Popis 

Název projektu Podpora činnosti místních spolků 

Investor Město Bechyně 

Lokalizace  Město Bechyně 

Rozpočet 750 000,- Kč ročně (odhad) 
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Popis projektu Podpora činnosti dobrovolných spolků města Bechyně a jeho místních 
částí formou dotačních příspěvků. Podpora občanských aktivit v oblasti 
kultury, sportu i jiných oblastech. 

Rozpracovanost - 

Důležitost Vysoká 

Realizace 2022-2027 (průběžně) 

Zdroj financování Vlastní zdroje 

Opatření 4.2 Podpora kultury a činnosti místních spolků 
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B. 5 Podpora realizace programu 

V rámci předchozích částí tohoto Programu rozvoje města Bechyně byly vedle obecných směrů rozvoje 

města stanoveny i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů. Vzhledem k tomu, že 

program rozvoje města nemá být pouze formálním dokumentem, ale má sloužit jako skutečný 

systematický nástroj pro koncepční rozvoj města, je důležité stanovit, jakým způsobem bude probíhat 

vlastní realizace uvedených záměrů. Pro úspěšnou implementaci zpracovaného programu rozvoje je 

potřeba mimo jiné primárně definovat to, kdo ze zástupců samosprávy a zaměstnanců města bude 

realizaci programu personálně zajišťovat, jak bude probíhat monitorování a vyhodnocování realizace 

programu a jak bude program rozvoje financován a případně aktualizován. Veškeré záměry a cíle zde 

definované jsou závislé na aktuální i dlouhodobé finanční situaci města a na aktuálních dotačních 

možnostech. 

 

Zajištění realizace programu rozvoje města 

Pro uskutečňování zvolených cílů a aktivit je v první řadě třeba stanovit subjekty a osoby zodpovědné 

za řízení realizace programu a za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit. S ohledem na velikost 

města nebylo nutné zřizovat nové orgány či instituce. Na základě jednání mezi představiteli města bylo 

zvoleno následující implementační schéma: 

▪ Řídící skupina 

▪ starosta města 

▪ místostarosta města 

▪ radní města 

▪ radní města 

▪ radní města 

 

Řídící skupina je tvořena politickými představiteli města – radou města, která má kompetence a 

povinnosti vycházející z platné legislativy. Řídící skupina odpovídá s ohledem na aktuální ekonomickou 

situaci a administrativní podmínky vycházející z platných zákonů, norem, dotačních podmínek a dalších 

kritérií za plnění vize a programových cílů. 

Úkolem řídící skupiny je zejména na základě podkladů od výkonné a kontrolní skupiny usměrňovat 

realizaci programu rozvoje města. Konkrétně se jedná o tyto činnosti: iniciovat realizaci rozvojových 

opatření a aktivit, vyhledávat a zajišťovat zdroje jejich financování, projednávat podněty vztahující se 

k realizaci aktivit, projednávat a schvalovat zprávy o realizaci programu rozvoje, projednávat změny 

programu rozvoje, projednávat a schvalovat aktualizace a revize dokumentu, delegovat činnosti na 

odpovědné osoby aj. Činnost řídící skupiny navazuje na činnost zastupitelstva města, které nastavuje 

a schvaluje základní rámec podmiňující plnění PRM. 

Zástupci řídící skupiny se budou scházet dle aktuální potřeby, předpokládá se, že setkání budou 

probíhat minimálně jednou ročně. 
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▪ Výkonná a kontrolní skupina 

Odbor/funkce Činnosti spojené s realizací PRO 

starosta města koordinace všech činností 

místostarosta města sledování plnění programu rozvoje města, monitoring, 

aktualizace a revize dokumentu 

vedoucí odboru investičního příprava rozpočtů, finanční plánování, administrativní 

činnosti 

ředitelé škol (MŠ a ZŠ) rozpracování projektových návrhů, administrativní 

činnosti 

ředitel Kulturního střediska 

města Bechyně 

rozpracování projektových návrhů, administrativní 

činnosti 

 

Výkonná a kontrolní skupina je tvořena především pracovníky městského úřadu, kteří zajišťují plnění 

konkrétních aktivit v rámci jednotlivých opatření a dílčí činnosti spojené s plánováním projektů.   

Výkonná a kontrolní skupina má za úkol zabezpečovat veškeré činnosti potřebné k úspěšné realizaci 

programu rozvoje města. Připravuje podklady pro jednání řídící skupiny a pro jednání zastupitelstva 

města týkající se naplňování realizace programu, eviduje a administruje podněty vztahující se 

k doplnění a aktualizaci programu rozvoje města, zajišťuje činnosti spojené s monitoringem realizace 

programu, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy a dílčími dodavateli prací. Dále zajišťuje 

rozpracování projektových návrhů, zveřejňuje aktuální informace a dokumenty na internetových 

stránkách města aj. Činnost výkonné skupiny bude průběžně sledována kontrolním výborem. 

Schválením Programu rozvoje města Bechyně byla ukončena zpracovatelská fáze. Stanovením 

odpovědnosti a náplní činnosti osob řídící skupiny a výkonné a kontrolní skupiny jsou položeny základy 

realizace jednotlivých aktivit vedoucích k dosažení programových cílů uvedených v dokumentu. 

Jednotlivé aktivity budou realizovány prostřednictvím konkrétních projektů, v závislosti na aktuální 

ekonomické situaci a možnosti schváleného rozpočtu města. Případné změny v průběhu realizace 

aktivit projedná a schválí řídící skupina (rada města) nebo zastupitelstvo města, dle platné legislativy.  

Samostatný akční plán zpracováván nebude. Jako akční plán bude sloužit rozpočtový výhled města, 

který je zpracováván vždy na následující dvouleté období a dále zastupitelstvem města schválený 

rozpočet města pro daný rok. Tyto podklady budou obsahovat seznam plánovaných aktivit, jež budou 

v daném období realizovány. 

Aktuální verze Programu rozvoje města Bechyně bude zveřejněna na internetových stránkách města: 

https://www.mestobechyne.cz/, v tištěné verzi bude k nahlédnutí na městském úřadě. Na 

internetových stránkách města budou průběžně zveřejňovány také informace a dokumenty o průběhu 

realizace programu rozvoje města, monitorovací zprávy i revize a případné aktualizace či změny 

dokumentu. 

 

 

https://www.mestobechyne.cz/


Program rozvoje města Bechyně 2022–2027 

90 

 

Monitorování průběhu realizace programu rozvoje města 

Pro optimální plnění rozvojových cílů je nezbytné sledovat dílčí dosažené úspěchy a průběžně 

vyhodnocovat naplňování rozvojových aktivit a plnění indikátorů. 

Základním prvkem monitorování je pravidelné zpracování Monitorovací zprávy o průběhu realizace 

programu rozvoje města, která bude zpracována jednou ročně a bude mimo jiné sloužit jako podklad 

pro sestavování ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu na následující období. Monitorovací zprávu 

bude zpracovávat výkonná a kontrolní skupina a předá ji řídící skupině k projednání a ke schválení. 

Výsledný dokument schválený řídící skupinou bude zveřejněn na webových stránkách města. 

Monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje města bude sloužit řídící skupině k dalšímu 

rozhodování o úpravě a aktualizaci programu rozvoje města. Monitorovací zpráva o průběhu realizace 

programu rozvoje města bude obsahovat zejména: 

• Informace o realizaci dílčích aktivit a projektů – každoroční přehled o aktivitách, které se podařilo 

v uplynulém roce realizovat 

• Informace o sledování hodnotících ukazatelů v rámci rozvojových aktivit, případně programových 

cílů 

• Zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace programu rozvoje města 

• Případné návrhy na změny či revize v programu rozvoje města 

V posledním roce platnosti stávajícího programu rozvoje města (2027) bude navíc zpracováno 

komplexní zhodnocení stávajícího programu rozvoje města. Toto hodnocení bude sloužit jako základní 

podklad pro aktualizaci dokumentu či pro návazný strategický program rozvoje. 

Aktualizace programu rozvoje města 

Program rozvoje města je živým dokumentem, který je nutné průběžně revidovat, případně 

aktualizovat v návaznosti na průběh realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci programu 

rozvoje města může být např. závažná změna vnějších podmínek, naplnění části programu rozvoje 

města, či potřeba vypustit/upravit/doplnit programové cíle, opatření a aktivity. Podnětem k aktualizaci 

by neměla být změna politické reprezentace města. Dílčí aktualizace mohou probíhat průběžně, 

kompletní aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2027. 

Kromě případných aktualizací bude každoročně probíhat dílčí revize realizovaných a plánovaných 

aktivit (zpravidla ke konci kalendářního roku), ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků 

programu rozvoje a na rozpočet města. Podkladem pro dílčí revize budou informace o stavu realizace 

jednotlivých aktivit, monitorovací zpráva o průběhu realizace programu rozvoje města, případně další 

podněty a návrhy možných aktivit a projektů. Revize se týkají zejména úpravy termínů, odhadu nákladů 

a způsobu financování aktivit dle aktuální situace, ale v rámci revizí mohou být do programu rozvoje 

města též doplněny případné další aktivity a projekty (budou zařazeny v zásobníku aktivit).  

Veškeré změny programu rozvoje města budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude 

dokument s označením data, ke kterému se vztahuje. Dokument bude v úvodu obsahovat seznam 

provedených revizí. 
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Aktualizace programu rozvoje města a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem města. 

Aktualizovaná verze programu rozvoje města bude zveřejněna na internetových stránkách města. 

Financování realizace programu rozvoje města 

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje města. U jednotlivých aktivit se 

předpokládá také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU) nebo z jiných 

dotačních nástrojů. Předpokládané zdroje financování jsou uvedeny přímo u jednotlivých aktivit. Řídící 

skupina, mezi jejíž povinnost patří také získávání finančních prostředků, bude usilovat zejména o 

získávání dotační podpory pro financování aktivit, příp. se bude snažit zapojit i soukromý sektor a další 

organizace. V průběhu realizace programu rozvoje bude docházet ke zpřesňování informací 

o možnostech finančních zdrojů pro realizaci jednotlivých aktivit, a to na základě aktuálních možností 

města a disponibilních dotačních titulů. 

Program rozvoje města je jedním ze základních podkladů pro tvorbu rozpočtového výhledu i rozpočtu 

města. Výkonná a kontrolní skupina na základě přehledu realizovaných aktivit a monitorovací zprávy o 

průběhu realizace programu rozvoje města vypracuje ke konci rozpočtového období návrh rozpočtu 

na následující rok zahrnující informace o finančních tocích týkajících se aktivit v programu rozvoje 

města. Výdaje spojené s naplňováním programových cílů budou v rozpočtu označeny. Díky tomu bude 

mít obec přehled, jaké prostředky na uskutečnění svých rozvojových priorit vynakládá. 

 

 

 


