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1 Úvod 
Pokud bychom hledali základní společný charakteristický prvek pro území MAS Vodňanská ryba tak 

by jím byl převážně venkovský charakter území, zemědělství, lesnictví a rybníkářství. Svědčí o tom i 

čerpání Programu rozvoje venkova v současném období. 

Dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která stanovuje hlavní cíle regionálního rozvoje 

v horizontu 7 let, spadá území MAS Vodňanská ryba do tématu Regionální centra a jejich venkovská 

zázemí.  V území je převážné zastoupení malých obcí. Z celkového počtu 35 obcí je 28 (80 %) obcí 

s počty obyvatel do 500 a z tohoto počtu je celá polovina obcí (14) s počty obyvatel do 200. V území 

nejsou žádná regionální centra vyššího řádu ( 15 tis. obyv.). Města Strakonice a Písek, která do 

těchto center patří, s územím MAS sousedí. Přímo v území MAS jsou pouze 3 malá města a to 

Vodňany (7028 obyvatel), Protivín (4808 obyvatel) a Bavorov (1600 obyvatel).  Vše údaje k 31. 12. 

2019. 

1.1 Zemědělství, lesnictví, rybářství 
V území MAS zemědělská půda zaujímá 56,67 % z celkové výměry území (JčK 48,61 %, ČR 53,26 %). 

Orná půda se podílí na zemědělské půdě 74,35 % (JčK 62,5 %, ČR 69,99 %), trvalé travní porosty 22,78 

% (JčK 34,44 %, ČR 24,22 %). Jsou zde zastoupeny také zahrady a to 2,24 % (JčK 2,61 %, ČR 4,03 %), 

ovocné sady 0,63 % (JčK 0,46 %, ČR 1,06 %). Z nezemědělské půdy jsou lesy zastoupeny 72,3 % (JčK 

73,52 %, ČR 72,61 %), vodní plochy představují 10,49 % nezemědělské půdy (JčK 8,63 %, ČR 4,53 %), 

zastavěné plochy 3,0 % (JčK  2,17 %, ČR 3,61 %), ostatní plochy 14,16 % (JčK 15,69 %, ČR 19,26 %). 

Rozdíl je mezi územím MAS ležícím v ORP Písek, kde zemědělská půda představuje 53,56 % a územím 

MAS rozkládajícím se v ORP Vodňany, ve kterém zemědělská půda zaujímá 63,18 %. V území MAS na 

Písecku je větší zastoupení lesů (75,79 %) než na Vodňansku (63,09 %). Tomu odpovídá i výše 

koeficientu ekologické stability1, který je na Vodňansku nižší (0,87) než na Písecku 1,09. Jsou zde však 

i velké rozdíly mezi jednotlivými obcemi. Na Písecku je 50 % obcí s KES vyšším než 1, na Vodňansku je 

to pouze 38 % obcí. V území jsou ovšem i obce s KES vyšším než 3 (Paseky, Temešvář, Zvíkovské 

Podhradí, Krajníčko, Měkynec).   

Pro celé území MAS je KES pouze 1,02, což odpovídá území intenzivně využívanému, zejména 

zemědělskou velkovýrobou. Oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich 

značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Čím vyšší KES, tím více je 

krajina vyváženější. Pro srovnání Jihočeský kraj má koeficient ekologické stability 1,56.  

                                                           
1
 koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních 

krajinotvorných prvků (stabilní ekosystémy jsou lesní půda, vodní plochy a toky, trvalý travní porost, pastviny, 
mokřady, sady a vinice; nestabilní ekosystémy jsou orná půda, chmelnice a antropogenizované plochy 
koeficient od 0,3 do 1,00: území intenzivně využívanému, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení 
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké 
vklady dodatkové energie 
koeficient od 1,00 do 3,00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu 
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů 
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Jak vidíme ze srovnání roků 2014 a 2019, mírně se snížil podíl orné půdy a mírně se zvýšil podíl 

zahrad, sadů a trvalých travních porostů. 

Údaje v % 
Zemědělská 

půda 
Orná půda Zahrady Ovocné Sady 

Trvalé travní 
porosty 

K 31. 12. 2014 56,95 75,38 2,16 0,63 21,83 

 K 31. 12. 2019 56,67 74,35 2,24 0,64 22,77 

 

Údaje v % 
Nezemědělská 

půda 
Lesní pozemky Vodní plochy 

Zastavěné 
plochy 

Ostatní plochy 

K 31. 12. 2014 43,05 72,65 10,56 3,04 13,75 

 K 31. 12. 2019 43,33 72,3 10,5 3,0 14,2 

 

(Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2019 https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas 

https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady) 

S výše uvedeného vyplývá, že v našem území má zemědělství a lesnictví velký vliv na krajinu a přírodu 

a její udržitelnost. Proto jsou zde důležité investice do infrastruktury související s rozvojem a 

modernizací zemědělství, do inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování 

lesů, zadržování vody v krajině, revitalizace rybníků aj.  

1.2 Obyvatelstvo 
Na území MAS Vodňanská ryba žije k 31. 12. 2019 22 466 obyvatel, což je oproti roku 2014, kdy se 

připravovala současná SCLLD, nárůst pouze o 481 obyvatel (2,19 %) za 5 let, přičemž obce ani jejich 

počet se nezměnily. K 31. 12. 2014 činil počet obyvatel 21 985. Přesto můžeme hovořit o pozitivním 

trendu, neboť srovnáním roku 2009 (21 927) a roku 2014 (21 985) jsme zjistili nárůst o pouhých 58 

obyvatel.  

Přirozený přírůstek obyvatel je dlouhodobě záporný (v roce 2019 celkem: -34), naopak je pozitivní 

migrační saldo (celkem +173), což odráží celorepublikový trend i situaci v Jihočeském kraji. Co se týká 

věkové struktury obyvatelstva, tak obyvatelé ve věku 0-14 let tvoří 15,1 %, obyvatelé ve věku 15-64 

let tvoří 64,6 % a obyvatelé ve věku 65 a více let tvoří 20,3 % v roce 2019. Při srovnání s Jihočeským 

krajem a Českou republikou je na území MAS Vodňanská ryba zastoupeno více obyvatel ve věku 15-

64 let tj v produktivním věku (JčK: 63,7; ČR: 64 %), bohužel méně obyvatel ve věku 0-14 let. Klesají 

počty a podíly dětí, tím bude postupně ubývat obyvatelstvo v produktivním věku a dále se budou 

zvyšovat počty osob starších věkových skupin. Pokud se procentuální váha počtu dětí pohybuje v 

rozmezí od 12,5 do 15,9, můžeme hovořit o staré populaci. Průměrný věk obyvatel je na území MAS 

43,0 let. Rozdíl mezi jednotlivými obcemi v území MAS je od 33,8 let v obci Měkynec do 52,3 let v 

obci Vojníkov. Průměrný věk obyvatel v Jihočeském kraji je 42,8. Zvyšuje se Index stáří2. V území MAS 

je index stáří 135,13, z toho na Vodňansku 125,65, na Písecku 144,07. Z výše uvedeného vyplývá 

potřeba zvýšit přírůstek obyvatelstva především ve věkové kategorii 0-14 let vhodnými prorodinnými 

                                                           
2
 Index stáří = počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let 

https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas
https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady
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opatřeními, které přilákají mladé rodiny do území a podpoří mladé rodiny, které zde již bydlí. Některé 

aktivity již v území realizujeme např. dětský klub, příměstské tábory, flexibilní formy práce, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi to vše z OPZ. Z IROP je to modernizace škol (ZŠ Protivín). Je 

důležité, aby obce podporovaly výstavbu nových domů či bytů, modernizovaly technickou 

infrastrukturu, zkvalitňovaly občanskou vybavenost, zlepšovaly dopravní dostupnost i propustnost, 

podporovaly kulturní a společenský život v obcích, spolkový a komunitní život, budovaly dětská 

hřiště, sportoviště vč. zázemí pro dospělé, podporovaly cestovní ruch v území i udržitelnost přírody a 

krajiny atd, aby naše území bylo atraktivní pro mladé rodiny s dětmi. Chceme, aby se sem mladé 

rodiny rády stěhovaly či zde mladí po škole zůstávali a zakládali rodiny.   

1.3 Nezaměstnanost 
Míra nezaměstnanosti v území MAS je poměrně nízká. Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2019 v ORP 

Písek činila 1,7 %, v ORP Vodňany 2,4 %.  Aktuální nezaměstnanost k 30. 6. 2020 je v ORP Písek 2,6 % 

a v ORP Vodňany 2,5 %. Pro srovnání nezaměstnanost v Jihočeském kraji k 30. 6. 2020 činí 2,82 %.   

V rámci stávající Strategie je podporováno z OPZ zaměstnávání znevýhodněných osob, z toho 

některých z nich na snížené úvazky v rámci flexibilních forem práce (využily např. obce Heřmaň, 

Putim, Krajníčko, Drahonice, Bavorov, Kluky, Tálín, Albrechtice na 0,5 úvazek). Ve Vodňanech funguje 

velmi úspěšně dětský klub a příměstské tábory, které pomáhají rodičům ve slaďování rodinného a 

pracovního života jak již bylo uvedeno výše. V Drahonicích funguje sociální podnik Čokoládovna 

Drahonice, který byl také podpořen z IROP a OPZ a zaměstnává lidi s mentálním postižením.  Podporu 

znevýhodněných skupin na trhu práce je důležité zachovat i v nové SCLLD 21+.  

1.4 Diverzita firem v území 
Malý počet větších firem sebou přináší i malou nabídku lépe placených odborných pozic vhodných 

pro vysokoškolsky vzdělané osoby nebo je tato nabídka příliš specifická např. zaměřená na rybářství 

viz Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický. Malý počet větších firem v území přináší také 

nebezpečí v případě útlumu daného odvětví či podniku. Největšími zaměstnavateli v území MAS 

Vodňanská ryba jsou Vodňanská drůbež, a.s., která je zpracovatelem drůbežího a kachního masa, 

firma A. PÖTTINGER, spol. s.r.o., která vyrábí zemědělskou techniku, firma JAF HOLZ, s.r.o., 

obchodující se dřevem a dřevěnými výrobky, Městský pivovar Platan. Nejvíce ekonomicky aktivních 

subjektů je v oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu (15,6 %). Toto zastoupení je ve srovnání 

s Jihočeským krajem (9,2 %) a ČR (5,6 %) nadprůměrné. Dále následuje stavebnictví (cca 15,5 %), 

jehož podíl v území MAS je také vyšší než v JčK (13,53 %) a ČR (12,40 %). Významně je zastoupen 

velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (cca 14 %), následuje 

zpracovatelský průmysl (11,75 %) a dále profesní, vědecké a technické činnosti (cca 9 %, JčK 13,9 %, 

ČR 15,51 %). Ve Vodňanech sídlí Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, který má ve Vodňanech 

dlouholetou tradici (od roku 1953). V roce 1996 byl převeden pod Jihočeskou univerzitu a od roku 

2009 je součástí Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, která od tohoto roku sídlí ve 

Vodňanech. 
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1.5 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 
Vzdělanostní struktura obyvatelstva je významným ukazatelem vyspělosti a všestranné rozvinutosti 

regionu. Rychlejší nárůst dosahování nejvyšších vzdělanostních stupňů zvyšuje konkurenceschopnost 

občanů na trhu práce. Dle SLDB z roku 2011 je podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v území MAS 

Vodňanská ryba 7,11 %, lidí s maturitou 25,32 %, lidí s výučním listem 39,09 %, základním vzděláním 

19,57 %.  Pro porovnání v SO ORP Písek je podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí 11,1 %, v celém 

Jihočeském kraji je podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 10,8 %, se středoškolským vzděláním 

bez maturity 34,9 %, se středoškolským vzděláním s maturitou 31,67 %, se základním vzděláním 18,2 

%.  Jaký je trend v zastoupení jednotlivých vzdělanostních stupňů v území MAS Vodňanská ryba je 

vidět v následující tabulce. Bohužel za obce najdeme pouze informace ze SDLB, tzn. je zde porovnání 

roku 2001 a 2011. 

SDLB 
 
% 

Bez 
vzdělání 

Základní vč. 
neukončeného 

Střední 
vč. 
vyučení 

Úplné 
střední s 
maturitou 

VOŠ VŠ 

2001 0,30 25,89 43,19 22,41 2,60 4,59 

2011 0,45 19,57 39,09 25,32 1,11 7,11 

Trend +0,15 -6,32 -4,10 +2,91 -1,49 +2,52 

 

1.6 Technická infrastruktura 
(data dle ČSÚ k 31. 12. 2016, doplněna z Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) SO ORP 

Vodňany a Písek). 

V území MAS stále není ve všech obcích veřejný vodovod či nepokrývá celé území obce. Z celkového 

počtu obcí na území SO ORP Vodňany nemají veřejný vodovod 3 obce (Budyně, Měkynec, Pivkovice), 

v území SO ORP Písek 2 obce (Křenovice, Dolní Novosedly). Domácnosti krom veřejného vodovodu 

využívají také vlastní studny.  Odpadní vody domácností jsou řešeny vlastními jímkami, chybí čistírny 

odpadních vod, některé obce mají na části svých území vybudovaný kanalizační řad, který je však 

vyústěn do místních vodotečí.  Čistírny odpadních vod mají města Vodňany, Protivín, Bavorov, ale 

chybí v některých místních částech, dále mají ČOV 3 obce SO ORP Vodňany (Číčenice, Drahonice, 

Stožice) a 12 obcí SO ORP Písek (Heřmaň, Olešná, Oslov, Paseky, Podolí I, Putim, Skály, Slabčice, Tálín, 

Temešvár, Vlastec, Zvíkovské Podhradí). Plynofikace je zavedena z celkového počtu 3 měst a 32 obcí, 

ve městech Vodňany, Protivín, Bavorov, v obcích Číčenice, Stožice, Heřmaň, Kluky, Putim, Ražice, 

Skály, Slabčice, Tálín, Vrcovice a Záhoří. V území MAS je velký potenciál využití lokální energie z OZ, 

přechod domácností k alternativním zdrojům paliv (biomasa, tepelná čerpadla, solární energie), tím 

také ke zvyšování kvality ovzduší, které je v obcích převážně ovlivněno topením v lokálních 

topeništích na tuhá paliva. V území se nachází několik malých vodních elektráren, které jsou převážně 

umístěny v prostorách dřívějších mlýnů. Stejně tak se v území nachází několik menších 

fotovoltaických elektráren. V souvislosti s investicemi do technické infrastruktury jsou nezbytné i 

investice do úprav veřejných prostranství. 

Investice do technické vybavenosti obcí přinese stabilitu a rozvoj území z hlediska demografického 

(nová výstavba domů, jedním z důležitých faktorů při hledání místa pro stavbu rodinného domu je 
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otázka možnosti připojení na veřejný vodovod a kanalizaci s čističkou odpadních vod) i z hlediska 

životního prostředí (zejména ochrany vodních zdrojů). Ovzduší je nejvíce ovlivněno topením 

v lokálních topeništích na tuhá paliva. 

1.7 Občanská vybavenost obcí 
Občanská vybavenost obcí většinou odpovídá velikosti a významu obce a vzdálenosti obce od většího 

města. Naše území, jak už bylo uvedeno v úvodu, je typické převážným zastoupením malých obcí do 

500 obyvatel a také malých obcí do 200 obyvatel. Největší město, které se zde nachází, jsou Vodňany 

(7028 obyvatel). Dalším charakteristickým rysem našeho území je stárnutí populace, které přináší 

sníženou mobility. Z výše uvedeného vyplývají tyto základní přístupy k zabezpečení občanské 

vybavenosti v našem území: zajistit dostatečné dopravní spojení, aby občan mohl za službou dojet, 

nebo podpořit mobilní služby v území, aby mohly přijet za občanem. Vzhledem k velkému zastoupení 

malých obcí do 200 obyvatel není reálné, aby v každé obci byla základní občanská vybavenost jako 

prodejna, pošta, škola, zdravotní středisko, sociální služby aj.. Proto pro naše území je důležité: 

 investovat do mobility 

 investovat do stávající občanské vybavenosti  

1.7.1 Mateřské a základní školy 

V území MAS Vodňanská ryba je 9 samostatných mateřských škol (MŠ "SLUNÍČKO" Vodňany s.r.o., 

MŠ Vodňany, Smetanova; MŠ Bavorov; 1. MŠ Protivín; 2. MŠ Protivín; MŠ Číčenice; MŠ Drahonice; 

MŠ Oslov; MŠ Putim) a 3 mateřské školy jako součásti základních škol (MŠ Kluky, MŠ Záhoří, MŠ 

Albrechtice nad Vltavou). Dále je zde 7 základních škol (ZŠ a MŠ Záhoří; ZŠ a MŠ Kluky; ZŠ a G 

Vodňany; ZŠ Vodňany, nám. 5. května; ZŠ Bavorov; ZŠ Protivín, ZŠ a MŠ Albrechtice nad Vltavou)., 

z toho jedna, která vyučuje podle vzdělávacího programu pro speciální školy (ZŠ Vodňany, nám. 5. 

května). Síť škol je svoji hustotou a strukturou odpovídající stávajícímu počtu obyvatel a jeho 

věkovému složení. Investice jsou potřeba především do rekonstrukce infrastruktury MŠ a ZŠ a 

zařízení péče o děti. Úpravy souvisí se snižováním počtu dětí ve třídách, zvyšování kvality podmínek 

pro MŠ dle hygienických požadavků KHS, vznik nových zařízení pro péči o děti, u ZŠ např. odborné 

učebny ve vazbě na klíčové kompetence u úplných škol tj. do 9. ročníku, kmenové učebny u 

neúplných škol, tj. do 5. ročníku, budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky ZŠ 

např. kabinety pro pedagogy, budování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro žáky se SVP – 

klidové zóny, reedukační učebny; veřejné přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, 

společenské místnosti, které budou sloužit po vyučování jako centrum vzdělanosti a společenských 

aktivit.  

1.7.2 Sociální služby 

Na území MAS Vodňanská ryba působí poskytovatelé sociálních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením a také poskytovatelé sociálních služeb pro rodiny s dětmi a osoby v krizi. Tito 

poskytovatelé zabezpečují v území služby pobytové, terénní i ambulantní. Vzhledem k tomu, že 

území MAS se nachází jak v území ORP Vodňany tak v území ORP Písek, vidíme zde rozdíly při 

porovnání oblastí Vodňanska a Písecka na území MAS v počtu poskytovatelů sociálních služeb. Město 

Písek se svými více jak 30 tisíci obyvateli, které je centrem ORP Písek poskytuje daleko širší nabídku 
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služeb než město Vodňany se svými 7028 obyvateli, které je centrem ORP Vodňany.  Je pochopitelné, 

že nabídka služeb pro obce v ORP Písek musí být kapacitně větší, ale je zde i více poskytovatelů, tzn. 

rozmanitější poskytované služby. Obce s rozšířenou působností plánují sociální služby pro svoje území 

v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, takže přesahy do 

dalších území jsou vždy na vyjednávání, dostatečné kapacitě poskytovatelů a finanční podpoře od 

obcí, mimo toto území.  

Příklady služeb, které jsou v území MAS poskytovány s důrazem na Vodňansko:  

 domovy se zvláštním režimem (např. Alzheimercentrum Prácheň, z. ú., Radčice, Domov 

Kunšov s.r.o., Albrechtice u Drahonic, Pomněnka Protivín) 

 denní stacionáře (např. Alzheimercentrum Prácheň) 

 osobní asistence (např. Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú., Dříteň) 

 pečovatelská služba (např. CSP Vodňany, Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Chelčice, 

Město Protivín, Oblastní charita Písek, Protivínská sedmikráska, z. s.) 

 domovy pro seniory (CSP Vodňany, Domovy pro seniory v Písku, Drhovli …) 

 odlehčovací služby (např. Domácí hospic Athelas Písek, Hospic sv. Markéty Strakonice) 

 odborné sociální poradenství (např. Domácí hospic Athelas Písek, Farní charita Týn nad 

Vltavou) 

 týdenní stacionáře (Domov Žlutý petrklíč, z. s. Nestanice - Lomec) 

 sociální rehabilitace (Fokus Písek, z. ú., Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Tyflokabinet 

České Budějovice, o.p.s.) 

 sociálně terapeutické dílny (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., HORIZONT, z. ú.) 

 SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., APLA 

Jižní Čechy, z. ú, České Budějovice) 

 SAS pro rodiny s dětmi (Prevent 99 z. ú., Vodňany)  

 raná péče (APLA Jižní Čechy, z. ú. , Y MY, o. p. s., Soběslav, Společnost pro ranou péči, 

pobočka České Budějovice pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením) 

 terénní programy (Prevent 99 z. ú., České Budějovice) 

 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – připravuje se ve Vodňanech  

 domácí zdravotní péče poskytovaná dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

(oblastní charita Písek) pro obce pro Písek a obce ORP Písek 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek (oblastní charita písek) pro ORP Písek 

Tento výčet není úplný – jednotlivé služby jsou popsány v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na 

území ORP Vodňany a Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a doprovodných služeb na Písecku 

2020. Z výše uvedeného je patrné, že nejvíce poskytovatelů terénních služeb je mimo Vodňany tzn. 

musí se řešit zda mají dostatečné kapacity ještě na poskytování služby mimo své území např. osobní 

asistence je zabezpečena poskytovatelem Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z. ú., Dříteň 

v dojezdové vzdálenosti 20 km od Dřítně tj. týká se na Vodňansku jen obce Číčenice a města Vodňany 

vč. jeho místních částí. Dále jsou některé služby omezeny jen určitými dny v týdnu nebo hodinami.  
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Právě stárnutí populace, které se dotýká i území MAS, bude v budoucnu klást větší nároky na zajištění 

dostupnosti a dostatečné kapacity sociálních služeb a zdravotnických zařízení pro starší populaci. Se 

stárnutím obyvatel dochází ke snížení mobility obyvatel, tj bude klást ještě větší nároky na terénní 

služby a péči o naše blízké v jejich přirozeném prostředí. Důležitá je proto také podpora neformálních 

pečovatelů, podpora komunitních projektů v obcích (vzájemná výpomoc, dobrovolnické služby na 

podporu seniorů, mezigenerační projekty např. hlídání a vyzvedávání dětí aktivními seniory nebo 

staršími vrstevníky dětí, navštěvování seniorů, osamělých občanů a lidí žijící v izolaci místními 

dobrovolníky s cílem posilování dobrých vztahů a rozšiřování pocitu sounáležitosti). Podpora sociální 

práce na obcích, podpora spolupráce v oblasti sociální práce mezi obcemi (sdílený sociální pracovník), 

podpora mobilních týmů zajišťující výpomoc starším či osamělým občanům. Další možností je 

podpora rodin ve slaďování péče o stárnoucí rodiče v jejich přirozeném prostředí s jejich prací a 

s výkonem své profese (flexibilní formy zaměstnávání), podpora v aktivním zapojování se seniorů do 

života v místní komunitě. 

Dle zjišťování ve školách (MŠ výkonové výkazy, ZŠ školní matriky) vyplývá, že v území se nacházejí děti 

s poruchou autistického spektra, se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s více vadami, 

se závažnými a těžkými vadami řeči, se závažnými vývojovými poruchami učení, se závažnými 

vývojovými poruchami chování, se zrakovým postižením. Aktivity v rámci OP Zaměstnanost typu 

Posilování rodinných vazeb např. podpora sociálně či zdravotně znevýhodněných osob v rodinách 

včetně podpory dalších členů rodiny, kteří o ně pečují, při naplňování jejich specifických potřeb nebo 

komunitní projekty propojující lidi s obdobnými problémy, např. rodiče s dětmi s hendikepem, 

komunitní venkovské tábory, podpora ve slaďování péče o děti s výkonem jejich profese aj. to vše by 

ulehčilo rodinám jejich složitou situaci, kdy mnohdy jsou na pokraji svých fyzických i psychických sil 

při neustálé péči o děti s postižením. V případě matek či otců samoživitelek/ů je tato situace ještě 

více vyhraněná, protože zde si nemohou vypomoci ani v rámci dané rodiny.  Organizace, která se 

věnuje rané péči pro rodiny s poruchou autistického spektra APLA Jižní Čechy má sídlo v Táboře a 

Českých Budějovicích a terénní služby poskytuje na území celého Jihočeského kraje. Dále v ORP 

Vodňany pomáhá rodinám dětí se zdravotním postižením nebo v nepříznivé sociální situace sdružení 

Y MY, o.p.s. se sídlem v Soběslavi. Přímo ve Vodňanech se podařilo zabezpečit díky PREVENT 99 z.ú. 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tento projekt je hrazený z OPZ.  

Na území MAS Vodňanská ryba se nacházejí skupiny obyvatelstva rozdílných národností (např. 

slovenské, ukrajinské, polské, rumunské, vietnamská, íránské, egyptské, moldavské) a to jak vlivem 

migrace, studia, stáží či využívání agenturních zaměstnanců v některých firmách v území (např. 

Vodňanská drůbež).  Problémem je jazyková bariéra a začlenění do většinové společnosti.  

V současné době se snažíme zapojovat děti bez znalosti českého jazyka, které navštěvují naše ZŠ, do 

příměstských táborů či dětského klubu, aby si tak přirozenou cestou mezi svými vrstevníky osvojovaly 

český jazyk.  

1.7.3 Komerční služby  

Pošty se nachází ve městech i některých obcí území MAS Vodňanská ryba (Vodňany, Bavorov, Protivín, 

Záhoří, Albrechtice nad Vltavou, Oslov, Ražice, Tálín, Skočice, Číčenice, Bílsko - balíkovna). V obcích chybí 

základní obchodní síť. Ta je v některých obcích zabezpečena pojízdnou prodejnou.  
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1.7.4 Kulturní, společenské, sportovní vyžití 

Území má velký potenciál v rozvoji spolkové a kulturní činnosti. Působí zde řada neziskových 

organizací, které jsou nositeli spolkového života v obcích jako Sbor dobrovolných hasičům, rybáři, 

myslivci. Ve Vodňanech mají dlouhou tradici také baráčníci, fungují zde divadelní ochotníci, loutkové 

divadlo aj. To co chybí, jsou investice do zázemí pro spolkovou činnost.  

Ve městech Vodňany a Protivín je kulturní vyžití obyvatel organizováno díky městským kulturním 

střediskům. Zde probíhají divadelní i koncertní představení. Jsou zde kinosály. V Bavorově je také 

kulturní dům. Kino v tomto městě chybí. Kulturní zařízení jsou i v menších obcích (Heřmaň, Křenovice, 

Oslov, Paseky, Podolí I, Putim, Ražice, Skály, Slabčice, Tálín, Vlastec, Vojníkov, Žďár, Drahonice, 

Krajníčko, Krašlovice, Stožice).  V některých zařízeních je potřebná rekonstrukce budov či jejich 

modernizace nebo jejich vybavení je zastaralé. Dalšími poskytovateli kulturního vyžití jsou městská 

muzea a galerie, městské knihovny a obecní knihovny. Poslední jmenované mohou být skvělým 

zázemím pro komunitní a spolkový život v obcích. 

Tělocvičny a sportovní haly se nacházejí opět ve městech Vodňany, Bavorov, Protivín, ale také 

v menších obcích jako Putim, Heřmaň. V Putimi se nachází sportovní areál s fotbalovým hřištěm a 

kurt. V mnoha obcích jsou na návsích různé cvičební prvky, které by bylo vhodné doplňovat o další a 

zvyšovat tak jejich atraktivitu jak pro děti, mládež, ale i dospělé včetně seniorů.  

V některých obcích jsou vybudována koupaliště, ale mnohdy potřebují výraznou rekonstrukci a chybí 

zde kompletní zázemí. 

Kvalitní občanská vybavenost obcí by měla být cílem dalšího programovacího období 2021-2027 

1.8 Cestovní ruch 
Území MAS Vodňanská ryba má velmi dobré podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Územím 

protékají řeky Blanice, Otava, Vltava, které lákají vodáky ke sjíždění řek i turisty ke koupání, jsou zde 

vodní rekreační nádrže (např. na Písecku Orlická přehrada), rovinaté i zvlněné terény (např. kolem 

rybníků či Píseckých hor), které jsou vhodné pro turistiku a cykloturistiku. Nachází se zde naučné 

stezky spjaté např. s rybníkářstvím, rýžováním zlata, místními rodáky, přírodními či kulturními 

památkami. V území jsou historické památky, hrady, tvrze, zámky, muzea, galerie. V Protivíně se 

nachází např. krokodýlí ZOO. Lákavé jsou pro turisty také kulturní akce, z nichž některé mají již 

dlouholetou tradici např. Vodňanské rybářské dny, konané vždy v květnu. V Protivíně se každoročně 

v srpnu konají městské slavnosti. V místní části obce Albrechtice nad Vltavou v Chřešťovicích byla 

letos uvedena Prodaná nevěsta a to pod širým nebem v podání sólistů, sboru a orchestru opery 

Jihočeského divadla, což by také mohlo být krásnou tradicí.  Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že 

území má turistům co nabídnout a to i díky obcím, spolkům a aktivním občanům, kteří se na 

aktivitách podílejí.  

Aby mohlo dojít k využití celkového potenciálu území pro cestovní ruch je potřeba především skvělá 

propagace místa, dostatek ubytovacích a stravovacích kapacit, vybudování veřejné infrastruktury pro 

cestovní ruch jako jsou odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení. Je potřeba doplnit či obnovit 

orientační systémy. V území již fungují půjčovny kol např. při infocentrech, jejichž nabídka se stále 
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rozšiřuje např. o elektrokola, chybí ale dobíjecí stanice pro elektrokola. Přes území MAS vede řada 

cyklotras, ale bohužel jsou využívány silnice II. a III. tříd, které jsou mnohdy vytížené nákladní 

dopravou např. směr Vodňany – Bavorov – Prachatice nebo Žďár – Paseky – Týn nad Vltavou aj.. 

Navíc jsou tyto silnice úzké a pro cyklisty nebezpečné. Proto je třeba budovat nové bezpečné 

cyklostezky společně se zázemím jako jsou bezpečná stání pro kola, sociální zařízení aj..  Jihočeský 

kraj je spoluzakladatelem Nadace Jihočeské cyklostezky, jejímž společným cílem je koordinace a 

podpora cyklistiky na území Jihočeského kraje. Páteřní sítě dálkových cyklotras jsou budovány podél 

toků řek protékajících Jihočeským kraje. Jsou to Vltavská cyklistická cesta, Otavská cyklistická cesta, 

Cyklistická cesta Lužnice – Nežárka. Poslední regionální jihočeská dálková trasa přeshraničního 

významu, která by se týkala i našeho území je cyklistická cesta Zlaté stezky. Linie je ve fázi 

projektových příprav a bude sledovat historickou Zlatou stezku z Pasova do ČR. První větev povede na 

Vimperk a dál ve sledu toku Volyňky do Strakonic (soutok s Otavou), druhá větev pak povede na 

Prachatice a podél toku řeky Blanice až do Putimi (soutok s Otavou), čímž vznikne smysluplné 

propojení Vltavské cyklistické cesty a Otavské cyklistické stezky viz http://www.jihoceske-

cyklostezky.cz/njc/informace-pro-cyklisty/paterni-sit-dalkovych-cyklotras/ 

 
Základní infrastruktura cestovního ruchu je tvořena ubytovacími a stravovacími kapacitami v území.  

Hromadná ubytovací zařízení 

Stav 
k 31.12. 

RES–subjekty v CZ-
NACE-I Ubytování, 
stravování a 
pohostinství 

Hotely, 
motely 

Penziony Turistické 
ubytovny 

Kempy, 
chatové 
osady 

Ostatní 

2014 133 3 5 2 15 7 

2019 132 3 6 3 15 6 

Trend -1 0 +1 +1 0 -1 

 

1.9 Bytová výstavba 
Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, v území dochází ke stárnutí populace, podíl počtu dětí od 

0 – 14 let je nízký, je zde nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí.  Nepříznivou demografickou 

strukturu obyvatelstva mohou obce ovlivnit krom jiného také bytovou výstavbou případně přípravou 

pozemků se základní technickou vybaveností. Dále také rekonstrukcemi obecních budov na byty či 

přímo rekonstrukcemi bytů pro mladé rodiny a startovacích bytů pro mladé. ORP Vodňany je na 16. 

místě z celkových 17 ORP v Jihočeském kraji v počtu postavených bytů za roky 2009-2018. 

Dokončené byty za období 2009-2018 

Kód obce Název obce 
Dokončené byty za období 

2009-2018 

549258 Albrechtice nad Vltavou 14 

550809 Bavorov 13 

550833 Bílsko 0 

http://www.jihoceske-cyklostezky.cz/njc/informace-pro-cyklisty/paterni-sit-dalkovych-cyklotras/
http://www.jihoceske-cyklostezky.cz/njc/informace-pro-cyklisty/paterni-sit-dalkovych-cyklotras/
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560171 Budyně 0 

550965 Číčenice 9 

562301 Dolní Novosedly 4 

551015 Drahonice 4 

549398 Heřmaň 9 

549495 Kluky 11 

536342 Krajníčko 2 

536806 Krašlovice 3 

562181 Křenovice 3 

536415 Měkynec 0 

562190 Olešná 1 

549703 Oslov 4 

562254 Paseky 5 

598887 Pivkovice 1 

549754 Podolí I 5 

536911 Pohorovice 1 

549771 Protivín 34 

549801 Putim 12 

549827 Ražice 10 

549851 Skály 6 

551741 Skočice 7 

549860 Slabčice 6 

530034 Stožice 24 

549932 Tálín 4 

562271 Temešvár 2 

598844 Vlastec 6 

551953 Vodňany 101 

562289 Vojníkov 0 

550001 Vrcovice 5 

550027 Záhoří 8 

562165 Zvíkovské Podhradí 9 

598861 Žďár 5 

  celkem MAS  

 

2 Závěr 
Závěrem bychom mohli říct, že pro spokojený život občanů v území MAS Vodňanská ryba je zapotřebí 

podpořit tyto oblasti:  

 zkvalitnit občanskou vybavenost 

 zajistit popřípadě zlepšit technickou vybavenost  

 podpořit ochranu a obnovu kulturního dědictví a rozvoj cestovního ruchu 
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 rozvinout kulturní a společenský život v území  

 vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj komunitního života v obcích 

 zvýšit dostupnost sociálních služeb v území a podpořit sociální práci v obcích (spolupráce, 

sdílení)  

 zvýšit dostupnost a propustnost území (bezpečnost v dopravě) 

 podpořit účast znevýhodněných skupin na trhu práce 

 zvýšit konkurenceschopnost malých zemědělských podniků a malých zemědělců, podpořit 

inovativní zemědělské technologie a udržitelné obhospodařování lesů, podpořit udržitelnost 

přírody a krajiny 

 podpořit bytovou výstavbu či rekonstrukce bytů pro mladé rodiny a startovací byty pro 

mladé. 


