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PŘÍLOHA č. 1:  
Soupis investičních potřeb do infrastruktury cestovního ruchu 

TURISTICKÁ 
OBLAST

NÁZEV PROJEKTU 
/ INVESTIČNÍHO 
ZÁMĚRU

LOKALIZACE  
(město, obec/obce) POPIS PROJEKTU, FÁZE PŘÍPRAVY

ODHADOVANÁ 
ČÁSTKA 
INVESTICE

PŘEDPOKLÁDANÝ 
ZDROJ FINANCOVÁNÍ - I 
KOMBINACE (není-li 
znám, uveďte x)

PŘEDPOKLÁDANÝ 
REALIZÁTOR,  
PŘÍP. PARTNEŘI

POZNÁMKA

Budějovicko
Rozšíření 
zoologické zahrady 
Hluboká

Hluboká nad Vltavou

Zkvalitnění nabídky, souvisí s odkupem přiléhajících pozemků. 
Plocha zoologické zahrady by se mohla rozšířit ze stávajících 6 
ha na 12 ha Jednou z vedlejších variant je možnost v rámci části 
nového prostoru zřídit botanickou zahradu, což je zpravidla 
uměle vysazená zahrada, která veřejnosti prezentuje ucelené 
sbírky rostlin. Sbírky mohou být využity pro ekologickou 
výchovu a vzdělání a pro výuku zejména středních a vysokých 
škol. Hlavní uvažovanou variantou je rozšíření zoologické 
zahrady bez botanické části. Ve fázi výkupu pozemků.

50 000 000 Kč Jihočeský kraj x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/83

Budějovicko Aquapark  
s wellness centrem České Budějovice

Cílem projektu je vybudovat moderní a konkurenceschopný 
aquapark s wellness centrem. V aquaparku by se měl nacházet 
vnitřní i venkovní plavecký bazén a vodní svět zahrnující 
množství aqua atrakcí, jako jsou divoká řeka, stěnová 
hydromasáž chrliče, vodní hřiby, skluzavky a tobogány. Součástí 
wellness centra by měl být saunový svět odpočívárna vířivka 
a ledový bazén. Areál by mohl rovněž nabídnout služby 
privátního wellness. Provoz aquaparku by měl být zajištěn 
celoročně - v létě by byly v provozu zejména venkovní prostory 
a v zimě prostory vnitřní spolu s menším venkovním bazénem  
s vyšší teplotou. Jedna z možností je i spojení aquaparku s jiným 
objektem, jako je např sportovní centrum, zábavní park nebo 
multifunkční hala.

800 000 000 Kč x x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/99

Budějovicko
Safari a historický 
zábavní park Stará 
obora Hluboká

Hluboká nad Vltavou

„Záměrem projektu je vytvoření safari parku, v rámci něhož 
návštěvníci poznají život několika druhů zvířat v jejich 
přirozeném prostředí. Součástí projektu je i vznik historického 
zábavního parku. Safari je možné zpřístupnit dvěma způsoby, 
pěšky nebo terénními vozy či vláčky.“

300 000 000 Kč x x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/79

Budějovicko
Multifuknční 
hala (využití i pro 
míčové sporty)

České Budějovice

Fáze přípravy. Nová multifunkční hala by měla sloužit primárně 
pro halové sporty jako volejbal basket florbal a házenou ale  
i pro společenské a kulturní akce Objekt by mohl být situován 
na pozemku města České Budějovice a v jeho blízkosti by mělo 
být zajištěno dostatek parkovacích míst Hala by mohla fungovat 
současně se stávající sportovní halou, což by vedlo k rozšíření 
kapacit a zároveň poskytlo alternativu v případě, že stávající 
sportoviště doslouží V opačném případě může být sportovní 
hala vystavěna na místě současného sportovního objektu, který 
by bylo nutné zbourat Nová multifunkční hala by měla pojmout 
2 4 000 lidí Stávající sportovní zařízení města České Budějovice 
se nachází ve velmi výhodné lokalitě, v blízkosti parků nebo 
hvězdárny.

400 000 000 Kč
Jihočeský kraj,  
město České Budějovice

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/28

Budějovicko
Rekreační plavba 
po Vltavě do 
Českých Budějovic

České Budějovice, 
Hluboká nad Vltavou, 
Týn nad Vltavou

Projekt umožňující rekreační plavbu po Vltavě do Českých 
Budějovic předpokládá realizaci 8 stavebních projektů, z nichž 
se právě 4 nachází na území Budějovicka-Hlubocka. Jedná 
se o plavební komoru Jiráskova jezu v Českých Budějovicích, 
přístavní hranu v Českých Budějovicích, zvedací most v Týnu 
nad Vltavou a plavební hloubku pod vodním dílem Kořensko. 
Další 4 projekty mimo území Budějovicka-Hlubocka zahrnují 
modernizaci lodního výtahu Orlík, nové lodní zdvihadlo Orlík, 
prodloužení plavební komory v Kamýku nad Vltavou a lodní 
zdvihadlo Slapy. Cílem vybudování rekreační plavby po Vltavě 
do Českých Budějovic je podpora cestovního ruchu  
a zatraktivnění lokality kolem řeky Vltavy.

600 000 000 Kč
Povodí Vltavy, ŘVC, 
Ministerstvo dopravy, 
SFDI

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/68

Budějovicko
Vývaziště/Přístavní 
hrana České 
Budějovice

České Budějovice
Nová přístavní hrana na řece Vltavě pod Dlouhým mostem 
na pravé straně řeky. Cílem je zpřístupnění centra města pro 
přijíždějící lodě, aby měly kde zastavit na delší dobu. Probíhá.

35 000 000 Kč Povodí Vltavy x

Budějovicko
Plavební komora 
Jiráskův jez  
- České Budějovice

České Budějovice
Nová plavební komora, která umožní dostat se i velkým lodím 
do centra města ČB. Ve fázi vyhodnocování ekonomiky.

360 000 000 - 
600 000 000 Kč

řvc, sfdi, Min. dopravy Povodí Vltavy

Budějovicko Zvedací most Týn Týn nad Vltavou
Přizpůsobení mostu nad řekou Vltavou pro možnost průjezdu 
větších lodí. Ve fázi projektové dokumentace.

150 000 000 Kč řvc, sfdi, Min. dopravy x

Budějovicko Sjezdy do vody České Budějovice - Týn 
nad Vltavou

Vytvoření přístupů do vody v úseku České Budějovice - Týn nad 
Vltavou. Ve fázi projektové dokumentace.

15 000 000 Kč řvc, sfdi, Min. dopravy x

Budějovicko

Čerpací stanice  
a výpusť odpadní 
vody Týn nad 
Vltavou

Týn nad Vltavou
Zlepšení infrastruktury Vltavské vodní cesty. Ve fázi projektové 
dokumentace.

15 000 000 Kč řvc, sfdi, Min. dopravy

Budějovicko Nové mosty přes 
Vltavu a Malši České Budějovice

Ve spojitosti s plavební komorou a příjezdem lodí do města 
České Budějovice je zapotřebí upravit/zvednout 2 mosty. Ve 
fázi studie

13 000 000 Kč x x

Budějovicko
Mola a přístavní 
hrana nad 
Jiráskovým jezem

České Budějovice
Prostor pro zastavení lodí v užším centru města České 
Budějovice

2 000 000 Kč x x
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TURISTICKÁ 
OBLAST

NÁZEV PROJEKTU 
/ INVESTIČNÍHO 
ZÁMĚRU

LOKALIZACE  
(město, obec/obce) POPIS PROJEKTU, FÁZE PŘÍPRAVY

ODHADOVANÁ 
ČÁSTKA 
INVESTICE

PŘEDPOKLÁDANÝ 
ZDROJ FINANCOVÁNÍ - I 
KOMBINACE (není-li 
znám, uveďte x)

PŘEDPOKLÁDANÝ 
REALIZÁTOR,  
PŘÍP. PARTNEŘI

POZNÁMKA

Budějovicko

Návštěvnické 
centrum 
Budějovického 
Budvaru

České Budějovice

Cílem projektu je modernizace návštěvnického centra, která 
by zvýšila roční návštěvnost z 60 tis. lidí na 100 tis. a výrazně 
zatraktivnila pivovarskou lokalitu. V rámci centra by byly 
vytvořeny dva okruhy prohlídek. Vnější okruh s investicí cca 
3-4 mil. Kč vedoucí okolím pivovaru a vnitřní okruh vedoucí 
samotným pivovarem.V rámci vnitřního okruhu je nutné zajisti 
tatraktivní bezpečnou prohlídku pivovaru za běžného provozu 
(např. vybudovat postranní galerii ve vyvýšeném prostoru).
Ve středu pivovaru v historické budově by byla vytvořena 
hlavní expozice oddělená od provozu, ve které by si návštěvníci 
vyzkoušeli různá pivovarská zařízení a seznámili se  
s hlavními surovinami pro výrobu piva. Investice do vnitřního 
okruhu by sahala do výše cca 60-70mil. Kč.

64 000 000 Kč Budějovický Budvar x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/36

Budějovicko Muzeum tužky České Budějovice
Návštěvnické centrum Kohninoor v Českých Budějovicích,  
existuje studie.

50 000 000 Kč
Kohinor, dotační 
programy, ITI

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/44

Budějovicko
Přírodní památka 
Orty a muzeum 
keramiky

Hosín

Propojení s Muzeem keramiky v Hrdějovicích. V obecné 
rovině zpřístupnění vyžaduje výstavbu provozní budovy, 
vybudování přístupových komunikací a parkoviště, napojení 
provozu na sítě (voda, kanalizace), úpravy podzemních prostor 
a vybudování turistické trasy, elektroinstalace v podzemí 
(výstavbu prodejny suvenýrů a občerstvení a případně možnost 
vybudování doplňkové expozice jako např. interaktivní muzeum 
keramiky. Multifunkční prostor muzea by kromě stálé expozice 
keramických děl nabízel i příležitost pořádat prodejní výstavy, 
přednášky nebo komorní koncerty. Součástí muzea by byla 
funkční keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, kde by 
si mohli návštěvníci zkusit práci s keramickou hlínou nebo 
navštěvovat pravidelný dlouhodobý kurz vedený zkušenými 
hrnčíři. Ve fázi vlastnického vypořádání a hotového projektu.

250 000 000 Kč
ITI, kraj, jiné dotační 
programy

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/75

Budějovicko

Rybníky - 
návštěvnické 
centrum v oblasti 
Vrbenských 
rybníků

Vrbenské rybníky, 
České Budějovice

Cílem projektu je vybudovat návštěvnické cesty pro kola/
koloběžky/automobily, které povedou do návštěvnického 
centra, jenž bude tvořit středobod zábavní trasy.  
Z návštěvnického centra se bude možné dostat k jednotlivým 
rybníkům, v rámci kterých budou vybudovány nejrůznější 
atrakce, jako např. altánky, mola, rozhledny, stavidla, 
vyhlídkové plošiny aj. V návštěvnickém centru v oblasti 
s rybníky by se návštěvníci dozvěděli o historii dané 
oblasti,např.o koněspřežné dráze ČeskéBudějovice - Linec 
představující první koněspřežnou železnici  
v Evropě. U návštěvnického centra ležícího ve středu rybníkové 
oblasti by bylo vybudováno parkoviště.

200 000 000 Kč x x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/111

Budějovicko

Rekonstrukce 
kongresového 
centra na 
Výstavišti ČB

Výstaviště České 
Budějovice

Nově zrekonstruované kongresové centrum by mělo nabídnout 
místa pro 2500 návštěvníků. Největší sál by nabídl kapacitu 
1000 míst. Kongresové centrum slouží k pořádání konferencí, 
ale také ke společenským, sportovním a kulturním akcím. 
Rekonstrukce kongresového centra přispěje k přetvoření areálu 
v moderní a konkurenceschopné výstaviště.

150 000 000 Kč
Výstaviště  
České Budějovice

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/56

Budějovicko
Zábavní park 
přírodního typu 
(síť parků v oblasti)

Všemyslice

Zábavní park by měl být vhodně umístěný a propojený  
s přírodním rázem krajiny, aby ji příliš nenarušoval, ale naopak 
rozvíjel. Součástí parku by byla naučná stezka, v rámci které 
bydět iplnily úkoly a na jejímž konci by získaly za splněné 
úkoly odměnu. Do zábavního centra by mohlo být umístěno 
lanové centrum, sportovní hřiště, trampolíny, rozhledna nebo 
stezka korunami stromů. V rámci areálu by bylo rozmístěno 
několik herních prvků,stolních her, hlavolamů, dobrodružných 
a zábavných úkolů, občerstvovací zařízení a kryté odpočinkové 
zóny v případě nepříznivého počasí. Cílem vybudování 
zábavního parku je zatraktivnění přírodní oblasti pro mladé 
návštěvníky propojením zábavy a přírody. Park může být 
tematicky orientovaný.

70 000 000 Kč x x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/95

Budějovicko Návštěvnické 
centrum Samson České Budějovce

Cílem projektu je vybudovat návštěvnické centrum pivovaru 
a seznámit návštěvníky s jeho historii, výrobou a prostory. 
Historická budova pivovaru byla nedávno vybavena moderní 
technikou, která nezabírá tolik místa jako technika původní. 
V běžném provozu by mohly být prováděny exkurze po 
pivovaru, aniž by byl narušen provoz pivovaru. V rámci exkurze 
by se návštěvníci dozvěděli o historii pivovarnictví v Českých 
Budějovicích, o výrobě piva Samson a zároveň by si mohli sami 
vyzkoušet, jak některá pivovarská zařízení fungují. Součástí 
návštěvy pivovaru by byla i ochutnávka vzorků. V blízkosti 
pivovaru by mohla vzniknout i prémiová pivnice Samson. 
Pivovar se nachází v dobré dostupnost i autobusových spojů  
a v blízkosti jsou dvě parkoviště.

50 000 000 Kč Anheuser-Busch InBev, a.s. x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/40
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TURISTICKÁ 
OBLAST

NÁZEV PROJEKTU 
/ INVESTIČNÍHO 
ZÁMĚRU

LOKALIZACE  
(město, obec/obce) POPIS PROJEKTU, FÁZE PŘÍPRAVY

ODHADOVANÁ 
ČÁSTKA 
INVESTICE

PŘEDPOKLÁDANÝ 
ZDROJ FINANCOVÁNÍ - I 
KOMBINACE (není-li 
znám, uveďte x)

PŘEDPOKLÁDANÝ 
REALIZÁTOR,  
PŘÍP. PARTNEŘI

POZNÁMKA

Budějovicko Návštěvnické 
centrum Madeta České Budějovice

Cílem je vystavět interaktivní centrum, ve kterém by se 
návštěvníci seznámili s historickou i současnou výrobou, 
produkcí a distribucí produktů společnosti Madeta,  
a to jak přímo (návštěva provozu, možnost výroby vlastního 
výrobku) tak nepřímo (audiovizuální projekce, virtuální nebo 
augmentovaná realita)

50 000 000 Kč Madeta, a.s. x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/48

Budějovicko
Tematický zábavní 
park - typu 
Legoland

České Budějovice

„Tematický zábavní park je rozsáhlé místo koncentrující 
rekreační a zábavní atrakce pro děti i dospělé s určitým 
sjednocujícím tématem. Mezi tematické zábavní parky, které 
jsou nejblíže České republice, patří vídeňský Prátr, polský 
lunapark Energylandia nebo německý Heide Park a Europa Park. 
Nejnavštěvovanější park v Evropě je Disneyland v Paříži. Zábavní 
park v jižních Čechách by měl přilákat zejména rodiny s dětmi 
a nadšence zábavních parků z ČR i ze zahraničí. Zábavní atrakce 
by měla návštěvníkům zajistit kvalitně strávený čas při jejich  
pobytu v jižních Čechách. V případě změny funkce a využití 
letiště v Českých Budějovicích je možné tematický park 
vybudovat na jeho místě, což by přineslo úsporu nákladů např. 
na vybudování velké haly pro zastřešené aktivity. Letiště se jeví 
jako vhodná lokalita i díky své velikosti. Tematický zábavní park 
typu Legoland by mohl nabízet i ubytování.“

800 000 000 Kč x Jihočeský kraj

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/103

Budějovicko
Science centrum 
s unikátním 
obsahem

České Budějovice

Cílem projektu je vytvořit unikátní science centrum spojené 
s prostorem jižních Čech, které nemá v ČR obdoby. Součástí 
centra by byla jak stálá expozice, tak interaktivní atrakce, díky 
kterým by si návštěvníci zkusili vyrobit vlastní výrobek. V okolí 
jižních Čech se nyní nachází velmi málo interaktivních expozicí. 
Centrum by mělo být orientováno na produkty z jižních Čech, 
které zde mají dlouholetou tradici.

200 000 000 Kč x x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/107

Budějovicko
Rekonstrukce 
Sýpka Hluboká  
a prostor kolem

Hluboká nad Vltavou

Obnova fungování areálu bývalé sýpky ve společenský prostor  
v centru města Hluboká nad Vltavou a rekultivace okolních 
prostor. Propojení velkého konferenčního sálu a muzejních 
prostor. Další variantou je vznik apartmánového bydlení.

150 000 000 Kč
město + soukromý 
investor

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/87

Budějovicko
Koncertní sál - 
Kulturní centrum 
Mariánské náměstí

Mariánské náměstí, 
České Budějovice

Budova pro Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii v 
Českých Budějovicích. Představeny projekty ze strany města ČB. 
Představena vizualizace, zpracování studie.

2 500 000 000 Kč
stát, Jihočeský kraj,  
České Budějovice

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/32

Budějovicko

Alšova jihočeská 
galerie - 
Senovážné 
náměstí

Senovážné náměstí, 
České Budějovice

„Výstavba nové budovy by zaujala plochu 3 000 m2 a v podzemí 
by bylo vystavěno parkoviště s kapacitou 500 stání. Nová 
budova by přispěla ke snaze vytvořit kulturní čtvrť ve které 
se nachází rekonstruovaná knihovna, opravený kulturní dům 
Slavie, Jihočeské muzeum a kulturní dům Metropol. Projekt by 
pomohl částečně vyřešit problém s nedostatkem parkovacích 
míst v Českých Budějovicích a zároveň by se zlepšila dostupnost 
Alšovy jihočeské galerie, do které vede nyní nejpohodlnější 
cesta autem.“

700 000 000 Kč Jihočeský kraj x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/91

Budějovicko
Multifuknční 
výstavní haly na 
Výstavišti v ČB

Výstaviště České 
Budějovice

2 nové výstavní haly s plochou 2 500 m by sloužily jako 
multifunkční prostory pro pořádání různých akcí - výstavy, 
konference, semináře, kongresy, firemní prezentace, plesy nebo 
divadelní a koncertní představení. Ve fázi přípravy studie  
a umístění staveb.

400 000 000 Kč
město, kraj,  
Výstaviště České 
Budějovice

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/60

Budějovicko Rozvoj Letiště 
České Budějovice České Budějovice

„Fáze přípravy. Letiště lze rozvíjet směrem k velkému 
regionálnímu leteckému přístavu který by využívali lidé z jižních 
Čech a Rakušané, anebo je možné změnit jeho funkci využití 
např ve prospěch volnočasových aktivit Prostory letiště by tak 
mohly být využity pro tematický zábavní park, což je jeden  
z plánovaných investorských projektů na území Budějovicka-
Hlubocka.“

400 000 000 Kč Jihočeský kraj Jihočeský kraj

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/24

Budějovicko
Výstavba hotelu  
v areálu Výstaviště 
České Budějovice

Výstaviště České 
Budějovice

„Nově vybudovaný hotel v areálu výstaviště by měl sloužit 
hostům, kteří zavítají na výstaviště, nebo návštěvníkům Českých 
Budějovic. Celková kapacita hotelu by měla být 300 lůžek.  
V okolí výstaviště je situováno několik apartmánů a pouze  
2 hotely. Hotel v areálu výstaviště by poskytl ubytování přímo  
v centru konání výstav a veletrhů.“

400 000 000 Kč
Výstaviště  
České Budějovice, a.s.

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/52

Budějovicko
Parkovací dům  
v areálu Výstaviště 
České Budějovice

Výstaviště České 
Budějovice

Parkovací domy v areálu Výstaviště České Budějovice by měly 
pomoci s parkovacími kapacitami výstavišti, ale i městu České 
Budějovice. Kapacita parkovacích domů by měla poskytnout 
850–950 stání. Výstaviště je situováno v blízkosti centra 
Českých Budějovic při komunikaci E55 a s krátkou docházkovou 
vzdáleností k autobusovým zastávkám. Cesta do centra města 
poté trvá 10 minut městskou hromadnou dopravou.

400 000 000 Kč
Výstaviště  
České Budějovice, a.s.

x

https://view.publitas.
com/publikace/
potencial-cestovniho-
ruchu-v-lokalite-
ceskobudejovicko-
hlubocko/page/64
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POZNÁMKA

Budějovicko Nákupní centrum - 
retail park

České Budějovice/
okraj města

Vytvoření obchodního centra s odlišnou nabídkou s potenciálem 
příjezdu návštěvníků. V podobě outlet storů, které nabídnou 
variantu pro trávení volného času. Nabídka značek  
a zastoupených obchodů musí být identická pro oslovení  
a zájem nakupujících. Podobně jako Štěrboholy.

1 000 000 000 Kč x x

Budějovicko
Kongresové 
centrum Clarion  
75 pokojů

Clarion Congress Hotel 
České Budějovice

Výstavba nového prostoru u hotelu Clarion v ČB.  
Ve fázi stavebního povolení.

350 000 000 Kč CPI x

Budějovicko
Areál vodních 
sportů Lídy 
Polesné ČB

České Vrbné, České 
Budjějovice

Rekonstrukce a rozšíření areálu v Českém Vrbném. 5 000 000 Kč
město České Budějovice, 
Jihočeský kraj

Budějovicko Zastřešení zimního 
stadionu Hluboká Hluboká nad Vltavou

Větší využití prostoru ledové plochy pro sportovní soustředění 
a turnaje. Možnost organizovat mezinárodní turnaje, týmová 
soustředění (např. ruské týmy, týmy KHL) nebo univerzitní ligu. 
Ve fázi stavebního povolení. 

100 000 000 Kč x x

https://www.idnes.
cz/ceske-budejovice/
zpravy/zimni-stadion-
hluboka-nad-vltavou-
khl-kryty-100-milionu.
A210114_103945_
budejovice-zpravy_khr

Budějovicko Edukační zábavní 
centrum Semenec Týn nad Vltavou

Úprava a kompletní rekonstrukce přírodovědného muzea, 
včetně ubytování. Ve fázi jednání o přesném záměru.

20 000 000 Kč x x

Budějovicko Náplavka  
Zátkovo nábřeží

Zátkovo nábřeží,  
České Budějovice

Etapa studie Město a voda ve městě České Budějovice. Úprava 
náplavky v oblasti řeky Malše naproti soudu. Snížení terénu, 
zbudováníobchodů a kaváren ve stěně kolonády. Podobný styl 
jako Smíchovská náplavka v Praze.

100 000 000 Kč město České Budějovice x

Budějovicko Most přes jez 
Hluboká Hluboká nad Vltavou

Propojení břehů Vltavy, využitelný pro pěší i cyklisty.  
Ve fázi studie.

3 000 000 Kč x
město Hluboká nad 
Vltavou, Povodí 
Vltavy

Budějovicko

Obnova  
a rekonstrukce 
parkovišť na 
Hluboké

Hluboká nad Vltavou
Vybudování a oprava nových povrchů pro návštěvníky města, 
včetně míst pro autobusy. Ve fázi výkupu pozemků.

10 000 000 Kč
město Hluboká nad 
Vltavou

x

Budějovicko
Zázemí pro lodní  
a cyklistickou cestu 
– Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou
Rekonstrukce lokality u řeky Vltavy, které funguje jako 
parkoviště a zázemí v okolí přístaviště pro lodní dopravu.

6 000 000 Kč
MMR, město Týn nad 
Vltavou

x

Budějovicko
Park Dukelská  
s přístupem k vodě, 
České Budějovice

České Budějovice
Probíhá realizace - studie, architektonická soutěž. Rekultivace 
parku u řeky Malše v rámci konceptu Město a voda

15 000 000 Kč x x

Budějovicko Přístav vodácké 
turistiky - Valcha České Budějovice

Nedaleko soutoku Vltavy a Malše vybudovat zázemí pro vodní 
turistiku - finální místo při splouvání Vltavy. Dálková trasa Vyšší 
Brod - České Budějovice

80 000 000 Kč x x

Budějovicko
Pláže a relaxační 
prostor České 
Budějovice

České Budějovice
Již částěčně zrealizováno, v roce 2021 budou další rozšíření - 
molo, pláže, atp. u řeky Vltavy a Malše.

3 000 000 Kč
Město České Budějovice 
+ participativní rozpočet 
města

Povodí Vltavy

Budějovicko

Čerpací stanice, 
rozšíření 
přístaviště, 
přístavní hrana 
České Vrbné 

České Vrbné
Fáze přípravy. Zvýšení kapacity přístaviště na Vltavské  
vodní cestě.

10 000 000 Kč x ŘVC, Povodí Vltavy

Budějovicko

Přístav Závlahy 
(naproti 
Bavorovicům/
Hluboká nad 
Vltavou)

Hluboká nad Vltavou
Fáze přípravy - Zvýšení kapacity možných přístavišť na Vltavské 
vodní cestě.

60 000 000 Kč x ŘVC, Povodí Vltavy

Budějovicko
Veřejné toalety  
u řeky, Hluboká 
nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou
Zlepšení infrastruktury v rámci Vltavské vodní cesty - v lokalitě 
Zámostí.

2 000 000 Kč x ŘVC, Povodí Vltavy

Budějovicko

Parkoviště - 
Vltavská naučná 
stezka, Hluboká 
nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou
Ve fázi přípravy, propojeno s úpravou zlepšení infrastruktury  
v lokalitě Zámosti - Hluboká nad Vltavou.

500 000 Kč x x

Budějovicko

Plavební kanál 
- řeka Vltava, 
Hluboká nad 
Vltavou - obnovení 
tradice

Hluboká nad Vltavou Obnovení plavebního kanálu v lokalitě Hluboká - Zámostí. 400 000 Kč x x

Budějovicko Mola u turistických 
cílů na Vltavě

České Budějovice - Týn 
nad Vltavou

probíhá realizace + doplnění pří obnově nových  
turistických míst

400 000 Kč x x

Budějovicko Přístavní hrana, 
Karlův Hrádek Hluboká nad Vltavou

Připraveno k realizaci. Zvýšení kapacity pro zastavení lodí na 
Vltavě.

1 000 000 Kč x ŘVC, Povodí Vltavy

Budějovicko

Přístavní můstek 
přívozu pro pěší 
a cyklisty přes 
VD Hněvkovice, 
Purkarec

Purkarec, Hluboká nad 
Vltavou

Fáze přípravy. Vytvoření vhodných podmínek pro nástup a 
výstup turistů při využití přívozu na VD Hněvkovice.

500 000 Kč x x

Budějovicko Přístavní molo 
Purkarec - rozšíření

Purkarec, Hluboká nad 
Vltavou

Připraveno k realizaci. Zvýšení kapacity přístavního mola i pro 
malé osobní lodě.

1 000 000 Kč x ŘVC, Povodí Vltavy



STRANA 6

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÉHO KRAJE 2021–2030 PŘÍLOHA č. 1

TURISTICKÁ 
OBLAST

NÁZEV PROJEKTU 
/ INVESTIČNÍHO 
ZÁMĚRU

LOKALIZACE  
(město, obec/obce) POPIS PROJEKTU, FÁZE PŘÍPRAVY

ODHADOVANÁ 
ČÁSTKA 
INVESTICE

PŘEDPOKLÁDANÝ 
ZDROJ FINANCOVÁNÍ - I 
KOMBINACE (není-li 
znám, uveďte x)

PŘEDPOKLÁDANÝ 
REALIZÁTOR,  
PŘÍP. PARTNEŘI

POZNÁMKA

Budějovicko
Rozšíření stání pod 
plavební komorou 
Hněvkovice

Týn nad Vltavou
Fáze přípravy - zvýšení kapacity přístaviště pro uspokojení 
množství lodí na Vltavské vodní cestě

1 000 000 Kč x ŘVC, Povodí Vltavy

Budějovicko
Relaxační prostor  
s možností koupání 
- Hněvkovice jez

Týn nad Vltavou
Fáze přípravy - zlepšení přístupu k vodě a možnosti využití 
řeky Vltavy

500 000 Kč x ŘVC, Povodí Vltavy

Budějovicko

Vytvoření 
relaxačního 
prostoru, pláže - 
Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou
Fáze přípravy - zlepšení přístupu k vodě a možnosti využití 
řeky Vltavy

500 000 Kč x
ŘVC, Povodí Vltavy, 
město Týn nad 
Vltavou

Budějovicko

Přidání výložníků 
pro stání lodí na 
Vltavě, Týn nad 
Vltavou

Týn nad Vltavou
Fáze přípravy - zvýšení kapacity přístaviště pro uspokojení 
množství lodí na Vltavské vodní cestě

500 000 Kč x
ŘVC, Povodí Vltavy, 
město Týn nad 
Vltavou

Budějovicko

Rozšíření 
přístaviště, CCTV  
a osvětlení,  
Týn nad Vltavou

Týn nad Vltavou
Fáze přípravy - zlepšení a modernizace infrastruktury s cílem 
vyšší bezpečnosti a zvýšení kvality služeb v rámci Vltavské 
vodní cesty

1 000 000 Kč x
ŘVC, Povodí Vltavy, 
město Týn nad 
Vltavou

Budějovicko Přístav Týn nad 
Vltavou Týn nad Vltavou

Fáze přípravy - Zvýšení kapacity možných přístavišť na Vltavské 
vodní cestě.

100 000 000 Kč x x

Budějovicko
Cyklistická stezka 
Purkarec - Týn nad 
Vltavou

Týn nad Vltavou
Fáze přípravy - finalizace cyklostezky Lipno nad Vltavou - Týn 
nad Vltavou, kdy závěrečná část naváže na asfaltový povrh 
Hluboká nad Vltavou - Purkarec

70 000 000 Kč x x

Budějovicko

Zlepšení 
cyklistických 
tras v Českých 
Budějovicích

České Budějovice
Fáze přípravy - zkvalitnění cyklostezek a cyklopruhů + značení 
v ČB

150 000 000 Kč město České Budějovice x

Budějovicko
Cyklistická stezka 
Hluboká nad 
Vltavou - Zliv

Hluboká nad Vltavou, 
Zliv

Fáze přípravy. Propojení měst Zliv a Hluboká cykostezkou, která 
vytvoří bezpečnější trasu mimo hlavní silnici, která je zejména 
mezi rybníky poměrně úzká.

15 000 000 Kč x x

Budějovicko
Venkovní 
koupaliště,  
České Budějovice

České Budějovice
Fáze přípravy - vybudování letní plovárny s ochlazovacími prvky 
v lokalitě Čtyři Dvory.

300 000 000 Kč město České Budějovice x

Budějovicko

Rekonstrukce  
a výstavba nového 
infocentra  
České Budějovice

České Budějovice
Fáze přípravy - vyhlášena architektoniká soutěž. Vybudování 
nového informačního centra pro turisty na náměstí v ČB. 

3 000 000 Kč město České Budějovice x

Budějovicko
Stavební úpravy 
otáčivého hlediště 
v Týně nad Vltavou

Týn nad Vltavou

Dnešní stav současného otáčivého hlediště je na pokraji 
životnosti a je nutná totální rekonstrukce jak nadzemní tak 
podzemní části stavby. Dle projektové dokumentace bude nově 
řešen pohon, uložení základů a způsob otáčení stavby. Dále 
bude nová konstrukce a nové řešení nadzemních částí, tedy 
vlastního hlediště, ale i zázemí, úložných prostor a nového 
velína – technické kabiny – ovládání. Nově bude řešen přívod 
el. proudu do stavby. Stavební povolení vydáno, momentálně 
se bude dělat změna projektu. Peníze na samotnou realizaci 
aktuálně nejsou. Čeká se na vypsání vhodné dotace.

20 000 000 Kč x x

Budějovicko Centrální depozitář 
Jihočeského kraje České Budějovice Ve stavu záměru 250 000 000,00 Kč OKPP, Jčk

Budějovicko Muzeum umění 
AJG České Budějovice Ve stavu záměru 500 000 000,00 Kč OKPP, Jčk

Česká Kanada Kostárium Dačice
Kostkárium - podpora volnočasových aktivit a cestovního ruchu 
pro rodiny s dětmi

5 000 000 Kč

Česká Kanada „Revitalizace 
Göthova domu„ Dačice

Revitalizaci Göthova domu v centru města Dačice  
u Palackého náměstí.

1 500 000 Kč rozpočet města Dačice

Česká Kanada

Rekonstrukce 
zámeckého 
pivovaru  
v Jindřichově 
Hradci na kulturně 
společenské 
zařízení

Jindřichův Hradec
Rekonstrukce zámeckého pivovaru a vytvoření nové kulturně 
vzdělávacího zařízení s gastrozařízením.

150 000 000 Kč

Česká Kanada Cyklostezky Dačice Dačice
Pokračování v budování sítě cyklostezek v okolí měst. Výstavba 
cyklostezky Dačice - Bílkov. Přípravná fáze.

250 000 Kč rozpočet města Dačice

Česká Kanada Stezka meandry 
Dyje Dačice

Stezka povede z Dačic do Malého Pěčína, do Velkého Pěčína 
(Vydří Pěšina, délka 4,6 km) podél řeky Moravské Dyje a zpět Do 
Dačic (Srnčí stezka délka 3,9 km). Stezka bude vybavena novým 
mobiliářem a informačními tabulemi. Přípravné fáze, realizace 
je plánovaná na rok 2021 -2022.

1 700 000 Kč

Česká Kanada Městské muzeum 
ve Slavonicích Slavonice

V průběhu realizace. Vybudování nové expozice v městském 
muzeu a dalších doprovodných prvků.

700 000 Kč

Česká Kanada Úschovna kol Slavonice
Pro potřeby návštěvníků na jízdních kolech bude vybudováno 
úschovna kol. 

110 000 Kč
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Česká Kanada
Výstavba 
záchytných 
parkovišť

Slavonice
Fáze přípravy. Vytvoření více parkovacích míst ve Slavonicích  
pro návštěvníky a pro návštěvníky kulturních akcí. 

100 000 Kč
rozpočet města, případně 
IROP

Česká Kanada
Rozšíření 
provaznického 
muzea v Deštné

Deštná
Fáze přípravy. Rozšíření prohlídkové trasy o venkovní prostoty  
a v bývdomě vznikne galerie obrazová i výstava různé techniky.

3 000 000 Kč rozpočet obce

Česká Kanada

Modernizace tras 
kolem N.Bystřice 
- podpora 
cykloturistiky  
a e-mobility

Nová Bystřice
Vybudování a pravy stávajících cyklotras a turistické 
infrastruktury (odpočívadla, mapy, nabíjecí stanice pro 
elektrokola).

50 000 000 Kč

Česká Kanada
Výstavba muzea 
Novobystřicka  
v N. Bystřici

Nová Bystřice
Ideový záměr. Město NB vlastní objekt bývalé celnice na 
hraničním přechodu. Tento objekt lze přebudovat na muzeum  
a představovat v něm důležité historické milníky Novobystřicka.

30 000 000 Kč

Česká Kanada
Budování muzea 
veteránů  
v N. Bystřici

Nová Bystřice
Fáze příprav. V prostorách bývalé textilky Partex, která je  
v majetku města NB, dokončit v dalších etapách prostory pro 
muzeum automobilových veteránů.

50 000 000 Kč

Česká Kanada Cyklotrasa podél 
řeky Nežárky Jindřichův Hradec

Fáze přípravy. Cyklotrasa podél řeky Nežárka v úseku Rezkova 
ulice v J. Hradci  – Dolní Skrýchov. Tato cyklotrasa navazuje na 
cyklotrasy místní části Radouňka.  

12 700 000 Kč

Česká Kanada E-bike region turistické oblast Česká 
Kanada

Fáze příprav. Produkt cestovního ruchu nesoucí pracovní název 
E-bike region ucelí nabídku pro e-cyklisty na území turistické 
oblati, zároveň podpoří tvorbu infrastrukturu - nabíjcí stanice, 
zřizení půjčoven, vybavení a značení tras, vybavení ubytovacích 
zařízení.  V rámci nových tras bude také vytvořen systém  
k udržování těchto tras - audit, zjišťování vytíženosti.

1 500 000 Kč rozpočet DM, dotace

Česká Kanada Zkuste to pěšky turistická oblast Česká 
Kanada

Fáze příprav. V rámci produktu cestovního ruchu Zkuste to pěšky 
zaměřeném na pěší turistiku bude vytvořena moderní pěší trasa 
se všemi náležitosti k získání certifikace. V rámci mové moderní 
trasy bude podpořena infrastruktura - odpočívadla,  značení, 
budování nových atraktivit.

1 000 000 Kč rozpočet DM, dotace

Český Krumlov 
region

Vltavská 
cyklostezka Český Krumlov

Město Český Krumlov je zapojeno do projektu budování 
Povltavské cyklostezky (Týn nad Vltavou - ), který je 
koordinován ze strany Jihočeského kraje. Město usiluje  
o vybudování cyklostezky skrz správní obvod města a její 
napojení ve směru Lipno – Zlatá Koruna.

27 000 000 Kč

Český Krumlov 
region

Zabezpečení 
vjezdů do pěší zóny Český Krumlov Zabezpečení vjezdů do pěší zóny. 6 500 000 Kč

MAS Blanský les – 
Netolicko o. p. s.

Český Krumlov 
region

Terminál 
zájezdových 
autobusů

Český Krumlov Chvalšinská 50 000 000 Kč

Český Krumlov 
region

Skalní 
dobrodružství  
v Českém Krumlově

Český Krumlov
Volnočasová atraktivita pro všechny, vybudování ferratových 
cest na území města. Projektový záměr

700 000 Kč
MAS Blanský les – 
Netolicko o. p. s.

Český Krumlov 
region

Budování fitness 
hřiště na území 
sportovně-
rekreační zóny 
Horní Brána,  
Český Krumlov

Český Krumlov

Předmětem projektu je pořízení a instalace fitness prvků 
určených zejména pro seniory na území sportovně-rekreační 
zóny Horní Brána, Český Krumlov s cílem vybudovat v území 
venkovní fitness hřiště. Realizací projektu dojde k rozšíření 
nabídky pro aktivní trávení volného času zejména pro seniory 
a to i mimo turistickou sezónu. Zpracovaná projektová 
dokumentace

500 000 Kč

Město Český 
Krumlouv (ČKRF, 
Český Krumlov 
region)

MAS Blanský les – 
Netolicko o. p. s.

Český Krumlov 
region

Rekonstrukce 
multifunkční arény 
– atletický stadion 
Chvalšinská, Český 
Krumlov

Český Krumlov

Cílem projektu je rekonstruovat a modernizovat vybrané 
sektory atletického stadionu tak, aby jejich stav odpovídal 
aktuálně platným sportovním řádům, bezpečnostním 
normám a legislativě a aby zde mohlo docházet k provozování 
výkonnostního, tak i rekreačního sportu. Zpracovaná projektová 
dokumentace, platný Územní souhlas

1 500 000 Kč
MAS Blanský les – 
Netolicko o. p. s.

Český Krumlov 
region

Škola cestovního 
ruchu Český Krumlov fáze přípravy 35 000 000 Kč

Město Český 
Krumlouv (ČKRF, 
Český Krumlov 
region)

Český Krumlov 
region

Rozšíření 
parkoviště (P2)  
a výsadba zeleně

Český Krumlov Cena včetně rekonstrukce WC 8 000 000 Kč

Český Krumlov 
region

Městské 
vycházkové okruhy Český Krumlov

Předmětem projektu je vytvoření městských vycházkových 
okruhů – doplnění mobiliáře, úprava prostupnosti krajiny, 
zpevnění povrchů, informační systém atd.. Zpracovaná studie.

5 000 000 Kč
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Český Krumlov 
region

Odpočinková 
místa na trasách 
vycházkových 
okruhů  
a cyklostezky

Český Krumlov

Cílem projektu je vybavit mobiliářem odpočinková místa na 
trase nově vznikající městské cyklostezky vedoucí ve směru 
autobusová zastávka Špičák, podél ul. Chvalšinská, ústící  
lávkou přes potok Polečnice před Starými Dobrkovicemi,  
a z ul. Chvalšinské až po vlakové nádraží a vytvořit (vč. vybavení 
mobiliářem) odpočinková a vyhlídková místa nová na trasách 
tzv. městských vycházkových okruhů. Součástí projektu je  
i osazení informačních panelů na trasách vycházkových okruhů 
pojednávajících o trasách a zajímavostech, které se nacházejí 
v jejím okolí.

1 000 000 Kč
MAS Blanský les – 
Netolicko o. p. s.

Český Krumlov 
region

Dokončení obnovy 
Křížové cesty Český Krumlov Křížový vrch 6 000 000 Kč

Český Krumlov 
region

Kaple a 
návštěvnické 
zázemí Regionální 
muzeum  
Český Krumlov

Český Krumlov

Obecným a dlouhodobým cílem muzea souvisejícím se 
vzrůstající návštěvností objektů je zajištění adekvátního 
návštěvnického komfortu. Ten je zejména v hlavní budově 
muzea limitován provozní infrastrukturou (čtyřpodlažního) 
objektu, který není vybaven výtahem ani dostatečnou 
kapacitou vstupního návštěvnického prostoru. V uvedené 
souvislosti byl na přelomu roku 2018/2019 zpracován ideový 
záměr na zvýšení provozního a návštěvnického komfortu 
muzea, spočívající ve vybudování výtahu a nového vstupního 
návštěvnického prostoru do muzea na půdorysu historické 
kaple sv. Josefa, umožňující bezbariérový vstup do budovy  
a pohyb po ní. V souvislosti se stavebním záměrem je 
uvažováno rovněž o reinstalaci stálé expozice muzea, která by 
měla stavební akci uzavřít.

22 000 000 Kč OKPP, Jčk

Český Krumlov 
region

Terénní stanice 
experimentální 
archeologie 
Prokešova zahrada 
Regionální 
muzeum Český 
Krumlov

Český Krumlov

Nabídku edukačních programů zaměřených na významná 
období pravěkého osídlení Českokrumlovska účelně doplňuje 
Terénní stanice experimentální archeologie. Probíhají práce na 
vybudování areálu dokumentujícího materiální podobu života 
pravěkého člověka. Programy Terénní stanice jsou vhodné jako 
doplněk k výuce dějepisu a znalosti lokální historie. Kromě 
povídání s ukázkami mají také praktickou část, která spočívá  
v interaktivní práci s replikami typických nástrojů a předmětů  
a je zaměřená na spolupráci dětí ve skupině (tlupě).  
V návaznosti na činnosti terénní stanice je nutné: dokončení 
zahájených archeologických výzkumů a zpracování dat do 
archeologické mapy ČR, udržení úzké odborné a personální 
spolupráce s Ústavem archeologické památkové péče středních 
Čech při organizaci Veletrhu pravěké a středověké kultury 
KRUMBENOWE a kompletní dokončení stavebních prací  
a zahájení plného provozu „Terénní stanice experimentální 
archeologie“ na lokalitě tzv. Prokešovy zahrady.

2 000 000 Kč OKPP, Jčk

Lipensko Lipensko

Vybudování 
cyklistického 
STONEMANA - 250 km 
okruh s odpočívadly  
a zázemím

celý region Lipenska

přeshraniční 
projekt do 
Rakouska  
a Bavorska, 
založeno na 
populárním 
alpském 
STONEMANOVI, 
ve fázi přípravy

4 000 000 Kč

Lipensko Cyklostezka Přední 
Výtoň - Frýdava Přední Výtoň a Frýdava

jedna z částí Vltavské cyklostezky, která je projektem 
Jihočeského kraje.Cyklostezka povede po obou stranách Lipna  
a mj. až do Týna nad Vltavou. Ve fázi projektu, čeká se na 
stavební povolení

50 000 000 Kč

Lipensko
Cyklostezka 
Frymburk - Černá  
v Pošumaví

Frymburk a Černá  
v Pošumaví

nezbytně nutné propojení dvou významných obcí. Dosud se zde 
jezdí po velmi nebezpečné hlavní komunikaci, zvláště v sezóně 
se jedná o mimořádně nebezpečný úsek …ve fázi záměru

100 000 000 Kč

Lipensko Běžkařská nordic 
arena Frymburk Frymburk

„zasněžované trasy pro běžkaře 
 - 4 km dlouhá trasa (2 km tam a zpět) na navezeném technickém 
v zastíněné a dlouhodobě nejchladnější lokalitě, navazující na 
dalších 30 km tratí na přírodním sněhu. Tratě rovinaté vhodné pro 
co nejširší spektrum veřejnosti a hlavně dětí.  
 - výroba technického sněhu pomocí 2 - 3 kanónu vč. snow 
farmingu (uchování sněhu přes léto) 
 - čerpání vody z přilehlého potoka 
 - vše na pozemcích městyse Frymburk, žádné problémy 
ochranáři, atd. 
 - Zásadní přínos pro zimní sezóu na Lipensku s přeshraničním 
dopadem a synergiií na Skiareál Lipno (jednička ve sjezdovém 
lyžování), Frymburk (centrum běžeckého lyžování) ve fázi 
záměru“

15 000 000 Kč
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Lipensko Umění v přírodě Černá v Pošumaví

Naučná stezka mapující již instalované sochy v přírodě, které 
se nachází v katastru obce Černá v Pošumaví a vznikly v rámci 
workshopů v průběhu 5ti let, k tomu materiál - vícejazyčný 
katalog s představením jednotlivých sochařů a jejich děl  
s mapou, + mikro web stránky, další náklady - údržba soch. 
Ve fázi záměru.

1 500 000 Kč

Lipensko
Singletraily podél 
Lipna v katastru 
Černé v Pošumaví

Černá v Pošumaví

úzké přírodní stezky projektované a budované dle speciální 
a léty prověřené metodiky, díky které se Singletrail stává 
uceleným produktem pro rekreaci v přírodě. Singletrail je 
jednosměrná stezka pro horská kola, citlivě zasazená do terénu. 
První etapa

5 000 000 Kč

Lipensko
Oprava pláže  
v Přední Výtoni, 
výstavba mola

Přední Výtoň
zvýšení atraktivity pláže na pravém břehu Lipna, která by měla 
být součástí zdejšího Areálu vodních sportů. projektový záměr

5 000 000 Kč

Lipensko

Nové informační 
centrum a kulturně 
společenský 
prostor v Nové Peci

Nová Pec
Informační centrum pro turisty, aktuální projekt ve fázi 
projektového záměru

8 000 000 Kč

Lipensko

Cyklostezka od 
Nové Pece na 
Láz v součinnosti 
s plánovanou 
stavbou obchvatu 
okolo Nové Pece

Nová Pec
Dvoukilometrová trasa, zlepšení atraktivity cykloturistiky na 
Lipensku, projekt ve fázi projektové přípravy

5 000 000 Kč

Lipensko
Sportoviště v místě 
fotbalového hřiště 
v Nové Peci

Nová Pec

Součástí developerského projektu Relax kemp,jeho součástí je  
i kemp pro karavany. Projekt má vylepšit sportovního zázemí  
v obci, existuje odborná studie, čeká se na EIA, následně se 
bude žádat o stavební povolení

3 000 000 Kč

Lipensko
Areál lesních her  
a lesní tělocvična 
na Stožecku

Stožec
Projekt ve fázi přípravy. Zážitková trasa, která vede lesní říší 
inspirovanou šumavskou krajinou.

5 000 000 Kč

Lipensko

Rozvoj 
infrastruktury 
pro osobní lodní 
dopravu Lipno

celý region Lipenska
budování přístavišť a zázemí pro osobní lodní dopravu na 
přehradní nádrži Lipno. Ve fázi příprav

40 000 000 Kč

Lipensko

Informační a IT 
systémy pro osobní 
lodní dopravu 
Lipno

Celý region Lipenska

elektronické systémy pro informace cestujícím a prodej 
jízdenek, dispečerské systémy, zavedení AIS (Automatic 
Identification System), obnova radiové sítě, posílení 
bezpečnosti. Ve fázi příprav.

5 000 000 Kč

Lipensko Cyklostezka Černá 
v Pošumaví - Mokrá Černá v Pošumaví

Samostatná cyklostezka. Cílem je posílení rozvoje cykloturistiky 
v jednom z turisticky nejnavštěvovanějších míst Lipenska. 
Napojení na stávající síť cyklostezek. Vydané stavební povolení, 
čeká se na vhodný dotační titul

5 000 000 Kč

Lipensko

Výstavba 
cyklostezky Dolní 
Vltavice - Černá  
v Pošumaví

Černá v Pošumaví
Samostatná cyklostezka. Cílem je posílení rozvoje cykloturistiky 
v jednom z turisticky nejnavštěvovanějších míst Lipenska. 
Napojení na stávající síť cyklostezek. Připravuje se projekt.

25 000 000 Kč

Lipensko
Rekonstrukce 
letního kina Černá 
v Pošumaví

Černá v Pošumaví
konání kulturních akcí a v létě velmi populární a vyhledávané 
turisty; akce se nachází ve fázi připravy a je na ni vydané 
stavební povolení

4 000 000 Kč

Lipensko

Vybudování 
rozhledny na 
naučné stezce 
Želnavskem

Želnava
Projekt ve fázi přípravy Rozhledna se může stát nový lákadlem 
oblíbené naučné stezky Želnavskem.

30 000 000 Kč

Lipensko

Vybudovat 
turistická 
odpočívadla, 
instalace 
turistických map

celá oblast Lipenska
Údržba a zkvalitňování turistických tras a doprovodného 
mobiliáře v turistické oblasti. Ve fázi přípravy.

300 000 Kč

Lipensko Posílení linek lodní 
dopravy celá oblast Lipenska

Zvýšení množství linek a komfortu turistů, kteří se rozhodnou 
využít lodní dopravu na Lipensku. Ve fázi přípravy

30 000 000 Kč

Lipensko PANORAMA Lipno nad Vltavou

Jedná se o novostavbu objektu, který bude sloužit jako 
restaurace a zázemí lyžařské školy a zároveň s tím to bude 
horní stanice Lanové dráhy Lipno Express III (LD LE III). Projekt 
Panorama a LD LE III jeden bez druhého nedávají smysl a jsou 
propojené tak, že jedno bez druhého nelze realizovat.

130 000 000 Kč

Lipensko VÝTLAK 1 / 2 Lipno nad Vltavou

Nový technologický systém se skládající se z čerpací stanice 
ČS01 a technologického celku ČS02. ČS02 bude zásobovat 
převážně nově vybudované, ale i stávající sjezdové tratě 
tlakovou vodu, stlačeným vzduchem a elektrickou energií pro 
účely výroby umělého sněhu. Technologický celek ČS02 bude 
dispozičně začleněný do objektu TZA (technického zázemí)  
a skládá se z čerpací stanice, kompresorové stanice, chladících 
věží, nádrže na ochlazenou vodu, elektrorozvodné místnosti  
a místnosti pro obsluhu. Součástí stavby je i transformátorová 
stanice a VN rozvodna.

120 000 000 Kč
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Lipensko ZTV JEZERNÍ Lipno nad Vltavou

Účelem realizované stavby bude zejména zajištění dostatečné 
akumulace vody pro obec a plynulé dodávky do sítě i při 
špičkových odběrech. Bude zajištěno odvedení splaškových 
odpadních vod z vrcholu Kramolína a areálu Království lesa, 
jakož i možnost napojení na plynovod pro stávající i budoucí 
objekty. Součástí stavby bude vybudování vodovodů, vodojemu, 
kanalizace, komunikace, elektro kabelové přípojky a plynovodu. 
Část stavby je již provedena.

17 500 000 Kč

Lipensko SAL LOUČOVICE Lipno nad Vltavou

Záměrem je modernizace stávajícího sportovního polyfunkčního 
areálu (skiareál Lipno) a posílení jeho kapacit, umístění nové 
sjezdové trati včetně dopravních zařízení a souvisejících 
technologií (rozvody VN, NN a optických kabelů, zasněžovacího 
systému voda+vzduch, rozvodny NN, trafostanice VN/NN).

120 000 000 Kč

Lipensko SAL JIH (VÝCHOD) Lipno nad Vltavou

Záměrem je modernizace stávajícího sportovního areálu  
a jeho rozšíření o pět sjezdových tratí. Řešené území prostorově 
a provozně navazuje na Skiareál Lipno a stávající objekty, 
převážně se nachází na nových pozemcích.

227 000 000 Kč

Lipensko SAL SEVER I POUZE 
BŘEZOVICE Lipno nad Vltavou

Projekt představuje nové sjezdové trati, HTÚ, rozvody sítí 
po sjezdových tratích (elektro, slaboproud, voda, vzduch), 
hydroboxy zasněžování, trafostanice, lanová dráha, vlek. Projekt 
se aktuálně nachází ve fázi, kdy má vydaná ÚR a SP.

71 000 000 Kč

Lipensko
SAL SEVER II 
(DOPLNĚNÍ 
ALPSKÁ)

Lipno nad Vltavou

Projekt představuje nové sjezdové trati, HTÚ, rozvody sítí 
po sjezdových tratích (elektro, slaboproud, voda, vzduch), 
hydroboxy zasněžování, trafostanice, lanová dráha, vlek, jedno 
pokračování SAL SEVER I. Projekt je ve fázi vydaných ÚR a SP na 
větší část, stále zbývá vydání ÚR na některé sjezdové trati  
a povolení lanové dráhy.

200 000 000 Kč

Lipensko ST STŘECHA-
PRODLOUŽENÍ Lipno nad Vltavou

Stavba je rozšíření stávajícího sportovního areálu. Jde  
o rozšíření pěti sjezdových sjezdových tratí, dvou lanových drah, 
rozvodů zasněžování, VN, NN, slaboproudu, trafostanic  
a rozvoden VN/NN. Předmětem projektu je prodloužení dolních 
stanic stávajících lanových drah a tím i prodloužení stávajících 
sjezdových tratí v areálu Kramolín severovýchodním směrem. 
Tím bude využito většího komfortu při využívání obou sjezdových 
tratí. Délka prodloužené lanovky Střecha bude 970 m  
a délka prodloužené lanovky Promenádní bude 1110 m.

9 000 000 Kč

Lipensko ST STŘECHA-2 
(SEVER) Lipno nad Vltavou

Projekt navazuje na stávající sportovní - lyžařský areál. Je 
plánováno rozšíření jedné sjezdové tratě, rozvodů zasněžování, 
VN, NN a slaboproudu.

15 000 000 Kč

Lipensko ST PROMENÁDNÍ-
PRODLOUŽENÍ Lipno nad Vltavou

Akce zahrnuje návrh úpravy a rozšíření stávajících sjezdových 
tratí, dopravních zařízení a souvisejících objektů ve stávajícím 
a rozšiřovaném rozsáhlém sportovním areálu, který se nachází 
v katastrálním území Lipno nad Vltavou. Řešené území tedy 
prostorově a provozně navazuje na stávající areál a objekty.

23 000 000 Kč

Lipensko LD LIPNO EXPRES 
III Lipno nad Vltavou

Nová lanová dráha představuje dodávku kompletní a úplné 
strojní technologie včetně všech stavebních součástí, vybavení 
dolní a horní stanice.

150 000 000 Kč

Lipensko SKS-PRODLOUŽENÍ 
II. etapa Lipno nad Vltavou

Projekt představuje prodloužení Stezky v korunách stromů  
s vytvořením dalšího nástupu a to z objektu PANORAMA a dále 
vytvoření dalších aktivních prvků včetně podzemního tunelu. 
Projekt je ve fázi návrhu.

36 000 000 Kč

Lipensko ENERGETICKÁ 
KONCEPCE Lipno nad Vltavou

„Energetická koncepce se zabývá zdroji elektrické energie pro 
nemovitosti investora v obci Lipno nad Vltavou soustředěné v 
 okolí SKIAREÁLU LIPNO.  
Předchozí analýzou bylo zjištěno, že pro zajištění dostatečných 
zdrojů elektrické energie pro stávající, ale i budoucí odběrná 
místa, je nutno výrazně posílit zdroje. Současně předchozí 
analýza ukázala výhodnost přechodu zdrojů z NN strany, kde 
v určitých lokalitách již není ze strany distributora příkon, na 
VN stranu.  
Cílem 1. etapy Energetické koncepce je zajistit potřebný příkon 
pro všechny současné a plánované – realizované stavby  
a současně přejít na VN stranu pro získání dostatečného příkonu 
a zlepšení ekonomiky spotřeby elektrické energie.“

50 000 000 Kč

Novohradsko - 
Doudlebsko

Kde je voda dobrá - 
turistické cíle  
a produkty

Turistická oblast 
Novohradsko-
Doudlebsko

Rozvoj turistického produktu Kde je voda dobrá 2 500 000 Kč X
Novohradsko-
Doudlebsko

Novohradsko - 
Doudlebsko

Turistická 
infrastruktura

Turistická oblast 
Novohradsko-
Doudlebsko

Údržba a zkvalitňování turistických tras a doprovodného 
mobiliáře v turistické oblasti 

1 500 000 Kč X
Obce a Novohradsko-
Doudlebsko

Novohradsko - 
Doudlebsko

Lávka pro pěší  
a cyklisty Doudleby - Plav

Stavba lávky přes Malši mezi obcí Doudleby a Plav propojující 
cyklotrasu podél Malše

10 000 000 Kč Strukturální fondy Obec Plav

Novohradsko - 
Doudlebsko

Modernizace 
přírodních 
koupališť 
a doplnění 
infrastruktury 

Kaplice, Besednice, 
Malonty, Nové Hrady

Modernizace koupaliště v Kaplici, Besednici, Malontech  
a vybudování infrastruktury pro zajištění hygienických 
podmínek. Vybudování přírodního koupaliště v Nových Hradech 
a příslušné infrastruktury (sociální a hygienické zařízení, 
plážové sportoviště, apod.)   

30 000 000 Kč Strukturální fondy
Město Kaplice, 
Malonty, Besednice, 
Nové Hrady
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Novohradsko-
Doudlebsko

Vyznačení 
cykloturistické 
trasy přes Polušku 
a zprůjezdnění 
cyklotrasy podél 
Malše od hranic do 
Českých Budějovic 

Rožmitál na Šumavě, 
Věžovaté Pláně, 
Zubčice, Mirkovice 

Vyznačení cykloturistické trasy a osazení informačních panelů 
na místech kulturního a přírodního dědictví. Trasa by měla 
být druhou větví k trase podél Malše a měla by se napojovat 
na cyklotrasu kolem Vltavy. Pro zprůjezdnění bude třeba 
vybudovat např. cyklolávku přes Malši mezi Plavem a Doudleby. 

13 000 000 Kč Strukturální fondy 

Novohradsko-
Doudlebsko, SMO 
Pomalší, Plav, 
Doudleby

Novohradsko - 
Doudlebsko Tvrz Tichá Obec Tichá  

u Dolního Dvořiště 
Rekonstrukce trvze v Tiché a její zpřístupnění pro veřejnost 5 000 000 Kč Interreg Hrady na Malši, z.s.

Novohradsko - 
Doudlebsko

Skanzen Železné 
opony Nové Hrady Dovybavení skanzenu Železné opony v Nových Hradech 1 500 000 Kč Interreg Město Nové Hrady 

Novohradsko-
Doudlebsko

Areál 
volnočasových 
aktivit (skatepark, 
pump tracková 
dráha a dráha 
pro in line) pro 
veřejnost 

Nové Hrady 
Cílem je vytvoření areálu, v kterém by byly instalovány výše 
uvedené prvky. Areál bude přístupný pro veřejnost a měl by 
obohatit aktivity návštěvníků Nových Hradů. 

3 000 000 Kč MMR Město Nové Hrady 

Novohradsko-
Doudlebsko

Revitalizace  
a šetrný rozvoj 
Terčina údolí  
u Nových Hradů 

Nové Hrady

Revitalizace spočívá v zásadní rekonstrukci cestní sítě, 
rekonstrukci vstupní brány, realizaci nástupnického místa, 
včetně rozšíření parkoviště a zřízením informačního kiosku.  
Dále je součástí řešení konzervace ruiny Modrého domu tak,  
aby nebyl pro návštěvníky nebezpečný.  

15 000 000 Kč MŽP,  Strukturální fondy
Město Nové Hrady, 
ČSOP, Novohradsko-
Doudlebsko 

Novohradsko-
Doudlebsko

Přídstavba hotelu 
Máj za účelem 
zřízení hřiště na 
squash

Nové Hrady 
Realizace přístavby k hotelu Máj za účelem zřízení kurtů na 
squash a bowling a zázemí pro sportovce 

5 000 000 Kč Strukturální fondy Město Nové Hrady 

Novohradsko-
Doudlebsko

Rekonstrukce 
kaplce v osadě 
Mýtiny a zřízení 
kulturního  
a výstavního 
centra  

Nové Hrady, Mýtiny
Rekonstrukce odsvěcené kaple na Mýtinách a vytvoření místa 
pro konání kulturních aktivit.  

3 500 000 Kč Ministerstvo kultury Město Nové Hrady 

Novohradsko-
Doudlebsko

Rekonstrukce 
drobných 
sakrálních staveb 
(kříže, boží muka, 
kaple apod)  
a obnova starých 
poutních cest za 
účelem podpory 
církevní turistiky 

Turistická oblast 
Novohradsko-
Doudlebsko

Rekonstrukce drobných sakrálních staveb (kříže, boží muka, 
kaple apod) a obnova starých poutních cest za účelem podpory 
církevní turistiky 

4 500 000 Kč
Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo zemědělství, 
Strukturální fondy

Města a obce 
turistické oblasti, 
koordinace 
Novohradsko-
Doudlebsko 

Novohradsko-
Doudlebsko

Parkoviště  
u Červeného Blata

Červené Blato  
v správním území 
obce Petříkov

Vybudování parkovacích plochy u naučné stezky Červené Blato. 4 500 000 Kč Strukturální fondy Obec Petříkov

Novohradsko-
Doudlebsko

Zpřístupnění ruin 
hradu Velešín 

Správní území Svatý 
Jan nad Malší

Torzo hradu u Římovské přehrady je zatím nedostupný. Je třeba 
vybudovat lávku a areál ruin stabilizovat tak, aby byly bezpečné 
a aby se zde mohly pořádat různé akce 

5 000 000 Kč
Strukturální fondy, Min. 
kultury

Obec Svatý Jan nad 
Malší

Novohradsko - 
Doudlebsko Konespřežka Území od Velešína  

do Horního Dvořiště 

Rozvoj turistického produktu zaměřeného na koněspřežku 
(trasa, replika části železnice). V rámci produktu bude vytvořena 
virtuální realita zobrazující jízdu v dobových vozech. 

10 000 000 Kč Strukturální fondy

Obce na koněspřežce, 
MAS Pomalší, 
Novohradsko-
Doudlebsko 

Novohradsko-
Doudlebsko Svatá trojice

Kostel Nejsvětější 
trojice u Trhových 
Svinů 

Rekonstrukce a zpřístupnění poutního kostela Svatá trojice  
u Trhových Svinů

10 000 000 Kč Strukturální fondy
Římskokatolická 
farnost Trhové Sviny, 
Město Trhové Sviny

Novohradsko-
Doudlebsko Odbytové družstvo Nové Hrady, Trhové 

Sviny  
Budování a rozvoj regionální značky pro místní produkty  
a zřízení odbytového družstva

1 000 000 Kč x
Novohradsko-
Doudlebsko

Novohradsko-
Doudlebsko

Prodejna  
s regionálními 
produkty 

Nové Hrady, Trhové 
Sviny, Kaplice, Velešín

Zřízení prodejny s regionálními produkty turistické oblasti 
Novohradsko-Doudlebsko

2 500 000 Kč x
Novohradsko-
Doudlebsko, 
Domeček

Novohradsko-
Doudlebsko

Mobiliář 
turistických tras  
a stezek

Turistická oblast 
Novohradsko-
Doudlebsko

Obnova, modernizace a doplnění drobné turistické 
infrastruktury v turistické oblasti Novohradsko-Doudebsko 

3 000 000 Kč Strukturální fondy

obce, Novohradská 
občanská společnost, 
Novohradsko-
Doudlebsko

Novohradsko-
Doudlebsko

Půjčovny 
elektrokol 
mimo turisticky 
exponované 
lokality a nabíjecí 
stanice 

Oblast Polušky  
a Slepičích hor

Vznik minimálně dvou půjčoven elektrokol s počtem cca 10 
elektrokol a nabíjecí stanice v minimálním počtu 10 v území 
Novohradských hor, Slepičích hor a Polušky. 

2 000 000 Kč
Dotace JK, strukturální 
fondy, ostatní

obce a města z území
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Novohradsko-
Doudlebsko

Nové moderní 
interaktivní 
naučné stezky  
v oblasti Kaplicka, 
Dolního  
a Horního Dvořiště 
a Besednice, 
Trhových Svinů 
a modernizace 
stávajících 
naučných stezek

Besednice, Horní 
a Dolní Dvořiště, 
Kaplice, Trhové Sviny

V případě některých stávajících naučných stezek, které byly 
realizovány před více jak 10 lety bude nutná jejich modernizace 
jak po obsahové stránce, tak po stránce formy podávání 
informací. Na druhé straně je evidován zájem některých měst 
a obcí o zatraktivnění jejich okolí vytvořením naučné stezky 
s různým tématem (příroda, historie, pověsti apod.) Tyto 
stezky by současně přivedly pozoronost návštěvníků k méně 
navštěvovaným lokalitám. 

1 800 000 Kč
Dotace JK, strukturální 
fondy, ostatní

Novohradsko-
Doudlebsko a další 
organizace 

Novohradsko-
Doudlebsko

Vyznačení 
dálkových pěších 
tras v oblasti 
Novohradských hor 
a Slepičích hor

Novohradské hory, 
Slepičí hory

Z historie je známá tzv. Stezka Z. Wintera, což je přechod 
Novohradských hor pojmenovaný po spisovateli, který 
opakovaně rekreačně pobýval na Hojné vodě. Současně je 
nenápadně značena pěší trasa Nordwaldkammweg, která vede 
od Trojmezí na Šumavě podél rakouských hranic až do turistické 
oblasti NO-DO. Je třeba nejen obnovit značení, ale vytvořit  
z této trasy moderní dálkovou pěší trasu a vytvořit z této trasy 
ucelený  produkt cestovního ruchu. 

1 500 000 Kč
Dotace JK, strukturální 
fondy, ostatní

Novohradsko-
Doudlebsko a další 
organizace 

Novohradsko-
Doudlebsko

Modernizace 
vodáckého kempu 
na Hamru (Malše)

Římov - Hamr

Modernizace vodáckého kempu v osadě Hamr (Římov). 
rekonstrukce a doplnění sociálního a hygienického  zařízení, 
infrastruktura pro karavany, infrastruktura pro sportovní  
a tělesné aktivity

5 000 000 Kč
Strukturální fondy, MMR 
a jeho dotační programy 

Římov

Novohradsko-
Doudlebsko

Infrastruktura pro 
běžecké lyžování 

Novohradské hory - 
Hojná Voda

Infrastruktura pro běžecké lyžování, tj. technika na údržbu tras, 
parkování návštěvníků, zařízení pro zajištění občerstvení

2 500 000 Kč
Programy JK, strukturální 
fondy, ostatní

Horní Stropnice, 
sportovní organizace 
provozující obsluhu 
běžeckých tras 

Novohradsko-
Doudlebsko

Vybudování 
bikeparku pro 
singltrek a další 
aktivity na kole

Kaplice a okolí, 
případně jiná lokalita 

Vybudování bikeparku pro využití k různým adrenalinovým 
aktivitám na kole (singltrek, přírodní pumptrek, trial apod.)

5 000 000 Kč
Strukturální fondy, 
Programy JK, MMR

Soukromý investor, 
případně obec či 
NO-DO

Novohradsko-
Doudlebsko

Monitoring 
návštěvnosti

Rozhledny Hradiště, 
Slabošovka, Kraví 
hora a další místa na 
turistických trasách

Instalace sčítačů pro monitoring návštěvnosti turistických cílů, 
tras a stezek

1 500 000 Kč Strukturální fondy, MMR
Kaplice, Horní 
Stropnice, Besednice

Novohradsko - 
Doudlebsko

Zázemí 
archeoskanzen 
Trocnov

Trocnov Ve stavu záměru 70 000 000,00 Kč OKPP, Jčk

Písecko-
Blatensko

Zpřístupnění 
sakrálních 
památek na 
Písecku-Blatensku

Písecko-Blatensko

Navazuje na úspěšný projekt Otevřené brány kostelů v Písku 
(roční návštěvnost ca 35.000) a rozšiřuje jej na území celé 
turistické oblasti. Celkový rozpočet projektu počítá s osmiletým 
obdobím. Projekt lze dále multiplikovat na území celého 
Jihočeského kraje.

4 800 000 Kč

Písecko-
Blatensko Otavská plavba

tok řeky Otavy od 
Sušice po soutok  
u hradu Zvíkov

Otavská plavba jako projekt už existovala. Zaměřovala se však 
hlavně na fenomém vodáctví. Projket bude restartován a bude 
uchopen tak, že řeka Otava má ideální vodácké, pěší i cyklistické 
vyžití. Tedy když není voda (klimatická změna), dá se dělat 
jiná aktivita. 

2 000 000 Kč Vhodná dotace

Město Sušice, 
Horažďovice, 
Strakonice, Písek, 
Píseckem,s.r.o. 
Jihočeský kraj, MMR, 
Czechtourism

Písecko-
Blatensko

Most Červená nad 
Vltavou

Jetětice (propojení TO 
Písecko-Blatensko  
s Toulavou)

Most Červená nad Vltavou je jedinečnou spojnicí nad přehradou 
Orlík a v současné době je stále používán pro vlakové spojení na 
trase Ražice-Tábor. V letech 2020+ má být vedle něj postavený 
nový železniční, které bude splňovat nároky moderní železnice. 
Původí historický z Rakouska-Uherska by měl být sbourán. 
SŽDC nabízí most darem ted převedením ja Jihočeský kraj. 
Most má velk potenciál pro cestovní ruch. Info o mostě: https://
cs.wikipedia.org/wiki/Železniční_most_(Červená); https://
www.jcted.cz/kousek-od-cervene-nad-vltavou-vyroste-novy-
zeleznicni-most-zacal-boj-za-zachovani-stareho-mostu-pro-
pesi/

20 000 000 Kč

Písecko-
Blatensko

Přemostění Vltavy 
pro pěší  
a cykloturisty  
v obci Hladná (obec 
Albrechtice nad 
Vltavou)

Albrechtice  
nad Vltavou

Přemostěním Vltavy v Hladné by došlo ke strategickému 
propojení tří turistických oblastí (Písecko-Blatensko, Toulava, 
Českobudějovicko-Hlubocko. Především cyklisté by se díky 
přemostění dostali na méně frekventované a bezpečnější 
cesty, došlo by k oživění oblastí, sousedících s řekou Vltavou 
v místě přemostění, napojení dálkových tras a akceleraci 
elektromobility v cyklistice mezi cíli Písek - Bechyně, České 
Budějovice - Zvíkov.

50 000 000 Kč

Písecko-
Blatensko

Naváděcí systém 
města Blatná Blatensko Moderní naváděcí systém do města Blatná coby turistického cíle 200 000 Kč

Dotace + rozpočet města 
Blatná

město Blatná

Písecko-
Blatensko

Stavba rozhledny 
na vrchu Křemenec 
(obec Minice)

Minice

Nový turistický cíl. Stavba významná pro turistický rozvoj 
severního Písecka a propojení oblasti s částí severního 
Blatenska. Připraveno napojení cíle na značené cyklistické  
a turistické trasy, zapojení cíle Muzeum Mirovicka v Pohoří, 
vznik nových ubytovacích kapacit a služeb pro turisty.

4 000 000 Kč
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Písecko-
Blatensko Blatná - město růží Město Blatná

V Blatné se šlehtily a pěstovaly růže, které byly ozdobou města, 
ale také měly věhlas napříč republikou. Oživení této tradice, 
zeložení růžových záhonů, vybudování stezek atd. vše souvisí 
s růžemi. Vznikne ojedinělý a přitom udržitlený turistický 
produkt.

2 500 000 Kč Město Blatná + dotace

Město Blatná, 
Centrum kultury  
a vzdělávání Baltná, 
Píseckem, s.r.o. 
Jihočeský kraj

Písecko-
Blatensko

Strategie Orlické 
přehrady

Orlická přehrada, úsek 
Kořensko - Orlík hráz

Strategie rozvoje regionu, která by jasně určila, zda je možné  
a chtěné vůbec lokalitu rozvíjet

250 000 Kč
Rozpočet Píseckem, s.r.o. 
+ dotace + Toulava, o.p.s.

Píseckem, s.r.o. 
Toulava, o.p.s.

Pokud by strategie 
dopala negativně 
ve smyslu, že region 
není možno rozvíjet, 
eleminují se další 
projekty.

Písecko-
Blatensko

Stavba nového 
plaveckého 
stadionu v Písku, 
projekt je před 
realizací.

Město Písek Nový bazén pro veřejnost i turisty 30 000 000 Kč
Ropočet města Písku  
+ dílčí dotace

Město Písek, 
Jihočeský kraj, MMR

Písecko-
Blatensko

Kotviště, úvaziště 
Orlická přehrada

Orlická přehrada, úsek 
Kořensko - Orlík hráz

Na vodní ploše přehrady Orlík zoufale chybí kotvicí plochy pro 
lodě. Fenomén bohatší vrstvy obyvatel středočeského kraje  
a Prahy je pořídit si vlastní loď a tu využívat k rekreaci a trávení 
volného času na Orlíce. Bohužel chybí zázemí kotvení a sitauce 
je neúnosná. 

1 500 000 Kč

Je možné realizovat 
pouze z dotace. Plochy 
k využití by mohly 
částěečně dodat obce 
jako Olrík nad Vltavou 
apod.

Orlík nad Vltavou, 
První Orlická s.r.o. 
Povodí Vltavy, 
Jihočeský kraj

Písecko-
Blatensko

Sjezd do vody, 
Podolsko Temešvár Fáze přípravy 500 000 Kč

Písecko-
Blatensko

Inovativí 
infocentrum Písek Písek - centrum

Městská budova přímo na centrálním náměstí momentálně  
v přípravné fáze. Peníze na rekonstrukci má Město Písek. 
Mobiliář bude čeprán z dotací.

1 000 000 Kč
Kombinace veřejného 
rozpočtu Města Písku a 
dotace (nená známo jaké)

Město Písek, 
Píseckem, s.r.o.

Písecko-
Blatensko Přístaviště Zvíkov Zvíkovské podhradí Fáze přípravy 1 000 000 Kč

Písecko-
Blatensko

Věž Řežabinec 
- Prácheňské 
muzeum v Písku

Písek

Vybudování nové pozorovací věže v NPR Řežabinec, což je 
dřevěná stavba využívaná pracovníky Prácheňského muzea  
i aktivisty muzea a částečně i návštěvníky. Pro návštěvníky se 
zde pořádají akce jako např.: vítání ptačího zpěvu, kroužkovací 
Akce Acrocephalus, Světový festival ptactva, příp. i dalších 
možných akcí: např. Noc pro netopýry, žabí noc. 

10 000 000 Kč OKPP, Jčk

PodKletí
Cyklostezky 
Holašovice - České 
Budějovice 26km

Holašovice, Dubné, 
Branišov,  
Č. Budějovice

Zpracování projektové dokumentace na schválenou studii, 
cyklotrasa ČB - Dubné - Holašovice UNESCO. Cílem projektu je 
vybudování 26 km dlouhé cyklostezky + cyklotrasy  
z Českých Budějovic do Holašovic - turisty a cyklisty nadměrně 
vyhledávané historické vesnice. Cyklostezka ulehčí hlavnímu 
frekventovanému dopravnímu tahu z Českých Budějovic směr 
Lhenice (dále Prachatice a Vimperk), který je po většinu roku 
nadměrně využíván nejen autobusovou, autokarovou  
a silniční dopravou, ale také právě cyklisty. Cyklisté budou díky 
cyklostezce odkloneni na klidnou a především bezpečnou trasu.

43 000 000 Kč Vhodná dotace

sdružení obcí Jankov, 
Dubné, Branišov, 
včetně statutárního 
města Č. Budějovice, 
Jihočeský kraj

PodKletí
Odstavné 
parkoviště pro 
turisty - Holašovice

Holašovice

Cílem projektu je vystavění parkoviště na kraji obce Holašovice 
směrem na Záboří. Z důvodu vysoké návštěvnosti obce, 
především během sezóny, není kapacita dosavadního parkoviště 
dostatečná. K parkovišti bude využita část louky za obcí směrem 
na Záboří. Plocha je vymezená územním plánem.

2 500 000 Kč Vhodná dotace Obec Jankov

PodKletí Informační systém 
- Holašovice Holašovice

Zpracování studie na značení tras do Holašovic. Vystavění 
informačního systému. 

2 000 000 Kč Vhodná dotace Jihočeský kraj

PodKletí

Přeložka 
komunikace  
3. třídy náves / za 
humna - východní 
část obce

Holašovice
Cílem projektu je odklonění průjezdu Holašovic a zklidnění 
historické části Holašovice, odznačení návsi

50 000 000 Kč Vhodná dotace
Jihočeský kraj,  
obec Jankov

PodKletí Workoutové hřiště Dubné

Cílem projektu je rozšíření sportovního vyžití nejen pro 
obyvatele, ale také návštěvníky obce, a to v místě veřejně 
přístupné zóny aktivního odpočinku poblíže rybníku Hajský, 
u cyklotrasy č. 1082. Rozšíření volnočasové zóny o turistický 
mobiliář - posezení a malé fotbalové hřiště.

2 000 000 Kč
Obec Dubné + vhodná 
dotace

Obec Dubné

PodKletí
Odpočinkové hřiště 
v místní části 
Křenovice

Dubné
Cílem projektu je vybudování odpočinkové zóny v místní 
části obce Dubné. Posezení s dětským hřištěm na návsi - na 
cyklotrase č. 1100 a č. 1082

500 000 Kč
Obec Dubné + vhodná 
dotace

Obec Dubné

PodKletí
Turistický mobiliář 
pro cyklo i pěší - 
Malovice

Malovice
Údržba a zkvalitňování turistických tras a doprovodného 
mobiliáře v turistické oblasti 

300 000 Kč

PodKletí Nová naučná 
stezka - Malovice Malovice Nová naučná stezka pro pěší a cyklisty. Fáze projektu: přípravná 200 000 Kč

PodKletí
Nové prvky do 
přírodní zahrady - 
Chelčice

Chelčice Údržba a zkvalitňování turisticky významých míst regionu 900 000 Kč
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PodKletí

Vybudování 
nové cyklostezky 
Chelčice - Vodňany 
vč. odpočívadel pro 
cyklisty

Chelčicko fáze projetku, před vydáním stavebního povolení. 16 000 000 Kč

PodKletí

Stavba rozhledny 
na vrchu 
Pohořelec- 
Truskovice

Truskovice Vybudování nového zájmového bodu v oblasti 10 000 000 Kč

PodKletí

Vybudování pláže, 
mola a relaxačního 
prostoru u rybníka, 
včetně parkovacích 
míst - Truskovice

Truskovice
Zkvalitnění rekreačního vyžití u rybníka, který je vyhledávaným 
místem turistů

1 500 000 Kč

PodKletí

Modernizace 
sportovně 
rekreačního areálu 
Truskovice

Truskovice Projekt je rozdělen do 4 fází. 2 a 3 fáze jsou před realizací. 1 000 000 Kč

PodKletí Oprava cyklotrasy 
14110 4km - Nákří

Zbudovská Blata 
- Nákří

Zkvalitnění cest a zvýšení bezpečnosti cyklistů 6 000 000 Kč

PodKletí Oprava cyklotrasy 
12225 3km - Nákří

Zbudovská Blata 
- Nákří

Zkvalitnění cest a zvýšení bezpečnosti cyklistů 4 500 000 Kč

PodKletí Oprava cyklotrasy 
1226 3km- Nákří

Zbudovská Blata 
- Nákří

Zkvalitnění cest a zvýšení bezpečnosti cyklistů 4 500 000 Kč

PodKletí

Vybudování 
sportovně 
relaxačního areálu 
v lese - Lhenice

Lhenice
Vybudování sportovně relaxačního areálu v lese. Fáze projektu: 
přípravná

21 000 000 Kč

PodKletí
Vybudování 
rozhledny Stráž - 
Lhenice- Mičovice

Mičovice Vybudování nového zájmového bodu v oblasti 11 000 000 Kč

PodKletí

Oprava cyklostezk 
i cyklotras na 
Lhenicku a 
Mičovicku

Lhenice Zkavlitnění cest a zvýšení bezpečnosti cyklistů 9 000 000 Kč

PodKletí
Oprava cyklotras 
a cyklostezek na 
Truskovicku 30km

Truskovice Zkavlitnění cest a zvýšení bezpečnosti cyklistů 32 000 000 Kč

PodKletí

Vybudování 
přírodního 
biotopu, pláže  
a mola - Chelčice

Chelčice Vybudování nového zájmového bodu v oblasti 30 000 000 Kč

PodKletí
Oprava cyklotras 
a cyklostezek na 
Chelčicku 20km

Chelčicko Zkavlitnění cest a výšení bezpečnosti cyklistů 20 000 000 Kč

PodKletí Píšečná pláž na 
břehu Vltavy Boršov nad Vltavou

Cílem projektu je rozšíření pláže v obci na levém břehu, 
rekreační využití řeky

300 000 Kč

PodKletí Cyklostezka - levý 
břeh Vltavy Boršov nad Vltavou

Společná investice obcí Planá, Boršov nad Vltavou, Homole, 
Litvínovice a České Budějovice. Cyklostezka umožní bezpečné 
cyklistické spojení mezi Č. Budějovicemi a jmenovanými 
obcemi. Počátek výstavby projektu je plánován na léto 2021. 

3 000 000 Kč

PodKletí

Chodník od 
viaduktu k nádraží 
- Boršov nad 
Vltavou

Boršov nad Vltavou

Cílem projektu je propojení nádraží s chodníkovým systémem 
v obci. Boršov n. Vltavou je poslední zastávkou vodáků, jejichž 
cesta pokračuje na vlakové nádraží. Od května do konce srpna 
projde obcí k vlakovému nádraží 30.000 vodáků. Stavební 
povolení uděleno.

2 500 000 Kč

PodKletí
Promenádní cesta 
kolem Vltavy - 
Boršov nad Vltavou

Boršov nad Vltavou
Cílem projektu je propojení turistických cest na levém břehu 
Vltavy s Fritschovou stezkou - trasa od železničního mostu do 
kempu okolo řeky - cesta již existuje a postupně se zdokonaluje.

100 000 Kč

PodKletí

Výstavba venkovní 
přírodní účebny 
v lomu u řeky - 
Boršov nad Vltavou

Boršov nad Vltavou

Cílem projeku je přeměna bývalého kamenolomu v přírodní 
učebnu - 70 metrů dlouhý model povodí řeky Vltavy realizovaný 
dle historického plánu, včetně neuskutečněných staveb na řece. 
Kolem kamenolomu vede naučná Fritschova stezka a je zde  
v plánu vltavská cesta. Přírodní učebna bude obsahovat rovněž 
naučné prvky pro děti.

1 000 000 Kč Obec Boršov n. Vlt.

PodKletí
Centrum aktivního 
odpočinku - Boršov 
nad Vltavou

Boršov nad Vltavou
Cílem projektu je výstavba lesoparku s pláží na pravém břehu 
Vltavy u jezu Planá - 6 ha plochy mezi řekou a Jižní tangentou 
na katastru území obce Boršov n. Vltavou.

2 000 000 Kč Obec Boršov n. Vlt.

PodKletí Úprava pobytové 
louky u jezu Boršov Boršov nad Vltavou Bude provedeno v návaznosti na obnovu jezu Boršov 1 000 000 Kč

PodKletí
Obnova jezu  
u Rybů s MVE - 
Boršov nad Vltavou

Boršov nad Vltavou v souvislosti s obnovou jezu se obnoví i historická lávka 100 000 000 Kč
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PodKletí
Úprava veřejných 
prostranství obce 
Zlatá Koruna

Zlatá Koruna

Dokončení oprav veřejného prostranství centrálních částí obce. 
Část Rájov připravena PD, po dokončení územního plánu bude 
zažádáno o stavební povolení.Ostatní centrální části tj. Zlatá 
Koruna, Plešovice studie.

20 000 000 Kč

PodKletí

Doplnění 
cyklostezek a 
cyklotras v obci 
Zlatá Koruna

Zlatá Koruna
Zkvalitnění cyklotras a budování nových cyklostezek v turisticky 
atraktivní oblati. Fáze: přípravná

35 000 000 Kč

PodKletí

Rekonstrukce 
vnitřních prostorů 
Domu kultury 
a sportu Zlatá 
Koruna, Zlatá 
Koruna č.p. 55

Zlatá Koruna

Oprava a úprava vnitřních prostorů objektu vč. nových rozvodů 
a případné změny dizpozic. Stavební povolení pro rekonstrukci 
části suterénu pro využití zázemí pro sportovní veřejnost. Dále 
připravená PD pro rekonstrukci sociálního zázemí pro ubytovnu. 
Dále PD vč. žádosti o stavební povolení na vestavbu OÚ na část 
tohoto objektu. Ostaní příprava zbávajících částí tohoto objektu 
pouze v podobě záměru. 

15 000 000 Kč

PodKletí

Využití stávajících 
nevyužívaných 
budov obce pro 
cestovní ruch

Zlatá Koruna

Zlatá Koruna č.p.5 a č.p.41 využití pro služby spojené s 
cestovním ruchem.Infocentrum,muzeum,komerční služby apod. 
Pouze záměr bez ostaní připravenosti. Po široké diskusi  
s veřejností bude nastaveno využití a bude dopracována studie 
a PD pro podání žádosti o stavební povolení.

20 000 000 Kč

PodKletí Víceúčelové 
sportovní hřiště Zlatá Koruna

Rozšíření sportovního a volnočasového vyžití v obci pro místní 
i rekreanty. Připravena PD pro podání žádosti o stavební 
povolení. V příloze koordinační situace

3 000 000 Kč

PodKletí

Obnova sakrálních 
památek - kostel 
ve Dřítni a kapličky 
a křížky ve 
správním obvodu 
obce Dříteň

Dříteň Zachování kulturního dědictví v regionu Blat 20 000 000 Kč

PodKletí

Obnova kulturních 
památek - zámek 
Dříteň, realizace 
komunitního 
centra v prostorách 
zámku

Dříteň 24 000 000 Kč

PodKletí

Realizace 
informačního 
centra, realizace 
muzea z období  
u Záblatí a 30. leté 
války v prostorách 
zámku (Zahájí)

Dříteň Vybudování TIC v Dřítni 8 000 000 Kč

PodKletí

Vybudování 
odpočinkové 
zóny u rybníka na 
cyklotrase č. 1084

Žabovřesky

Turistický mobiliář - zastřešené posezení + informační tabule 
v klidné zóně u návesního rybníka v obci Žabovřesky, kterou 
prochází cyklotrasa č. 1084. Cílem je zvýšení atraktivity lokality 
pro aktivní cestovní ruch.

300 000 Kč
Obec Žabovřesky + 
vhodná dotace

Obec Žabovřesky

PodKletí Rozhledna na 
Vysoké Bětě Záboří - Vysoká Běta Výstavba nové rozhledny na vrcholu Blanského lesa Vysoká Běta 10 000 000 Kč

Vhodná dotace - 
společnost Recall, s.r.o.

Recall, s.r.o., obec 
Záboří u Č. Budějovic

PodKletí
Přestavba 
historické stodoly 
v kulturní centrum

Horní Chrášťany
Rekonstrukce části historické budovy stodoly v kulturní  
a zábavní centrum, rozloha

3 000 000 Kč
Vhodná dotace - 
společnost Recall, s.r.o.

Recall, s.r.o.

PodKletí Tree House Horní Chrášťany
Výstavba nové ubytovací jednotky v korunách stromů v areálu 
ekofarmy Horní Chrášťany

1 000 000 Kč
Vhodná dotace - 
společnost Recall, s.r.o.

Recall, s.r.o.

PodKletí digilátní 
infokiosky SO Blata

infokiosky po území Blat s bohatou architekturou selského 
baroka

2 500 000 Kč

PodKletí
Výstavba 
cyklostezky Dasný - 
České Budějovice

Dasný
Zajištění bezpečné dopravy do vyhledávaného cyklistické 
oblasti

5 000 000 Kč

PodKletí Informační systém Dasný nový náváděcí a informační systém 500 000 Kč

PodKletí
Turistický mobiliář 
pro cyklo i pěší - 
dívčicko

Dívčice
doplnění turistického mobiliáře podél cyklisticky oblíbených 
míst

500 000 Kč

PodKletí
Vybudhování 
ovocnářského 
muzea

Lhenice zmapování historie nejvýznamější ovocnářské oblasti 15 000 000 Kč

PodKletí Vybudování 
naučných stezek Lhenice

Nová naučná stezka (např. včelařská) pro pěší a cyklisty.  
Fáze projektu: přípravná

350 000 Kč

PodKletí

Oprava a doplnění 
mobiliáře  
a informačních 
panelů na 
ovocnářské 
cyklotrase

mikroregion 
Chelčicko-lhenický

Údržba a zkvalitňování turistických tras a doprovodného 
mobiliáře v turistické oblasti

6 000 000 Kč

PodKletí

Výstavba  
a rekonstrukce 
budov na 
ubytování

Libějovice možnost nabídky ubytování. Fáze projektu: přípravná 8 000 000 Kč
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PodKletí
Dobíjecí stanice na 
elktrokola a chytrá 
lavička

Mydlovary doplňková služba pro cklisty. Fáze projektu: přípravná 500 000 Kč

PodKletí Turistický mobiliář 
pro cyklo i pěší Mydlovary

Údržba a zkvalitňování turistických tras a doprovodného 
mobiliáře v turistické oblasti

500 000 Kč

PodKletí Spojovací trasa 
Mydlovary-Zahájí Mydlovary

Vybudování stezky spojující Mydlovary a Záhájí, jak pro pěší, 
tak pro cyklisty

2 000 000 Kč

PodKletí
Mobiliář na 
cyklostezkách  
a vyhlídce

Nákří
Údržba a zkvalitňování turistických tras a doprovodného 
mobiliáře v turistické oblasti

300 000 Kč

PodKletí Cyklostezka 
Kubata-Nová SO Blata Vybudování nové stezky pro cyklisty 8 000 000 Kč

PodKletí Naučná stezka 
Šamotka Zliv Nová naučná stezka pro pěší a cyklisty. Fáze projektu: přípravná 500 000 Kč

PodKletí Výstavba chatek na 
ubytování Truskovice možnost nabídky ubytování. Fáze projektu: přípravná 1 200 000 Kč

PodKletí Oprava depozitáře 
v Netolicích Netolice Ve stavu záměru 45 000 000,00 Kč OKPP, Jčk

Prácheňsko

Vyznačení 
místních cyklotras 
napojených na 
neregionální  
a regionální sít

Volyně
Vyznačení místních cyklotras napojených na neregionální  
a regionální sít včetně vytvoření propagačního materiálu.  
V současné době zpracovaný projektový záměr.

200 000 Kč Jčkraj, město Volyně město Volyně xxx

Prácheňsko

Napojení 
realizovaných 
naučných stezek 
na stávající síť 
turistických tras 
vč. Propagačního 
materiálu

Volyně
Napojení realizovaných naučných stezek na stávající síť 
turistických tras včetně vytvoření propagačního materiálu.  
V současné době zpracovaný projektový záměr.

200 000 Kč Jčkraj, město Volyně město Volyně xxx

Prácheňsko

Výstavba lávky 
propojující 
rekreační plochu 
Na Ostrovci  
s rekreační plochou 
Na Zvěřinci

Volyně
Výstavba lávky propojující rekreační plochu Na Ostrovci  
s rekreační plochou Na Zvěřinci. V současné době zpracovaný 
projektový záměr

2 000 000 Kč město Volyně město Volyně xxx

Prácheňsko

Výstavba 
sportovně 
rekreačního parku 
Na Zvěřinci

Volyně
Výstavba sportovně rekreačního parku Na Zvěřinci. V současné 
době zpracovaný projektový záměr

10 000 000 Kč město Volyně město Volyně xxx

Prácheňsko
Rekonstrukce 
technické památky 
koupaliště

Volyně
Rekonstrukce technické památky koupaliště - prvorepubliková 
plovárna. V současné době zpracovaný projektový záměr.

6 000 000 Kč MK ČR, město Volyně město Volyně xxx

Prácheňsko

Dovybavení  
a zviditelnění 
informačního 
centra

Volyně a okolí
Dovybavení a zviditelnění informačního centra, vytvoření 
posezení, informačních cedulí apod.

500 000 Kč Jčkraj, město Volyně město Volyně xxx

Prácheňsko
Rekonstrukce 
sýpky na muzeum 
dřeva

Volyně
Rekonstrukce sýpky na muzeum dřeva. V současné době 
dokončena projektová příprava, stavební povolení.

34 000 000 Kč
město Volyně, dotační 
tituly

město Volyně, MMR, 
MK, IROP, Norské 
fondy

xxx

Prácheňsko Naučná stezka 
Katovice - Poříčí Katovice Vytvoření naučné stezky Katovice - Poříčí. 800 000 Kč vlastní + dotace xxx xxx

Prácheňsko půjčovna kol Katovice
Realizace půjčovny kol případně elektrokol pro návštěvníky 
Katovic a okolí.

400 000 Kč vlastní + dotace xxx xxx

Prácheňsko infocentrum - 
vybudování Katovice Vybudování chybějícího informačního centra městyse Katovice. 800 000 Kč vlastní + dotace xxx xxx

Prácheňsko
odpočinková zóna 
v parku na Husově 
náměstí

Katovice
Vytvoření odpočinkové zóny v parku na Husově náměstí složící 
nejen místním obyvatelům, ale především návštěvníkům 
městyse.

1 000 000 Kč vlastní + dotace xxx xxx

Prácheňsko Rekonstrukce 
kulturního domu Radomyšl

Kompletní rekonstrukce kulturního domu (sokolovny) z roku 
1930 včetně vybudování penzionu v podkroví, je vydáno 
stavební povolení

40 000 000 Kč vlastní zdroje xxx xxx

Prácheňsko
Rekonstrukce 
kostela sv. Jana 
Křtitele

Radomyšl Komlpetní rekonstrukce kostela, pracuje se na studii. 10 000 000 Kč Církev, městys, MKČR xxx xxx

Prácheňsko Rekonstrukce farní 
budovy č.p.1 Radomyšl

Kompletní rekonstrukce s cílem vytvořit zde turistickou 
ubytovnu. Prauje se na studii.

5 000 000 Kč Církev, městys, xxx xxx

Prácheňsko Vodovod ke 
koupališti Radomyšl

Přivedení pitné vody do areálu koupaliště, vydáno stavební 
povolení.

5 000 000 Kč vlastní zdroje xxx xxx

Prácheňsko

Infrastruktura 
vodní mlým 
Hoslovice - 
Muzeum sředního 
Pootaví Strakonice

Hoslovice/Strakonice
Vybudování příjezdové cesty a zachování parkoviště u areaálu 
vodního mlýna Hoslovice

10 000 000 Kč OKPP, Jčk
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Šumavsko

Lyžařský  
a sportovní areál 
Kubova Huť  
a Horní Vltavice

Kubova Huť, Horní 
Vltavice

Obě obce spolupracují na vzniku nového lyžařského  
a sportovního areálu. V současnosti zahajuje EIA na část 
záměru, satrt cca za 2 roky, po částech

200 000 000 Kč

Šumavsko

Návštěvnické 
centrum 
biosférické 
rezervace na 
Kubově Huti

Kubova Huť
návštěvnické centrum biosférické rezervace Šumava na Kubově 
Huti, precizace projektu

60 000 000 Kč

Šumavsko

Přestavba 
bývalého hotelu 
Arnika na wellness 
hotel

Kubova Huť
Wellness hotel, navýšení lůžkové kapacity včetně rekonstrukce 
objektu

150 000 000 Kč

Šumavsko

Ubytovna 
turistického 
charakteru - 
Kubova Huť

Kubova Huť objekt bývalé ubytovny v centru obce a její rekonstrukce 10 000 000 Kč

Šumavsko

Aktualizace 
naučné stezky - 
Vhlídková stezka 
kolem Prachatic

Prachatice
Aktualizace spočívá ve vytvoření nových podkladů, grafiky, tisku 
informačních tabulí (celkem se jedná o 12 zastavení), případně 
oprava stávajících dřevěných přístřešků.

120 000 Kč

Šumavsko Dřevěné srdce 
Evropy Volary

Soubor dvou umělecky ztvárněných laviček v podobě kola  
a velkého dřevěného srdce s průhledem na Volary.

200 000 Kč
umístění cyklotrasa 
Volary-Soumarský most

Šumavsko Lavička Karla 
Čapka Volary

Soubor dvou umělecky ztvárněných laviček připomínající Karla 
Čapka a jeho návštěvu ve Volarech.

200 000 Kč

Šumavsko Uvítací tabule Volary Tabule s prezentací Volar - 3 ks 150 000 Kč

Šumavsko Informační tabule Volary Informační dřevěná tabule popisující danou lokalitu - počet kusů 4 88 000 Kč

Šumavsko
Turistický 
informační systém 
města

Volary Doplnění stávajícího systému (sloupky a šipky) 80 000 Kč

Šumavsko Návštěvnické 
centrum Šumavy Vimperk

Vybudování informačního centra Šumavy ve Vimperku  
ve spolupráci se Správou NP Šumava

30 000 000 Kč záměr

Šumavsko
Nová budova 
informačního 
centra v čp. 81

Vimperk
Vybudování informačního centra města Vimperk na místě, kde 
dnes stojí čp. 81 (naproti gymnáziu). Mohlo by zde vzniknout  
i komunitní centrum a kavárna s výhledem na vimperský zámek.

30 000 000 Kč záměr

Šumavsko

Steinbrenerův 
dům – 
interpretační 
středisko

Vimperk
Vybudovat interaktivní výstavu věnovanou knihtisku a osobě 
Johanna Steinbrenera

10 000 000 Kč záměr

Šumavsko Krajinná výstava 
Freyung Vimperk

Prezentace města, spolků, přilehlých obcí a partnerů cestovního 
ruchu v Německu

1 500 000 Kč záměr

Šumavsko
Informační 
dotykové displaye 
ve Vimperku

Vimperk
Umístit dva informační displaye ve Vimperku – na vlakovém 
nádraží a na parkovišti v parku

200 000 Kč záměr

Šumavsko
Provoz cyklobusů 
v návaznosti na 
Rakousko

Vimperk
Najít partnera v zahraničí a vozit turisty přes hranice k nám na 
výlety a naopak

700 000 Kč záměr

Šumavsko Infotabule do 
přilehlých osad Vimperk Umístit informační tabule do přilehlých osad kolem Vimperka 200 000 Kč záměr

Šumavsko

Vznik nové 
expozice 
Zlatá stezka 
- Prachatické 
muzeum

Prachatice Ve stavu záměru 55 000 000,00 Kč OKPP, Jčk

Šumavsko
Oprava zázemí 
Prachatického 
muzea 

Prachatice Ve stavu záměru 30 000 000,00 Kč OKPP, Jčk

Toulava
Cyklostezka 
Soběslav - 
Klenovice - Roudná

Soběslav, Klenovice, 
Roudná

Cyklostezka na zrušené železniční trati Soběslav - Roudná 
- využije násep bývalé trat. Přeložena sem potom může být 
cyklotrasa Lužnice.

35 000 000 Kč x
Město Soběslav,  
obec Klenovice,  
obec Roudná

Toulava

Soběslav: 
Budování sítě 
cyklostezek  
a cyklotras  
a jejich vybavování 
mobiliářem

Soběslav
nová trasa cyklotrasy Lužnice (Karvánky, Švadlačky), 
cyklostezka k rybníku Nadýmač. Součástí projektu je i vybavení 
mobiliářem.

12 000 000 Kč x Město Soběslav

Toulava

Soběslav: Podpora 
a rozvoj služeb  
z oblasti 
cestovního ruchu

Soběslav vybudování sportoviště , rozšiřování služeb na koupališti 5 000 000 Kč x Město Soběslav

Toulava

Soběslav: 
Podpora rozvoje 
ubytovacích  
a stravovacích 
služeb - budování 
kempu

Soběslav nové zařízení kempu, výstavba nového ubytovacího zařízení 40 000 000 Kč x Město Soběslav
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Toulava
Planá nad Lužnicí 
- rekonstrukce 
mlýna

Planá nad Lužnicí
Rekonstrukce mlýna u řeky Lužnice v centru města Planá nad 
Lužnicí. jako veřejného prostoru např. pro pořádání akcí. Fáze 
přípravy

40 000 000 Kč vlastní zdroje a dotace
Město Planá  
nad Lužnicí

Toulava Cyklostezka Černá - 
Planá nad Lužnicí Planá nad Lužnicí

Vybudování cyklostezky na pravém břehu Lužnice z lokality  
Na Černé do Plané nad Lužnicí. Projekt počítá se zpevněním celé 
trasy a vybavení mobiliářem. Trasa propojí centrum města  
s chatovou lokalitou mimo hlavní silniční tah. Může být na ni 
přeložena cyklotrasa Lužnická. Fáze přípravy

20 000 000 Kč vlastní zdroje a dotace
Město Planá  
nad Lužnicí

Toulava Zelené vrchy Planá 
nad Lužnicí Planá nad Lužnicí

Vybudování sporotvně-relaxačního přírodního areálu u rybníka 
Hejtman -  odpočinková zóna, apod. Zpracovaná studie: 
https://www.plananl.cz/mesto-a-jeho-sprava/investicni-akce/
studie-zelene-vrchy.html  https://www.plananl.cz/mesto-a-
jeho-sprava/projekty/zelene-vrchy.html

10 000 000 Kč vlastní zdroje a dotace
Město Planá  
nad Lužnicí

Toulava
Lávka pro pěší 
přes Lužnici u obce 
Dražice

Dražice

Lávka pro pěší mezi katastrem Dražice a Slapy v lokalitě  
u Matoušovského mlýna s napojením na Stezku údolím Lužnice 
Toulavou. Tato lávka by měla sloužit jak pro turistiku, tak je 
zároveň koncipována pro využití integrovaného záchranného 
systému.

25 000 000 Kč x x

V současné době 
vyhledáváme novou 
lokalitu pro lávku prouze 
pro pěší, která bude ve 
výhodnějším místě tak, 
aby náklady na realizaci 
byly výrazně nižší.

Toulava Turistické stezky 
kolem Dražic Dražice

Dvě naučné turistické trasy v katastru obce Dražice s napojením 
na trasy pro pěší Jistebnicka a budoucím propojením výše 
uvedenou lávkou s turistickou trasou Tábor – Bechyně. Umístění 
infopanelů, laviček a dalších prvků. Zpracována studie.

2 000 000 Kč vlastní zdroje Obec Dražice

Toulava

Parkovací stání  
pro autobusy  
u zimního stadionu 
Tábor

Tábor
Vybudování parkoviště pro autobusy před zimním stadionem. 
Zpracován projekt.

500 000 Kč vlastní zdroje Město Tábor

Toulava

Zkapacitnění 
parkoviště  
u plaveckého 
stadionu Tábor

Tábor

Nové odvodnění a vodorovné dopravní značení pro zvýšení 
kapacity stávajícího parkoviště - slouží nejen k návštěvě bazénu, 
ale i k návštěvě historického centra města především pro 
autobusy jako odstavné parkoviště. Zpracován projekt.

17 400 000 Kč vlastní zdroje plus dotace Město Tábor

Toulava

Propojení 
Radimovic u Želče 
a Větrov stezkou 
pro pěší a cyklisty

Tábor, Radimovice 
u Želče

Nová stezka pro pěší a cyklisty mezi částí Tábora Větrovy  
(Zoo, rozhledna Hýlačka) a Radimovicemi (vyhlídka u kapličky) 
- možno přeložit páteřní cyklotrasu JK Lužnická. Zpracován 
projekt.

8 800 000 Kč vlastní zdroje plus dotace Město Tábor

Toulava

Tábor: Propojení 
Čekanic a Vožické 
ulice stezkou pro 
pěší a cyklisty

Tábor Nová stezka pro pěší a cyklisty. Zpracován projekt. 10 600 000 Kč vlastní zdroje plus dotace Město Tábor

Toulava
Stezka pro pěší 
a cyklisty Záluží 
- Tábor

Tábor
Stezka pro pěší a cyklisty směrem z centra města k místní části 
Záluží - otevře možnosti cykloturistiky z Tábora směrem na 
východ - Mladovožicko, Chýnovsko. Zpracován projekt.

4 300 000 Kč vlastní zdroje plus dotace Město Tábor

Toulava

Lávka pro pěší na 
turistické trase 
„Přes dva mosty“  
v Bechyni

katastr Bežerovice, 
Sudoměřice u Bechyně

Lávka pro pěší na turistické trase Bechyňské výhledy, která 
překlenuje strmé údolí na Stezce údolím Lužnice.

3 000 000 Kč x
Obec Sudmoěříce  
u Bechně

Toulava
Modernizace 
Stezky údolím 
Lužnice Toulavou

PLaná n. L., Sez. 
Ústí, Tábor, Dražice, 
Dražičky, Malšice, 
Stádlec, Dobronice, 
u Bechyně, Bechyně, 
Sudoměřice u 
Bechyně, Týn nad 
Vltavou, Bečice

Zatraktivnění první evropské pěší trasy v ČR - Leading Quality 
Trails Best of Europe. Projekt počítá s budváním odpočívadel, 
grilů, mol u řeky, vyhlídek, interaktivních přírodních prvků, 
úpravami povrchů trasy a opravami nedostačujících prvků. 
Projekt je ve fázi přípravy projektu.

3 000 000 Kč vlastní zdroje plus dotace
TOULAVA, o.p.s.  
a partneři

Toulava Stezky do Prčice
Tábor, Milevsko, 
Chotoviny, Borotín, 
Jistebnice, Hrazany

Síť moderních evropských pěších stezek z Tábora, Milevska, 
Sedlčan do Sedlce- Prčice - projektová dokumentace, vyznačení 
nových tras v terénu, mobiliář. Projekt je ve fázi příprav.

2 000 000 Kč dotační zdroje
TOULAVA, o.p.s.  
a partneři

Zatím je ve fází příprav 
- není proto známa výše 
investice

Toulava Vltavské vyhlídky 
trail pravý břeh Vltavy

Moderní evropská pěší stezka podél pravého břehu Vltavy 
- projektová dokumentace, vyznačení nových tras v terénu, 
mobiliář. Projekt je ve fázi příprav.

2 000 000 Kč dotační zdroje
TOULAVA, o.p.s.  
a partneři

Zatím je ve fází příprav 
- není proto známa výše 
investice

Toulava
Turistická 
ubytovna v obci 
Meziříčí

Meziříčí

Ubytovna bude umístěná v budově obecního úřadu, objekt 
je připraven, projket počítá s vybavením objektu - základní 
vybavení 4 pokojů + dovybavení kulturnícb místností pro 
potřeby turistů a vybudováním parkoviště k ubytovně

2 500 000 Kč spoluúčast obce + dotace Obec Meziříčí

Toulava Muzeum na statku
Borotín (Hospodářský 
dvůr Starý zámek  
v Borotíně)

Cílem projektu  je adaptace historicky nejcennější části objektu 
dvora (budovy tzv. ovčína) na interaktivní muzejní expozici 
zaměřenou na historii statku, protilehlého hradu, obce  
a zdejšího zemědělského regionu. Projekt má 2 fáze: První fáze: 
dodatečné statické zajištění budovy prostřednictvím vybudování 
vnějších kamennýkch opěrných pilířů. Druhou fázi představuje 
realizace samotné muzejní expozice (realizace konceptu  Otevření 
muzea je významným bodem širšího záměru ukotvení statku jako 
kulturně-společenského centra mikroregionu.

1 500 000 Kč

Fáze: část projektu bude 
financována z vlastních 
zdrojů vlastníka, druhá 
část projektu ve fázi 
řešení/ hledání možností 
financování projektu

Takelot s.r.o.

Toulava

Informační 
centrum regionu  
s výstavní expozicí 
na faře

Borotín

V případě získání budovy historické fary od Římskokatolické 
farnosti se předpokládá adaptace budovy na informační  
a komunitní centrum. V části budovy je plánováno umístění 
výstavní expozice se za měřením na historii regionu. Doplnění 
projektu - Muzeum na statku, spolupráce s Takelot s.r.o.

5 000 000 Kč
dotace IROP, MAS, MKCR 
+ vlastní

Městys Borotín
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Toulava Přírodní koupaliště Borotín

Vybudování přírodního koupacího biotopu na pozemcích ve 
vlastnictví obce. Jedná se o reakci na douhodobou poptávku 
místních občanů i návštěvníků po možnosti aktivního trávení 
volného času v letních měsících

7 000 000 Kč
dotace IROP, MAS, OPŽP 
+ vlastní

Městys Borotín

Toulava Cyklistická stezka 
na Choustník

Dlouhá Lhota - 
Choustník

Vznik cyklostezky na dlouholeté trase Dlouhá Lhota - Choustník. 
Trasa využívána v každém ročním období cyklisty, pěší,  
v zimě běžkaři. Dříve oblíbená běžkařská trasa Sezimovo Ústí 
- Choustník. Délka trasy Dl. Lhota - Choustník cca 5 km. Vede 
krásnou přírodou...  možnost naučné stezky

3 000 000 Kč x Dotčené obce

Toulava Milevský relikviář Milevsko
Přípravy pro vznik stálé expozice nalezených artefaktů  
v Klášteře Milevsko, zpracování projektu, vědcké expertizy. 
Projket je ve fázi příprav.

2 000 000 Kč x Klášter Milevsko

Toulava Rozhledna  
na Zvíkovci Milevsko

Vybudování rozhledny v lokalitě Na Zvíkovci s výhledem  
na město Milevsko. Projket je ve fázi příprav.

2 000 000 Kč x Město Milevsko

Toulava
Rekonstrukce 
kempu Pohoda 
Roudná

Roudná
Rekonstrukce ubytovacích a rekreačních zařízení - chatky, atd. 
v Kempu Pohoda Roudná a rozvoj okolních cyklostezek. Projket 
je ve fázi přípravy.

3 000 000 Kč x Obec Roudná

Toulava
Stezka Březí  
a údržba 
stávajících stezek

Kovářov
Vybudování stezky ve Březí a doplnění naučné stezky. Údržba 
a obnova starých infocedulí a pořízení nových, lavičky a dětské 
hřiště. Propagační materiály. Ve fázi přípravy.

1 000 000 Kč x Obec Kovářov
Pouze ve fázi záměru, 
není rozpočet, částka je 
orientační

Toulava Cyklostezka Vesce Vesce, Mokrá
Vybudování cyklostezky, která propojí katastrální území Vesce, 
Mokrá a Soběslav. Zpracovávání projektové dokumentace.

6 000 000 Kč x Obec Vesce

Toulava Novostavba 
objektu Wellness Želeč

Vybudování sportovně - relaxačního zařízení s využitím  
pro veřejnost. Objekt obsahuje relaxační bazén, vířivku, 
infrasaunu a finskou saunu  s příslušným technologickým  
a sociálním zázemím.

28 000 000 Kč x Obec Želeč

Toulava

Vybudování 
muzea hygieny 
a středověkého 
fitness

Tábor
Rekosntrukce prostor parního mlýna v Tismenickém údolí  
v Táboře, vybudování expozice hygieny a středověkého fitness. 
Projekt připraven, žádá se o financování - norské fondy.

30 000 000 Kč požádáno - Norské fondy
Sdružení Housova 
mlýna

Toulava
Offgridové 
ubytování  
v Černickém lese

Sudoměřice u Bechyně
Ubytování v přírodním parku u golfového hřiště. Ve fázi 
přípravy.

3 000 000 Kč vlastní a dotační zdroje Panství Bechyně

Toulava

Rekonstrukce, 
opravy a 
energetické úspory 
a renovace rybníka 
v rekreačním 
areálu Mozolov

Nadějkov

Výměna zařízení, přístavba 10 pokojů, rekonstrukce restaurací  
a kuchyní, rekonstrukce a oprava bazénu, reonstrukce 
azateplení, výměna oken přilehlých bungalovů, oprava 
sportovišť - tenisové kurty, fotbalové hřiště, házená 
beachvolleaball, dětské hřiště, renovace rybníků. Před realizací.

30 000 000 Kč
vlastní zdroje 50%, 50 % 
bankovní zdroje a dotace

Tourist, s.r.o. - 
Parkhotel Mozolov

Toulava Oprava hradu 
Choustník Choustník

Je zpracováván projekt a průzkum trhu. Projekt bude zaměřen 
an opravu zřiceniny, nestabilních částí zdiva a dalšího zařízení  
v areálu zříceniny hradu.

10 000 000 Kč Dotace, Obec Choustník DSO pod Horou

Toulava Přístavba zámku 
Brandlín Brandlín

Zpracovává se studie na přístavbu zámku Brandlín, kde dnes 
funguje expozice a krčma - z důvodu výstavby kapacity pro 
ubytování turistů

35 000 000 Kč Dotace, soukromé zdroje Obec Tučapy

Toulava

Výstavba 
cyklostezek 
 v oblasti  
„Pod Horou“

DSO Pod Horou
Zpracovávána studie na rozvoj cykloturistiky a cyklostezek  
v regionu mezi Tučapy, Choustníkem a okolními obcemi.  
Na základě studie budou cyklostezky realizovány

50 000 000 Kč Dotace DSO pod Horou

Toulava Stezka Bechyně - 
Senožaty Bechyně

Vznik nové stezky pro cyklisty a pěší z Bechyně do Senožat  
v délce cca 1500 m, šířka stezky 3m , povrch zpevněný asfaltem, 
obrubníky. Projekt je ve fázi příprav.

17 000 000 Kč x Město Bechyně
V současné době 
probíhá příprava

Toulava
Naučná stezka 
Ing. Arch. Josefa 
Franty

Sudoměřice u Tábora
Naučná stezka okolím Sudoměřic u Tábora včetně infopanelů  
a mobiliáře, která představí významné stavební akce Ing. Arch. 
J. Franty

300 000 Kč x
Obec Sudoměřice  
u Tábora

Toulava
Rozhledna na 
poutním místě 
Beránek

Hlasivo
Realizace rozhledny na poutním místě Beránek v KÚ Rašovice - 
místo, kde se konal velký husitský Tábor lidu v roce 1419

2 000 000 Kč x Obec Hlasivo

Toulava Rozhledna Smilovy 
Hory Smilovy Hory

Realizace rozhledny na vrchu Hůrka s výhledem na 
Mladovožicko.

3 000 000 Kč x Obec Smilovy Hory

Toulava
Cyklostezka 
Jistebnice - 
Nehonín

Jistebnice
Vznik cyklostezky mezi Jistebnicí a osadou Nehonín, která bude 
navazovat na naučnou stezku Jistebnickými sady

3 000 000 Kč vlastní zdroje a dotace Město Jistebnice

Toulava

Rekonstrukce 
pamětní síně 
Richarda Laudy  
a infocentrum

Jistebnice
Oprava stávajících prostor pamětní síně Richarda Laudy v zájmu 
rozšíření přístupnosti vystavených exponátů návštěvníkům 
města Jistebnice, vznik infocentra

5 000 000 Kč vlastní zdroje a dotace Město Jistebnice

Toulava

Podpora rozvoje 
bežkařských 
a cyklotras na 
Jistebnicku

Jistebnice a okolí
Oprava značení a mobiláře na trasách, vybudování 
odpočinkových zón a zkrášlení okolí tras

3 000 000 Kč vlastní zdroje a dotace Město Jistebnice

Toulava

Zpřístupnění 
půdních prostor 
kostela sv. Micaela 
Archanděla 
Jistebnice

Jistebnice
Oprava schodiště a vybudování podlahy a lávek v půdním 
prostoru, realizací dojde k zpřístupnění věže kostela turistům  
a architektonických zajímavostí v prostoru kostela

1 000 000 Kč vlastní zdroje a dotace farnost Jistebnice
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Toulava

Oprava 
historického domu 
ulice Sedlecká 
č.p. 83

Jistebnice

Opravou domu plánuje spolek zachování objektu vbývalého 
Štěpánkova mlýna v Jistebnici, nyní pod názvem Vildův mlýn 
spolek plánuje pohostit, vzdělávat,kulturně obohacovat  
a informovat místní obyvatele a návštěvníky Jistebnice.

10 000 000 Kč vlastní zdroje a dotace
spolek Sedlecká, 
Jistebnice

Toulava
Revitalizace 
Divadla Oskara 
Nedbala v Táboře

Tábor Ve stavu záměru 100 000 000,00 Kč OKPP, Jčk

Třeboňsko

Expozice repliky 
historického 
trolejbusu České 
Velenice

České Velenice
Expozice zaměřená na nejstarší trolejbusový provoz ve střední 
Evropě. Město již vlastní repliku historického trolejbusu.

10 000 000 Kč

Třeboňsko Komunitní dešťová 
zahrada Chlum u Třeboně

Vytvoření komunitní dešťové zahrady v prostoru navazujícím 
na Náměstí Chlum u Třeboně, ve fázi rozpracování. Letošní rok 
budou práce pokračovat. 

100 000 Kč

Třeboňsko
Rekonstrukce 
bývalé kovárny v 
Žíteči

Žíteč  
(Chlum u Třeboně)

Minimuzeum Mikuláše Rutharda slavného rybníkáře působícího 
na Chlumsku. Je zpracovaná studie a letos se započne  
s rekonstrukcí.

800 000 Kč

Třeboňsko
Zatraktivnění 
Rekreačního 
zařízení městyse

Chlum u Třeboně
Hejtman – jih – dostavba a oprava ubytovacích kapacit, 
umývárny, doplnění herních prvků a zeleně

1 200 000 Kč

SPOLEČNÉ PROJEKTY VÍCE TURISTICKÝCH OBLASTÍ, PŘESKRAJOVÉ PROJEKTY

Písecko-
Blatensko  
a Toulava

Most Červená  
nad Vltavou Červená nad Vltavou

Most Červená nad Vltavou je jedinečnou spojnicí nad přehradou 
Orlík a v současné době je stále používán pro vlakové spojení na 
trase Ražice-Tábor. V letech 2020+ má být vedle něj postavený 
nový železniční, které bude splňovat nároky moderní železnice. 
Původí historický z Rakouska-Uherska by měl být sbourán. SŽDC 
nabízí most darem ted převedením na Jihočeský kraj. Most má 
velk potenciál pro cestovní ruch.

0 Kč + údržba

Info o mostě: https://
cs.wikipedia.org/
wiki/Železniční_
most_(Červená); 
https://www.jcted.cz/
kousek-od-cervene-
nad-vltavou-vyroste-
novy-zeleznicni-most-
zacal-boj-za-zachovani-
stareho-mostu-pro-pesi/

Toulava

Přeskrajový 
projekt (Jihočeský 
- Středočeský) 
cyklostezka 
na opuštěném 
drážním 
tělese mezi 
Sudoměřicemi  
u Tábora a Bystřicí 
u Benešova

V JK: Sudoměřice  
u Tábora

Vznik cyklostezky na opuštěném drážním tělese v úseku 
Sudoměřice u Tábora a Votice a Muzeum železnice Česká Sibiř 
ve Střezimíři.  První etapa projektu (Středočeský kraj - úsek 
Votice-Olbramovice) je aktuálně ve fázi stveb.řízení. Druhá 
etapa projektu (Středočeský kraj - úsek Olbramovice-Bystřice 
u Bn.) aktuálně se převádí pozemky od SŽ. Třetí etapa projektu 
(Středočeský - Jihočeský kraj - úsek Votice-Sudoměřice u 
Tábora) aktuálně je zpracována studie proveditelnosti. Finanční 
krytí cca. 5,5 mil.Kč se týká pouze části cyklostezky, která bude 
na území JK.

5 500 000 Kč x DSO Voticko

jižní Čechy Krajské mobilní 
infocentrum

Jižní Čechy – mobilní 
zařízení, celoplošné 
využití

Fáze přípravy 2 000 000,00 Kč
Kombinace dotačních  
a krajských zdrojů

JCCR, JčK

jižní Čechy Mediální banka/
datový sklad

Jižní Čechy – 
celoplošné využití

Ve fázi záměru, připravena studie proveditelnosti, pilotně 
odzkoušeno na Písecku

60 000 000,00 Kč
Kombinace dotačních  
a krajských zdrojů

JčK

jižní Čechy

Zlatá stezka 
2 - pokračování 
projektu Zlatá 
stezka

Písecko-Blatensko, 
Prácheňsko, Šumavsko

připraveno k realizaci (náklady se týkají jen jihočeské části 
projektu, projekt obsahuje kromě investičních nákladů - 
pořízení cca 5ti ks sčítačů a upgrade webových stránek také 
neivestiční marketingové náklady - komunikační kampaň, 
mobilní aplikace, fotobanka apod.)

5 000 000,00 Kč
Kombinace dotačních  
a krajských zdrojů

JCCR (Plzeňský kraj, 
Karlovarský kraj)

jižní Čechy
Jihočeské 
hipostezky - web, 
stezky

Jižní Čechy – 
celoplošné využití

Připraveno k realizaci 15 000 000,00 Kč
Kombinace dotačních  
a krajských zdrojů

JCCR, JčK

jižní Čechy Elektromobilita Jižní Čechy – 
celoplošné využití

Budování nabíjecích stanic, podpora půjčoven, návaznost na 
projekt Síť elektrokol. Fáze přípravy. 

10 000 000,00 Kč
Kombinace dotačních  
a krajských zdrojů

JCCR

Písecko-
Blatensko  
a Toulava

Strategie Orlické 
přehrady

Orlická přehrada, úsek 
Kořensko - Orlík hráz

Strategie rozvoje regionu, která by jasně určila, jak je možné 
lokalitu rozvíjet

250 000 Kč
Rozpočet Píseckem, s.r.o. 
+ dotace + Toulava, o.p.s.

Píseckem, s.r.o. 
Toulava, o.p.s.

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEMINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 16 769 948 000 Kč16 769 948 000 Kč

Vysvětlující informace: 

Soupis investičních potřeb je nedílnou součástí Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2021-2030 a slouží jako přehled všech investičních potřeb  
v oblasti cestovního ruchu na území Jihočeského kraje

Sběr podkladů zahájen na podzim 2019, předpoklad aktualizací optimálně 2x ročně

V soupisu jsou obsaženy záměry, u kterých jejich realizátoři předpokládají spolu/financování z veřejných zdrojů

Daná atraktivita, které se investice týká, musí být dohledatelná v produktech nebo v turistické nabídce na webu jiznicechy.cz, aby se mohla považovat 
za investici do infrastruktury (vč. atraktivit) cestovního ruchu.


