CHARAKTERISTIKA KRAJE
Jihoþeský kraj je dlouhodobČ vnímán pĜedevším jako zemČdČlská oblast s rozvinutým rybníkáĜstvím
a lesnictvím. Až v prĤbČhu minulého století se zde rozvinul prĤmysl se zamČĜením na zpracovatelské þinnosti.
Kraj pĜedstavuje geograficky pomČrnČ uzavĜený celek, jehož jádro tvoĜí jihoþeská kotlina. Na jihozápadČ je
obklopena Šumavou, na severozápadČ výbČžky Brd, na severu StĜedoþeskou žulovou vrchovinou, na východČ
ýeskomoravskou vrchovinou a na jihovýchodČ Novohradskými horami. V jihoþeské kotlinČ se rozkládají dvČ
pánve, a to ýeskobudČjovická a TĜeboĖská.
Podstatnou þást hranice kraje tvoĜí státní hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou NČmecko (v celkové
délce 334 km), dále sousedí s kraji PlzeĖským, StĜedoþeským, Krajem Vysoþina a Jihomoravským krajem.
PĜíhraniþní charakter kraje poskytuje možnosti efektivní pĜeshraniþní spolupráce ve výrobní oblasti i v oblasti
služeb spolu s rozvojem cestovního ruchu, kde je využívána celková atraktivita kraje s ménČ narušenou
pĜírodou a množstvím kulturních památek.
Rozlohou 10 058 km2 pĜedstavuje kraj 12,8 % z celé ýeské republiky. Z tohoto území zaujímají více než tĜetinu
lesy, 4 % pokrývají vodní plochy. PĜevážná þást území leží v nadmoĜské výšce 400–600 m, s þímž souvisejí
ponČkud drsnČjší klimatické podmínky. Nejvyšším bodem na území Jihoþeského kraje je šumavský vrchol
Plechý (1 378 m n.m.), naopak nejnižším místem (330 m n.m.) hladina Orlické pĜehrady v okrese Písek.
Území kraje náleží do povodí horní a stĜední Vltavy s pĜítoky Malší, Lužnicí, Otavou a mnohými dalšími.
V minulosti zde bylo vybudováno pĜes 7 000 rybníkĤ, jejichž celková výmČra dnes pĜedstavuje více než 30 tis.
hektarĤ. NejvČtšími, nejen v kraji ale i v ýeské republice, jsou rybníky Rožmberk s rozlohou 490 ha, Horusický
rybník se 415 ha a Bezdrev. KromČ toho byla na území kraje vybudována velká vodní díla: Lipno (4 870 ha) –
nejvČtší vodní plocha v ýeské republice, Orlík s rozsáhlými rekreaþními oblastmi a ěímov zásobující pitnou
vodou znaþnou þást kraje. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín byla vybudována vodní nádrž
HnČvkovice.
Jihoþeský kraj není územím bohatým na suroviny, zejména zde nejsou témČĜ žádné zdroje energetických
surovin. Významným pĜírodním bohatstvím jsou však rozsáhlé lesy, zejména na ŠumavČ a v Novohradských
horách. Jedná se pĜedevším o lesy jehliþnaté, smrkové a borové. NejvČtší surovinové bohatství tvoĜí ložiska
pískĤ a štČrkopískĤ, cihláĜské hlíny, kameniva a skláĜských pískĤ. Z ostatních surovin je nejvýznamnČjší
rašelina a v nČkterých lokalitách také vápenec, kĜemelina a grafit.
I když lze životní prostĜedí kraje v rámci ýeské republiky charakterizovat jako ménČ poškozené a zatížení
emisemi se postupnČ snižuje, je zde Ĝada zdrojĤ zneþištČní, hlavnČ v zemČdČlství a prĤmyslu. Na lesní porosty
v posledních letech nepĜíznivČ pĤsobí zejména rĤzné extrémní situace (napĜ. intenzivní sucho) a hmyzí
škĤdci.
Území kraje mČlo vždy spíše charakter rekreaþní než prĤmyslovČ vyspČlé oblasti. Snaha o zachování
pĜírodního prostĜedí se odrazila ve zĜízení Národního parku Šumava (rozloha 686 km2, z toho 341 km2 náleží
do Jihoþeského kraje), chránČných krajinných oblastí Šumava (rozloha 994 km2, z toho 733 km2 se rozkládá
na území Jihoþeského kraje), TĜeboĖsko (687 km2) a Blanský les (220 km2). V kraji se nachází 332 maloplošných chránČných území a chránČných pĜírodních výtvorĤ. Celkem je chránČno 20 % území kraje.
MČstskými památkovými rezervacemi jsou historická centra mČst ýeské BudČjovice, ýeský Krumlov
(zaĜazeno mezi památky UNESCO), JindĜichĤv Hradec, Prachatice, Slavonice, Tábor a TĜeboĖ. KromČ toho
je v kraji celá Ĝada historických pamČtihodností, napĜíklad hrad a zámek v ýeském KrumlovČ a JindĜichovČ
Hradci, zámky Hluboká nad Vltavou, Orlík, Blatná, ýervená Lhota a hrady Zvíkov a Landštejn. Významná je
též lidová architektura, pĜedevším tzv. „selské baroko". Mezi nejznámČjší památky tohoto druhu patĜí náves
v Holašovicích (okres ýeské BudČjovice), která byla v roce 1998 zaĜazena mezi památky chránČné UNESCO.
V Jihoþeském kraji bylo k 1. 1. 2003 zĜízeno 17 správních obvodĤ obcí s rozšíĜenou pĤsobností a 37 správních obvodĤ obcí s povČĜeným úĜadem. PovČĜené obecní úĜady spravují obce v území, které je od 1. 1. 2007
plnČ skladebné do okresĤ i do správních obvodĤ obcí s rozšíĜenou pĤsobností.
Jihoþeský kraj je krajem s nejmenší hustotou zalidnČní z celé ýeské republiky. Koncem roku 2017 v kraji žilo
640,2 tis. obyvatel, tedy ménČ než 64 obyvatel na 1 km2. Z jeho sedmi okresĤ má nejvČtší hustotu obyvatelstva
okres ýeské BudČjovice, kde žije 30 % obyvatel kraje. Je to dáno pĜedevším soustĜedČním do samotného
mČsta ýeské BudČjovice, v nČmž bydlí 93,9 tis. osob. Dalšími velkými mČsty jsou Tábor (34,5 tis. obyvatel),
Písek (30,1 tis. obyvatel), Strakonice (22,9 tis. obyvatel) a JindĜichĤv Hradec (21,5 tis. obyvatel). V tČchto
pČti mČstech žije témČĜ 32 % JihoþechĤ. Naproti tomu nejmenší obce do 200 obyvatel pĜedstavují 37,0 %
z celkového poþtu obcí, ale žije v nich pouze 4,1 % celkového poþtu obyvatel kraje. Nejmenší obcí v kraji je
obec Hájek v okrese Strakonice s 33 trvale žijícími obyvateli (devátá nejmenší obec v ýR).
K 1. lednu 2016 byly v rámci optimalizace vojenských újezdĤ provedeny územní zmČny, pĜi kterých byla
z území vojenského újezdu Boletice vyþlenČna nová obec Polná na ŠumavČ a další þásti jeho výmČry byly

pĜiþlenČny k jiným obcím okresu ýeský Krumlov a Prachatice. Území vojenského újezdu se zmenšilo o þtvrtinu
a nyní je zcela bez trvale bydlících obyvatel. KromČ tohoto vojenského újezdu je v kraji v souþasné dobČ
623 samosprávných obcí (56 z nich má statut mČsta) s témČĜ 2 tisíci þástmi obcí. Podíl mČstského
obyvatelstva dosáhl k 31. 12. 2017 celkem 64,1 %.
Obyvatelstvo kraje je ve srovnání s celou ýeskou republikou ponČkud starší; prĤmČrný vČk v kraji je 42,5 roku
(v ýR 42,2 roku). Od demografické struktury kraje se výraznČji odlišuje pohraniþní okres ýeský Krumlov
s pestĜejším národnostním složením a mladší vČkovou strukturou. Spolu s okresem ýeské BudČjovice obvykle
mívá nejvyšší porodnost a nejnižší úmrtnost v kraji. RĤst poþetního stavu obyvatel zaznamenává trvale okres
ýeské BudČjovice a s výjimkou roku 2013 díky migraci i okres Písek. V ostatních okresech poþet obyvatel
v posledních letech spíše klesá.
Podle výbČrových šetĜení pracovních sil dosáhl v roce 2017 podíl obyvatel s vysokoškolským vzdČláním
z celkového poþtu osob patnáctiletých a starších 15,5 %, což je v porovnání s hodnotou za celou ýeskou
republiku ménČ. Kraj má oproti ýR vyšší podíl osob s úplným stĜedním vzdČláním (vþetnČ vyššího) a také
vyšší podíl stĜedoškolákĤ bez maturity. V kraji tvoĜí 35,1 %, respektive 35,7 % z populace patnáctiletých
a starších.
Na tvorbČ hrubého domácího produktu v ýeské republice se kraj v roce 2017 podílí 4,9 %, v pĜepoþtu na
1 obyvatele dosahuje 81,2 % republikového prĤmČru a je mezi kraji na desáté pozici. Tvorba hrubého fixního
kapitálu pĜedstavovala v roce 2016 na území kraje hodnotu 54,5 mld. Kþ (4,6 % z ýR).
V zemČdČlství pĜevažuje v rostlinné výrobČ pČstování obilovin, olejnin a pícnin, významná je též produkce
brambor. V živoþišné výrobČ se jedná pĜedevším o chov skotu a prasat. CelkovČ se zde vytváĜí zhruba 10 %
zemČdČlské produkce celé republiky. Dlouholetou tradici má v kraji rybníkáĜství. Celková plocha rybníkĤ,
v nichž se chovají ryby, se pohybuje kolem 25 000 ha. VytváĜí se v nich polovina produkce ryb ýeské
republiky, významný je také podíl v chovu vodní drĤbeže (kachen a hus). PrĤmyslová výroba je koncentrována
pĜedevším v þeskobudČjovické aglomeraci. V ýeské republice však kraj nepatĜí mezi rozhodující prĤmyslové
oblasti, podíl na tržbách prĤmyslových podnikĤ ýR v roce 2017 þinil 4,6 %. Z odvČtvového hlediska pĜevažuje
zpracovatelský prĤmysl, v jeho rámci pak výroba motorových vozidel (kromČ motocyklĤ), pĜívČsĤ a návČsĤ.
Stavební podniky v kraji se na produkci ýR podílely 8,2 %; zajišĢují pĜedevším práce na inženýrských
stavbách.
Podle výbČrových šetĜení pracovních sil je v hospodáĜství kraje zamČstnáno 314,8 tis. osob, z toho 30,8 %
v prĤmyslu, 11,2 % v obchodu a opravách motorových vozidel, 9,0 % ve stavebnictví. PrĤmČrná hrubá
mČsíþní mzda v roce 2016 dosáhla 24 218 Kþ (na fyzické osoby, vþetnČ podnikĤ do 20 zamČstnancĤ) a za
celorepublikovým prĤmČrem zaostala o 9,8 % (toto zaostávání je do urþité míry dáno strukturou hospodáĜství
kraje).
Ke konci roku 2017 bylo v kraji evidováno 14 112 uchazeþĤ o zamČstnání. Podíl nezamČstnaných osob
dosahoval koncem prosince 3,09 % a Jihoþeský kraj se zaĜadil v mezikrajovém porovnání na pátou nejnižší
pĜíþku po hlavním mČstČ Praze, PlzeĖském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.
Ve statistickém registru ekonomických subjektĤ bylo koncem roku 2017 registrováno témČĜ 165 tis. podnikĤ,
organizací a podnikatelĤ. Jeho nejvČtší þást tvoĜili podnikatelé – fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona (116 tis. subjektĤ).
PĜedpokladem pro rozvoj hospodáĜství kraje jsou rovnČž možnosti bydlení. Podle výsledkĤ sþítání lidu, domĤ
a bytĤ k 26. bĜeznu 2011 bylo v kraji témČĜ 164 tis. domĤ, z toho 75 % je obydlených. ZjištČno bylo cca 248 tis.
obydlených bytĤ. Bytovou výstavbou bylo v letech 2011–2017 dokonþeno 10,4 tis. nových bytĤ.
V kraji je zaznamenávána stále se zvyšující intenzita dopravy, zejména silniþní. V železniþní dopravČ sice pĜes
jeho území nevedou hlavní železniþní koridory, pĜesto je zde nČkolik dĤležitých uzlĤ. Mezi zajímavosti jižních
ýech patĜí zbytky konČspĜežní železnice (první na evropské pevninČ), spojující mČsto ýeské BudČjovice
s hornorakouským Lincem. Nalezneme zde rovnČž nejvýše položenou železniþní stanici v ýR (Kubova HuĢ)
a také úzkokolejné dráhy smČrované z JindĜichova Hradce do ObratanČ a do Nové BystĜice. Silniþní síĢ
zajišĢuje dostateþnou základní dopravní dostupnost sídel, území kraje však v souþasné dobČ není napojeno
na republikovou dálniþní síĢ. Poštovní služby poskytuje více než 230 pošt, poštu v místČ má zhruba tĜetina
obcí.
SíĢ školských zaĜízení tvoĜí 319 mateĜských škol, 260 základních škol a 89 stĜedních škol, vþetnČ 23 gymnázií.
Vysokoškolské vzdČlání je možno získat v ýeských BudČjovicích na nČkteré z osmi fakult Jihoþeské univerzity
(ekonomické, filozofické, pedagogické, pĜírodovČdecké, teologické, zdravotnČ sociální, zemČdČlské, rybáĜství
a ochrany vod) nebo na Vysoké škole technické a ekonomické, v JindĜichovČ Hradci na FakultČ managementu
Vysoké školy ekonomické Praha. KromČ toho je možno studovat na dvou soukromých vysokých školách, a to
na Vysoké škole evropských a regionálních studií nebo na Filmové akademii M. OndĜíþka v Písku. Na
vysokých školách v kraji studuje 14,4 tisíc studentĤ.

Zdravotnická péþe je koncentrována pĜedevším v 9 nemocnicích s 3,4 tis. lĤžky a 7 odborných léþebných
ústavech. Ambulantní péþi pak zajišĢuje (vþetnČ detašovaných pracovišĢ) 386 ordinací praktického lékaĜe pro
dospČlé, 176 ordinací dČtského lékaĜe a 365 ordinací stomatologa (údaj za rok 2016). Domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem disponují 3,8 tis. lĤžky.
Kulturní zaĜízení se soustĜećují pĜevážnČ ve mČstech, hlavnČ ve mČstech okresních. Mezi nejznámČjší kulturní
zaĜízení patĜí Jihoþeské divadlo, Alšova jihoþeská galerie, pĜírodní divadlo s otáþivým hledištČm v ýeském
KrumlovČ a mnohé další. Kina jsou ve 46 obcích a mČstech (údaj za rok 2016). V celém kraji je 637 veĜejných
knihoven (vþetnČ poboþek) a Ĝada dalších zaĜízení.
PĜírodního prostĜedí s vysokou lesnatostí, vodními plochami a velkým poþtem kulturních památek (témČĜ 6 tis.
objektĤ) je využíváno k návštČvám a rekreaci obþany z celé ýR a v hojné míĜe i zahraniþními turisty. V letním
období láká zejména oblast Lipna, Orlíku, jihoþeských rybníkĤ, ale také Šumavy, v zimČ pak lyžaĜské areály
Zadov-ChuráĖov a Lipno-Kramolín. V roce 2017 se v kraji v 1 136 statisticky sledovaných hromadných
ubytovacích zaĜízeních ubytovalo více než 1,5 mil. návštČvníkĤ, z toho 34 % tvoĜili zahraniþní hosté, pĜevážnČ
z ýíny, NČmecka, Tchaj-wanu, Korejské republiky a Rakouska. PrĤmČrná doba pobytu jednoho zahraniþního
návštČvníka dosahovala 2,8 dne. Dále Ĝada zahraniþních turistĤ pĜijíždí na jednodenní návštČvy, které není
zatím možno statisticky sledovat. NavštČvují pĜedevším centra blízká hranici.
V prĤbČhu celého roku jsou poĜádány na Výstavišti v ýeských BudČjovicích rĤzné typy výstavnických akcí.
NejvýznamnČjšími z nich jsou mezinárodní zemČdČlská výstava „ZemČ živitelka" a výstava „HOBBY". Tyto
výstavy navštíví v prĤbČhu roku cca 250 tis. návštČvníkĤ.
V posledních letech se rozvíjí mnoho forem pĜeshraniþní spolupráce. Jednou z nich je Euroregion Šumava/
Bayerischer Wald/Mühlviertel, který zahrnuje území o celkové rozloze 16 tis. km2 s 1,3 mil. obyvateli. Sdružuje
na 104 hornorakouských, 117 bavorských obcí a 90 þeských obcí (z toho 51 obcí s 69 tis. obyvateli je
z Jihoþeského kraje). PĜínosy lze spatĜovat ve vytváĜení a realizaci spoleþných projektĤ, pĜedevším v oblasti
dopravy, služeb a cestovního ruchu a vzájemné výmČnČ zkušeností. V kvČtnu 2002 byla podepsána zakládací
listina dalšího euroregionu s názvem „Silva Nortica", který zahrnuje území okresĤ JindĜichĤv Hradec, ýeské
BudČjovice, Písek a Tábor. V Dolním Rakousku se jedná o okresy Zwettl, Krems, Gmünd, Waidhofen an der
Thaya a Horn. Euroregion pĜedstavuje území o rozloze 10 639 km2 s témČĜ 0,7 mil. obyvatel. Cílem
pĜeshraniþní spolupráce je spoleþná reprezentace regionu, výmČna informací, rozvoj cestovního ruchu
a podobnČ. Na jihoþeské stranČ je do nČj zapojeno 37 obcí s témČĜ 260 tis. obyvateli. V þervnu 2012 byl
v rakouském Linci založen Evropský region Dunaj-Vltava, který zahrnuje území ve tĜech státech s rozlohou
60 000 km2 a 6 mil. obyvateli. V ýeské republice do tohoto regionu patĜí kraje Jihoþeský, PlzeĖský a Kraj
Vysoþina.

