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DŮVODY PRO AKTUALIZACI KONCEPCE A STANOVENÉ CÍLE  

Zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny pro území jednotlivých krajů vyplývá z § 77a zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen ZOPK). „Kraje 

zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce a strategie   ochrany přírody ve své 

územní působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní 

rezervaci, národní přírodní památku a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území anebo 

o vojenské újezdy“. 

Předkládaná koncepce si klade za cíl zaktualizovat stav přírodních a krajinných hodnot kraje, popsat 

stávající a potenciální problémy přírody a krajiny a navrhnout úkoly a opatření k eliminaci problémů či 

ke zpomalení nebo zastavení negativních trendů. Koncepce bude pro kraj nástrojem jak k řešení 

stávajících problémů přírody a krajiny, tak pro strategický rozvoj ochrany přírodních a krajinných 

hodnot. Dále by měla orgánům ochrany přírody sloužit jako podklad pro výkon státní správy v ochraně 

přírody a krajiny (potenciální sjednocení výkonu přenesené působnosti            v ochraně přírody a krajiny). 

Cílem předkládané koncepce ochrany přírody a krajiny je aktualizace následujících témat, které byly 

zpracovány v rámci Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje v roce 2007 společnostmi 

ATEM s.r.o. a EIA SERVIS s.r.o.: 

• Analýza současného stavu přírody a krajiny na území Jihočeského kraje (krajina, ekosystémy, 

fauna, flóra) 

• Analýza současného stavu legislativní ochrany přírody a krajiny na území Jihočeského kraje 

(zvláštní ochrana jednotlivých složek přírody a krajiny, Natura 2000, přírodní parky, ÚSES, 

registrované VKP, památné stromy) 

• Analýza kompetencí a možností Jihočeského kraje a ostatních subjektů v oblasti ochrany 

přírody a krajiny (možnosti realizace opatření a projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, 

zastoupení ochrany přírody a krajiny v sektorových politikách kraje) 

• Analýza ekonomického rámce ochrany přírody a krajiny (možnosti financování opatření a 

projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny) 

• Komplexní vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny na území Jihočeského kraje 

(prioritní problémy, možné vývojové trendy, formulace východisek nedostatky ve znalostech) 

• Formulace cílů ochrany přírody a krajiny (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé cíle) 

• Stanovení nástrojů a opatření k naplnění cílů (nástroje a opatření pro jednotlivé sektory: lesní 

hospodářství, zemědělství, vodní hospodářství, turistika a rekreace, doprava, ochrana 

nerostného bohatství a těžba nerostných surovin, územní plánování) 

Výstupy Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje (dále Aktualizace KOPK JČK) 

byly strukturovány do následujících částí: 

1. část: vyhodnocení stávající koncepce 

2. část: analytická část 

3. část: návrhová část 

4. část: informační výstupy 

5. část: proces SEA  
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A. VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ KONCEPCE 

A.1. SOUHRN VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍ KONCEPCE 

V rámci vyhodnocení stávající Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje byly posuzovány 

především cíle a související opatření, které byly definovány v Návrhové části stávající koncepce. 

Z hodnocení vyplývá, že většina cílů a opatření je průběžně plněna. Vyhodnocení stávající Koncepce 

ochrany přírody a krajiny byla jedním ze základních podkladů pro aktualizaci analytické části a následně 

zejména návrhové části nové Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje. Cílem aktualizace bylo 

koncepci ochrany přírody a krajiny zjednodušit a přizpůsobit potřebám kraje. 

Z hodnocení dále vyplývá, že je potřeba věnovat zvýšenou pozornost především následujícím 

skutečnostem: 

• Doplnit v geoportálu Jihočeského kraje (sekce Ochrana Životní Prostředí) některé vrstvy, tj. 

mít tyto vrstvy na jednom místě (např. migrační koridory, památné stromy, síť registrovaných 

VKP, mokřady).  

• V rámci geoportálu nastavit sekci ÚAP tak, aby zde bylo možné filtrovat (vypínat/zapínat) 

jednotlivé vrstvy a doplnit zde některé informace (např. názvy obcí a měst). 

• Nadále zajišťovat management ZCHÚ – je vhodné pokračovat ve stejném trendu, tzn. jít 

formou dlouhodobých smluv s majiteli pozemků a dále provádět management vlastními 

pracovníky, čerpat prostředky z OPŽP, MZe atd., účastnit se projektů (LIFE, Interreg) atd.   

• Podporovat hospodaření na biologicky cenných lokalitách příspěvky – individuální dotace i 

dotační programy pro zemědělce, lesníky atd. 

• Pro zabezpečení komplexní péče o ZCHÚ v kompetenci krajského úřadu zachovat dosavadní 

výši finančních prostředků a nezbytné personální zajištění organizace těchto prací. 

• Problematika veřejných soutěží se týká i plánů péče – zajistit jejich kvalitní zpracování. Plány 

péče ZCHÚ je nezbytné postupně aktualizovat a provádět zde monitoring významných druhů 

a biotopů. 

• Pokračovat ve vyhlašování EVL a přehlašování správně vymezených ZCHÚ. 

• V rámci prezentace činnosti krajského úřadu v oblasti ochrana přírody a krajiny vytvořit 

přehlednější zpracování webových stránek. Jedná se zejména o systémové uspořádání ZCHÚ, 

prezentace managementu, prezentace záchranných programů do přehlednější struktury. 

• Sjednotit systém evidence a aktualizace památných stromů s dalšími orgány státní správy 

(AOPK, ORP atd.). 

• Uvést výstupy pozemkových úprav do praxe. To se týká např. plánu společných zařízení. Řešit 

financování konkrétních výstupů zejména komplexních pozemkových úprav. 

• Realizovat opatření na zadržení vody v krajině – prostřednictvím revitalizací rybníků, obnovou 

rašelinišť, mokřadů a zaniklých rybníků atd. Spolupracovat se správci povodí, vlastníky rybníků. 

• Dokončit metodiku pro praxi „Návrh jednotného postupu orgánů obcí Jihočeského kraje při 

řešení problematiky vodního režimu a dopadů nepříznivých hydrologických situací“ 

(pracovní název metodika „Sucho“) a uvést doporučení do praxe, tj. navázat opatřeními, které 

zadržují vodu v krajině. 
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• Podporovat obnovu lesních porostů po kůrovcové kalamitě, podporovat pestrou dřevinou 

skladbu, šetrné technologie v lesnictví atd. 

• Nadále řešit problematiku migrační prostupnosti krajiny (migrační překážky, kritická místa, 

ohradníky, funkční ÚSES atd.). 

• Ochranu nerostného bohatství, rekultivaci těžebních prostor řešit v návaznosti na aktualizaci 

Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje. 

• Pro aktualizovaný dokument koncepce ochrany přírody je vhodné spojit kapitoly o ptačích 

oblastech a EVL do kapitoly NATURA. 

Pozn.: Pro přehlednost a jasnou intepretaci výsledků hodnocení byla využita původní Návrhová část 

koncepce a jednotlivá zjištění a závěry byly vepsány přímo k jednotlivým cílům a opatřením zelenou 

barvou. Takto je možné rychle a transparentně zjistit informaci o naplňování konkrétního cíle a detaily 

ke stavu jednotlivých opatření. 

A.2. CÍLE A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY STÁVAJÍCÍ KONCEPCE 

A.2.1. Obecná ochrana přírody a krajiny 

A.2.1.1. Krajina a krajinný ráz 

Cíle 

1. Zachování vysokého podílu ploch s rozmanitou, esteticky vyváženou a ekologicky stabilní 

krajinou na území Jihočeského kraje 

Plněno. Tuto problematiku řeší Generel Krajinného rázu a územní studie krajiny. 

2. Postupné zvyšování hodnot krajinného rázu v územích, kde v minulosti došlo k jeho narušení 

Plněno. Postupně naplňováno např. prostřednictvím aktualizace Regionální surovinové politiky 

kraje, která řeší rekultivace těžebních prostor. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zachování vysokého podílu ploch s rozmanitou, esteticky vyváženou a ekologicky stabilní 

krajinou na území Jihočeského kraje 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zpracovat Generel krajinného rázu pro území Jihočeského kraje (v něm 
identifikovat území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu) a následně 
podrobnější vyhodnocení krajinného rázu pro všechny obce na území 
Jihočeského kraje v měřítku 1:10 000. Vyhodnocení sjednotit 

s požadavky územního plánování a s vyhodnocením krajinného rázu na území 
velkoplošných zvláště chráněných území. 

Splněno – Generel krajinného rázu byl zpracován v roce 2009 pro jednotlivé 
oblasti krajinného rázu. Tento generel se používá i v současnosti. 

Byla rovněž zpracována Územní studie krajiny Jihočeského kraje, která 
stanovuje územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny 
na celém území kraje a bude podkladem pro aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JČK). 

K Z  

Na základě závěru Generelu revidovat soustavu přírodních parků v kraji.  R Z M AOPK 
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Plněno. V současné době se prověřuje možnost vyhlášení přírodní parků, které 
jsou v návrhu (na území kraje jsou navrženy dva přírodní parky).  

Vrstva přírodní parků je i součástí geoportálu Jihočeského kraje (GIS JČK): 
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/mapy/zivotni-prostredi/prirodni-
parky-jihoceskeho-kraje 

S Památkový ústav 

Zajišťovat management přírodních parků, do přírodních parků směřovat 
případná kompenzační opatření uložená ve správních řízeních (především ve 
stavebních a územních řízení). 

Plněno prostřednictvím obcí I., II. a III. stupně, které toto opatření podle platné 
legislativy zajišťují. 

P M Z obce I., II., III 

Zpracovat územní studii Jihočeského kraje z hlediska vhodnosti umisťování 
staveb s možným negativním vlivem na krajinný ráz (větrné elektrárny, 
neúměrně velké stavební objekty – haly, velkoplošné fotovoltaické systémy 
atd.). 

Splněno. V roce 2020 byla zpracována analytická část Územní studie krajiny 
Jihočeského kraje. Návrhová část byla zpracována v dubnu 2021. Územní studie 
zatím není schválena (situace v květnu 2021). 

S Z  

Spolupracovat s Památkovým ústavem při vyhlašování a managementu 
krajinných památkových zón. 

Plněno. 

P R Památkový ústav 

Zajišťovat odpovídající ochranu krajiny a krajinného rázu ve všech relevantních 
procesech a činnostech (územní plánování, územní řízení, zemědělství, lesní a 
vodní hospodářství, těžba surovin, turistický ruch atd.).  

Jedná se především o následující zásady: (a) nové stavby přednostně situovat v 
návaznosti na zastavěná území obcí, (b) minimalizovat výstavbu ve volné 
krajině (mimo zastavěná území obcí) s výjimkou staveb veřejné dopravní a 
technické infrastruktury (c) minimalizovat zásahy do krajiny, které vedou k 
významnému zjednodušení krajinné mozaiky (zcelování pozemků s různým 
využitím, likvidace mezí s porosty dřevin, drobných remízků i osamocených 
stromů, vysoušení mokřadů atd.). 

Plněno. Ochrana krajiny a krajinného rázu je zajištěna zejména prostřednictvím 
územního plánování (ÚP). Ochrana krajiny a krajinného rázu je také zakotvena v 
ZÚR JČK např. v bodech 9) a, b, c, 46) d. Částečně jsou tyto zásady řešeny i v 
rámci LPIS. 

Při ochraně krajinného rázu se lze opřít o Generel krajinného rázu Jihočeského 
kraje, v jehož rámci byla vymezena území speciálních zájmů a oblasti s 
výjimečným krajinným rázem. Částečně lze použít i údaje z LPIS. 

P R M obce I., II., III. 

 

2. Postupné zvyšování hodnot krajinného rázu v územích, kde v minulosti došlo k jeho narušení 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat obnovu historických krajinných struktur přírodního charakteru 
(mezí, remízů, alejí, solitérních stromů aj.) i kulturního charakteru (kapliček, 
křížů, Božích muk a dalších drobných artefaktů). 

Plněno v rámci dotačních titulů MŽP i Jihočeského kraje (např. dotační program 
Jihočeského kraje – Kulturní dědictví). Existuje zde i možnost zažádat si 
o individuální dotace. 

P G M obce I., II., III. 

V maximální možné míře využívat možnosti čerpání finančních prostředků z 
příslušných operačních programů v rámci fondů Evropské unie, z MŽP, MZe, 
MMR, SFŽP a dalších zdrojů pro realizaci krajinotvorných opatření. 

Plněno. 
P G R M Z 

obce I., II., III. 

soukromé subjekty 
nevládní 

organizace 
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A.2.1.2. Územní systém ekologické stability 

Cíle 

1. Vytvoření funkčního ÚSES na území Jihočeského kraje 

Plněno. V r. 2019 byla zpracována Aktualizace Plánu ÚSES Jihočeského kraje, která řeší 

vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES na celém území kraje a je součástí 4. 

aktualizace ZÚR JČK. 

2. Zajištění odpovídající ochrany a managementu ÚSES 

Plněno, např. prostřednictvím závazných stanovisek. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Vytvoření funkčního ÚSES na území Jihočeského kraje 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při 

plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Použít Krajský generel regionálních a nadregionálních ÚSES Jihočeského kraje 
při zpracování zásad územního rozvoje (ZÚR) kraje a ÚPD obcí. 

Plněno. V r. 2019 byla zpracována Aktualizace Plánu ÚSES Jihočeského kraje, 
která řeší vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES na celém území kraje 
a je součástí 4. aktualizace ZÚR JČK. Jednotlivé úrovně ÚSES jsou aktualizovány 
v rámci ÚAP. 

K R  

Zajistit převod Krajského generelu regionálních a nadregionálních ÚSES do 
geografického informačního systému Jihočeského kraje (GIS JČK) *1 a do 
informačních systémů úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Plněno. Regionální a nadregionální ÚSES byl do geoportálu Jihočeského kraje 
(GIS JČK) převeden. GIS JČK obsahuje ÚSES všech úrovní (nadregionální, 
regionální i lokální). Jednotlivé úrovně ÚSES jsou aktualizovány v rámci ÚAP.  

K R, Z  

Zajišťovat průběžnou aktualizaci údajů regionálních a po dohodě s MŽP i 
nadregionálních ÚSES pro GIS JČK a poskytovat je informačním systémům úřadů 
obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Plněno. 

P Z R M obce III., MŽP 

Podporovat převod údajů o místním ÚSES z územních plánů obcí do 
informačních systémů úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Plněno. 

K M G obce III. 

Podporovat zpracování chybějících generelů ÚSES (zejména lokální úroveň) a 
následné zapracování generelů ÚSES do územních plánů obcí a měst 
(přednostně tam, kde územní plán chybí nebo kde ÚSES není v územním plánu 
vymezen). 

Regionální a nadregionální ÚSES jsou součástí Aktualizace Plánu ÚSES kraje. 
Obce zpracovávají chybějící generely a jejich zanesení do ÚP průběžně. 

S G M obce III. 

Zajistit převod údajů o místním ÚSES z územních plánů obcí a měst do GIS JČK. 

Plněno. P R M Z obce III. 

Efektivně kooperovat v procesu komplexních pozemkových úprav včetně 
zapracování ÚSES všech stupňů. 

Plněno. Krajský úřad se účastní projednávání v rámci pozemkových úprav a 
zároveň jako orgán ochrany přírody dává k pozemkovým úpravám závazné 
stanovisko.  

P R M pozemkové úřady 

Realizovat a podporovat realizaci nefunkčních (navržených ale zatím 
neexistujících) prvků ÚSES a opatření ke zlepšení funkčnosti částečně funkčních 
prvků ÚSES. 

Plněno. Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa zlepšení stavu ÚSES 
realizováno prostřednictvím LHP a LHO. Na zemědělské a jiné půdě se zlepšení 

P G Z M obce III. 
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při 

plnění 

Spolupracující 
subjekty 

stavu děje prostřednictvím závazných stanovisek a jednání s vlastníky a uživateli 
pozemků. 

Zajišťovat pozemky vhodné pro směnu při realizaci nefunkčních (navržených) 
prvků ÚSES. Vyčlenit finanční prostředky pro výkup potřebných pozemků. 

Plněno. Kraj tyto pozemky každoročně vykupuje. Primárně se jedná o pozemky 
v rámci ÚSES, ZCHÚ a jejich okolí (např. PR Radomilická mokřina). 

 

P 

 

R 

 

obce III., obce I. 

 

2. Zajištění odpovídající ochrany a managementu ÚSES 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zajišťovat odpovídající ochranu prvků ÚSES ve všech relevantních procesech a 
činnostech (územní plánování, územní řízení, zemědělství, lesní a vodní 
hospodářství, těžba surovin, turistický ruch atd.). 

Plněno. Krajský úřad zajišťuje odpovídající ochranu tím, že v daných procesech 
vydává závazná stanoviska. 

P R M 
MŽP 

obce III. 

Zajišťovat a podporovat management vybraných prvků ÚSES, sledovat jejich 
stav a vývoj. 

Plněno. Management je zajišťován finančními prostředky v rámci národních 
programů MŽP nebo např. projekty LIFE: CZ-SK South LIFE a Interreg Connecting 
Nature AT-CZ. 

P 
Z R M 

G 

MŽP 

obce III. 

Do ÚSES směřovat případná kompenzační opatření uložená ve správních 
řízeních (především ve stavebních a územních řízení). 

Plněno prostřednictvím obcí I., II. a III. stupně, které toto opatření podle platné 
legislativy zajišťují. 

P R M 
obce I., II., III. 

ČIŽP 

 

A.2.1.3. Památné stromy 

Cíle 

1. Vytvoření aktuálního geografického informačního systému o památných stromech na území 

Jihočeského kraje 

Plněno. Informace o památných stromech jsou součástí sekce ÚAP v rámci GIS JČK. Tyto 

informace jsou zároveň součástí databáze AOPK (drusop.nature.cz/). 

2. Zajištění odpovídající ochrany a péče o památné stromy 

Plněno, a to prostřednictvím obcí II. stupně. 
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Opatření k naplnění cílů 

1. Vytvoření aktuálního geografického informačního systému o památných stromech na území 

Jihočeského kraje 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při 

plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Provést revizi památných stromů na území Jihočeského kraje, opravit chybné 
údaje, doplnit chybějící údaje. 

Plněno částečně. Ve spolupráci s AOPK dochází k aktualizaci údajů o památných 
stromech v rámci Digitálního registru Ústředního seznamu ochrany přírody (DR 
ÚSOP, https://drusop.nature.cz), který spadá pod AOPK. Kromě této databáze 
je ale aktualizace a koordinace informací o památných stromech problematická, 
protože každý orgán ochrany přírody si tuto problematiku řeší sám. 

K R M 
obce II., III. AOPK 

Správy NP a CHKO 

Podporovat geodetické zaměření památných stromů. 

Neplněno. Geodetické zaměření nebylo realizováno. P G M 
obce II., III. AOPK 

Správy NP a CHKO 

Zajistit převod údajů o památných stromech do GIS JČK a do informačních 
systémů úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Částečně plněno. Vrstva o památných stromech je součástí sekce ÚAP, kde ale 
nejde filtrovat (vypínat/zapínat) jednotlivé vrstvy a také zde nejsou např. názvy 
obcí a měst. 

Ve spolupráci s AOPK jsou údaje o památných stromech aktualizovány v rámci 
DR ÚSOP (https://drusop.nature.cz/), a to i na úrovni ORP. 

K R obce II., III. 

Podporovat průběžnou a společnou aktualizaci a doplňování dalších údajů (věk, 
správní rozhodnutí, zdravotní stav) o památných stromech v informačních 
systémech úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a jejich přenos do GIS JČK. 

Plněno jen částečně – památné stromy jsou součástí sekce ÚAP (kde ale 
jednotlivé vrstvy nelze filtrovat) a je zde jen minimum údajů. Památné stromy 
nejsou začleněny v sekci Ochrana ŽP. 

Aktualizace a doplňování informací o památných stromech je ale obecně 
problematické, protože každý orgán ochrany přírody si tuto problematiku řeší 
sám. 

P R M 
obce II., III. AOPK 

Správy NP a CHKO 

 

2. Zajištění odpovídající ochrany a péče o památné stromy 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha 

JČK při 
plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zajišťovat odpovídající ochranu památných stromů ve všech relevantních 
procesech a činnostech (územní plánování, územní řízení, zemědělství, lesní a 
vodní hospodářství, těžba surovin, turistický ruch atd.). 

Plněno, a to prostřednictvím obcí II. stupně, které tuto agendu zajištují. 

P M obce I., II., III. 

Zajišťovat pravidelnou kontrolu a péči o památné stromy. 

Plněno. Vyhlašování památných stromů je v kompetenci obcí II. stupně. Péče o 
památné stromy je však povinností vlastníka pozemku, na kterém se strom 
nachází. Kraje i obce s rozšířenou působností mohou na péči o památné stromy 
získat dotaci z národních programů MŽP.  

P M G obce II. 
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A.2.1.4. Významné krajinné prvky 

Cíle 

1. Vytvoření reprezentativní soustavy registrovaných významných krajinných prvků na území 
Jihočeského kraje 
Plněno. 

2. Zajištění odpovídající ochrany významných krajinných prvků 
Plněno, a to zejména prostřednictvím obcí III. stupně, které aktualizaci a ochranu VKP zajišťují. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Vytvoření reprezentativní soustavy registrovaných významných krajinných prvků na území 
Jihočeského kraje 

 

2. Zajištění odpovídající ochrany významných krajinných prvků 

Opatření Doba 
plnění 

Úloha 

JČK při 
plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zajišťovat odpovídající ochranu významných krajinných prvků ve všech 
relevantních procesech a činnostech (územní plánování, územní řízení, 
zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba surovin, turistický ruch atd.). 

Plněno, a to prostřednictvím obcí III. stupně, které aktualizaci a ochranu VKP 
zajišťují. 

P M obce I., II., III. 

Zajišťovat a podporovat management vybraných VKP. 

Plněno. Na péči o VKP lze žádat finanční podporu např. z Programu péče o 
krajinu v gesci MŽP, kterou lze využít např. na sečení a pastvu, úpravu tůní a 
mokřadů, dosázení původních alejí atd. Krajský úřad tyto dotační tituly využívá. 

P G R Z M obce II. AOPK 

Do VKP směřovat případná kompenzační opatření uložená ve správních řízeních 
(především ve stavebních a územních řízeních). 

Plněno prostřednictvím obcí I., II. a III. stupně (podle platné legislativy). Toto 
opatření nespadá do kompetencí krajského úřadu. 

P R M 
obce I., II., III. 

ČIŽP 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha 

JČK při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zpracovat metodický materiál pro registraci VKP. 

Splněno. MŽP v roce 2013 vytvořilo metodickou instrukci k registraci VKP. S Z R MŽP AOPK 

Aktualizovat síť registrovaných VKP na území Jihočeského kraje. 

Splněno. Síť je součástí sekce ÚAP v GIS JČK a je pravidelně aktualizována. V sekci 
Ochrana ŽP zatím není. 

P G M obce II., III. 

Podporovat digitalizaci a převod údajů o registrovaných VKP do informačních 
systémů úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a jejich přenos do GIS JČK. 

Plněno. K digitalizaci a převodu údajů o registrovaných VKP dochází v rámci ÚP. 

VKP jsou i součástí sekce ÚAP v GIS JČK (kde ale jednotlivé vrstvy nelze filtrovat). 
VKP ale nejsou součástí sekce Ochrana přírody. 

S G M obce II., III. AOPK 

Zajišťovat průběžnou aktualizaci údajů o registrovaných VKP v GIS JČK a v 
informačních systémech úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Plněno částečně. Vrstva VKP v sekci Ochrana ŽP v GIS JČK není. V rámci ÚAP jsou 
ve výkresech hodnot u ORP uvedeny registrované VKP i VKP ze zákona. 

P R M obce II., III. AOPK 

Převést vybrané stromy a jejich skupiny z kategorie registrovaných VKP do 
kategorie Památný strom. 

Neplněno. Toto opatření nebylo v rámci Jihočeského kraje relevantní. 

S M obce II. AOPK 
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A.2.1.5. Významné mokřady a vodní režim krajiny 

Cíle 

1. Zajištění ochrany významných mokřadů 
Plněno. Významné mokřady jsou dlouhodobě sledovány a provádí se zde údržba (např. 
v rámci dotačních titulů, z projektu LIFE atd.) 

2. Zvyšování retenční schopnosti krajiny 
Plněno, např. v povodí Bílého potoka (resp. Radomilický potok) nebo EVL Vrbenské rybníky 
u Českých Budějovic. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zajištění ochrany významných mokřadů 

Opatření Doba 
plnění 

Úloha 

JČK při 
plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Provést revizi významných mokřadů identifikovaných a popsaných v publikaci 
Mokřady ČR (1999) na území Jihočeského kraje a vytvořit vrstvu významných 
mokřadů v GIS JČK. 

Plněno částečně. Revize mokřadů spadá pod AOPK. Mokřady jsou mapovány 
v rámci mapování biotopů, které provádí a aktualizuje AOPK. Krajský úřad má 
tuto vrstvu biotopů k dispozici a sám si vrstvu aktualizuje např. při vytváření 
plánů péče. 

V sekci Ochrana ŽP v GIS JČK tato vrstva chybí. AOPK má na svém mapovém 
serveru mapu s mokřady: http://mokrady.ochranaprirody.cz/mapa/ 

S Z obce I., II., III. AOPK 

Zajistit a podporovat odpovídající ochranu významných mokřadů zařazením do 
některé kategorie zvláštní nebo obecné územní ochrany, příp. zahrnutím do 
ploch přírodních v rámci ÚP. 

Plněno, probíhá v rámci ÚP. Významné mokřady jsou převážně ZCHÚ nebo jsou 
součástí Natura 2000. Jsou také často VKP. 

S R M obce II., III. AOPK 

U rybníků, které byly zařazeny mezi mokřady významné, podporovat účelové 
hospodaření přizpůsobené hlediskům ochrany přírody a krajiny, údržbu a 
rekonstrukci prováděnou s ohledem na zachování přírodního prostředí v 
pobřežním pásmu. 

Plněno. Významné mokřady jsou dlouhodobě sledovány a provádí se zde 
údržba (v rámci dotačních titulů, z projektu LIFE atd.) viz např. EVL Vrbenské 
rybníky nebo rybník Velký Černoháj. Krajský úřad plánuje revitalizace rybníků 
v majetku kraje. 

P R M G obce I., II., III. 

 

2. Zvyšování retenční schopnosti krajiny 

Opatření Doba 
plnění 

Úloha 

JČK při 
plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zajistit a podporovat odpovídající ochranu významných mokřadů zařazením do 
některé kategorie zvláštní nebo obecné územní ochrany, příp. zahrnutím do 
ploch přírodních v rámci ÚP. 

Plněno, probíhá v rámci ÚP. Významné mokřady jsou převážně ZCHÚ nebo jsou 
součástí Natura 2000. Jsou také často VKP. 

S R 
M 

obce II., III. 
AOPK 
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Opatření Doba 
plnění 

Úloha 

JČK při 
plnění 

Spolupracující 
subjekty 

U rybníků, které byly zařazeny mezi mokřady významné, podporovat účelové 
hospodaření přizpůsobené hlediskům ochrany přírody a krajiny, údržbu a 
rekonstrukci prováděnou s ohledem na zachování přírodního prostředí v 
pobřežním pásmu. 

Plněno. Významné mokřady jsou dlouhodobě sledovány a provádí se zde 
údržba (v rámci dotačních titulů, z projektu LIFE atd.) viz např. EVL Vrbenské 
rybníky nebo rybník Velký Černoháj. Krajský úřad plánuje revitalizace rybníků 
v majetku kraje. 

P 

R 
M 
G 

obce I., II., III. 

Zajistit a podporovat odpovídající ochranu významných mokřadů zařazením do 
některé kategorie zvláštní nebo obecné územní ochrany, příp. zahrnutím do 
ploch přírodních v rámci ÚP. 

Plněno, probíhá v rámci ÚP. Významné mokřady jsou převážně ZCHÚ nebo jsou 
součástí Natura 2000. Jsou také často VKP. 

S R M obce II., III. AOPK 

U rybníků, které byly zařazeny mezi mokřady významné, podporovat účelové 
hospodaření přizpůsobené hlediskům ochrany přírody a krajiny, údržbu a 
rekonstrukci prováděnou s ohledem na zachování přírodního prostředí v 
pobřežním pásmu. 

Plněno. Významné mokřady jsou dlouhodobě sledovány a provádí se zde 
údržba (v rámci dotačních titulů, z projektu LIFE atd.) viz např. EVL Vrbenské 
rybníky nebo rybník Velký Černoháj. Krajský úřad plánuje revitalizace rybníků 
v majetku kraje. 

P 
R 
M 
G 

obce I., II., III. 

 

A.2.1.6. Ptačí oblasti 

Cíle 

1. Zachování, případně obnova či rozšíření biotopů významných pro ptačí druhy, které jsou 

předmětem ochrany ptačí oblasti 

Plněno ve spolupráci s AOPK. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zachování, případně obnova či rozšíření biotopů významných pro ptačí druhy, které jsou 

předmětem ochrany ptačí oblasti 

Opatření Doba 
plnění 

Úloha 

JČK při 

plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Sledování stavu ptačích oblastí (působnost dle §45f zákona) 

Částečně plněno prostřednictvím spolupráce s Českou společností 
ornitologickou (ČSO) a AOPK. ČSO provozuje databázi zabývající se pozorováním 
ptáků (AVIF) a dlouhodobými monitorovacími programy JPSP (Jednotný 
program sčítání ptáků) a LSD (Liniové sčítání druhů). 

P Z G MŽP AOPK 

Zajistit zpracování souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, pokud 
nebude zajištěno MŽP příp. AOPK. 

Plněno. Tato činnost se provádí ve spolupráci s AOPK. 
S Z 

AOPK MŽP 

Správy NP a CHKO 

Podporovat péči o ptačí oblasti v těsné spolupráci s vlastníky pozemků. 

Plněno. Péče o ptačí oblasti je podporována prostřednictvím LPIS a spolupráce 
s vlastníky pozemků. Např. Vrbenské rybníky, kde je vlastníkem město České 
Budějovice. 

P R M G 
AOPK MŽP 

Správy NP a CHKO 
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Opatření Doba 
plnění 

Úloha 

JČK při 

plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zajišťovat odpovídající ochranu předmětu ochrany v jednotlivých ptačích 
oblastech ve všech relevantních procesech a činnostech (územní plánování, 
územní řízení, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba surovin, turistický 
ruch atd.). 

Plněno v rámci běžné agendy. 

P R M 

obce I., II., III. 

AOPK 

MŽP 

Správy NP 

CHKO 

 

A.2.1.7. Obecná ochrana rostlin a živočichů 

Cíle 

1. Zachování, případně zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů 

Plněno. Přímo krajský úřad ovlivňuje území v ZCHÚ, Natura 2000, AOPK pak ve svých ZCHÚ, 

CHKO a volné krajině. 

2. Eliminace výskytu a rozšiřování invazních druhů rostlin a živočichů 

Plněno. Krajský úřad provádí likvidaci v rámci některých ZCHÚ. Likvidaci v Jihočeském kraji 

provádí částečně vlastníci pozemků, částečně také Povodí Vltavy, Moravy nebo nevládní 

organizace. 

3. Podpora sítě záchranných stanic pro handicapované živočichy 

Plněno prostřednictvím dotačních titulů kraje. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zachování, případně zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů 

Opatření 
Doba 

plnění 

Úloha 
JČK při 

plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zajišťovat odpovídající ochranu rostlin a živočichů a jejich biotopů ve všech 
relevantních procesech a činnostech (územní plánování, územní řízení, 
zemědělství, lesní a vodní hospodářství, těžba surovin, turistický ruch atd.). 

Plněno v rámci běžné agendy. 

P R M obce I., II., III. 

V maximální možné míře podporovat ochranu a využívání místních populací 
rostlin a živočichů. 

Plněno, ochrana a využívání místních populací plyne ze zákona č. 114/1992 Sb. 
(v platném znění) a rovněž se promítne do přípravy nových ZCHÚ. Krajský úřad 
toto opatření podporuje v rámci dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny 
č.2: Chov ryb ve vodních tocích. 

P M obce I., II., III. 

Podporovat mozaikovitost krajiny jako důležitého předpokladu existence 
mnoha druhů rostlin a živočichů. 

Plněno. Krajský úřad podporuje mozaikovitost krajiny prostřednictvím LPIS 
nebo dotačních programů. Toto opatření je podporováno i v rámci 
agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), které poskytuje SZIF. 

Přímo krajský úřad ovlivňuje území v ZCHÚ, Natura 2000, AOPK pak ve svých 
ZCHÚ, CHKO a volné krajině. 

P 
R M 

G 
obce I., II., III. 
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Opatření 
Doba 

plnění 

Úloha 
JČK při 

plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat a zajišťovat průchodnost hlavních migračních tras na území 
Jihočeského kraje a) vymezením a realizací prvků ÚSES zejména biokoridorů s 
vazbou na migrační trasy b) navrhováním a realizací technických opatření 
(ekodukty, podchody pro zvěř, dostatečná dimenze mostů) na připravovaných 
stavbách veřejné dopravní infrastruktury 

c) provedením úprav na stávajících stavbách veřejné dopravní infrastruktury 
zlepšující průchodnost krajiny. 

Plněno. 

a) Revize ÚSES byla provedena v rámci Aktualizace Plánu ÚSES Jihočeského 
kraje (Löw 2019). 

b) a c) Toto v rámci svých kompetencí zajišťuje krajský úřad při povolování 
staveb ve spolupráci s AOPK. Zároveň je to řešeno i v rámci programu Interreg: 
Conecting Nature AT-CZ. 

D R M G obce III. 

V maximální možné míře využívat a podporovat možnosti čerpání finančních 
prostředků z příslušných operačních programů v rámci fondů Evropské unie, z 
MŽP, MZe, MMR, SFŽP a dalších zdrojů. 

Plněno. 

P R M G 

obce I., II., III., 

soukromé subjekty, 
nevládní organizace 

 

2. Eliminace výskytu a rozšiřování invazních druhů rostlin a živočichů 

Opatření Doba 
plnění 

Úloha 
JČK při 

plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zmapovat výskyt vybraných invazních druhů na území Jihočeského kraje a 
zajistit převod údajů o výskytu vybraných invazních druhů do GIS JČK. 

Plněno částečně. Mapování bylo provedeno spolkem EnviEduca. Krajský úřad 
mapuje a provádí opatření proti invazním druhům pouze v ZCHÚ. 

Na GIS JČK (sekce Ochrana přírody) vrstva o výskytu invazních druhů není. 

S R Z 

obce I., II., III. 
AOPK, St. 

rostlinolékařská 
správa, odborná 
pracoviště 

Zpracovat návrhy optimálního postupu likvidace vybraných invazních druhů 
včetně výběru prioritních lokalit. 

Plněno. V roce 2016 AOPK a Botanický ústav AV ČR zpracovali standard 
s názvem Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. Výběr prioritních 
lokalit v rámci kraje probíhá ve spolupráci s AOPK. 

S R Z 

obce I., II., III. 
AOPK, St. 

rostlinolékařská 
správa, odborná 
pracoviště 

Realizovat likvidaci vybraných invazních druhů dle zpracovaného postupu. 

Částečně plněno. Krajský úřad tuto aktivitu nezastřešuje, provádí likvidaci 
v rámci některých ZCHÚ. Likvidaci v kraji provádí částečně vlastníci pozemků, 
částečně také Povodí Vltavy, Moravy nebo nevládní organizace. 

Opatření proti šíření invazních druhů rostlin řeší na národní úrovni standardy 
dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES. 

P M G 

obce I., II., III., 

St. rostlinolékařská 
správa 

Zajišťovat a podporovat poradenství v oblasti pěstování energetických plodin 
a GMO. 

Plněno. Informace o GMO lze najít na webových stránkách Jihočeského kraje 
a jsou poskytovány prostřednictvím environmentálního vzdělávání a výchovy 
(EVVO) – např. Krajskou sítí environmentálních center (KRASEC). 

P R M obce III. 
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3. Podpora sítě záchranných stanic pro handicapované živočichy 

Opatření 
Doba 

plnění 

Úloha JČK při 

plnění 

Spolupracující 

subjekty 

Stabilizovat síť záchranných stanic pro handicapované živočichy, 
zabezpečovat jejich účinné fungování, podporovat jejich činnost. 

Plněno. 

P příspěvkem obce I., II., III. MŽP 

 

A.2.2. Zvláštní územní ochrana přírody 

Cíle 

1. Vytvoření reprezentativní soustavy zvláště chráněných území na území Jihočeského kraje 

včetně evropsky významných lokalit (EVL) 

Plněno. Probíhá postupná implementace soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji. V současné 

době běží II. etapa, a to v rámci projektu OPŽP. Projekt se věnuje evropské soustavě 

chráněných území Natura 2000, konkrétně tzv. evropsky významným lokalitám (dále jen EVL) 

a jejich vyhlášení. 

2. Vytvoření databáze zvláště chráněných území v GIS JČK 

Splněno. Databáze je veřejně přístupná na GIS JČK. 

3. Zajištění odpovídající ochrany a managementu zvláště chráněných území 

Plněno. Odborné podklady v podobě plánů péče a praktický management o ZCHÚ je průběžně 

realizován především formou různých dotačních projektů. Viz https://zp.kraj-

jihocesky.cz/projekty.html. 

4. Nastolení oboustranně prospěšné spolupráce mezi KÚ JČK a správami NP a CHKO včetně 

evropsky významných lokalit (EVL) 

Průběžně plněno. Probíhá sdílení informací v rámci GIS JČK nebo praktická spolupráce na 

úrovni zabezpečení managementů ZCHÚ nebo EVL. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Vytvoření reprezentativní soustavy zvláště chráněných území na území Jihočeského kraje 

včetně evropsky významných lokalit (EVL) 

Revidovat a optimalizovat síť maloplošných ZCHÚ na území Jihočeského kraje na základě zpracovaných odborných 
podkladů  

Plněno. Probíhá – přehledně na webu krajského úřadu (https://zp.kraj-jihocesky.cz/zvlaste-chranena-uzemi.html). V 
současné době probíhá u 11 ZCHÚ přehlašování. Oproti původní Koncepci bude zapotřebí aktualizovat počty ZCHÚ a 
uskutečnit přehledné uspořádání na webových stránkách krajského úřadu. 

Realizovat geodetické zaměření maloplošných ZCHÚ (do podrobnosti parcel v KN a reálných hranic v terénu). 

Plněno. Postup v přehlašování je uveden na https://zp.kraj-jihocesky.cz/zvlaste-chranena-uzemi.html. 

Zpracovat harmonogram vyhlašování evropsky významných lokalit (EVL) v příslušných kategoriích maloplošných ZCHÚ dle 
platné legislativy. 

Plněno. Harmonogram je zveřejněn (včetně plnění) přehledně na webu krajského úřadu:  

https://zp.kraj-jihocesky.cz/implementace-soustavy-natura-2000-v-jihoceskem-kraji-iietapa.html. 

I. etapa – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji v letech 2009– 2013. Náplní těchto 
projektů je: zpracování podkladů pro plány péče a zpracování plánů péče o ZCHÚ, geodetické práce, identifikace vlastníků 
pozemků, projednání a vyhlášení ZCHÚ, navržení a označení hranic ZCHÚ v terénu, kontrola vykonaných prací v terénu, 
publikace a propagace.  
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2. Vytvoření databáze zvláště chráněných území v GIS JČK 

Prověřit aktuální databáze MZCHÚ kategorie přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP) na území Jihočeského kraje 
(mimo území NP a CHKO), odstranit případné nedostatky a chyby. 

Plněno. Řešeno v rámci GIS JČK. 

Zajistit převod aktualizované databáze do GIS JČK a jejich předání do informačních systémů úřadů obcí s rozšířenou 
působností (ORP). 

Plněno v rámci GIS JČK (sekce Ochrana ŽP). 

Zajistit převod databází ostatních ZCHÚ (NP, CHKO, NPR, NPP, MZCHÚ na území NP a CHKO) do GIS JČK a jejich předání do 
informačních systémů úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Plněno, viz GIS JČK. 

Zajišťovat průběžnou aktualizaci databáze ZCHÚ v GIS JČK a její předávání do informačních systémů úřadů obcí s 
rozšířenou působností (ORP). 

Plněno. 

 

3. Zajištění odpovídající ochrany a managementu zvláště chráněných území včetně evropsky 

významných lokalit (EVL) 

Zpracovávat inventarizační průzkumy a plány péče pro ZCHÚ. Aktualizovat předměty ochrany a přizpůsobovat 
management reálnému stavu. 

Plněno. Průzkumy zabezpečuje krajský úřad, popřípadě jsou data získávána prostřednictvím AOPK. Řada plánů péče má 
ukončenou platnost a dochází k jejich postupné aktualizaci.  

Realizovat péči (management) o ZCHÚ dle schválených plánů péče. Preferovat kontinuální realizaci managementu na 
základě dlouhodobých smluv. 

Plněno. Péče o ZCHÚ probíhá 4 způsoby: a) prostřednictvím projektu LIFE, b) veřejnou soutěží, c) vlastními pracovníky 
krajského úřadu a d) dlouhodobými smlouvami s vlastníky (případně nájemci). Tento způsob managementu je preferován 
a úspěšně v rámci kraje prosazován. V rámci webových stránek kraje chybí další podrobnosti o těchto managementech – 
stav a vývoj všech lokalit (https://zp.kraj-jihocesky.cz/management.html)  

Prověřit dostatečnost personálního zajištění organizace komplexní péče ZCHÚ v KÚ JČK. 

Stav není zcela uspokojivý. Personální obsazení není v současné době dostatečné. Vzhledem k počtu a rozsahu ZCHÚ, které 
se neustále zvyšuje (zejména v souvislosti s vyhlašováním nových EVL). Bylo by vhodné částečné posílení. 

Vyčleňovat finanční prostředky pro získávání pozemků v ZCHÚ do vlastnictví kraje. 

Plněno. V současné době jsou významně využívány dotační evropské zdroje (LIFE, OPŽP, Interreg). Pokud tyto prostředky 
budou zachovány, bude ochrana o ZCHÚ dostatečně zabezpečena. 

 

4. Nastolení oboustranně prospěšné spolupráce mezi KÚ JČK a správami NP a CHKO 

Vzájemně se informovat o aktivitách, které se dotýkají či mohou dotýkat NP a CHKO. 

Plněno. Probíhá v rámci konkrétních projektů a také poskytováním dat prostřednictvím nálezové databáze AOPK (NDOP). 

Zajišťovat průběžnou aktualizaci informací týkajících se území NP a CHKO v GIS JČK. Zpřístupňovat relevantní informace 
mezi GIS JČK a informačními systémy příslušných NP a CHKO. 

Plněno. Prostřednictvím GIS JČK jsou sdíleny jednotlivé mapové podklady všech ZCHÚ. Data o území NP a CHKO jsou 
sdílená přes databáze AOPK: a) ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) a b) nálezovou databázi ochrany přírody (NDOP). 

 

A.2.3. Zvláštní druhová ochrana přírody 

Cíle 

1. Zachování rozmanitosti krajiny a biotopů nezbytných pro život populací zvláště chráněných a 

dalších významných druhů rostlin a živočichů 

Plněno především prostřednictvím správních řízení, které se týkají výstavby a využívání přírody 

a krajiny v kraji. K tomu napomáhají informace z průběžného mapování a průzkumů, GIS JČK a 

nálezových databází.  
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Důležitý je také správný management dotčených lokalit (např. dlouhodobé smlouvy s majiteli 

pozemků s výskytem významných druhů rostlin a živočichů). 

2. Vytvoření jednotné databáze výskytu zvláště chráněných a dalších významných druhů rostlin a 

živočichů na území Jihočeského kraje 

Cíl naplněn prostřednictvím národní databáze, kterou spravuje AOPK ČR. 

3. Management populací vybraných zvláště chráněných nebo významných druhů rostlin a 

živočichů na území Jihočeského kraje 

Plněno prostřednictvím záchranných programů. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zachování rozmanitosti krajiny a biotopů nezbytných pro život populací zvláště chráněných 

a dalších významných druhů rostlin a živočichů 

Zajišťovat odpovídající ochranu zvláště chráněných a dalších významných druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů ve 
všech relevantních procesech a činnostech (územní plánování, územní řízení, zemědělství, lesní a vodní hospodářství, 
těžba surovin, turistický ruch atd.). 

Plněno v rámci vyjmenovaných procesů a činností. Především je toto opatření zabezpečováno v rámci správních řízení 
ohledně zástavby, využívání přírodních zdrojů a při tvorbě nových územních plánů. 

Podporovat, případně zajišťovat mapování a monitoring biotopů a populací zvláště chráněných a dalších významných 
druhů rostlin a živočichů, podporovat či zajišťovat péči o ně. 

Plněno probíhá v rámci aktualizací Plánů péče o ZCHÚ, záchranných programů, projektů LIFE, OPŽP. Je ovšem nezbytné 
toto mapování biotopů a populací významných druhů opakovat zejména tam, kde jsou neaktuální plány péče. 

Mapování mimo ZCHÚ probíhá také, a to zejména na cenných lokalitách u kterých se sleduje trend ve vývoji daných 
ekosystémů.  

 

2. Vytvoření jednotné databáze výskytu zvláště chráněných a dalších významných druhů rostlin 

a živočichů na území Jihočeského kraje 

Navrhnout a založit informační systém výskytu zvláště chráněných a dalších významných druhů rostlin a živočichů na území 
Jihočeského kraje kompatibilní s databázemi jiných subjektů (AOPK ČR, správy NP a CHKO, vědecké společnosti, univerzity, 
vědecká pracoviště atd.) a kooperovat se stávajícími informačními systémy (např. webové bibliotéky). 

Úkol plněn prostřednictvím národních databází ochrany přírody, které spravuje AOPK.  Krajský úřad přispívá daty do těchto 
databází a také je využívá pro výkon státní správy. 

Převádět dostupné údaje o výskytu zvláště chráněných a dalších významných druhů rostlin a živočichů do GlS JČK a 
předávat je do informačních systémů úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP). 

Obdobně jako předchozí bod – úkol plněn prostřednictvím národních databází ochrany přírody, které spravuje AOPK. 

 

3. Management populací vybraných zvláště chráněných nebo významných druhů rostlin a 

živočichů na území Jihočeského kraje 

Podporovat celostátní záchranné programy rostlin a živočichů týkající se Jihočeského kraje. 

Plněno v rámci záchranných programů. V rámci kraje v současnosti probíhají tyto záchranné programy: 

– Záchranný program perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v České republice, 

– Záchranný program hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. 
sturmiana), 

– Záchranný program hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subps. bohemica) v České republice. 

Na webových stránkách krajského úřadu chybí přehlednější informace o všech záchranných managementech. K dispozici je 
pouze informace o záchranném programu perlorodky říční.  

Zpracovat a realizovat záchranné programy a záchranná opatření (projekty aktivní podpory) pro vybrané druhy rostlin a 
živočichů, významné pro Jihočeský kraj, které nejsou podporovány celostátními programy. 

Plněno v rámci plánů péče o ZCHÚ. 
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A.3. CÍLE A OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY VE 

VYBRANÝCH SEKTORECH 

A.3.1. Lesní hospodářství 

Cíle 

1. Trvale udržitelné, ekologicky příznivé obhospodařování lesů 

Plněno. Dochází k tomu např. prostřednictvím závazných stanovisek krajského úřadu při 

schvalování LHP a LHO. 

2. Rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa 

Plněno, dochází k tomu v rámci schvalování LHP. 

3. Navýšení ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa, zvláště v méně  lesnatých částech kraje 

Neplněno. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Trvale udržitelné, ekologicky příznivé obhospodařování lesů 

Podporovat posun k přirozené druhové skladbě, věkové a prostorové struktuře a vyšší ekologické stabilitě lesních porostů, 
přednostně na území MZCHÚ a ve vybraných biocentrech ÚSES, v procesu schvalování LHP. 

Plněno. Krajský úřad vydává závazná stanoviska při schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských 
osnov (LHO), ve kterých lze uplatňovat požadavek na pestřejší druhovou skladbu v lesních porostech. Schválené LHP a LHO 
zohledňují příslušné plány ZCHÚ a souhrny doporučených opatření prvků soustavy Natura 2000. 

Využívat kontrolní a motivační mechanismy k zajištění odpovídající realizace LHP. 

Plněno. Krajský úřad tyto mechanismy využívá v rámci schvalování LHP, kdy je podle zákona 114/1992 Sb. (v platném znění) 
vyžadováno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

Vyžadovat nepřekročení maximálního podílu geograficky nepůvodních dřevin při obnově lesa, stanoveného závazným 
stanoviskem orgánu ochrany přírody v OPRL, v procesu schvalování a kontroly plnění LHP. 

Plněno. Krajský úřad, případně jiný orgán ochrany přírody, toto kritérium vyžaduje při schvalování LHP. 

Podporovat (např. osvětovou činností) snížení aplikace chemických látek v lesním hospodářství s nabídkou alternativních 
řešení. 

Plněno pouze částečně, a to prostřednictvím environmentální výchovy (EVVO). Jinak kraj omezení používání chemických 
látek přímo nepodporuje. Snížení používání chemických látek v lesnictví je problematické i vzhledem k probíhající kůrovcové 
kalamitě (např. asanace napadeného dříví). 

Podporovat omezení holých sečí, s výjimkou borových lesů, přednostně v polohách ekologicky zranitelných (např. příkré 
svahy, skalní a balvanové výchozy, nivy, prameniště). 

Nesplněno, a to z důvodu kůrovcové kalamity, se kterou se potýkají smrkové porosty v celé střední Evropě. 

Nepodporovat realizaci nových systémů trvalého odvodňování zamokřených lesních půd a trvalé odvodňování při obnově 
porostu. Při obnově (údržbě) dřívějších drenážních systémů podporovat postupy, které nezpůsobí vážné narušení cenných 
lesních biotopů (zejména rašelinných typů). 

Plněno, např. v rámci spolupráce s Lesy ČR nebo NP Šumava. Ve spolupráci s Lesy ČR byla a budou realizována opatření 
k obnovení tvorby rašeliny na Borkovických blatech (v rámci programu Lesů ČR Vracíme vodu lesu). 

Podporovat šetrné těžební, pěstební a obnovní postupy při posilování přirozené obnovy lesa. 

Plněno. Kraj například podporuje výstavbu oplocenek u lesních porostů, kde je podíl melioračních a zpevňujících dřevin 
(MZD) minimálně 30 %. Tato dotace se vztahuje také na oplocení přirozeného zmlazení. Na další období bude tento typ 
podpory vyhlašovat MZe. 

Podporovat (např. osvětovou činností) zachování zejména listnatých starých stromů pro hnízdění ptáků (doupné stromy) a 
ponechání části odumřelého dřeva v lesních porostech. 

Plněno. Nedochází k tomu přímo, ale v rámci schvalování LPH a také to vyžadují závazná stanoviska orgánů ochrany přírody. 
K realizaci tohoto opatření došlo např. u Lesní správy Vimperk (Lesy ČR). Toto kritérium se také vyžaduje v rámci plánů péče 
u ptačích oblastí nebo EVL. 
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Podporovat omezování stavů zvěře na pro les únosnou míru.  

Neplněno. Jedná se o dlouhodobý problém v celé ČR, nejen v Jihočeském kraji. Částečně toto problematiku řeší novela 
mysliveckého zákona č. 449/2001 Sb. z června roku 2020. V březnu 2021 proběhlo v Poslanecké sněmovně první čtení další 
novely zákona o myslivosti. Bude však trvat řadu let než se případné novely zákona uvedou do praxe. 

Podporovat poradenství vlastníkům lesa zaměřené na výhody přírodě blízkého obhospodařování lesa; motivovat vlastníky 
lesa k přírodě ohleduplnému využívání lesních porostů. 

Plněno. Krajský úřad se podílí na školení odborných lesních hospodářů a vlastníků lesa v oblasti nově vyhlašovaných 
dotačních titulů (např. na MZD, obnovu lesa, šetrné technologie v lesním hospodářství atd.). 

 

2. Rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa 

Motivovat vlastníky lesů ke změně kategorie lesa na lesy zvláštního určení u lesních porostů na území MZCHÚ a ve 
vybraných biocentrech ÚSES. 

Plněno, dochází k tomu v rámci schvalování LHP. Vlastníci lesa o tuto změnu často žádají sami – u lesů zvláštního určení totiž 
není povinnost platit daň z nemovitosti.   

Podle zákona č. 114/1992 Sb. (v platném znění) musí vlastníci pozemků strpět ÚSES na svém pozemku. Vlastníkům pozemků 
v ZCHÚ je státem kompenzována případná hospodářská újma (dle § 69 zákona č. 114/1992 Sb.). Případné spory s vlastníky 
pozemků lze řešit nejlépe odkupem cenných území státem do tzv. Fondu pozemků ZCHÚ. 

 

3. Navýšení ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa, zvláště v méně lesnatých částech 

kraje 

Podporovat zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro 
ochranu přírody a krajiny) především v méně lesnatých částech kraje. 

Neplněno. Zalesnění lesní půdy podporuje SZIF. Krajský úřad v rámci dotačních programů podporuje biodiverzitu (např. 
remízky). Zároveň má krajský úřad v plánu od příštího roku vyhlásit nový dotační program, který bude podporovat 
protierozní ochranu, opatření proti suchu, výsadbu a obnovu alejí atd. 

 

A.3.2. Zemědělství 

Cíle 

1. Zvyšování ekologické stability zemědělské krajiny a přirozené biodiverzity 

Plněno. Krajský úřad podporuje management v ZCHÚ a v lokalitách Natura 2000, zatímco AOPK 

řeší lokality ve své kompetenci (CHKO, NP atd.) 

2. Snižování rizika eroze půdy 

Plněno. Dochází k tomu např. prostřednictvím AEKO. Krajský úřad chystá pro další rok i dotační 

program. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zvyšování ekologické stability zemědělské krajiny a přirozené biodiverzity 

Podporovat zvyšování ploch trvalých travních porostů (TTP) s vhodným druhovým složením trav, jetelovin a bylin 
regionálního původu, především v nivách vodních toků. 

Plněno, krajský úřad toto opatření ovlivňuje prostřednictvím LPIS. Na toto opatření je poskytována podpora v rámci AEKO, 
které poskytuje SZIF. Na základě prostředku z OPŽP toto a podobná opatření provádí např. organizace REVITA CZ o.p.s.. 

Podporovat pravidelné kosení travních porostů (tím bránit jejich degradaci a šíření invazních a expanzivních druhů rostlin), 
především v botanicky cenných lokalitách. 

Plněno, zejména v rámci dotačních programů MŽP. Krajský úřad podporuje management v ZCHÚ a v lokalitách Natura 2000, 
zatímco AOPK řeší lokality ve své kompetenci (CHKO, NP atd.). Zároveň se v botanicky cenných lokalitách sleduje vývoj a o 
případném managementu se jedná s vlastníky pozemků. 
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Podporovat (např. osvětovou činností) snížení aplikace chemických látek v zemědělství, přednostně při údržbě trvalých 
travních porostů. 

Plněno, nikoliv však přímo krajským úřadem. Tato problematika je ale řešena např. v rámci AEKO. 

Podporovat péči o zemědělsky nevyužívanou půdu, především o plochy s výskytem invazních a expanzivních druhů rostlin. 

Plněno. Způsob obhospodařování těchto ploch nepodporuje krajský úřad přímo, ale dochází k němu prostřednictvím SZIF, 
spolupráce se soukromými zemědělci či prostřednictvím dotačních programů na TTP a ochranu čejky chocholaté.  

Na národní úrovni plněno prostřednictvím standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES. 

Podporovat údržbu, případně rozšiřování rozptýlené zeleně v zemědělské krajině (meze s porosty dřevin, remízky, cesty s 
doprovodným porostem dřevin atd.). 

Plněno prostřednictvím dotačních programů OPŽP nebo také v rámci projektu LIFE: CZ-SK South LIFE. 

Podporovat možnost využívání informací v Registru produkčních bloků (RPB) pro potřeby ochrany přírody a krajiny. 

Plněno. Krajský úřad tyto informace sdílí a využívá prostřednictvím LPIS (např. AEKO Ochrana čejky chocholaté). 

Podporovat menší chovy dobytka s využitím pastvy po celé vegetační období. 

Neplněno, není v kompetenci krajského úřadu. Toto opatření si řeší zemědělci sami. 

Podporovat poradenství v oblasti péče o krajinu. 

Plněno. Dochází k tomu prostřednictvím EVVO (spolek KRASEC), spolupráce se zemědělci, veřejností atd. (např. ochrana 
zvěře a ptactva během kosení). 

Podporovat výchovu k využívání šetrných výrobních postupů v zemědělství a k šetrnému obhospodařování krajiny. 

Plněno. Dochází k tomu prostřednictvím EVVO nebo spolupráce se zemědělci a veřejností. 

Podporovat poradenství (šíření pravdivých a vyvážených informací) v oblasti pěstování energetických plodin a GMO. 

Plněno. Informace v této oblasti jsou poskytovány prostřednictvím EVVO (spolek KRASEC) a jsou dostupné na webových 
stránkách kraje. 

Podporovat a prosazovat dodržování zásad správné zemědělské praxe. 

Plněno, např. prostřednictvím AEKO nebo individuálních dotací pro soukromé zemědělce. 

Na národní úrovni podporováno prostřednictvím standardů dobrého zemědělského a environmentální stavu půdy DZES. 
Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek pro vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací. 

Podporovat omezování výskytu nepůvodních druhů ryb a dalších vodních živočichů. 

Částečně plněno. Dochází k tomu spíše v ZCHÚ. Likvidace nepůvodních druhů ryb je problematická (např. sumeček).  

Krajský úřad rovněž poskytuje dotace na podporu vysazování některých původních druhů ryb (Rozvoj venkova a krajiny 2: 
Chov ryb ve vodních tocích). Tento program by měl pokračovat i v dalších letech. V Jihočeském kraji rovněž probíhal 
monitoring raka (zadavatelem bylo AOPK). 

 

2. Snižování rizika eroze půdy 

Podporovat trvalé zatravnění svažitých pozemků (se sklonem nad 7-10°), v příkřejších svazích též zakládání zapojených linií 
stromů a keřů. 

Plněno, krajský úřad se na tomto opatření podílí nepřímo. Dochází k tomu prostřednictvím AEKO. Krajský úřad chystá pro 
další rok i dotační program. Toto opatření je řešeno i v rámci metodiky „Sucho“, kde se řeší úpravy povodí, pozemkové 
úpravy, plány společných zařízení). Metodika by měla být dokončena koncem roku 2021. Zpracovává ji Jihočeská univerzita. 

Částečně řešeno i prostřednictvím standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES, kdy má 
zemědělec povinnost u pozemků s průměrnou sklonitostí nad 7° ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry. 

Podporovat zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro 
ochranu přírody a krajiny) především v méně lesnatých částech kraje. 

Plněno. Krajský úřad v rámci krajských dotačních programů podporuje biodiverzitu (např. remízky). Zároveň má krajský úřad 
v plánu od příštího roku vyhlásit nový dotační program, který bude podporovat protierozní ochranu, opatření proti suchu, 
výsadbu a obnovu alejí atd. Částečně tuto problematiku řeší i metodika „Sucho“. 

Podporovat (např. osvětovou činností) pěstování vhodných plodin a používání odpovídajících agrotechnických postupů na 
svažitých pozemcích. 

Plněno, a to nepřímo prostřednictvím AEKO. 

Na národní úrovni je to opět řešeno prostřednictvím standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy 
DZES. 
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A.3.3. Vodní hospodářství 

Cíle 

1. Zachování, případně obnovení přirozeného rázu vodních toků zejména ve volné krajině 

Plněno, a to ve spolupráci se správci vodních toků. 

2. Zlepšování jakosti (čistoty) povrchových vod 

Plněno. Na výstavbu a intenzifikaci ČOV bylo možné čerpat finanční podporu kraje i MŽP. 

Krajský úřad zároveň finančně podporuje sanace skládek nebezpečných odpadů.  

3. Zlepšování podmínek pro život vodní fauny 

Plněno, a to ve spolupráci se správci toků (např. Povodím Vltavy a Povodím Moravy) nebo 

prostřednictvím dotačního programu kraje. 

4. Vyvážené využívání rybníků s ohledem na všechny složky vodního a  pobřežního ekosystému 

Plněno. Jihočeský kraj podporuje výstavbu a obnovu malých vodních nádrží v extravilánu obcí 

prostřednictvím dotačního programu. 

5. Trvale udržitelné využívání zdrojů podzemních vod 

Plněno. Krajský úřad provádí režimní měření hladin pozemních vod a sledování jejich jakosti. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zachování, případně obnovení přirozeného rázu vodních toků zejména ve volné krajině 

Podporovat pravidelnou údržbu koryt vodních toků, při které bude zachován přirozený ráz koryta. 

Částečně plněno. Pravidelná péče o koryta vodních toků je v kompetenci správce vodního toku. Údržba koryt vodních 
toků jako taková ze strany kraje není podporována. 

V rámci dotačního programu kraje „Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické 
změny“ bylo možné navrhovat opatření na vodních tocích, která by dále měl rozpracovávat správce toku. 

Plněno i v rámci OPŽP (krajský úřad zajištuje administraci). Dlouhodobě probíhá spolupráce s povodím Vltavy a Moravy 
v případě některých ZCHÚ nebo ÚSES (např. úseky Horní Malše, Lužnice, Moravské Dyje či některých částí Vltavy). 

Podporovat revitalizaci nevhodně regulovaných toků. 

Částečně plněno, např. Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření 
(VRV, a.s., 2019). 

Podporovat péči o pozemky podél vodních toků a o břehové porosty dřevin, při které bude prováděno pravidelné kosení 
travních porostů, kácení dřevin pouze v nezbytném rozsahu, výsadba domácích, stanovištně vhodných druhů dřevin. 

Částečně plněno. Údržba břehových porostů na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s koryty 
vodních toků v šířce podle § 49 vodního zákona je součástí povinností správce vodního toku (§ 47 vodního zákona). 

Vhodná péče o břehové porosty je podporována na národní úrovni, kraj na údržbu koryt využívá prostředky z OPŽP. 

Podporovat realizaci protipovodňových opatření ve volné krajině s využitím přírodě blízkých prvků (např. suché poldry, 
průlehy a rybníky, případně ochranné hráze v okrajové části niv atd.). Protipovodňová opatření (technické prvky) omezit v 
odůvodněných případech jen na ochranu zastavěných a zastavitelných území a samostatných staveb v krajině 
(komunikace, železnice, mosty...). 

Částečně plněno: viz výše uvedená studie a dotační program kraje na podporu výstavby a obnovy malých vodních nádrží 
do 0,6 ha v extravilánech (Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží). Tento program by měl pokračovat i 
v následujících letech.  

Opatření je podporováno i národními dotačními programy (OPŽP). Dále např. i prostřednictvím projektu LIFE: CZ-SK South 
LIFE, který řeší obnovu původních druhů (jasanoolšinové luhy). 

 
2. Zlepšování jakosti povrchových vod 

Podporovat výstavbu čistíren odpadních vod (ČOV), v odůvodněných případech včetně terciálního čištění (odstraňování N 
a P). 

Plněno. Na výstavbu a intenzifikaci ČOV bylo možné čerpat finanční podporu kraje v rámci již ukončeného dotačního 
programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Tento program je poskytován na krajské i národní 
úrovni (podle počtu ekvivalentních obyvatel). 
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Podporovat odstraňování starých ekologických zátěží ohrožujících jakost povrchových (a podzemních) vod. 

Plněno. Jihočeský kraj spolufinancoval např. projekt města Hluboká nad Vltavou „Sanace neřízených skládek 
nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“, nebo projekt obce Loučovice „Skládka Loučovice – Čertova 
stěna“. Oba projekty získaly dotaci z OPŽP 2014–2020.  

Dalším příkladem je obec Lhenice na Prachaticku, kdy kraj podpořil likvidaci skládky herbicidů, pesticidů nebo 
polychlorovaných bifenylů. 

Podporovat opatření ke snižování plošného (difúzního) znečištění povrchových vod v povodí (optimalizace hnojení 
zemědělských pozemků, zakládání trvalých travních porostů v nivách vodních toků, zatravňování svažitých pozemků atd.). 

Částečně plněno: viz Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových opatření. 

V rámci dotační programu kraje „Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické 
změny“ byly podporovány návrhy opatření pro zajištění retence vody a zvýšení kvality vody v povodí. Tato opatření 
budou zahrnovat jak přírodě blízká, tak technická opatření. 

Zároveň jsou tato opatření řešena uživateli pozemků prostřednictvím standardů dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu půdy DZES. 

 

3. Zlepšování podmínek pro život vodní fauny 

Podporovat výstavbu rybích přechodů. 

Částečně plněno, a to ve spolupráci s Povodím Vltavy a Povodím Moravy. 

Výstavba rybích přechodů je u mnoha stávajících vodních děl komplikovaná, často z důvodu nesouhlasu majitelů 
potřebných pozemků pro stavbu rybího přechodu. 

Podporovat úpravy toků zlepšující podmínky pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. 

Plněno. Kraj poskytuje finanční podporu na chov ryb ve vodních tocích v rámci programu Rozvoj venkova a krajiny 2: 
Chov ryb ve vodních tocích. Dále např. v rámci studie v povodí Bílého potoka. 

Při přípravě a realizaci vodních staveb a zásahů do vodních toků a rybníků (nádrží) podporovat taková technická a 
organizační řešení, která minimalizují ovlivnění populací a biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Plněno v rámci staveb, u nichž se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů – výjimky z ochranných podmínek 
(vodní nádrže Husinec nebo Jordán). 

Např. „Obnova rybníka Jordán v Táboře“ – mník jednovousý, škeble rybničná. Došlo k přehrazení nádrže po dobu 
výstavby pro zajištění jejich přežití (vlastník Město Tábor). Stavba probíhala v letech 2011–2014, cca rok probíhal 
zkušební provoz, kolaudace stavby v červenci 2015. Při této stavbě bylo odtěženo cca 269 tis. m3 bahna. Náklady na 
stavbu činily 420 mil. Kč (Dotace OPŽP 302 mil. Kč, SFŽP 18 mil. Kč, Město Tábor 100 mil. Kč). 

 

4. Vyvážené využívání rybníků s ohledem na všechny složky vodního a pobřežního 

ekosystému 

Podporovat pravidelnou údržbu rybníků, při které bude zachována alespoň část pobřežního (litorálního) pásma, nebo budou 
zajištěny podmínky pro vytvoření litorálního pásma. 

Plněno. Nejednalo se ale o údržbu. V rámci povolovaných staveb (krajským úřadem jako příslušným vodoprávním úřadem) 
některých rybníků (nové i rekonstrukce) bývají litorální pásma vytvářena či obnovována. Jedná se např. o rybník na 
hraničním vodním toku Dračici „Obnova Bálkova rybníka v k.ú. Mnich u Nové Bystřice“ (soukromý vlastník, stavba uvedena 
do provozu v r. 2019), nebo „Obnova rybníka Blatec“ (Rybářství Kardašova Řečice s.r.o., povolení stavby v 2020, stavba 
zatím nezahájena). 

U rybníků významných z hlediska ochrany přírody a krajiny (rybníky ve zvláště chráněných územích a ptačích oblastech, 
prvky ÚSES, významné mokřady, lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů) podporovat účelové 
hospodaření přizpůsobené potřebám ochrany přírody a krajiny a údržbu a rekonstrukci rybníků prováděnou s ohledem na 
zachování přírodního prostředí v pobřežním (litorálním) pásmu. 

Plněno. Krajský úřad se na této podpoře podílí nepřímo. Vlastníkům pozemků v ZCHÚ je státem kompenzována případná 
hospodářská újma (dle § 69 zákona č. 114/1992 Sb.). Účelové hospodaření je podporováno i z OPŽP, SZIF nebo i AOPK a 
krajem (např. individuální dotace). Krajský úřad na tyto činnosti bude vyhlašovat dotační tituly. 

Podporovat výstavbu nových a obnovu zaniklých či nefunkčních vodních nádrží vhodné velikosti, polopřirozeného až 
přirozeného charakteru, nekolidujících se stávajícími přírodními a krajinnými hodnotami. 

Plněno. Jihočeský kraj podporuje výstavbu a obnovu malých vodních nádrží do 0,6 ha v extravilánu obcí prostřednictvím 
dotačního programu Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží (určeno zejména pro obce). 

Touto problematikou se zabývá i metodika „Sucho“, kterou nechává zpracovávat krajský úřad. 
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5. Trvale udržitelné využívání zdrojů podzemních vod 

Zajistit odpovídající ochranu cenných ekosystémů při povolování odběru podzemní vody především v Třeboňské pánvi jih, 
sever a v Budějovické pánvi. 

Plněno. V roce 2003 po ukončení činnosti tehdejších okresních úřadů převzal krajský úřad režimní měření hladin pozemních 
vod a sledování jejich jakosti. V současnosti se režimní měření hladin provádí v Třeboňské pánvi – jižní, severní a střední část 
a také v Budějovické pánvi. Vyhodnocení režimního měření a zpracování vodohospodářské bilance zajišťuje Povodí Vltavy 
(správce povodí) prostřednictvím společnosti PROGEO s.r.o.  

Hlavním účelem těchto měření je pravidelné bilanční hodnocení zásob podzemních vod a jejich následné využívání 
vodoprávními úřady při povolování odběru podzemních vod tak, aby nebyly překročeny dynamické zásoby a celková 
užitelná vydatnost pro jednotlivé rajony. 

Toto opatření je zároveň řešeno v rámci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje byla schválena 
Zastupitelstvem Jihočeského kraje  z roku 2018. 

 

Zajistit odpovídající monitorování vlivu odběru podzemních vod na úroveň hladiny podzemních vod, na průtoky ve vodních 
tocích a na cenné ekosystémy. 

Plněno. V rámci režimního měření hladin podzemních vod a sledování jejich jakosti se pravidelně monitoruje cca 200 vrtů a 
2 profily povrchových vod. Režimní měření se zaměřuje na nejproblematičtější a nejzranitelnější lokality. Rovněž se jím 
kontroluje, aby nedocházelo k poškozování ekosystémů a odběru statických zásob podzemních vod.  

Krajský úřad tuto problematiku řeší tím, že nepovoluje další odběry. Jako příklad lze použít Borkovické blata, kde se voda již 
neodebírá. V rámci programu Lesů ČR (Vracíme vodu lesu) je v plánu tuto lokalitu opět zaplnit vodou. Aktivní je v této 
oblasti i NP Šumava. 

 

A.3.4. Turistika a rekreace 

Cíle 

1. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizaci záměrů  pro rozvoj 

cestovního ruchu, především záměrů lokalizovaných do volné krajiny (mimo zastavěná území 

obcí) 

Plněno. Regulace probíhá v rámci územního plánování včetně závazných stanovisek. 

2. Podpora ekologicky šetrných forem cestovního ruchu a ekoturismu 

Plněno prostřednictvím dotačních programů kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu. 

3. Snižování negativních vlivů cestovního ruchu na přírodu a krajinu 

Plněno. Dochází k tomu ve spolupráci se spolkem KRASEC a Jihočeské centrály cestovního 

ruchu. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizaci záměrů pro rozvoj 

cestovního ruchu, především u záměrů lokalizovaných ve volné krajině 

Podporovat realizaci nových staveb cestovního ruchu přednostně v návaznosti na zastavěná a zastavitelná území obcí, ve 
výjimečných případech při lokalizaci nových staveb cestovního ruchu ve volné krajině minimalizovat střety s cennými částmi 
krajiny, tyto stavby lokalizovat v dostatečné vzdálenosti od maloplošných zvláště chráněných území, registrovaných VKP, 
segmentů ÚSES. 

Plněno. Regulace probíhá v rámci územního plánování včetně závazných stanovisek (např. Vrbenské rybníky). 

 

2. Podpora ekologicky šetrných forem cestovního ruchu a ekoturismu 

Podporovat udržitelné formy cestovního ruchu zejména ekoturistiku a ekoagroturistiku. 

Plněno. Příspěvková organizace Jihočeského kraje – Jihočeská centrála cestovního ruchu tyto formy cestovního ruchu 
podporuje (např. projekty Síť elektrokol, Památky žijí nebo Kultura a příroda na zeleném pásu). 
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3. Snižování negativních vlivů cestovního ruchu na přírodu a krajinu 

Podporovat ekologicky šetrnou dopravu v turisticky atraktivních územích. 

Plněno. Např. autobusové zelené linky do CHKO a NP Šumava. 

Podporovat zpřístupňování krajiny budováním polních cest, cyklostezek, pěších turistických tras, naučných a tematických 
stezek. 

Plněno – např. dotačními programy kraje a prostřednictvím Jihočeské centrály cestovního ruchu. Krajský úřad zároveň 
instaluje informační tabule, realizuje naučné stezky či rozhledny (např. stezky a tabule na Borkovických blatech, v plánu 
jsou i Vrbenské rybníky a Orty). Podobně jsou na tom i správy CHKO a NP. 

Podporovat zavádění environmentálních systémů řízení a hodnocení v cestovním ruchu. 

Částečně plněno, např. prostřednictvím Jihočeské centrály cestovního ruchu. Mělo by být i součástí Koncepce rozvoje 
cestovního ruchu v Jihočeském kraji, která se v současnosti zpracovává. 

Nepodporovat hromadné sportovní a kulturní akce v území přírodně cenných a zranitelných či v jejich blízkosti. 

Plněno, kraj tyto akce nepodporuje, respektive reguluje jejich průběh. 

Podporovat šetrné využívání přírodních zdrojů (nejčastěji slatina) pro lázeňství s návratem použité slatiny zpět. 

Plněno. K obnově těchto lokalit dochází prostřednictvím spolupráce s Lesy ČR a dále i prostřednictvím projektu Life: CZ-SK 
South LIFE. 

Podporovat spolupráci subjektů v oblasti ochrany přírody a cestovního ruchu za účelem vytvoření nabídky ekologicky 
šetrných produktů cestovního ruchu. 

Plněno prostřednictvím spolku KRASEC a Jihočeské centrály cestovního ruchu. 

Podporovat ekologickou výchovu veřejnosti v oblasti cestovního ruchu. 

Plněno prostřednictvím činností spolku KRASEC a Jihočeské centrály cestovního ruchu. Krajský úřad rovněž vyhlašuje 
dotační program: Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta. Tento program byl pro roky 2020 a 2021 zrušen, ale 
v následujících letech by měl opět pokračovat. 

Podporovat rozvoj šetrných forem cestovního ruchu mimo tradičně navštěvované lokality. 

Plněno prostřednictvím činností spolku KRASEC a Jihočeské centrály cestovního ruchu. 

 

A.3.5. Doprava 

Cíle 

1. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizaci  dopravních staveb 

Plněno. Dochází k tomu v rámci kompetencí krajského úřadu při povolování staveb, také ve 

spolupráci s AOPK. 

2. Odstraňování závad z hlediska přírody a krajiny na stávající silniční a    železniční síti Jihočeského 

kraje 

Plněno. Řešeno např. v rámci projektu Interreg - Connecting Nature AT-CZ. 

3. Podpora ekologicky šetrných forem dopravy 

Plněno např. dotačním programem kraje. Cyklostezky částečně řeší i studie Město a voda 2020 

(v rámci Českých Budějovic). 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizaci dopravních staveb 

Minimalizovat střety nových dopravních staveb s cennými částmi krajiny, preferovat taková technická řešení dopravních 
staveb, která budou ohleduplná k okolní krajině. 

Plněno. K minimalizaci střetů dochází v rámci kompetencí krajského úřadu při povolování staveb (ve spolupráci s AOPK). 

Zajistit odpovídající průchodnost tělesa dopravní stavby pro živočichy. 

Plněno. Řešeno např. v rámci Interreg - Connecting Nature AT-CZ. Výstupem projektu je mapa na GIS JČK zobrazující 
migrační koridory a kritická místa koridorů, která nejsou uvedena v datech AOPK. Vrstvy však nejsou ke stažení a chybí 
podrobnější zdůvodnění kritických míst, se kterými by se dalo dále pracovat (jako např. v případě dat AOPK). Tato sekce je 
navíc na GIS JČK špatně dohledatelná. 
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Výskyt problematických míst pro migraci živočichů řeší i sekce Aplikovaná ochrana přírody mapového serveru AOPK, která 
mapuje např. kolizní místa na komunikacích pro obojživelníky nebo průchodnost krajiny pro velké savce: 
https://aopkcr.maps.arcgis.com. 

Realizovat dostatečné výsadby doprovodných dřevin odpovídající místním poměrům. 

Plněno. Krajský úřad se na výsadbách dřevin podílel zejména v rámci projektů Interreg - Connecting Nature AT-CZ, Interreg – 
Klimatická zeleň (Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury) a CZ-SK South LIFE.  

Zajistit ochranu cenných biotopů před splachovými vodami z vozovky. 

Plněno. 

 

2. Odstraňování závad z hlediska přírody a krajiny na stávající silniční a železniční síti 

Jihočeského kraje 

Na vybraných úsecích komunikací navrhnout a realizovat opatření pro minimalizaci střetů vozidel s živočichy (oplocení 
exponovaných úseků, budování migračních prostupů). 

Plněno. Řešeno např. v rámci projektu Connecting Nature AT-CZ. Mimoto krajský úřad podporuje i instalaci pachových 
ohradníků. 

Provádět pravidelnou údržbu dřevin podél dopravních staveb, za uhynulé jedince průběžně doplňovat nové. 

Plněno - viz např. webové stránky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (https://www.susjk.cz), kde je možné nahlásit 
závady na komunikacích včetně nebezpečné zeleně. 

Optimalizovat technologie zimní údržby (především dávky posypových solí), v odůvodněných případech vyloučit používání 
posypových solí nebo odvádět splachové vody z vozovky mimo cenné biotopy. 

Plněno, ale pouze v blízkosti cenných biotopů. 

Zajišťovat včasný a pravidelný úklid inertních posypových materiálů po zimní sezóně. 

Plněno. 

 

3. Podpora ekologicky šetrných forem dopravy 

Podporovat cyklistickou dopravu včetně dalšího rozvoje vhodně situovaných cyklostezek (za podmínky odpovídající ochrany 
cenných biotopů). 

Plněno prostřednictvím dotačních programů kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu. 

Podporovat a upřednostňovat dopravu šetřící životní prostředí, tj. zejména hromadnou dopravu a integrované dopravní 
systémy před dopravou individuální. 

Plněno prostřednictvím dotačních programů kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu. Např. autobusové zelené linky do 
CHKO a NP Šumava. 

 

A.3.6. Ochrana nerostného bohatství a těžba nerostných surovin 

Cíle 

1. Zajištění rovnováhy mezi potřebami a těžbou nerostných surovin v Jihočeském kraji 

Zatím neplněno. Problematiku ochrany nerostného bohatství a těžby by měla řešit 

aktualizovaná Regionální surovinová politika Jihočeského kraje. 

2. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při těžbě nerostných surovin 

Plněno. V rámci procesu územního plánování či v rámci procesu povolování těžby lze hájit 

přírodně cenná území.  

3. Zajištění odpovídající rekultivace těžeben po ukončení těžby 

Plněno pouze částečně. Aktualizovaná Regionální surovinová politika kraje by měla řešit i 

rekultivace. 
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Opatření k naplnění cílů 

1. Zajištění rovnováhy mezi potřebami a těžbou nerostných surovin v Jihočeském kraji 

Zpracovat prognózu potřeby nerostných surovin v Jihočeském kraji. 

Zatím neplněno. Tuto problematiku by měla řešit Aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje. V roce 2018 
Zastupitelstvo kraje schválilo aktualizaci tohoto dokumentu s tím, že aktualizace měla být zahájena v roce 2019 a trvat cca 
tři roky. Aktualizaci zpracovává Česká geologická služba. 

Zpracovat návrh pokrytí potřeby nerostných surovin v Jihočeském kraji ze stávajících zdrojů, z budoucích zdrojů, případně z 
dovozu, v návrhu zohlednit zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Zatím neplněno. Tuto problematiku by měla řešit Aktualizace Regionální surovinové politiky. 

Zpracovat revizi ložisek nerostných surovin na území Jihočeského kraje, identifikovat možné střety se zájmy ochrany přírody 
a krajiny a navrhnout řešení (rebilance ložisek a převody zásob mezi zásoby vázané). 

Zatím neplněno. Totéž jako předchozí dvě opatření. 

Do výše uvedených materiálů zařadit i problematiku rašeliny, která není dle horního zákona klasifikována jako nerost. 

Zatím neplněno. Problematika rašeliny bude řešena v rámci Aktualizace Regionální surovinové politiky. 

 

2. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při těžbě nerostných surovin 

Nepodporovat navrhování nových dobývacích prostorů a rozšiřování stávajících do území cenných z hlediska ochrany 
přírody a krajiny. 

Plněno. V rámci procesu ÚP či v rámci procesu povolování těžby lze hájit přírodně cenná území. 

Podporovat způsoby těžby s pozitivními vlivy na vybrané druhy, které jsou vázané na 

prostředí těžeben. 

Plněno, a to zejména ve spolupráci s vlastníky a uživateli těžeben. Území lze orgány ochrany přírody ovlivnit před i po 
realizaci rekultivačního plánu. 

 

3. Zajištění odpovídající rekultivace těžeben po ukončení těžby 

Zpracovat přehled těžeben na území Jihočeského kraje, přepokládaných způsobů jejich rekultivace po ukončení těžby a 
současného stavu bioty (fauny a flóry). V případě existence cenných biotopů nebo výskytu zvláště chráněných druhů 
navrhnout a prosazovat takový způsob rekultivace, který umožní zachování těchto biotopů (revitalizace území s využitím 
přírodních procesů), před standardní zemědělskou nebo lesnickou rekultivací. 

Plněno pouze částečně. Aktualizovaná Regionální surovinová politika kraje by měla řešit i rekultivace. 

 

A.3.7. Odpadové hospodářství 

Cíle 

1. Trvale udržitelné nakládání s odpady na území Jihočeského kraje preferující snižování produkce 

odpadů, třídění, recyklaci, využívání odpadů jako druhotných surovin a s minimálními nároky 

na zábor ploch ve volné krajině (výstavba nových skládek) 

Plněno. Cíle v oblasti nakládání s odpady pro Jihočeský kraj jsou zakotveny v Plánu 

odpadového hospodářství. 
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Opatření k naplnění cílů 

1. Trvale udržitelné nakládání s odpady na území Jihočeského kraje preferující snižování 

produkce odpadů, třídění, recyklaci a využívání odpadů jako druhotných surovin, s 

minimálními nároky na zábor ploch ve volné krajině (výstavba nových skládek) 

Podporovat třídění, recyklaci, využívání odpadů jako druhotných surovin, energetické 

využívání odpadů a používání vratných obalů. 

Plněno – např. prostřednictvím webových stránek Odboru ŽP: https://zp.kraj-jihocesky.cz/odpady.html, spoluprací se 
společností EKO-KOM a.s. a podporou aktivit spolku KRASEC. 

Podporovat aktivity (výrobní procesy, chování obyvatel atd.) preferující snižování produkce odpadů. 

Plněno – viz přechozí opatření. 

Nepodporovat výstavbu nových skládek nad rámec nezbytné potřeby Jihočeského kraje. 

Plněno. Výstavba nových skládek není povolována v souladu s novou legislativou o odpadech. V současné době jsou 
povolovány pouze další etapy skládek provozovaných v režimu zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Podporovat zahušťování sítě sběrných míst odpadů a rozšiřování mobilního sběru odpadů. 

Plněno. 

Podporovat zavedení odděleného sběru a zpracování organicky rozložitelných odpadů. 

Plněno. V Jihočeském kraji je v současnosti (květen 2021) povoleno 93 kompostáren, z toho 59 je kompostáren povolených 
podle § 14 odst. 1 a 46 malých zařízení podle § 14 odst. 2. Jedna kompostárna a bioplynová stanice pro energetické využití 
odpadů a vedlejších živočišných produktů (Kompostárna Jarošovice) je povolena v režimu zákona o integrované prevenci (ve 
znění pozdějších předpisů). Mimo tyto kompostárny jsou na území kraje provozovány také komunitní kompostárny. 

Předcházet nelegálnímu nakládání s odpady a vzniku „černých skládek“. 

Vznik „černých skládek“ je eliminován v souladu s platnou legislativou. 

Podporovat informovanost o problematice nakládání s odpady. 

Plněno – např. prostřednictvím webových stránek Odboru ŽP nebo činností spolku KRASEC. 

Jihočeský kraj zároveň spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.,  se kterou pravidelně organizuje 
Jihočeskou informační kampaň. Tato kampaň je zaměřena na vzdělávání mladé generace v oblasti nakládání s odpady. 

 

A.3.8. Energetika a ochrana ovzduší 

Cíle 

1. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při přípravě a realizaci energetických staveb 

Plněno zejména v rámci vydávání závazných stanovisek. 

2. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při produkci biomasy pro energetické potřeby 

Plněno, např. podporou aktivit spolku Krasec (Krajská síť environmentálních center), který 

sdružuje organizace v Jihočeském kraji. 

3. Zlepšení a udržení kvality ovzduší v Jihočeském kraji 

Plněno. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při přípravě, realizaci a provozu 

energetických staveb 

Nepodporovat výstavbu větrných elektráren a velkoplošných fotovoltaických systémů 

v územích klasifikovaných jako nevhodná z hlediska krajinného rázu (viz kapitola B.1.1. Krajina a krajinný ráz). 

Plněno. Krajský úřad v těchto územích nepodporuje výstavbu větrných elektráren a velkoplošných fotovoltaických systémů. 
V kraji se v současné době (květen 2021) nenachází žádná větrná elektrárna. 
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V územích s vysokou hodnotou krajinného rázu (viz kapitola B.1.1. Krajina a krajinný ráz) podporovat při realizaci nových a 
rekonstrukci stávajících vedení VVN a VN sdružování vedení na společné stožáry, v případě VN podporovat podzemní 
kabelová vedení. 

Plněno v rámci vydávání závazných stanovisek. 

U nových a při rekonstrukci stávajících vzdušných elektrických vedení VN a VVN podporovat instalaci stožárů, u nichž je 
minimalizováno riziko usmrcení ptáků elektrickým výbojem. 

Plněno v rámci vydávání závazných stanovisek. 

Nepodporovat výstavbu malých vodních elektráren v cenných úsecích vodních toků. 

Plněno v rámci vydávání závazných stanovisek. 

 

2. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny při produkci biomasy pro energetické 

potřeby 

Podporovat poradenství (šíření pravdivých a vyvážených informací) v oblasti pěstování energetických plodin (případně 
GMO). 

Plněno. Např. podporou aktivit spolku KRASEC. 

 

3. Zlepšení a udržení kvality ovzduší v Jihočeském kraji 

Podporovat aktivity, které přispívají ke snižování imisních koncentrací SO2, NOx, a troposférického ozónu. 

Částečně plněno, kraj např. poskytuje finanční podporu na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva a podporuje šetrné 
formy dopravy. 

Snižování emisí SO2 a NOx v Jihočeském kraji lze přičíst navyšujícímu se podílu spalované biomasy a s tím související nižší 
spotřebě uhlí a instalovanému odsíření a denitrifikaci spalin především u tepláren v Plané nad Lužnicí, Českých Budějovicích, 
Strakonicích, Písku a Táboře. 

 

A.3.9. Územní plánování 

Cíle 

1. Zajištění vzájemné kompatibility a pravidelné aktualizace vrstev (databáze) ochrany přírody a 

krajiny v geografickém informačním systému Jihočeského kraje (GIS JČK) a v územně 

analytických podkladech (ÚAP) 

Plněno. Vzájemná kompatibilita a aktualizace probíhá na základě stavebního zákona. 

2. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny v zásadách územního rozvoje (ZÚR) Jihočeského 

kraje a v územních plánech obcí 

Plněno. Ochrana volné krajiny je zakotvena v ZÚR JČK. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Zajištění vzájemné kompatibility a pravidelné aktualizace vrstev (databáze) ochrany 

přírody a krajiny v geografickém informačním systému Jihočeského kraje (GIS JČK) a v 

územně analytických podkladech (ÚAP) 

Použít generel nadregionálního a regionálního ÚSES Jihočeského kraje při zpracování zásad územního rozvoje (ZÚR) kraje a 
ÚPD obcí. 

Plněno. 

Podporovat zpracování chybějících generelů ÚSES (zejména lokální úroveň) a následné zapracování generelů ÚSES do 
územních plánů obcí a měst (přednostně tam, kde územní plán chybí nebo kde ÚSES není v územním plánu kvalitně 
vymezen). 

Plněno. 
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Zajistit vzájemnou kompatibilitu a pravidelnou aktualizaci vrstev (databáze) ochrany přírody a krajiny v GIS JČK a územně 
analytických podkladů (ÚAP), ZÚR a ÚPD měst a obcí. 

Plněno. Vrstvy ÚSES v GIS JČK jsou aktualizovány v rámci ÚAP. 

 

2. Zajištění odpovídající ochrany přírody a krajiny v územně plánovacích podkladech a 

územních plánovacích dokumentacích 

Prosazovat zájmy ochrany přírody a krajiny v rozboru udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů (RURÚ 
ÚAP), v zásadách územního rozvoje (ZÚR) Jihočeského kraje, v územních plánech obcí a v pořizovaných územních studiích. 

Plněno. 

V ZÚR Jihočeského kraje a v ÚPD obcí nové plochy pro výstavbu přednostně situovat v návaznosti na zastavěná území obcí a 
regulovat a omezovat výstavbu ve volné krajině s výjimkou staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

Plněno. Ochrana volné krajiny je zakotvena v ZÚR JČK, viz např. body 9) a, b, c nebo 46) d. 

 

A.3.10. Informační nástroje 

Cíle 

1. Vytvoření a provozování geografického informačního systému Jihočeského kraje (GIS JČK), 

jehož součástí budou informace (vrstvy) z oblasti ochrany přírody a  krajiny 

Splněno. Byl vytvořen GIS JČK, jehož součástí je i sekce Ochrana ŽP.  

2. Zvyšování environmentálního povědomí obyvatel 

Plněno. Kraj má koncepci EVVO (aktualizace je připravena ke schválení). V Jihočeském kraji 

funguje síť environmentálních center KRASEC. 

Opatření k naplnění cílů 

1. Vytvoření a provozování geografického informačního systému Jihočeského kraje (GIS JČK) 

jehož součástí budou informace (vrstvy) z oblasti ochrany přírody a krajiny 

Vytvořit GIS JČK. Stanovit odbory (a v nich konkrétní pracoviště) krajského úřadu odpovědné za aktualizace informačního 
systému, stanovit způsob a časový interval aktualizací jednotlivých informací v informačním systému a stanovit okruhy 
oprávněných osob s přístupem k informacím. 

Plněno s tím, že některé sekce GIS JČK jsou špatně dohledatelné (např. kritická místa migračních koridorů) nebo v nich nelze 
filtrovat jednotlivé vrstvy. To se týká např. památných stromů nebo VKP v sekci ÚAP. 

Do GIS JČK vložit vybrané informace (vrstvy) z oblasti ochrany přírody a krajiny. Umožnit beze švů kombinovat prostorová 
data z různých zdrojů, dosáhnout toho, aby data byla sbírána a vytvářena jen jednou (nebyla duplována) a primárně 
spravována na takové úrovni, kde se tomu tak děje nejefektivněji (MŽP, KÚ, ORP, AOPK ČR, Správy příslušných NP a CHKO) a 
aby je bylo možné strukturovaně poskytovat dále (licencování, oddělení úrovní dat podle jejich citlivosti). 

Splněno. Vybrané vrstvy byly do GIS JČK vloženy a jsou dostupné v sekci Ochrana ŽP: https://geoportal.kraj-
jihocesky.gov.cz/javascript/ozp/ 

Zajišťovat průběžnou aktualizaci vlastních údajů a průběžný převod aktualizovaných údajů z jiných informačních systémů 
(informační systémy Ministerstva životního prostředí, AOPK ČR, příslušných NP a CHKO) do GIS JČK. 

Plněno. K průběžné aktualizaci a převodu dat do GIS JČK dochází. Dochází např. k průběžné aktualizaci a převodu dat mezi 
GIS JČK a drusop.nature.cz, a to i z VZCHÚ. Krajský úřad rovněž zadává data do NDOP (Nálezové databáze ochrany přírody), 
kterou spravuje AOPK.  

Umožnit a zajistit strukturovaný přístup k jednotlivým vrstvám GIS JČK (vysoká úroveň přístupu - KÚ, střední - veřejná správa 
na obcích, ÚSO, AOPK, příslušné Správy NP a CHKO, běžná - soukromý sektor, veřejnost, univerzity, NGO) zejména 
prostřednictvím mapových služeb (WMS) za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití. 

Plněno částečně. Krajský úřad umožňuje přístup k jednotlivým vrstvám GIS JČK. Sekce Ochrana ŽP pro veřejnost přístup dat 
prostřednictvím WMS nenabízí. 
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Usnadnit práci s GIS JČK (vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný účel a 
zpřístupnění informace za jakých podmínek je možné tato data využít) prostřednictvím zpracování relevantních metadat ke 
každé vkládané datové vrstvě. 

Plněno. Zpracování relevantních metadat k jednotlivým vrstvám proběhlo. 

Postupně upravovat strukturu celého GIS JČK tak, aby naplňoval Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o 
zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a jejích témat. 

Plněno. Sekce Ochrana ŽP v GIS JČK je v souladu s INSPIRE. 

Podporovat aktivity prezentující GIS JČK a tím přispívat k jeho využívání a prohloubení znalostí veřejnosti o přírodě a krajině 
na území kraje. 

Částečně plněno. Na GIS JČK je sekce Ochrana ŽP snadno dohledatelná. Chybí však lepší propojení mezi webovými 
stránkami Odboru životního prostředí a GIS JČK. 

 

2. Zvýšení environmentálního povědomí obyvatel 

Podporovat realizaci a informovanost o dobrovolných nástrojích ochrany životního prostředí v podnicích (systém 
environmentálního řízení – EMS, produkty s ekoznačkou ČR, environmentálně šetrné technologie, nejlepší dostupné techniky 
– BAT apod.). 

Plněno. Krajský úřad tyto nástroje podporuje zejména prostřednictvím činnosti spolku KRASEC. 

Podporovat vzdělávací nebo zábavně-informační programy, exkurze, praktická cvičení apod. ve školách, zařízeních předškolní 
výchovy a v zařízeních mimoškolní výchovy (ekocentra, zájmové kroužky apod.). 

Plněno. Např. prostřednictvím dotačního programu kraje. Kraj má koncepci EVVO (aktualizace je připravena ke schválení). V 
Jihočeském kraji zároveň funguje síť environmentálních center KRASEC. 

Informace a fotky z akcí lze najít např. na webových stránkách odboru ŽP – Environmentální vzdělávání a výchova. 

Podporovat zřizování a údržbu naučných stezek, informačních panelů apod. seznamujících veřejnost vhodnou formou s 
přírodními hodnotami významných lokalit na území kraje. 

Plněno – viz předchozí opatření. 

Podporovat vydávání informačních materiálů, přístupnou formou psaných odborných studií či pořádání přednášek o 
přírodních hodnotách kraje. 

Plněno. Kraj podporuje vydávání publikací s touto tématikou: Ptáci jižních Čech, Denní motýli a vřetenušky jižních Čech, Za 
nerosty Písecka atd. (viz webové stránky odboru ŽP). 

Podporovat vytváření obecních a městských webových stránek věnovaných problematice ochrany přírody a krajiny. 

Plněno. 

 

A.3.11. Ekonomické nástroje 

Žádné cíle a opatření zde nebyly stanoveny. 

A.3.12. Veřejná správa do úrovně kraje 

Cíle 

1. Vzájemná spolupráce, koordinace a informování v ochraně přírody a krajiny 
Plněno, např. v rámci projektů Interrreg – Connecting Nature AT-CZ a LIFF 

2. Využívání GIS JČK 
Plněno. 

3. Podpora nevládních organizací 
Plněno. Krajský úřad podporuje EVVO a záchranné stanice pro handicapované živočichy. 
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Opatření k naplnění cílů 

1. Vzájemná spolupráce, koordinace a informování v ochraně přírody a krajiny 

Zpracovávat potřebné metodické pokyny v jednotlivých oblastech ochrany přírody a krajiny pro potřeby nižších stupňů 
veřejné správy a pro potřeby veřejnosti. Zajistit dostatečnou informovanost o zpracovaných metodikách. 

Plněno. 

Organizovat semináře k vybraným problematikám v ochraně přírody a krajiny pro nižší stupně veřejné správy a pro 
veřejnost. 

Plněno, např. v rámci projektu Interrreg – Connecting Nature AT-CZ, kdy proběhlo několik setkání na Šumavě a 
v Rakousku (se zaměřením na rašeliniště). 

 

2. Využívání GIS JČK 

Zajišťovat možnost využívání GIS JČK v oblasti ochrany přírody a krajiny nižším stupňům veřejné správy a dalším 
subjektům. 

Plněno. Data z jednotlivých vrstev sekce Ochrana ŽP využívají i další orgány ochrany přírody a státní správy. 

Zajišťovat průběžnou výměnu informací mezi GIS JČK a jinými informačními systémy dle kapitoly C.10. Informační 
nástroje. 

Plněno. Průběžná výměna informací probíhá např. mezi GIS JČK a drusop.nature.cz, včetně dat z VZCHÚ. Kraj rovněž 
zadává data do NDOP, kterou spravuje AOPK. 

 

3. Podpora nevládních organizací 

Podporovat činnost organizací, které se zabývají problematikou ochrany přírody a krajiny. 

Plněno prostřednictvím podpory EVVO (spolek KRASEC), podporou záchranných stanic pro handicapované živočichy nebo 
vydáváním publikací jako např. Ptáci jižních Čech nebo Denní motýli a vřetenušky jižních Čech. 
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B. ANALYTICKÁ ČÁST 

B.1. VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Jihočeský kraj představuje poměrně geograficky uzavřený celek, jehož jádro tvoří jihočeská kotlina 

s Českobudějovickou a Třeboňskou pánví. Na jihozápadě je obklopena Šumavou, na severozápadě 

výběžky Brd, na severu Středočeskou žulovou vrchovinou, na východě Českomoravskou vrchovinou a 

na jihovýchodě Novohradskými horami. Kraj má rozlohu 10 058 km2, což je 13 % rozlohy ČR. Převážná 

část území leží v nadmořské výšce 400-600 m n. m. Nejvyšším místem je šumavský vrchol Plechý 

(1 378 m n. m.), místem s nejnižší nadmořskou výškou je hladina Orlické přehrady (330 m n. m.).  

Životní prostředí kraje lze v rámci ČR charakterizovat jako méně narušené. Zejména zvláště chráněná 

území přírody (ZCHÚ, Natura 2000, smluvně chráněná území), tvořící cca 26 % rozlohy kraje, jsou 

oblastmi vysoké úrovně životního prostředí. Budějovická a Táborská sídelní aglomerace jsou naopak 

oblastmi s narušeným až silně narušeným životním prostředím. 

Základní představu o Jihočeském kraji v porovnání s ostatními kraji České republiky udává následující 

tabulka, ve které je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých ploch na území jednotlivých krajů a 

průměrné hodnoty pro celou ČR. 

Tabulka 1: Bilance zemědělské půdy dle evidence KN ve srovnání s ostatními kraji ČR  

% výměry kraje 
Zemědělská 

půda 

z toho 

Orná půda Trvalý travní porost Zahrada, ovocný sad 

Česká republika 53,3 37,2 13,0 2,7 

Hlavní město Praha 39,4 28,3 2,0 9,2 

Středočeský kraj 60,2 49,4 6,9 3,6 

Jihočeský kraj 48,6 30,2 16,8 1,5 

Plzeňský kraj 49,3 32,7 14,8 1,8 

Karlovarský kraj 37,6 15,8 20,6 1,1 

Ústecký kraj 51,4 33,6 13,9 2,8 

Liberecký kraj 44,1 19,6 21,5 2,9 

Královéhradecký kraj 58,1 39,0 15,6 3,5 

Pardubický kraj 59,7 42,8 13,9 3,0 

Kraj Vysočina 60,0 46,2 12,1 1,7 

Jihomoravský kraj 58,8 48,5 4,2 3,5 

Olomoucký kraj 52,5 38,6 10,9 2,8 

Zlínský kraj 48,5 29,7 15,2 3,5 

Moravskoslezský kraj 50,3 30,7 16,0 3,6 

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2020 

Tabulka 2: Bilance nezemědělské půdy ve srovnání s ostatními kraji ČR 

% výměry kraje 
Nezeměděl- 

ská půda 

z toho 

Lesní 
pozemek 

Vodní 
plocha 

Zastavěná 
plocha 

 a nádvoří 

Ostatní 
plocha 

Česká republika 46,7 33,9 2,1 1,7 9,0 

Hlavní město Praha 60,6 10,6 2,2 10,2 37,5 

Středočeský kraj 39,8 27,5 1,9 2,0 8,4 

Jihočeský kraj 51,4 37,8 4,4 1,1 8,0 
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% výměry kraje 
Nezeměděl- 

ská půda 

z toho 

Lesní 
pozemek 

Vodní 
plocha 

Zastavěná 
plocha 

 a nádvoří 

Ostatní 
plocha 

Plzeňský kraj 50,7 40,4 1,6 1,3 7,5 

Karlovarský kraj 62,4 43,8 2,2 0,9 15,6 

Ústecký kraj 48,6 30,7 2,0 1,8 14,1 

Liberecký kraj 55,9 44,7 1,5 1,6 8,1 

Královéhradecký kraj 41,9 31,2 1,6 1,9 7,1 

Pardubický kraj 40,3 29,8 1,5 1,6 7,3 

Kraj Vysočina 40,0 30,6 1,8 1,3 6,3 

Jihomoravský kraj 41,2 28,1 2,2 2,0 8,9 

Olomoucký kraj 47,5 35,4 1,2 1,6 9,3 

Zlínský kraj 51,5 40,1 1,3 1,8 8,2 

Moravskoslezský kraj 49,7 35,8 2,2 2,2 9,6 

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2020 

Pro Jihočeský kraj jsou charakteristické vodní plochy, které zaujímají největší podíl plochy ze všech 

krajů (4,4 %) a jejich zastoupení je tak výrazně vyšší, než je celostátní průměr. Oproti 

celorepublikovému průměru má Jihočeský kraj mírně více trvalých travních porostů i lesních pozemků, 

naopak méně plochy zaujímá orná půda, ovocné sady a zahrady, zastavěné plochy a ostatní plochy, 

nicméně v rámci krajů se nejedná o extrémní hodnoty, spíše nevybočuje z průměru. 

Výraznější změny podílu druhů pozemků od zpracování poslední Koncepce (rok 2007) jsou u orné půdy 

(úbytek o 1,4 proc. bodu) a zastoupení TTP (přírůstek o 0,8 proc. bodu). Mírně přibylo i lesů (přírůstek 

o 0,4 proc. bodu), o 0,1 proc. bodu přibylo zástavby, ale o 0,1 proc. bodu ubylo ostatních ploch. 

Od roku 2007 vzrostl počet obyvatel Jihočeského kraje z 627 776 na 643 551 obyvatel (ČSÚ, k 1. 1. 

2021), hustota zalidnění kraje zůstává ve srovnání s republikovým průměrem nejnižší, 64 obyv./km2. 

Zalidnění kraje je značně nerovnoměrné. V pěti největších městech, kterými jsou České Budějovice, 

Tábor, Písek, Strakonice a Jindřichův Hradec, žije téměř třetina obyvatel. Proti roku 2006 došlo 

ve čtyřech z nich k úbytku obyvatel v řádu několika set (České Budějovice, -424) až více set (Tábor, -

1779, Jindřichův Hradec, -1474), u Písku naopak počet obvytel vzrostl (+502). Naproti tomu nejmenší 

obce do 200 obyvatel tvoří něco málo přes třetinu z celkového počtu obcí, ale žije v nich pouze 4,1 % 

obyvatel kraje. Největším městem jsou České Budějovice s 94 tis. obyvateli a jsou přirozeným centrem 

kraje. Dalšími velkými městy nad 20 tisíc obyvatel jsou Tábor (34 tis. obyv.), Písek (30 tis. obyv.), 

Strakonice (22 tis. obyv.) a Jindřichův Hradec (21 tis. obyv.). Celkem je v kraji v současné době 624 

samosprávných obcí. 

B.2. SPRÁVNÍ RÁMEC OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

B.2.1. Správní obvod Jihočeského kraje a jeho kompetence 

Správu zajišťuje Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Sídlo: hlavní budova – U Zimního 

stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 76; druhá budova – B. Němcové 49/3, České Budějovice, 370 

76, www.kraj-jihocesky.cz 

  

http://www.kraj-jihocesky.cz/
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Působnost kraje v ochraně přírody a krajiny: 

Kraje zpracovávají ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce a strategie 

ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, 

národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku a ochranná pásma těchto zvláště chráněných 

území anebo o vojenské újezdy. 

Krajské úřady ve svém správním obvodu, dle ZOPK, v aktuálním znění k 1. 1. 2021, nejde-li o území 

národního parku nebo chráněné krajinné oblasti a ochranná pásma těchto zvláště chráněných 

území anebo o vojenské újezdy vykonávají následující: 

• vydávají nařízení o zřízení přírodního parku včetně omezení využití jeho území a nařízení 

o zřízení a zrušení přírodní rezervace a o zřízení a zrušení přírodní památky včetně stanovení 

jejich bližších ochranných podmínek a zajišťují péči o tato území 

• na území přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní památky mohou omezit vstup 

z důvodu ochrany přírody, není-li k tomu příslušné ministerstvo životního prostředí 

• vydávají souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách přírodních 

rezervací a přírodních památek 

• vydávají předchozí souhlasy k činnostem na území ochranných pásem  přírodních rezervací 

a přírodních památek 

• zajišťují zpracování a schvalují plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky, zajišťují 

jejich realizaci 

• zajišťují péči o evropsky významné lokality, označují evropsky významné lokality, vydávají 

závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení obnovy 

evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů ochrany  

• vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech, uzavírají smlouvy o způsobu hospodaření 

v ptačích oblastech 

• sjednávají smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich 

ochranných pásem 

• sjednávají a zrušují smluvní ochranu, předávají dokumentaci o těchto územích do ústředního 

seznamu ochrany přírody 

• udělují výjimky ze zákazu v přírodních rezervacích a přírodních památkách  

• povolují výjimky ze zákazů poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality 

• povolují výjimky ze zákazů u zvláště chráněných nerostů 

• udělují výjimky ze zákazů stanovených pro jeskyně a vydávají povolení k činnostem 

v jeskyních vydávají stanoviska ke koncepcím a záměrům, které mohou ovlivnit území evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti a ukládají kompenzační opatření 

• vydávají předchozí stanovisko k nezbytným zásahům do přirozeného vývoje ohrožených druhů 

živočichů  

• ukládají rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a 

zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů 

• povolují výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů  

• uzavírají dohody o způsobu hospodaření 
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• stanovují fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla 

způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě 

takovou činnost zakázat 

• ukládají pokuty 

• odebírají nedovoleně držené jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu 

• mohou požadovat prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště 

chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv 

• zajišťují záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

• vydávají osvědčení o evidenci a souhlas pro zvláště chráněné živočichy 

• vydávají předchozí souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

• ustanovují stráž přírody na svém území 

• vymezují a hodnotí regionální systém ekologické stability 

• vydávají závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských 

osnov 

• rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích 

• rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu po neoprávněných 

zásazích a ukládají provedení náhradních opatření k nápravě 

• uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou 

působností a k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska chráněných zájmů   

• vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod, předávají 

dokumentaci vyhlášených přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásem 

do ústředního seznamu, změny ohlašují příslušnému katastrálnímu úřadu 

• zajišťují zpracování, oznamují a projednávají záměry na vyhlášení a návrhy právních předpisů, 

kterými se vyhlašují přírodní rezervace, přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště 

chráněných území 

• podávají návrhy na vyvlastnění za účely ochrany přírody a krajiny 

• vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny spolupracují s ostatními správními úřady a 

orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělání 

• jsou odvolacími orgány proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním 

úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

B.2.2. Správní obvody obcí s rozšířenou působností a jejich kompetence 

Na území Jihočeského kraje je ustanoveno 17 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP), 

kterými jsou: České Budějovice, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou (okres České Budějovice), Český 

Krumlov, Kaplice (okres Český Krumlov), Dačice, Jindřichův Hradec, Třeboň (okres Jindřichův Hradec), 

Milevsko, Písek (okres Písek), Prachatice, Vimperk (okres Prachatice), Blatná, Strakonice, Vodňany 

(okres Strakonice), Soběslav, Tábor (okres Tábor). Obce s rozšířenou působností jsou mezičlánkem 

veřejné správy mezi kraji a obcemi. 

Působnost ORP v ochraně přírody a krajiny: 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park nebo 

chráněnou krajinnou oblast nebo jejich ochranné pásmo vykonávají následující: 
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• vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 

významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, 

pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek a pokud se zároveň nejedná o území 

evropsky významné lokality 

• vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě 

lesních cest a lesních melioračních systémů 

• rozhodují o omezení nebo zákazu rušivé činnosti, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy 

• rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování 

nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů 

• vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a 

k rozšiřování kříženců do krajiny 

• rozhodují o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků 

• ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin; přijímají oznámení o kácení 

dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin 

• požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu k paleontologickým 

nálezům 

• vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit 

nebo změnit krajinný ráz 

• rozhodují o vyhlášení přechodně chráněné plochy 

• mohou vyzvat k prokázání zákonného původu zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných 

živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv 

• rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu po neoprávněných 

zásazích a ukládají provedení přiměřených náhradních opatření 

• v případě volně žijících ptáků vydávají osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného 

v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení, ověřují původ a vydávají rozhodnutí, kterým 

se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v 

lidské péči 

• vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability 

• vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody ve svém správním obvodu, 

• ukládají fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit 

nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost 

zakázat 

• vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny 

• rozhodují o možnosti a podmínkách uvedení do původního stavu a ukládají povinnosti 

provést přiměřená náhradní opatření 

• uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené 

působnosti a dále z hlediska přenesené působnosti obecních úřadů a pověřených obecních 

úřadů 

• ukládají pokuty za přestupky vyjma pokud se jedná o jedince druhů chráněných podle 

zvláštního právního předpisu 

• ukládají pokuty za protiprávní jednání vyjma pokud se jedná o jedince druhů chráněných 

podle zvláštního právního předpisu 

• vydává rozhodnutí o odebrání nedovoleně držené jedince, vyjma jedinců druhů chráněných 

podle   zvláštního právního předpisu 
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B.2.3. Správní obvody pověřených obcí a jejich kompetence 

V kraji bylo ustanoveno 38 správních obvodů obcí s pověřenými obecními úřady (POÚ): České 

Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Lišov, Nové Hrady, Trhové Sviny, Týn nad Vltavou a Zliv (okres 

České Budějovice), Český Krumlov, Horní Planá, Kaplice, Vyšší Brod (okres Česká Krumlov), České 

Velenice, Dačice, Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, Slavonice, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň (okres 

Jindřichův Hradec), Milevsko, Mirotice, Mirovice, Písek, Protivín (okres Písek), Netolice, Prachatice, 

Vimperk, Volary (okres Prachatice), Blatná, Strakonice, Vodňany, Volyně (okres Strakonice), Bechyně, 

Mladá Vožice, Sezimovo Ústí, Soběslav, Tábor, Veselí nad Lužnicí (okres Tábor) a VÚ Boletice. 

Pověřeným obecním úřadem se rozumí obecní úřad v obcích, které jsou stanoveny na základě zákona 

č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 

působností, v aktuálním znění k 1. 1. 2021.  

Působnost POÚ v ochraně přírody a krajiny: 

Obecní úřady pověřených obcí ve svém správním obvodu, nejde-li o národní park nebo chráněnou 

krajinnou oblast, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, 

přírodních památek a jejich ochranných pásem: 

• vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků, pokud se zároveň 

nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné krajinné prvky 

• sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném památném stromu; projednávají záměry na 

vyhlášení památných stromů, vydávají rozhodnutí o vyhlášení památných stromů, vymezení 

jejich ochranných pásem a zrušení ochrany památných stromů; předávají dokumentaci o 

památných stromech a smluvně chráněných památných stromech do ústředního seznamu  

• vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů, souhlasy ke stanoveným činnostem 

v ochranných pásmech památných stromů, povolují výjimky ze zákazů u památných stromů a 

uzavírají dohody, jde-li o památné stromy 

• vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a 

pěšin mimo zastavěné území obcí  

• podílejí se na vytváření ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod 

B.2.4. Obce a jejich kompetence 

Na území Jihočeského kraje se nachází 624 obcí a je stanoveno 1 624 katastrálních území. Od 1. ledna 

2016 došlo k osamostatnění obce Polná na Šumavě vyčleněním z Vojenského újezdu Boletice. 

Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním 

samosprávným společenstvím občanů, jehož územní celek je vymezen hranicemi obce. Je 

veřejnoprávní korporací, disponující vlastním majetkem a vystupující v právních vztazích svým jménem 

a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a 

o potřeby svých občanů, přičemž při plnění svých úkolů chrání rovněž veřejný zájem vyjádřený 

v zákonech a jiných právních předpisech. 

  

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=155&typ=r&refresh=yes&levelid=sp_262.htm
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Působnost obcí v ochraně přírody a krajiny: 

Obecní úřady ve svém správním obvodu vykonávají následující: 

• s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních 

památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště 

chráněných území povolují kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků 

vhodných k náhradní výsadbě  

• s výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vedou přehled o veřejně 

přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu  

Obrázek 1: Správní členění Jihočeského kraje 

 

Zdroj: ČÚZK, 2021, EKOTOXA s.r.o. 

B.2.5. Ministerstvo životního prostředí a jeho kompetence 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bylo zřízeno 19. prosince 1989 zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. 

k 1. lednu 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního 

prostředí. Sídlo: Vršovická 65, Praha 10, 100 10; OVSS II – Mánesova 3, České Budějovice, 370 01, 

www.env.cz. 

Rozsah jeho působnosti a pravomocí upravuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky, a dále celá řada zákonů upravujících ochranu 

jednotlivých složek životního prostředí a ekosystémů a zabývající se zdroji ohrožení. 

http://www.env.cz/
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Ministerstvo životního prostředí je i ústředním orgánem státní správy pro: 

• ochranu přirozené akumulace vod  

• ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod (na úseku vod je 

kompetence dělená s Ministerstvem zemědělství) 

• ochranu ovzduší 

• ochranu přírody a krajiny 

• ochranu zemědělského půdního fondu 

• výkon státní geologické služby 

• ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod  

• geologické práce a ekologický dohled nad těžbou 

• odpadové hospodářství 

• posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí (včetně těch, které přesahují 

hranice státu) 

• myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích 

• problematiku geneticky modifikovaných organismů a produktů 

• státní ekologickou politiku 

• zabezpečuje kompatibilitu s předpisy ES a dalšími mezinárodními smlouvami, k nímž se ČR 

zavázala 

Dále ministerstvo vykonává koordinaci postupu všech ministerstev a ostatních ústředních orgánů 

státní správy ve věcech životního prostředí a zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o životním 

prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území ČR. Ministerstvu životního prostředí jsou 

přímo podřízeny Česká inspekce životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR. 

Působnost MŽP v ochraně přírody a krajiny (výběr): 

• zpracovává ve spolupráci s kraji v samostatné působnosti prognózy a koncepce strategie 

ochrany přírody v České republice 

• koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost v oboru ochrany přírody a krajiny 

• spolupracuje s Ministerstvem školství České republiky v zajišťování ekologické výchovy a 

vzdělávání 

• zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a krajiny 

• podává Komisi zprávy a informace požadované právními předpisy Evropských společenství 

v oblasti ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť 

• vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody a krajiny 

• řídí činnost České inspekce životního prostředí, Agentury a správ národních parků 

• provádí vymezení a hodnocení nadregionálního systému ekologické stability 

• vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených rostlin a živočichů chráněných mezinárodními 

úmluvami 

• rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení, vede 

přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup 

• vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných 

okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití v národních přírodních 

rezervacích 
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• vydává souhlasy a povolení k vývozu paleontologických nálezů 

• vydává vyhlášky, kterými se stanoví klidová území národních parků, vymezují nebo mění zóny 

ochrany přírody národního parku nebo zóny ochrany přírody chráněné krajinné oblasti  

• vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví státu na území přírodních 

rezervací a přírodních památek  

• zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní přírodní rezervace, národní přírodní 

památky, chráněné krajinné oblasti a o ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a 

zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s Agenturou a se správami národních parků 

• schvaluje zásady péče o národní parky a jejich ochranná pásma 

• oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do evropského seznamu, a vyhlašuje sporné lokality 

• zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti, předává je do ústředního seznamu a zveřejňuje je prostřednictvím internetu 

• zajišťuje a schvaluje záchranné programy 

• uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům 

• je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené působnosti, 

Agenturou, správami národních parků a Českou inspekcí životního prostředí  

• uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu a k zásadám 

územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem 

• zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové organizace, pokud nebyly zřízeny jiným 

zákonem 

• je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany, péče a provozu 

veřejnosti zpřístupněných jeskyní 

• vykonává působnost orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást 

objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy; jsou-li tyto pozemky a stavby na 

území správních obvodů správ národních parků nebo Agentury, vykonávají působnost orgánů 

ochrany přírody správy národních parků nebo Agentura 

• stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť, evropsky 

významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na území České 

republiky 

• vyhlašuje národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma těchto 

zvláště chráněných území a stanoví bližší podmínky jejich ochrany a dále vyhlašují nebo zrušují 

přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich ochranná pásma na území národních parků 

a jejich ochranných pásem a na území Chráněné krajinné oblasti Šumava a Chráněné krajinné 

oblasti Labské pískovce a stanoví bližší podmínky jejich ochrany 

• stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, seznam zvláště 

chráněných nerostů a míst jejich přirozeného výskytu a dále bližší podmínky jejich ochrany 

• uděluje výjimky z ochranných podmínek nerostů 

• uděluje výjimky ze zákazů stanovených pro evropsky významné lokality, které ještě nejsou 

součástí zvláště chráněného území 

• uděluje souhlasy k činnostem v národních přírodních rezervacích a v národních přírodních 

památkách a výjimky z ochranných podmínek v těchto územích, pokud je nepřenese na správu 

• vykonává funkci ústředního orgánu státní správy ve věcech lesního hospodářství národních 

parků a schvaluje lesní hospodářské plány pro lesy v národních parcích a jejich ochranných 

pásmech 
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• vydává povolení k vývozu paleontologických nálezů, k vývozu zvláště chráněných nerostů, 

k výzkumu v národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a kriticky či 

silně ohrožených druhů rostlin a živočichů 

• oznamuje záměr vyhlášení národního parku, chráněné krajinné oblasti a národní přírodní 

rezervace 

• koordinuje postup krajských úřadů a správ při vydávání stanovisek ke koncepcím a záměrům, 

které mohou ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a při ukládání 

kompenzačních opatření 

• podává žádosti o stanovisko u Komise,  jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními 

typy stanovišť nebo prioritními druhy 

• vydává stanoviska k žádostem o finanční příspěvek z fondů Evropské unie 

• je oprávněno zřídit příspěvkovou organizaci za účelem zajištění ochrany, péče a provozu 

zpřístupněných jeskyní 

B.2.6. Správa Národního parku a její kompetence 

B.2.6.1. Národní park a Chráněná krajinná oblast Šumava 

CHKO byla vyhlášena dne 27. 12. 1963 výnosem Ministerstva školství a kultury č. 53855/63, 

novelizováno výnosem Ministerstva kultury ČSR č. 5954 ze dne 17. 3. 1975 Národní park Šumava byl 

vyhlášen dne 20. 3. 1991 nařízením vlády ČR č. 163/1991 Sb. Sídlo Správy NP Šumava: 1. máje 260, 385 

01 Vimperk, www.npsumava.cz 

Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova 

samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož využití 

území národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí. Hospodářské a jiné využití 

národního parku musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů. Poslání NP a bližší 

ochranné podmínky se vyhlašují zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů1. 

Odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, 

provádění sanačních, údržbářských a jiných nezbytných prací a kulturně výchovnou činnost je na území 

národního parku Správa národního parku Šumava se sídlem ve Vimperku. Správu zřizuje a řídí 

Ministerstvo životního prostředí České republiky, které schvaluje její statut a jmenuje jejího ředitele. 

Správa musí být přizvána ke každému řízení a jednání, které se týká zájmů ochrany přírody i rozvoje 

národního parku. 

K posouzení všech důležitých dokumentů řízení a ochrany národního parku a k přípravě závažných 

rozhodnutí, zejména k přijetí plánu péče o národní park, územních plánů a lesních hospodářských 

plánů slouží Rada národního parku Šumava, která je iniciativním a konzultačním orgánem Správy. Členy 

Rady jsou zástupci obcí, dotčených okresních úřadů, nejvýznamnějších hospodářských podniků a 

 

1 Dne 1. 6. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 123/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. Ten stanovil nový koncepční odborný dokument pro národní parky, tzv. zásady péče o národní parky a 
jejich ochranná pásma (viz § 38a ZOPK v aktuálním znění), viz kap. B.5.1. 

http://www.npsumava.cz/
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podnikatelů na území národního parku a vědečtí a odborní pracovníci. Členy Rady jmenuje a odvolává 

a jednání Rady svolává ředitel Správy. 

Správy národních parků na území národních parků a jejich ochranných pásem vykonávají státní správu 

v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, 

obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a Agentury, není-li příslušné 

Ministerstvo životního prostředí. Správa Národního parku Šumava vykonává státní správu v rozsahu 

působnosti Agentury ochrany přírody ČR též na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. 

Působnost správ NP v ochraně přírody a krajiny: 

• vedou výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody v obvodu své územní působnosti 

• vykonávají působnost pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností a krajských úřadů na úseku ochrany zemědělského půdního fondu; zřizují radu 

národního parku a jmenují a odvolávají její další členy 

• zajišťuje péči o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy a jejich složky v obvodu své územní 

působnosti; k zajištění těchto povinností jsou příslušné hospodařit s majetkem státu 

• zajišťují zpracování a předkládají ke schválení zásady péče o národní parky 

• vydávají závazné stanovisko k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního 

souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-

li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle 

stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým 

činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona 

• vydávají souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů 

• vydávají souhlasy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů 

• vydávají souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů 

• vydávají souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání soutěží na jízdních kolech 

• rozhodují o omezení nebo vyloučení výkonu práva myslivosti a práva rybářství 

• vydávají souhlasy k činnostem nebo zásahům v ochranných pásmech národních parků, povolují 

výjimky ze zákazů 

• vyhrazují místa a stanovují přitom podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času prováděných 

činností 

• vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu 

• mohou si vyhradit působnost obce v kácení dřevin, vedou přehled pozemků vhodných 

k náhradní výsadbě, jsou-li pro to závažné důvody 

• projednávají a ukládají pokuty za přestupky a protiprávní jednání  

• vydávají vyhlášky o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek 

• přezkoumávají rozhodnutí orgánů obcí vydaná ve správním řízení na úseku ochrany přírody a 

krajiny 

• jsou oprávněny stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by 

mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě 

takovou činnost zakázat 

• jsou oprávněny vyžadovat odstranění následků neoprávněných zásahů 

• jsou oprávněny odebírat nedovoleně držené jedince zvláště chráněných druhů 
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• jsou oprávněny vyžadovat prokázání původu a totožnosti zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů 

• vydávají stanoviska ke koncepcím a záměrům, které mohou ovlivnit území evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti a ukládají kompenzační opatření 

• vydávají souhlas v ptačích oblastech, na jejichž území se nachází národní park a zajišťují péči o 

ně 

• plní zároveň úkoly odborných organizací ochrany přírody ve svých územních obvodech; přitom 

zejména provádějí potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy, dokumentaci a šetření v 

ochraně přírody, spolupracují s výzkumnými a vědeckými pracovišti, zajišťují strážní, 

informační a kulturně výchovnou činnost. Zajišťují péči o zvláště chráněná území ve své územní 

působnosti 

• vydávají vyhlášku o návštěvním řádu národního parku a poplatcích v národním parku, povolují 

výzkumnou činnost na území národních parků a zřizují radu 

B.2.7. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a její kompetence 

S účinností k 1. 1. 2015 se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR stala správním úřadem. Právní základ 

jejího nového postavení je zakotven v zákoně č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím 

zákona o státní službě („změnový zákon“). Nabytím účinnosti změnového zákona zanikly správy CHKO 

jako orgány ochrany přírody vykonávající státní správu podle ZOPK. Správy CHKO zůstaly součástí 

organizační struktury AOPK ČR. Od 1. 1. 2015 vykonává AOPK ČR státní správu prostřednictvím 15 

regionálních pracovišť, v jejichž čele stojí ředitel. 

B.2.7.1. Regionální pracoviště Jižní Čechy 

Sídlo: Nám. Přemysla Otakara II. č. 34, 370 01 České Budějovice, https://jiznicechy.ochranaprirody.cz/  

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko 

Vyhlášena výnosem ministerstva kultury ČSR č. 22.737/79 dne 15. 11. 1979 jako chráněná krajinná 

oblast. Zároveň od roku 1977 biosférická rezervace UNESCO. Sídlo správy CHKO Třeboňsko: Valy 121, 

379 01 Třeboň, www.trebonsko.ochranaprirody.cz 

Chráněná krajinná oblast Blanský les 

Zřízena vyhláškou Ministerstva kultury ČSR čj. 197/90 dne 8. 12. 1989, sídlo správy CHKO Blanský les: 

Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov, www.blanskyles.ochranaprirody.cz  

Chráněná krajinná oblast (CHKO), je dle ZOPK, rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých 

travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického 

osídlení. Posláním CHKO je ochrana všech hodnot krajiny a jejich přírodních zdrojů. Jedná se zejména o 

povrchové utváření krajiny včetně vodních toků, její vegetační kryt a volně žijící živočichy, rozvržení a 

využití lesního a zemědělského půdního fondu, urbanistickou podobu obcí a architekturu staveb. 

Smyslem CHKO není pouze péče o existující přírodní a krajinné hodnoty, ale i jejich obnova 

při současném hledání rovnováhy mezi hospodářským a rekreačním využíváním krajiny a ochranou 

přírody. 

https://jiznicechy.ochranaprirody.cz/
http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz/
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/127964-ekosystem
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/136635-les
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/144921-porost
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Působnost AOPK ČR v ochraně přírody a krajiny: 

• vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny v rozsahu působnosti pověřených obecních 

úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, není-li podle tohoto 

zákona příslušné Ministerstvo životního prostředí 

• vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny na území národních přírodních rezervací, 

národních přírodních památek a jejich ochranných pásem, nejde-li o vojenské újezdy nebo 

o území národních parků a jejich ochranných pásem 

• zajišťuje zpracování a předkládají ke schválení plány péče o chráněné krajinné oblasti, národní 

přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma nebo záchranné 

programy zvláště chráněných druhů 

• zajišťuje péči o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy a jejich složky; k zajištění těchto 

povinností jsou příslušné hospodařit s majetkem státu 

• vydává souhlasy k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů na území chráněných krajinných 

oblastí 

• vydává souhlasy k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů na území chráněných 

krajinných oblastí 

• vydává souhlasy k vyhrazení míst k vjezdu a setrvávání motorových vozidel a obytných přívěsů 

na území chráněných krajinných oblastí 

• vydává souhlasy k vyhrazení míst pro pořádání soutěží na jízdních kolech na území chráněných 

krajinných oblastí 

• vydává souhlasy k vyznačení cest na území národních přírodních rezervací 

• rozhoduje o omezení nebo vyloučení výkonu práva myslivosti a práva rybářství v národních 

parcích a o vydání souhlasu k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území národních 

přírodních rezervací 

• vydává souhlasy k činnostem nebo zásahům v ochranných pásmech národních parků, 

národních přírodních rezervací a národních přírodních památek 

• povoluje výjimky ze zákazů u národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních 

přírodních rezervací a národních přírodních památek 

• vyhrazuje místa a stanovují přitom podmínky týkající se rozsahu, způsobu a času prováděných 

činností 

• vydává závazné stanovisko k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního 

souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu, je-

li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle 

stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům, povolení k některým 

činnostem či udělení souhlasu podle vodního zákona 

• vydává souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách 

chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek 

• vydává opatření obecné povahy k omezení nebo zákazu vstupu 

• poskytuje finanční náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření z prostředků 

státního rozpočtu 

• provádí potřebné inventarizační přírodovědné průzkumy, monitoring, dokumentaci a šetření 

v ochraně přírody, ukládá, zpracovává, vyhodnocuje a poskytuje data v ochraně přírody; 

přitom spolupracuje s odbornými, výzkumnými a vědeckými pracovišti a zajišťuje informační a 
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osvětovou činnost, plní zároveň úkoly odborných organizací ochrany přírody podle požadavků 

Ministerstva životního prostředí 

• může vydávat nařízení pro obvod své územní působnosti 

• jsou odvolacím orgánem proti rozhodnutím orgánů obcí  

B.2.8. Česká inspekce životního prostředí a její kompetence 

Sídlo Oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovice: U Výstaviště 16, P.O.BOX 32, 370 01 České 

Budějovice, www.cizp.cz 

Česká inspekce životního prostředí je jedním ze speciálních orgánů státní správy. V České republice 

vykonává státní dozor ve věcech životního prostředí a nahradila tak dřívější inspekční orgány na úseku 

ochrany vod a ovzduší. Byla zřízena zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí 

a její působnosti v ochraně lesa. Je zvláštním orgánem státní správy s celorepublikovou (celostátní) 

působností a je podřízena Ministerstvu životního prostředí. Českou inspekci životního prostředí tvoří 

ústředí a oblastní inspektoráty, kdy v čele tohoto orgánu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává 

ministr životního prostředí. Inspekce je rozpočtovou organizací (právnickou osobou). 

Česká inspekce životního prostředí v rámci své působnosti zejména vykonává dozor nad dodržováním 

právních norem, provádí kontrolu uložených opatření a vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků 

nebo ukládá jejich nápravu. Její základní funkce se tedy člení na kontrolní, sankční a nápravné. 

V závažných případech může nařídit zastavení nebo omezení provozu zdroje znečišťování životního 

prostředí, má právo ukládat pokuty za porušování právních norem, ale především preventivní nebo 

nápravná opatření. Na některých úsecích ochrany životního prostředí má také pravomoci povolovací 

či se podílí na vyměřování poplatků. Inspekce má ze zákona stanovené pravomoci na úsecích ochrany 

ovzduší, vody, lesa, přírody a krajiny, nakládání s odpady a obaly, chemickými látkami, geneticky 

modifikovanými organismy, integrované prevence a havárie. Nemá tedy pravomoci na úsecích ochrany 

půdy a ve věcech horních a geologických. 

Právní postavení České inspekce životního prostředí a jejich inspektorátů je upraveno nejen zákonem 

č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ale i různými 

složkovými zákony. 

Působnost v ochraně přírody a krajiny: 

• dozírá na dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí 

• provádí inspekce – kontroly 

• ukládá opatření k nápravě zjištěných nedostatků 

• ukládá sankční opatření za nedodržování zákonů životního prostředí 

• kontroluje obchod a nakládání s ohroženými druhy živočichů, rostlin a výrobků z nich 

(nelegálně získané jedince a předměty odebírá) 

• omezuje, případně zastavuje provozy, pokud vážně ohrožují životní prostředí 

• podílí se na řešení starých ekologických zátěží 

• řeší podněty občanů i právnických osob 

• poskytuje informace na základě žádostí ve smyslu platných zákonů 

• informuje veřejnost i sdělovací prostředky a orgány státní správy o údajích o životním 

prostředí, které získává při inspekční činnosti 

http://www.cizp.cz/
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• vypracovává stanoviska pro jiné orgány státní správy 

• podílí se na řešení havárií v oblasti životního prostředí 

• spolupracuje s inspekčními orgány zemí Evropské unie a sítí inspekčních orgánů EU (tzv. IMPEL) 

• stanovuje poplatky za vypouštění odpadních vod a odběr podzemních vod 

• ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty za porušení povinností při ochraně přírody a 

krajiny, může zahájit řízení o uložení pokuty pouze tehdy, nezahájil-li je již obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa 

B.2.9. Újezdní úřady, Ministerstvo obrany a jejich kompetence 

B.2.9.1. Vojenský újezd Boletice  

Sídlo: Boletice 3, 382 21 Kájov, http://www.vojujezd-boletice.cz/ 

Na území vojenských Újezdů vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny újezdní úřady 

v rozsahu působnosti obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností, krajů, Agentury a správy, není-li 

k ní příslušné Ministerstvo obrany. 

Působnost v ochraně přírody a krajiny: 

• zpracovává ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce a strategie 

ochrany přírody 

• vymezuje a hodnotí regionální systém ekologické stability 

• rozhoduje o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích 

• vydává prováděcí právní předpisy, kterými se zřizují přírodní rezervace a přírodní památky a 

jejich ochranná pásma a stanoví jejich bližší ochranné podmínky 

• zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky, zajišťuje 

jejich realizaci 

• sjednává smlouvy o ochraně území podle § 39, prohlašuje tato území za chráněná a ruší 

smluvní ochranu 

• uděluje výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách 

• podává návrhy na vyvlastnění 

• uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům 

• podílí se na vytváření ústředního seznamu pro svůj územní obvod 

• spolupracuje s ostatními správními úřady na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání 

• vykonává státní dozor v oblasti ochrany přírody a krajiny 

• vydává stanoviska k územně plánovací dokumentaci jako dotčený orgán ochrany přírody 

z hlediska své působnosti 

• je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona újezdními úřady 

 

http://www.vojujezd-boletice.cz/
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B.3. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ÚZEMÍ – CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU 

B.3.1. Přírodní podmínky abiotické 

B.3.1.1. Geologické a geomorfologické podmínky 

Geologická charakteristika 

Jihočeský kraj leží v centrální oblasti českého masivu, tvořeného hlavními jednotkami moldanubickým 

krystalinikem (šumavským a českým), vyvřelinami moldanubického plutonu (jižní a jihovýchodní okraj) 

a středočeského plutonu (severozápadní okraj). Platformní sedimentární pokryv je na území kraje 

reprezentován svrchnokřídovými a terciérními sedimenty v oblasti Třeboňské pánve, s výběžkem 

lemujícím tok Lužnice do okolí Plané nad Lužnicí, a Budějovické pánve s odděleným výběžkem 

lemujícím tok Blanice a Otavy ke Strakonicím. Méně významně jsou pak zastoupeny permokarbonské 

sedimenty, které se zachovaly v blanické brázdě u severovýchodního okraje Budějovické pánve a v 

prostoru východně od Tábora. Nejmladší platformní jednotku tvoří deluviální a fluviální uloženiny 

kvartérního stáří, uložené ve větším rozsahu podél významnějších toků. 

V současnosti probíhá aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, která geologii kraje 

popisuje blíže. Dále jsou uvedeny pouze informace důležité z hlediska ochrany přírody a krajiny.  

Z hornin jsou v kraji nejvíce zastoupeny ruly (pararuly), v menší míře granity, grandiority, granulity, 

svory, syenity, syenogranity, migmatity; v pánvích (Českobudějovická, Třeboňská) se vyskytují písky, 

štěrky, jíly a lignitové sloje. Pro ochranu přírody je podstatný chemismus geologického podloží. 

Převažují kyselé, málo úživné substráty, které ovlivňují pH půdy a tím i výskyt typických společenstev. 

Na trofických řadách je založen koncept ÚSES. Geologie má vliv na utváření podzemních vod, 

na hydrogeologii, viz kap. B.3.1.4. Z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou podstatné sedimentární 

akumulace jihočeských pánví s charakteristickým krajinným rázem a na vyšší hladinu podzemní vody 

vázaná vzácná společenstva.  

V kraji se nachází mnoho zajímavých a republikově vzácných nerostů, problémem v kraji je nelegální 

těžba vltavínů. Česká geologická služba vytvořila online databázi se záznamy o lokalitách, které 

dokumentují ukázky mnoha velmi různorodých geologických jevů, významných výskytů hornin, 

zkamenělin, a právě také minerálů, jedná se o tzv. významné geologické lokality, viz kap. B.4.7., 

s popsanou nutností ochrany.  

Významný dopad na přírodu a krajinu má těžba nerostných surovin, podstatná je těžba štěrkopísků 

v Třeboňské pánvi, která má dopad na stav podzemních vod a tím na nivní společenstva. Území 

po těžbě mohou být i příležitostí pro podporu cenných druhů a společenstev, kterou je potřeba včas 

zachytit, viz kap. B.4.6.3. 
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Obrázek 2: Geologické podmínky a geomorfologické členění území Jihočeského kraje 

 

Zdroj: ČGS 2021 (upraveno), Demek a kol. 2006 

Geomorfologická charakteristika 

Území Jihočeského kraje náleží dle regionálního geomorfologického členění České republiky k provincii 

Česká vysočina. Jižní a jihozápadní část kraje spadá do Šumavské soustavy, zbývající část kraje spadá 

do Česko-moravské soustavy. V kap. níže jsou popsány geomorfologické jednotky zajímavé z pohledu 

ochrany přírody a krajiny, širší popis všech jednotek byl popsán v původní koncepci ochrany přírody a 

krajiny v roce 2007. 
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Mezi cenné části Šumavské soustavy patří podcelek Šumavské pláně – rozlehlý, vysoko položený 

zarovnaný povrch s četnými horskými vrchovišti (slatěmi), s průměrnou nadmořskou výškou 1 000 – 

1 100 m n. m. Nad úroveň plání vystupují ochranářsky cenné vrcholy Černé hory (1 315,4 m n. m.), 

Stráže (1 307,4 m n. m.) a Tetřeva (1 260,0 m n. m.). Na Šumavské pláně navazuje jihovýchodním 

směrem podcelek Trojmezenské hornatiny, hraniční hřbet s výrazně větší výškovou členitostí. Zde se 

nachází nejvyšší vrchol Šumavy na české straně Plechý (1 378,3 m n. m.) s karem Plešného jezera 

na severovýchodním úbočí a masiv Smrčiny (1 332,5 m n. m.).  

Zajímavý podcelek je Boubínská hornatina s Boubínem (1 362,2 m n. m.) a morfologicky výrazným 

Bobíkem (1 264,3 m n. m.) a podcelek Želnavská hornatina s Lysou (1 228,3 m n. m.), Knížecím 

stolcem (1 225,9 m n. m.) a Chlumem (1 190,9 m n. m.). Nejvyšší částí Šumavského podhůří je 

Prachatická hornatina, s krajinářsky a ochranářsky zajímavým okrskem Blanský les.   

Novohradské hory jsou v podcelku Pohořská hornatina, jedná se o výraznou plochou kernou 

hornatinu se 300m vysokými zlomovými svahy (rozřezanými hlubokými údolími). Nad zbytky 

holoroviny ve střední části vyčnívají ojedinělé vrcholy s nadmořskou výškou kolem 1 000 m n. m.  

Českomoravská soustava zasahuje do území Jihočeského kraje podsoustavami Středočeské 

pahorkatiny, Jihočeských pánví a jihozápadní částí Českomoravské vrchoviny. Ze Středočeské 

pahorkatiny je zajímavý podcelek Horažd'ovická pahorkatina, jejíž centrem je Blatenská kotlina 

s četnými rybníky. Nejvyšším vrcholem je výrazný hřbet vápencového Tisovníku (588,9 m n. m.). 

Krajinářsky významný je podcelek Písecká pahorkatina, kterou určuje vodní tok Vltava a přítoky Otava 

a Lužnice.  

Pro ochranu přírody a krajiny cenné Jihočeské pánve jsou dvě ploché sníženiny, jen při okrajích a 

na rozvodích mírně zvlněné. Severozápadně od Českých Budějovic se rozkládá menší, níže položená, 

hlubší a výraznější pánev Českobudějovická, v širším okolí Třeboně rozsáhlejší, avšak méně 

výrazná pánev Třeboňská. Obě pánve odděluje asymetrická hrásť Lišovského prahu.  

Také v podsoustavě Českomoravská vrchovina ve východní části kraje se nachází unikátní jevy, 

v Pacovské pahorkatině se nachází významná Chýnovská kotlina s relativně mohutnými vložkami 

krystalických vápenců s krasovými jevy (Chýnovská jeskyně), za významné podcelky z pohledu krajiny 

lze dále považovat Jindřichohradeckou pahorkatinu či Novobystřickou vrchovinu (oblast pramenišť).  

B.3.1.2. Klimatické poměry 

Území Jihočeského kraje náleží dle Quitta (1971) do deseti klimatických oblastí. Mírně teplých je celkem 

sedm (MT11, MT10, MT9, MT7, MT5, MT4, MT3), chladné tři (CH7, CH6, CH4). Vymezení jednotlivých 

oblastí v rámci kraje je zřejmé z kartogramu „Klimatické poměry“. 

Protože vymezení klimatických oblastí Quitt (1971) vychází ze starých časových řad 1901-1950, byla 

provedena v rámci prací na Atlase podnebí Česka (2007) nová regionalizace na základě novějších 

klimatických dat 1961-1990 se zachováním specifikace jednotlivých oblastí. Dle novějšího členění 

v Atlasu podnebí Česka se na území Jihočeského kraje vyskytuje celkem 11 klimatických oblastí: 

klimatické oblasti MT7, MT10 a MT11 v nížinaté části území, u severní a východní hranice a v podhůří 

Šumavy MT4, v podhůří Šumavy a v Novohradských horách následují pásy MT2, MT3 a MT6, 

následované rozsáhlými plochami oblastí CH7, CH6 a drobnými ostrůvky CH4 a CH1 v nejvyšších 

polohách (viz obr.). Porovnáním členění 1971 a 2007 je zjevný posun klimatických oblastí od chladných 
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k mírně teplým a v rámci mírně teplých k teplejším a sušším, celkově s výrazným rozšířením oblastí 

teplejších a sušších. 

Obrázek 3: Klimatické poměry na území Jihočeského kraje  

 

Zdroj: Atlas podnebí Česka, 2007, upraveno – EKOTOXA s.r.o. 

Tabulka 3: Základní charakteristiky klimatických oblastí na území Jihočeského kraje 

klimatické oblasti/ 
charakteristiky 

MT11 MT10 MT9 MT7 MT6 MT5 MT4 MT3 MT2 CH7 CH6 CH4 CH1 

Počet letních dnů 40-50 40-50 
40-
50 

30-
40 

30-40 
30-
40 

20-
30 

20-
30 

20-30 
10-
30 

10-
30 

0-20 0-10 

Počet dnů s teplotou vyšší 
než 10°C 

140-
160 

140-
160 

140-
160 

140-
160 

140-
160 

140-
160 

140-
160 

120-
140 

140-
160 

120-
140 

120-
140 

80-
120 

0-80 

Počet mrazových dnů 
110-
130 

110-
130 

110-
130 

110-
130 

140-
160 

130-
140 

110-
130 

130-
160 

110-
130 

140-
160 

140-
160 

160-
180 

160-
180 

Počet ledových dnů 30-40 30-40 
30-
40 

40-
50 

40-50 
40-
50 

40-
50 

40-
50 

40-50 
50-
60 

60-
70 

60-
70 

60-80 

Průměrná teplota v lednu 
-2 až-
3 

-2 až-
3 

-3 až-
4 

-2 až-
3 

-5 až -
6 

-4 až 
-5 

-2 až-
3 

-3 až-
4 

-3 až-4 
-3 až-
4 

-4 až-
5 

-6 až-
7 

-7 až-8 

Průměrná teplota v 
červenci 

17-18 17-18 
17-
18 

16-
17 

16-17 
16-
17 

16-
17 

16-
17 

16-17 
15-
16 

14-
15 

12-
14 

10-12 

Průměrná teplota v dubnu 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 4-5 2-4 2-4 0-2 

Průměrná teplota v říjnu 7-8 7-8 7-8 7-8 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 5-6 4-5 2-4 

Počet dnů se srážkami 1 
mm a více 

90-
100 

110-
120 

100-
120 

110-
120 

100-
120 

100-
120 

110-
120 

110-
120 

120-
130 

120-
130 

140-
160 

120-
140 

140-
160 
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klimatické oblasti/ 
charakteristiky 

MT11 MT10 MT9 MT7 MT6 MT5 MT4 MT3 MT2 CH7 CH6 CH4 CH1 

Úhrn srážek ve vegetačním 
období 

350-
400 

400-
450 

100-
450 

400-
450 

350-
450 

350-
450 

350-
450 

350-
450 

450-
550 

500-
600 

600-
700 

600-
700 

600-
1000 

Úhrn srážek v zimním 
období 

200-
250 

200-
250 

250-
300 

250-
300 

250-
300 

250-
300 

250-
300 

250-
300 

250-
300 

350-
400 

400-
500 

400-
500 

600-
700 

Počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 

50-60 50-60 
60-
80 

60-
80 

80-100 
60-
100 

60-
80 

60-
100 

80-100 
100-
120 

120-
140 

140-
160 

160-
200 

Počet zamračených dnů 
120-
150 

120-
150 

120-
150 

120-
150 

120-
150 

120-
150 

150-
160 

120-
150 

150-
160 

150-
160 

150-
160 

130-
150 

130-
150 

Počet jasných dnů 40-50 40-50 
40-
50 

40-
50 

40-50 
50-
60 

40-
50 

40-
50 

40-50 
40-
50 

40-
50 

30-
40 

30-40 

Zdroj: Quitt, 1971 

• MT11 – Dlouhé léto, teplé, suché. Přechodné období krátké, s mírně teplým jarem a mírně 

teplým podzimem. Zima krátká, mírně teplá a velmi suchá, krátké trvání sněhové pokrývky. 

• MT10 – Dlouhé léto, teplé a mírně suché. Krátké přechodné období s mírně teplým jarem a 

mírně teplým podzimem. Krátká zima mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

• MT9 – Dlouhé léto, teplé a suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným až mírně 

teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima krátká, suchá a mírná, s krátkým trváním 

sněhové pokrývky. 

• MT7 – Normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období krátké s mírným jarem a 

mírně teplým podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. 

• MT5 – Normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné 

období normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, 

mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. 

• MT4 – Krátké léto, mírné, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným jarem a 

mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. 

• MT3 – Krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální 

až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírná až mírně 

chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 

• CH7 – Velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období dlouhé, mírně 

chladné jaro a mírný podzim. Zima dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové 

pokrývky. 

• CH6 – Léto velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké, přechodné období 

dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima velmi dlouhá, mírně chladná, 

vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

• CH4 – Léto velmi krátké, chladné a vlhké, přechodné období velmi dlouhé s chladným jarem a 

mírně chladným podzimem. Zima velmi dlouhá, velmi chladná, vlhká s velmi dlouhým trváním 

sněhové pokrývky. 

Z klimatických charakteristik vychází plány lesů i koncept ÚSES. Jelikož se jedná o hospodaření a 

opatření v krajině, které mají dlouhodobý přesah do dalších generací, musí při plánování cílových 

společenstev nejlépe vycházet z předpokladů vývoje klimatu, tedy z trendů popsaných ve Strategii 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, více viz kap. B.7.  
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B.3.1.3. Pedologické poměry 

Nejrozšířenější skupinou půd na území Jihočeského kraje jsou hnědé půdy (kambizemě). Při 

morfogenezi hnědých půd (kambizemí) došlo v první fázi k vyluhování karbonátů z profilu a v druhé 

fázi k tvorbě sekundárních jílových minerálů a sesquioxidů. Vytvořil se tak o jíl obohacený iluviální 

kambický horizont zbarvený odstíny hnědi od plavé přes okr až po červenohnědou. Kyselé kambizemě 

se vyvinuly na svahovinách kyselých intruzív, rul, granulitů, svorů a fylitů na celém území Jihočeského 

kraje. V oblasti Třeboňské pánve jsou vázány také na jílovitopísčité a písčitojílovité předkvartérní 

sedimenty. Silně kyselé kambizemě přecházejí do kambizemí dystrických většinou pod lesními porosty 

na zvětralinách uvedených pevných hornin v celé oblasti Šumavy, Šumavského podhůří, 

Českokrumlovské vrchoviny a Novobystřické vrchoviny, kde tvoří jak samostatné celky, tak asociace 

s pseudogleji. 

Obrázek 4: Půdní mapa Jihočeského kraje  

 

Zdroj: WMS Národní portál INSPIRE (klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006), upraveno 

Nasycené kambizemě vznikly na svahovinách převážně rul a granulitů v jihozápadní až západní části 

kraje (Kaplická brázda, Prachatická hornatina, Táborská pahorkatina, Budějovická pánev, Bavorovská 

vrchovina, Horažďovická pahorkatina). V závislosti na půdotvorném substrátu se jedná o půdy 

zrnitostně lehké až středně těžké, pouze na předkvartérních sedimentech těžké. V mírně zamokřených 

lokalitách se projevují v profilu kambizemí slabé znaky oglejení, mnohde se vyčlenily také menší 

samostatné okrsky hydromorfních subtypů těchto půd. 
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Další rozšířenou skupinou půd jsou hydromorfní půdy, z nichž největší plochu zaujímají gleje. Vyvinuly 

se v místech s trvale zvýšenou hladinou podzemní vody téměř až k povrchu půdy (případně i nad něj). 

Vytvořil se tak charakteristicky zbarvený glejový redukční (místy také nad ním ležící oxidačně-redukční) 

horizont, šedomodrozelený, navazující přímo na svrchní hydrogenní ochrický humusový horizont. Gleje 

jsou tu vázány na nevápnité nivní (fluviální) a deluviofluviální sedimenty, polygenetické hlíny i na 

předkvartérní jílovitopísčité a písčitojílovité sedimenty podél vodních toků a rybníků. Prostírají se v 

rozlehlých areálech na Šumavě a v Třeboňské pánvi. V různě širokých pásech tvoří četné výběžky podél 

vodních toků ve všech okresech. 

Na Šumavě a v Třeboňské pánvi se gleje střídavě prolínají s organozeměmi (a jejich přechodnými 

jednotkami). Organozemě vznikly postupnou biologickou akumulací rostlinného materiálu 

v bezodtokových depresích, kolem rybníků a potoků převážně na uvedených těžkých předkvartérních 

sedimentech. 

Na gleje v Třeboňské pánvi a kambizemě v Budějovické pánvi a Táborské pahorkatině navazují 

pseudogleje. Vyvinuly se vlivem periodické stagnace srážkové vody na nepropustném podloží a 

vyluhováním sloučenin Fe, Mn a Al humusovými kyselinami. Vytvořil se tak světle šedý až vybělený 

eluviální horizont a pod ním iluviální mramorovaný horizont (zbarvený střídavě světle šedě, okrově, 

rezivě, hnědě). Jejich půdotvorným substrátem jsou polygenetické hlíny s eolickou i štěrkovitou 

příměsí a jílovitopísčité a písčitojílovité předkvartérní sedimenty. 

Nejvyšší polohy kraje zaujímají podzoly. Vyvinuly se postupným promýváním kyselého nadložního 

humusu srážkovou vodou. Ze svrchního horizontu do spodiny se tak uvolnily sesquioxidy, případně 

humusové kyseliny a diferencoval se eluviální (šedý) ochuzený horizont a iluviální spodinový (okrový 

až rezivý) obohacený horizont. Podzoly se vytvořily na svahovinách zvětralin kyselých vyvřelých 

hornin, rul a granulitů na Šumavě, Novobystřické vrchovině, Novohradských horách a 

Českokrumlovské vrchovině. Ve vrchovinných částech těchto geomorfologických celků se mezi podzoly 

a silně kyselými hnědými půdami vyvinuly také menší areály kryptopodzolů. Patří do skupiny 

podzolových půd, které kromě podzolizace poznamenalo také zvětrávání (hnědnutí). Nevytvořil se zde 

samostatný eluviální horizont, ale došlo pouze k eluviaci minerálního humusového horizontu, 

pod kterým se vytvořil sytě rezivý iluviální kambický podzolový horizont. 

V zónách kambizemí v Táborské pahorkatině a Lišovském prahu se na spraši i polygenetických hlínách 

vyvinuly různé subtypy luvizemí. Náležejí ke skupině illimerických půd. Vznikly procesem lessivace 

(transport jílu a volných sesquioxidů ze svrchní části profilu do spodiny), při kterém se vytvořil 

samostatný eluviální, o jíl a sesquioxidy ochuzený horizont a pod ním ležící iluviální, o jíl obohacený 

horizont. Ve střední a severozápadní části Budějovické pánve vznikly procesem částečné lessivace 

menší okrsky hnědozemí na polygenetických hlínách. U těchto illimerických půd se nevytvořil ochuzený, 

plavě zbarvený eluviální horizont, ale smíšený humusoiluviální horizont, někde jen iluviální luvický 

horizont. 

V rozsáhlých areálech kyselých kambizemí a podzolů se nad mělkými výchozy pevných vyvřelých i 

metamorfovaných hornin vytvořily většinou menší plochy rankerů. Náležejí ke skupině melanických 

půd, s melanickým humusovým horizontem mocnosti do 30 cm na mělké, obvykle silně skeletovité 

zvětralině silikátových hornin a na sutích. Doprovází je vývojově nejmladší (iniciální) stadium půd – 

litozemě, s mělkým minerálním humusovým horizontem mocnosti do 10 cm na pevné podložní 

hornině. 
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Na větších výchozech krystalických vápenců v pestré skupině moldanubika na Strakonicku a 

Českokrumlovsku vznikly na jejich svahovinách rendziny (melanické půdy s karbonátovým melanickým 

humusovým horizontem obvykle do 30 cm mocnosti, bez dalších genetických horizontů). 

Nivní polohy podél četných řek regionu (Vltavy, Otavy, Volyňky, Lužnice, Malše aj.) pokrývají zrnitostně 

pestré fluvizemě. Patří do skupiny půd vzniklých procesem akumulace humusu, rušeným opakující se 

akumulací minerálního materiálu při záplavách. Jsou zde vázány na nevápnité nivní sedimenty. 

Z výše uvedeného vyplývá, že významnou roli na pedogenezi a stávajícím stavu půd měla voda. 

Převažují kyselejší půdy, které podporují výskyt acidofilních společenstev, viz kap. B.4.6.1. 

B.3.1.4. Hydrologické a hydrogeologické poměry  

Povrchové vody 

Převážná část území Jihočeského kraje náleží k povodí Vltavy. Východní část kraje (Dačicko, Slavonicko) 

patří k povodí Dyje, malá území při jihozápadní hranici kraje s Rakouskem a Spolkovou republikou 

Německo spadají do povodí Dunaje (konkrétně do dílčích povodí řek Regen, Ilz a Grosse Mühl). Podél 

jihozápadní hranice a východní částí kraje prochází hlavní evropské rozvodí mezi úmořími Severního a 

Černého moře. 

Z hlediska vodohospodářského členění náleží většina území Jihočeského kraje do dílčího povodí 

Horní Vltavy, východní část spadá do dílčího povodí Dyje, severní část území náleží do dílčího povodí 

Dolní Vltavy. 

Nejvýznamnější tokem v Jihočeském kraji je řeka Vltava s celkovou délkou toku 430,2 km, na území 

kraje je v délce 275 km. Pramení na Šumavě na úbočí Černé hory v nadmořské výšce 1 172 m n. m. pod 

názvem Černý potok, od Kvildy je nazývána jako Teplá Vltava. U obce Chlum se k ní připojuje Studená 

Vltava, která pramení ve Spolkové republice Německo a na území České republiky vstupuje u Nového 

Údolí. Jihočeský kraj opouští Vltava v údolní nádrži Orlík v nadmořské výšce 330 m n. m. Průměrný 

dlouhodobý průtok v profilu hranice kraje je 83 m3/s. Významným levostranným přítokem je Otava, 

významnými pravostrannými přítoky jsou Malše a Lužnice. 

Malše pramení v Rakousku u obce Sandl, v úseku nad Dolním Dvořištěm tvoří státní hranici a do Vltavy 

se vlévá v Českých Budějovicích. Délka toku na území ČR (Jihočeského kraje) je 89,5 km. Oba větší 

přítoky Malše jsou pravostranné. Černá, která ústí do Malše pod Kaplicí, odvodňuje centrální část 

Novohradských hor. Stropnice odvodňuje severní část Novohradských hor a jižní okraj Třeboňské 

pánve, do Malše se vlévá jižně od Doudleb. V ústí do Vltavy má Malše průměrný dlouhodobý průtok 

6,9 m3/s.  

Lužnice pramení na rakouské straně Novohradských hor, na území České republiky vstupuje severně 

od Českých Velenic. Délka toku na území ČR (Jihočeského kraje) je 153 km. Do Vltavy ústí Lužnice 

v údolní nádrži Orlík u Týna nad Vtavou. V ústí do Vltavy má Lužnice průměrný dlouhodobý průtok (Qa) 

24,3 m3/s. Stejně jako v případě Malše jsou i u Lužnice nejvýznamnější přítoky pravostranné. Jsou to 

Dračice, Nežárka, Černovický potok a Smutná. Z levostranných přítoků je možné jmenovat Bechyňský 

potok a Židovu strouhu. Na území Třeboňské pánve je odtokový režim v povodí Lužnice značně 

poznamenán činností člověka (převody vod mezi dílčími povodími, redistribuce odtoku během roku – 

akumulace vody v rybnících, nárazové vypouštění). 
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Otava je největším levostranným přítokem Vltavy. Vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily 

na území Plzeňského kraje. Na území Jihočeského kraje vstupuje pod Horažďovicemi. Celková délka 

toku je 113 km, z toho na území Jihočeského kraje 68 km. Do Vltavy ústí Otava v údolní nádrži Orlík 

u Zvíkova. V ústí do Vltavy má Otava průměrný dlouhodobý průtok 26,0 m3/s. Největšími 

pravostrannými přítoky Otavy jsou Volyňka a Blanice, největším levostranným přítokem je Lomnice.  

Významnou součástí hydrografické sítě na území Jihočeského kraje jsou údolní nádrže a rybníky, méně 

zastoupeny jsou vodní plochy po těžbě surovin, výjimečně jsou zastoupena přirozená jezera. Mezi 

vodní plochy je možné řadit i mokřady, viz kap. B.4.6.2. 

Údolní nádrže vznikaly ve 20. století z důvodů protipovodňové ochrany, pro výrobu elektrické energie 

nebo pro výrobu pitné vody. Většina nádrží s výjimkou vodárenských je využívána také k rekreačním 

účelům. Historickou pozoruhodností je údolní nádrž Jordán v Táboře, která byla postavena v 15. 

století. Nejvýznamnější z vodohospodářského hlediska jsou nádrže Vltavské kaskády Lipno I (plocha 

4 870 ha), vyrovnávací nádrž Lipno II (45 ha), Hněvkovice a vodní stupeň Kořensko. Ze Středočeského 

kraje zasahuje na území Jihočeského kraje vzdutí údolní nádrže Orlík. Primárním cílem přehrad Vltavské 

kaskády je výroba elektrické energie, velký význam mají i pro rekreaci a jako prvek protipovodňové 

ochrany. Vodárensky je využívána nádrž Lipno I. Pro zásobování pitnou vodou slouží vodní nádrže 

Římov na Malši a Husinec na Blanici, obě tyto nádrže plní zároveň funkci protipovodňové ochrany. 

Na území Jihočeského kraje se nachází více než 7 000 rybníků. Většina z nich je soustředěna 

do pánevních oblastí (Budějovické a Třeboňské pánve), kde tvoří rozsáhlé soustavy navzájem 

propojených rybníků: Českobudějovická a Hlubocká rybniční soustava, Třeboňská soustava, Lnářsko-

blatenská soustava. Další rybníky nebo menší rybniční soustavy se nacházejí na území celého kraje, 

méně jsou na Šumavě. Mezi největší a nejvýznamnější rybníky v kraji patří Bezdrev (394 ha), Dehtář 

(246 ha), Blatec (97 ha) a Volešek (137 ha) v Českobudějovické a Hlubocké rybniční soustavě, Rožmberk 

(489 ha), Horusický (416 ha), Dvořiště (337 ha), Velký Tisý (317 ha) a Staňkovský (241 ha), v Třeboňské 

soustavě a Labuť (100 ha), Velká Kuš (45 ha) a Metelský (52 ha) ve Lnářsko-blatenské soustavě. Dalšími 

významnými rybníky jsou Kačležský (176 ha), Krvavý (127 ha) a Velký Ratmírovský (78 ha) 

na jindřichohradecku a Žárský (120 ha) a Byňovský rybník (78 ha) v povodí Stropnice. 

Velké vodní plochy po těžbě štěrkopísků vznikly v minulosti v Třeboňské pánvi mezi Veselím nad Lužnicí 

a Českými Velenicemi. Těžba v povodí Lužnice probíhá dodnes, proces vzniku nových vodních ploch 

zde stále trvá. I umělá jezera lze podle výkladu MŽP považovat za VKP ze zákona, ale jelikož jsou 

považovány za VKP pouze výkladem MŽP, a nikoliv obecně závazným právním předpisem, je MŽP 

doporučováno, aby příslušné OOP tyto vodní plochy jako VKP registrovaly, viz kap. B.4.4. 

Přirozená jezera jsou zastoupena prakticky pouze na Šumavě. Na území Jihočeského kraje se nachází 

jediné šumavské jezero ledovcového původu – Plešné jezero (7,48 ha), zbývající ledovcová jezera leží 

na území Plzeňského kraje, případně v sousední Spolkové republice Německo. Mezi jezera je možné 

počítat i menší rašelinná jezírka (např. jezírka v Chalupské slati u Borových Lad). 

Podzemní vody 

Na území Jihočeského kraje je možné vymezit dva základní typy hydrogeologických struktur: I) 

hydrogeologický masív v oblastech moldanubického krystalinika, moldanubického a středočeského 
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plutonu a II) pánevní sedimentární struktury – Budějovická, Třeboňská, Novoveská pánev a akumulace 

sedimentů v povodí Otavy, Blanice, Lužnice a další menší relikty (u Kaplice, Stráže nad Nežárkou aj.). 

Oblast krystalinika a vyvřelin je sice petrograficky velmi různorodá, z hlediska tvorby, oběhu a drenáže 

podzemních vod má však jednotné rysy. Jediným kolektorem jsou kvartérní, většinou deluviální 

uloženiny různé mocnosti, zóna zvětralin a připovrchového rozpojení puklin do hloubek několika 

desítek metrů. Hlubší oběh je vázán jen na významnější tektonické porušení hornin. Propustnost 

horninového komplexu směrem do hloubky klesá. Charakteristické jsou podstatné změny 

v propustnosti horninového prostředí na krátké vzdálenosti a značné rozdíly ve vydatnostech mezi 

jednotlivými, vzájemně blízko umístěnými jímacími nebo průzkumnými objekty. Filtrační parametry 

jsou v konkrétním místě závislé více na intenzitě a hloubce zvětrání a rozpukání než na horninovém 

druhu. Výjimkou jsou vložky krystalických vápenců s často vyvinutou krasovou propustností, zpravidla 

řádově vyšší než v okolních horninách. Charakteristické je rychlé lokální proudění podzemních vod 

v rámci jednotlivých hydrogeologických povodí, která se většinou téměř shodují s povodími 

hydrologickými a infiltrace srážkových vod v celé ploše území. Podzemní vody jsou drénovány 

pozvolným příronem v úrovni erozních bází všech řádů do vodotečí a pramenními vývěry v terénních 

depresích, v místech náhlého snížení spádu terénu ze suťových akumulací a v menší míře puklinovými 

vývěry nad úrovní erozních bází. 

Sedimentární struktury jsou z převážné části tvořeny svrchnokřídovým klikovským a terciérním 

mydlovarským souvrstvím, pro které je charakteristická cyklická sedimentace – rychlé střídání 

kolektorů (slepence, pískovce, písky) a izolátorů (prachovce, jílovce, jíly) zejména ve vertikálním směru. 

V některých částech pánevních struktur silně převládají jílovité uloženiny (nejjižnější část Třeboňské 

pánve), někde jsou naopak uloženy ve velké mocnosti a rozloze písčité sedimenty (spodní část souvrství 

severní části Třeboňské pánve, terciérní uloženiny výběžku jižní části Třeboňské pánve k Trhovým 

Svinům, některé úseky terciérních uloženin v údolí Otavy a Blanice). Akumulace sedimentů lze celkově 

charakterizovat jako regionálně hydraulicky spojité, ale nehomogenní prostředí s průlinovou 

propustností, která je ve vertikálním směru několikařádově nižší než ve směru horizontálním. Srážkové 

vody infiltrují v celé ploše na výchozech písčitých sedimentů, mimo drenážní oblasti s pozitivní výstupní 

úrovní hladin nad terén. Podstatný podíl podzemních vod do pánevních struktur přitéká z okolního 

krystalinika, zejména v silně členitých strukturách mimo hlavní pánevní struktury (Budějovická a 

Třeboňská pánev). Podzemní vody mají volnou hladinu ve výchozových částech svrchních kolektorů, 

hlouběji uložené kolektory jsou napjaté převážně s negativní výstupní úrovní. Oběh podzemních vod 

ve svrchní části sedimentů nad úrovní místních erozních bází je rychlejší a je ovlivňován podstatně 

morfologií terénu, směrem do hloubky se oběh podzemních vod výrazně zpomaluje a směřuje 

k hlavním drenážním oblastem jednotlivých pánevních struktur, kterými jsou údolí hlavních vodních 

toků v nejnižších částech pánví a oblasti rašelinišť v obou částech Třeboňské pánve. 

Z hlediska vodohospodářského je území Jihočeského kraje rozčleněno na deset hydrogeologických 

rajonů. Šest rajonů je vymezeno v sedimentárních horninách – 1211 Kvartér Lužnice, 1212 Kvartér 

Nežárky, 1230 Kvartér Otavy a Blanice, 2140 Třeboňská pánev-jižní část, 2151 Třeboňská pánev-

severní část a 2160 Budějovická pánev. Rajony vymezené v oblasti krystalinika – 6310 Krystalinikum 

v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy, 6510 Krystalinikum 

v povodí Lužnice a 6540 Krystalinikum v povodí Dyje-západní část přesahují do okolních krajů. 
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Vodohospodářsky významné jsou Budějovická a obě části Třeboňské pánve, ve kterých hydraulické 

parametry horninového prostředí umožňují soustředěné jímání podzemních vod, dále pak terciérní a 

kvartérní uloženiny v oblasti Blanice a Otavy, Novoveská pánev a některé části pruhů pestré skupiny 

moldanubika, kde je možno zajistit soustředěné jímání podzemních vod menšího významu. Problémy 

související s odběry podzemních vod jsou popsány v kap. B.3.5.3., podrobněji byly popsány v Územní 

studii krajiny Jihočeského kraje (EKOTOXA s.r.o., 2021).  

B.3.2. Přírodní podmínky biotické 

B.3.2.1. Fytogeografická charakteristika, rekonstrukční a potenciální vegetace Jihočeského kraje 

Ze základních tří fytogeografických oblastí nacházejících se na území státu (z hlediska regionálně 

fytogeografického členění), se na území Jihočeského kraje nacházejí dvě: (Českomoravské) 

mezofytikum a (Českomoravské) oreofytikum. Termofytikum do území kraje nezasahuje.  

Obrázek 5: Fytogeografické členění Jihočeského kraje 

 

Zdroj: Skalický, 1988 na Pladias – databáze české flóry a vegetace, www.pladias.cz, upraveno 

Většina území kraje spadá do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, které zahrnuje 

v rámci Jihočeského kraje úplně nebo částečně fytogeografické okrsky: Podbrdsko, Horažďovickou 

pahorkatinu, Šumavsko-Novohradské podhůří, Budějovickou pánev, Třeboňskou pánev, Jihočeskou 

pahorkatinu, Střední Povltaví, Votickou pahorkatinu, Votickou vrchovinu, Českomoravskou vrchovinu 

a jihovýchodní cíp regionu zasahuje do Moravského podhůří Vysočiny. 
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Při pohledu na obrázek níže je patrné, jak z této v podstatě jednotvárné kopcoviny a vrchoviny vystupují 

tři ostrovy oreofytika fytogeografického obvodu České oreofytikum. Největší z nich je Šumava, široký 

pás pohoří při jihozápadním okraji území kraje, druhým jsou malé, ale výrazné Novohradské hory 

u jihovýchodního okraje a třetím Jihlavské vrchy ve východní části území. 

V následující tabulce jsou velice stručně vystiženy hlavní charakteristiky fytogeografických okrsků, 

které zasahují na území kraje. 

Tabulka 4: Hlavní charakteristiky fytogeografických okrsků v Jihočeském kraji 

Mezofytikum 

35 Podbrdsko 

suprakolinní až submontánní vegetační stupeň (kopcovina, vrchovina) s 
květenou tvořenou různorodými mezofyty, jen ojediněle termofyty, relativně 
kontinentální, srážkově nedostatkové klima (= vztah k průměrné izohyetě 
odpovídající nadmořské výšce fytochorionu), terén spíše svažitý než plochý, 
různorodý substrát a mozaika lesnaté a zemědělsky využívané krajiny 

36 Horažďovická pahorkatina 

suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou jednotvárnými 
mezofyty, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové klima, terén spíše 
plochý než svažitý, granodioritový substrát a mozaika lesnaté krajiny, rybníků a 
zemědělsky využívaných ploch 

37 Šumavsko – novohradské podhůří 

suprakolinní až submontánní vegetační stupeň (kopcovina, vrchovina) s 
květenou tvořenou převážně mezofyty, ale zasahuje sem i ojedinělý výskyt 
termofytů nebo naopak oreofytů, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové 
klima, terén spíše svažitý než plochý, různorodý substrát a mozaika lesnaté a 
zemědělsky využívané krajiny 

38 Budějovická pánev 

suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou jednotvárnými 
mezofyty, jen ojediněle termofyty, relativně kontinentální, srážkově 
nedostatkové klima, plochý terén, substrát spíše jílovitý, méně písčitý a 
charakteristická mozaika zemědělsky využívaných ploch a rybníků, méně 
lesnatých ploch 

39 Třeboňská pánev 

suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou jednotvárnými 
mezofyty, relativně oceanické, srážkově nadbytkové klima, plochý terén, 
substrát jílovitý, písčitý a rašelinný a typická mozaika lesnaté krajiny, rybníků a 
zemědělsky využívaných ploch 

40 Jihočeská pahorkatina 

suprakolinní až submontánní vegetační stupeň (kopcovina, vrchovina) s 
květenou tvořenou různorodými mezofyty, jen ojediněle termofyty, relativně 
kontinentální, srážkově nedostatkové klima, terén spíše svažitý než plochý, 
různorodý substrát a mozaika lesnaté a zemědělsky využívané krajiny 

41 Střední Povltaví 

suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou různorodými 
mezofyty, jen ojediněle termofyty, relativně kontinentální, srážkově 
nedostatkové klima, svažitý terén, rozdílny, místy i skalnatý substrát a převaha 
lesnaté nad zemědělsky využívanou krajinou s Orlickou přehradou ve své ose 

42 Votická pahorkatina 

suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) s květenou tvořenou jednotvárnými 
mezofyty, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové klima, terén spíše 
plochý než svažitý, chudý substrát a převaha zemědělsky využívaných ploch nad 
plochami lesa 

43 Votická vrchovina 

submontánní vegetační stupeň (vrchovina) s květenou tvořenou jednotvárnými 
mezofyty, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové klima, terén spíše 
svažitý než plochý, chudý substrát a převaha lesnaté nad zemědělsky využívanou 
krajinou 

67 Českomoravská vrchovina 

submontánní vegetační stupeň (vrchovina) s květenou tvořenou jednotvárnými 
mezofyty, relativně oceanické, srážkově nadbytkovéklima, terén spíše plochý než 
svažitý, chudý substrát a mozaika lesnaté krajiny, rybníků a zemědělsky 
využívaných ploch 

68 Moravské podhůří Vysočiny 

suprakolinní vegetační stupeň (kopcovina) plošně rozsáhlejší než submontánní 
vegetační stupeň (vrchovina) s květenou tvořenou různorodými mezofyty, jen 
ojediněle termofyty, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové klima, terén 
spíše svažitý než plochý, různorodý substrát a mozaika lesnaté a zemědělsky 
využívané krajiny 
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Oreofytikum 

88 Šumava 

převažující montánní až supramontánní vegetační stupeň (hornatina až 
středohory) s květenou tvořenou jednotvárnými mezofyty a oreofyty, relativně 
oceanické, srážkově nadbytkové klima, terén plochý i svažitý, chudý substrát a 
lesnatá krajina 

89 Novohradské hory 

submontánní až montánní vegetační stupeň (vrchovina až hornatina) s květenou 
tvořenou spíše jednotvárnými mezofyty než oreofyty, relativně oceanické, 
srážkově nadbytkové klima, terén plochý i svažitý, chudý substrát a lesnatá 
krajina 

90 Jihlavské vrchy 

submontánní až montánní vegetační stupeň (vrchovina až hornatina) s květenou 
tvořenou spíše jednotvárnými mezofyty než oreofyty, relativně kontinentální, 
srážkově nedostatkové klima, terén plochý i svažitý, chudý substrát a lesnatá 
krajina 

Zdroj: Skalický, 1988 

Vzhledem k probíhající klimatické změně jsou nejvíce ohroženy oblasti oreofytika. Proto by v nich měla 

být podporována veškerá opatření k zadržení vody v krajině.  

Rekonstrukční vegetace na území celého kraje zahrnuje řadu jednotek, nicméně vzhledem k rozloze 

území není nijak výjimečně pestrá. Při pohledu na obrázek níže je patrné, že v podstatě cca 90 % území 

dnešního kraje bylo zarostlé lesy trojího typu: nivními, doubravami a bučinami.  
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Obrázek 6: Rekonstrukční geobotanické jednotky Jihočeského kraje 

 
 
Zdroj: KOPK Jihočeského kraje, 2008, dle Mikyška 1968, Geobotanická mapa ČSSR 1. České země. Upraveno. 

Většina území dnešního Jihočeského kraje byla porostlá chudými acidofilními doubravami svazu 

Genisto germanicae-Quercion třídy Quercetea robori-petraeae. Ve vyšších polohách, převážně v jižní a 

jihozápadní části dnešního kraje, ale i ostrůvkovitě ve vyšších polohách v kraji, byly dominantní bučiny. 

Je diskutabilní, nakolik to byly květnaté bučiny podvazu Eu-Fagenion svazu Fagion a nakolik chudé 

bikové bučiny svazu Luzulo-Fagion a nakolik zde byla zastoupena jedle. Vodní toky provázely jejich nivy, 

které byly zarostlé luhy a olšinami tříd Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae a Querco-Fagetea 

(podsvaz Alnenion glutinoso-incanae). 

Ostatní typy vegetace byly pro území Jihočeského kraje spíš vzácné. Jednalo se o dubohabrové háje 

svazu Carpinion, které jsou v jiných územích státu mnohem hojnější, ale v Jihočeském kraji jsou typické 

jen pro úzké kaňony velkých řek, jako je Vltava, Malše, Otava, Blanice, Lužnice, jinde jen výjimečně. 
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Zvláštností jižních Čech je skutečnost, že dubohabrové háje byly v jižní části bez habru, jeho funkci 

v porostech zastupovala lípa. Perličkami v jihočeské květeně byly teplomilné doubravy zastoupené na 

vápencových čočkách v okolí Strakonic, Horažďovic, Sušice s neobyčejně (na jihočeské poměry) 

bohatou květenou podmíněnou polohou a substrátem. Ve vysokých polohách Šumavy byly smrčiny 

svazu Piceion excelsae, a to horské klimaxové smrčiny v nejvyšších polohách a podmáčené smrčiny 

v údolních polohách. Přechodné polohy mezi smrčinami a bučinami byly acidofilními horskými 

bučinami svazu Luzulo-Fagion. Pro Jihočeský kraj byl typický zvýšený výskyt rašelinišť, a to na Šumavě 

a na Třeboňsku. Ostatní typy vegetace byly na území Jihočeského kraje jen výjimečnou ukázkou. Za 

takové rarity lze na území kraje považovat vápnomilné bučiny nebo vápnomilné reliktní bory (Sušicko-

Horažďovické a Strakonické vápence), šipákové doubravy (kaňon Otavy v Písku) a typické suťové lesy 

(prudké svahy kaňonů). 

Působením člověka byla však většina původních porostů zničena a plochy obsazeny náhradními 

společenstvy, viz kap. B.4.6.1. Detailní fytocenologický popis Jihočeského kraje (současný stav 

jednotky, do jaké míry je v Jihočeském kraji rozšířena a zachována, jmenovitě jsou uvedeny rostlinné 

taxony v jednotce se vyskytující: diagnostické, typické, dominantní, nebo naopak vzácné, zvláště 

chráněné nebo jinak pozoruhodné) je uveden v původní Koncepci ochrany přírody a krajiny (2007).  

Pro území České republiky byla vypracována hypotetická mapa potenciální vegetace, viz obrázek níže.  

Obrázek 7: Potenciální vegetace na území Jihočeského kraje (zjednodušená) 

 

Zdroj: Neuhäuslová et al., Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, 1997, na Pladias – databáze české flóry a 
vegetace, www.pladias.cz, upraveno 
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Potenciální vegetace je taková, která by se zde vyvinula, kdyby na ni přestal působit člověk. Na rozdíl 

od vegetace rekonstrukční, která byla uvedena výše, bere v úvahu ireverzibilní změny v krajině, např. 

odvodnění. Je obdobná vegetaci rekonstrukční, jen její měřítko je o něco hrubší.  

Jak je vidět na obrázku, na území Jihočeského kraje by zase převládly tři základní typy vegetace: plošně 

nejrozšířenější by byla biková a/nebo jedlová doubrava (původní kyselé doubravy), dále ve vyšších 

polohách, tzn. na Šumavě, Novohradských horách a Jihlavských vrších, a jejich okolí, tj. zejména 

v Pošumaví, Blanském lese, Slepičích horách a v podhůří Českomoravské vrchoviny, by se prosadily 

bučiny, a to bučiny s kyčelnicí devítilistou nebo bikové bučiny (původní květnaté nebo kyselé bučiny) a 

nivní polohy by obsadily střemchové doubravy a olšiny s ostřicí třeslicovitou (původní luhy a olšiny). 

Všechny ostatní typy vegetace by se uplatnily jen maloplošně. 

Mapy rekonstrukční či potenciální vegetace se mohou uplatnit při vymezování a realizaci ÚSES, či při 

plánování v lesích (lesy zvláštního určení). 

B.3.2.2. Zajímavé a vzácné druhy rostlin 

Jižní Čechy mají řadu specifických přírodních fenoménů krajinářských, vegetačních i floristických. 

K nejzajímavějším oblastem, které v jihočeském rozsahu nemají obdobu v jiných částech Čech a 

Moravy, patří především jihočeské rybniční pánve (zejména Třeboňská), s množstvím nejen vodních a 

pobřežních rostlin, ale i s četnými vzácnými druhy rašelinišť, písečných přesypů a podmáčených písků. 

Podobně výjimečným regionem nadnárodního významu je Šumava, která je nejrozsáhlejší plochou 

nejvýše položených horských rašelinišť v celé střední Evropě, s pozoruhodnou třetihorní nivou horní 

Vltavy s množstvím horských druhů náležejících alpskému migrantu, s boreálními glaciálními relikty a 

endemity středoevropských středohor. K floristicky velmi zajímavým územím Jihočeského kraje patří 

bezesporu i oblasti krystalických vápenců v Šumavsko-novohradském podhůří s řadou taxonů, jejichž 

zdejší výskyt chorologicky nesouvisí s ostatními regiony výskytu v České republice, nýbrž s rozšířením 

mimo naši republiku ve vápencových předhořích Alp. 

Na Šumavě se vyskytují vzácné druhy alpského původu jako chrpa horská (Centaurea montana) či 

chlupáček oranžový (Hieracium aurantiacum). Dále se na Šumavě vyskytují hořec panonský (Gentiana 

pannonica), oměj šalamounek (Aconitum plicatum), zvonečník černý (Phyteuma nigrum), prstnatec 

májový rašelinný (Dactylorhiza majalis subsp. turfosa), plavuník alpinský (Diphasiastrum alpinum), 

bříza trpasličí (Betula nana) aj. Na území Šumavy i na dalších místech kraje roste hořeček mnohotvarý 

český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 

Velice stručně lze uvést příklady rostlinných taxonů, které dokládají jedinečnost květeny jižních Čech 

v měřítku celorepublikovém. V jižních Čechách se vyskytuje řada taxonů, které zde v rámci České 

republiky mají jediné či největší počty pozorování: šídlatka jezerní (Isoëtes lacustris) v Černém jezeře, 

šídlatka ostnovýtrusá (Isoëtes echinospora) v Plešném jezeře, pryskyřník omějolistý (Ranunculus 

aconitifolius) na Šumavě a v Novohradských horách, prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza 

traunsteineri) – Hornovltavská kotlina, Kaproun a Soběšice, oměj vlční mor (Aconitum lycoctonum 

subsp. Vulparia) v suťových lesích svahů kaňonů Vltavy a Malše. Dále se v jižních Čechách vyskytuje 

stolístek střídavokvětý (Myriophyllum alternifolium) v okolí Vltavy a Malše, stulík malý (Nuphar pumila) 

v okolí Lipenské přehrady a na Lužnici, vrba velkolistá (Salix appendiculata) rostoucí na Šumavě, či 

pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora) – rybníky Třeboňska, Českomoravské vrchoviny aj. 
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Dále se v jižních Čechách vyskytuje řada taxonů, které se sice vyskytovaly na území naší republiky i 

jinde, avšak dnes už rostou pouze v jižních Čechách, např. šáchor žlutavý (Cyperus flavescens) – 

Třeboňská pánev, sádky v Hluboké nad Vltavou, protěž žlutobílá (Gnaphalium luteoalbum) – na 

Třeboňsku, či dřípatka horská (Soldanella montana) – Šumava, Pošumaví, Novohradské hory.  

V Jihočeském kraji se nachází mnoho dalších vzácných rostlin flóry České republiky, jako např. koniklec 

jarní (Pulsatilla vernalis) – tři existující lokality na Třeboňsku, rozchodník huňatý (Sedum villosum) – 

Šumava a NPP Stročov na Táborsku, plavuník cypřiškovitý (Diphasiastrum tristachyum) – Šumava a 

Chrbonín u Tábora, ostřice šlahounovitá (Carex chordorrhiza) – Šumava, Třeboňsko a Jihlavské vrchy, 

úpor kuřičkovitý (Elatine alsinastrum) – v Hlibenském rybníku na Blatensku, sítina strboulkatá (Juncus 

capitatus) a sítina rybniční (Juncus tenageia) – obě Třeboňská pánev, J. tenageia též Novobystřicko. 

Dále v Jihočeském kraji nachází rosnatka anglická (Drosera anglica) a rosnatka prostřední (Drosera 

intermedia) – obě Třeboňsko a Šumava, hořec jarní (Gentiana verna) – Rovná u Strakonic, či hořeček 

nahořklý (Gentianella amarella) – Sušicko, Horažďovicko a Čkyňské vápence. 

B.3.2.3. Zoogeografická charakteristika Jihočeského kraje 

Na území Jihočeského kraje se nachází nebo sem zasahuje 12 bioregionů. V následujícím textu je 

uvedena jejich stručná zoogeografická charakteristika2.  

Bechyňský bioregion 

Fauna regionu je představována ochuzenými a silně pozměněnými živočišnými společenstvy. 

Významnějším prvkem je fauna rybníků, rybničních okrajů a zbytkových mokřadů, patrná zejména 

ve fauně ptáků nebo vážek. Výrazná je fauna údolí Vltavy, zvl. měkkýši, podobně jako ve Slapském 

bioregionu (1.20), v jižní části zejména s výskytem zemouna skalního, sklovatky krátkonohé a řasnatky 

nadmuté. Vltava a Otava náležely původně parmovému pásmu, které je zachováno na Lužnici. Přítoky 

řek náleží pstruhovému pásmu, místy se v nich vyskytuje rak kamenáč. 

Blatenský bioregion 

V bioregionu se vyskytuje běžná fauna zkulturněné krajiny. Výrazně obohacujícím prvkem jsou rybníky 

a jejich okolí (ptáci, fauna měkkýšů, vážky atd.). Větší potoky a říčky díky malému spádu a slabě proudící 

vodě náležejí už do pásma lipanového až parmového. 

Českobudějovický bioregion 

Fauna regionu je výrazně hercynská, je silně ovlivněná lidskou činností, přírodě blízká stanoviště a jejich 

faunu představují především mokřady, do velké míry nahrazované pobřežními lemy četných rybníků. 

Makadlovka Chionodes ignorantella, rákosnice ostřicová a bělotka Coniopteryx tjederi jsou v Čechách 

známy pouze z tohoto bioregionu. Řeky v bioregionu mají podhorský charakter a náležejí 

do parmového pásma, ostatní vodní toky jsou nevýznamné. 

 

2 V roce 2013 vyšla publikace Biogeografické regiony České republiky zpracovaná Culkem a kol. aktualizující 

publikaci Biogeografické členění ČR z roku 1996. V rámci Jihočeského kraje došlo k mírným změnám 

ve vymezení – lokality Staré Hodějovice-Lišov, Písečné-Jemnice, Chotoviny-Borotín, okolí Soběslavi, Maršova, 

byly aktualizovány texty. 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

69 

Třeboňský bioregion 

Fauna regionu je rozhodujícím způsobem ovlivněná existencí početných rybníků, rašelinných luk, 

rašelinišť a rozlehlých, místy rašelinných lesů a písčin. Relativní zachovalost přírodního prostředí se 

projevuje přežíváním pozoruhodných druhů ptactva, např. orla mořského, husy velké, volavky červené, 

případně reemigrací vymizelých druhů, k jakým patří los evropský. Bohatá je i fauna netopýrů (Myotis 

sp., Nyctalus sp. a Pipistrellus sp.). Faunistická azonalita se projevuje též inverzemi v podobě 

demontánního výskytu horských druhů, zejména hmyzích (saranče Miramella alpina). Lužnice a 

Nežárka mají charakter podhorské řeky modifikovaný malým spádem, převažuje ráz parmového 

pásma, drobné toky mají charakter pstruhových vod. Celý soubor velmi pozoruhodných druhů hmyzu 

obývá rašeliniště, z motýlů zejména obaleč Argyroploce lediana, píďalka Chloroclysta infuscata, 

píďalička rojovníková a dřevobarvec vlochyňový. Za zmínku stojí pro Českou republiku významný 

ostrůvek výskytu bělopáska tavolníkového, vázaného na porosty tavolníku vrbolistého. Celkově je 

fauna podobná sousednímu Českobudějovickému bioregionu (1.30), obohacená o četné velmi 

pozoruhodné psamofilní, a zvláště tyrfofilní a tyrfobiontní druhy. 

Sušický bioregion (část) 

V bioregionu převažuje ochuzená lesní fauna hercynského původu, se západními a horskými vlivy. 

Na vápencových ostrovech jsou společenstva měkkýšů s trojzubkou stepní, suchomilkou obecnou a 

zrnovkou mechovou. Modrásek černočárný se vyskytuje jen zde a v několika sousedících bioregionech 

v Pošumaví a nesytka devaterníková je v ČR známa pouze z tohoto bioregionu. Tekoucí vody patří do 

pásma pstruhového, podhorské řeky (především Otava) do pásma lipanového. 

Českokrumlovský bioregion 

V bioregionu se vyskytuje běžná lesní fauna vyšších poloh hercynské podprovincie, s některými 

význačnými druhy (los evropský, tetřev hlušec, tetřívek obecný). Ovlivněná je sousedstvím horských 

regionů, Šumavským (1.62) a Novohradským (1.63), což dokládá i výskyt myšivky horské. Na výchozech 

vápenců se vyskytují teplomilná společenstva s kobylkou Leptophyes boscii a měkkýši suchomilkou 

obecnou nebo zrnovkou mechovou. Modrásek černočárný se vyskytuje jen zde a v několika sousedících 

bioregionech v Pošumaví. Tekoucí vody patří do pásma pstruhového, Vltava a částečně Malše do 

pásma lipanového. 

Votický bioregion 

V bioregionu je zastoupena běžná hercynská fauna zkulturnělých vyšších pahorkatin, se západními 

vlivy, bez výrazných prvků. Tekoucí vody charakteru malých potoků patří do pstruhového pásma. 

Pelhřimovský bioregion 

V bioregionu se vyskytuje běžná hercynská fauna zkulturněných středních poloh Českomoravské 

vrchoviny, s fragmenty fauny hercynských bučin. Na rašelinných loukách jsou po odvodnění již vesměs 

pouze zbytky charakteristické fauny (okáč stříbrooký a hnědásek rozrazilový již patrně vymizeli). Vodní 

toky typu bystřin a potoků náleží do pstruhového pásma. 
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Novobystřický bioregion 

V bioregionu převažuje ochuzená lesní fauna hercynského původu, podhorského charakteru. 

Na odvodněných zbytcích kyselých rašelinných luk a okrajů rybníků přežívá zdecimovaná rašeliništní 

hmyzí fauna (ohniváček modrolemý), resp. vyznívá bohatost tyrfobiontních společenstev Třeboňského 

bioregionu (1.31). Vyskytují se zde pouze potoky a bystřiny pstruhového pásma. 

Šumavský bioregion 

Fauna bioregionu poskytuje nejzachovalejší obraz horských hercynských živočišných společenstev 

na vrchovištích, v přirozených horských lesích i na horských loukách. Výrazně se to projevuje např. 

v avifauně (orel křiklavý, tetřev hlušec, datlík tříprstý, chřástal polní, hýl rudý aj.). Ve fauně regionu je 

celá řada reliktů boreoalpinního nebo boreomontánního rozšíření, jako jsou zejména některá šídla, 

pavouci, můry, píďalky, vrkoč rašelinný nebo myšivka horská. Další zvláštností bioregionu je 

demontánní výskyt některých alpských prvků, např. druhů střevlíků rodu Nebria. Tekoucí vody patří do 

pásma pstruhového, Vltava do pstruhového až lipanového pásma. Na Blanici je lokální reliktní výskyt 

perlorodky říční. Specifické druhy hostí i několik oligotrofních ledovcových jezer, např. hrbatku jezerní. 

Pouze z tohoto bioregionu jsou známy např. osenice smrková, šedavka mokřadní, travařík šumavský, 

zavíječ Udea inquinatalis a obaleč Pammene luedersiana. U obaleče Apotomis fraterculana jde 

dokonce o jediný výskyt v Evropě mimo subarktickou oblast. Obaleč Epinotia gimmerthaliana a píďalka 

kozlíková jsou dále známi jen z Novohradského bioregionu (1.63), obaleč Pseudococcyx mughiana a 

osenice severní jen z Krkonošského bioregionu (1.68) a osenice rašelinná jen z Ralského bioregionu 

(1.34). Perleťovec mokřadní zasahuje částečně jen do sousedního Českokrumlovského bioregionu 

(1.43). Ve srovnání s dalšími horskými bioregiony Krkonošským (1.68) a Jesenickým (1.70) nejsou 

zastoupeny druhy subalpínského bezlesí, naopak jde o nejbohatší region na tyrfofilní a tyrfobiontní, 

často boreomontánní a boreoalpinní druhy. 

Novohradský bioregion 

V bioregionu je zastoupena fauna hercynských horských lesů, blízká bioregionu Šumavskému (1.62), 

avšak s omezenějším druhovým spektrem. Tekoucí vody patří do pstruhového pásma. V regionu byl 

introdukován šumavský perleťovec mokřadní. Obaleč Epinotia gimmerthaliana a píďalka kozlíková jsou 

známi dále jen z Šumavského bioregionu (1.62). 

Javořický bioregion 

Převažuje podhorská lesní fauna, vyhraněná zejména v torzech bučin. Specifická fauna, zčásti 

devastovaná, je zastoupena na zbytcích rašelinných luk. Vodní toky rázu potoků náleží do pstruhového 

pásma. 
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Obrázek 8: Biogeografické regiony na území Jihočeského kraje 

 

Zdroj: Culek a kol., 2013 

B.3.2.4. Zajímavé a vzácné druhy živočichů 

Pro faunu jihočeského regionu jsou charakteristické druhy horských lesů (mnohé s boreomontánním 

rozšířením), druhy vodní a mokřadní a druhy vázané na četná rašeliniště Šumavy a Třeboňska. Na 

stanovištích ovlivněných substrátem (váté písky, vápence) nebo spojených říčními údolími s níže 

položenými oblastmi žijí vcelku málo početné, ale ze zoogeografického hlediska pozoruhodné 

teplomilné druhy živočichů. K nejvýznamnějším druhům horského pásma Šumavy a Novohradských 

hor patří především druhy vázané na horské jehličnaté a smíšené lesy, které zde vytvářejí izolované 

životaschopné populace. 

Bezobratlé živočichy vyšších poloh jihočeského regionu lze rozdělit na podhorské, horské a 

subalpinské. Druhy podhorské jsou rozšířeny ve středních horských polohách, například střevlík 

zlatolesklý (Carabus auronitens), roháček bukový (Synodendron cylindricus), šedavka bučinová 

(Apamea illyria) nebo velice vzácná znakoplavka (Notonecta obliqua) a některé druhy jepic a chrostíků. 

Horské druhy jsou soustředěny v pohraničních horách, v nadmořských výškách 1000 m a výše, ale 

v závislosti na lokálních podmínkách sestupují i do nižších poloh. Mezi horské druhy patří například 

tesařík (Tragosoma depsarium) – pouze na Šumavě v rámci celé ČR, v jižní části ČR vzácný nosatec 

(Plinthus tischeri). Subalpinské druhy se vyskytují vzácně na některých specifických stanovištích 

v nejvyšších nadmořských výškách (sutě u šumavských jezer, prameniště). Jsou to například severský 

pavouk slíďák Acantholycosa norvegica, endemická forma střevlíka Oreonebria castanea sumavica, 
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mrchožrouti Aclypea souverbiei a Pteroloma forsstroemi a další. Typická subalpínská společenstva 

nejsou vytvořena, jde jen o příměs několika reliktních druhů v horských společenstvech. V kraji se 

vyskytuje např. celorepublikově vzácný střevlíček Amara erratica, od roku 2010 byl zaznamenán 

střevlíček Amara nigricornis pouze na Šumavě. 

Pro jižní Čechy jsou typické druhy vázané na rašeliniště. Některé z těchto druhů se nachází pouze 

v jižních Čechách. Významné jsou z bezobratlých např. snovačka rašeliništní (Archaearanea ohlerti), 

pavučinka slatinná (Carorita limnaea), šidélko lesklé (Nehalennia speciosa), střevlík Ménétriesův 

(Carabus menetriesi), žluťásek borůvkový (Colias palaeno), modrásek stříbroskvrnný (Vacciniina 

optilete), bourovec borůvkový (Phyllodesma ilicifora) a další (Ptáci jižních Čech, 2015). 

Přirozené smrčiny a smíšené porosty Šumavy a Novohradských hor obývá datlík tříprstý (Picoides 

tridactylus) a kos horský (Turdus torquatus). Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) je vázán 

na přestárlé bukové nebo smíšené porosty, na Šumavě se proto vyskytuje pouze v několika 

rozsáhlejších pralesovitých porostech. Mezi druhy charakteristické pro Šumavskou oblast patří také 

tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia), druhy dříve široce rozšířené v celé 

České republice, dnes přežívající pouze v několika (zpravidla horských) refugiích. Poměrně početné 

populace zde mají i sýc rousný (Aegolius funereus) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – 

v posledních desetiletích se šíří i do smrkových kultur v podhůří a pahorkatinách jihočeského regionu.  

Puštík bělavý (Strix uralensis) byl na Šumavě vyhuben v prvních desetiletích 20. století, v současné době 

zde však díky reintrodukci opět zahnízdil. Při posledním sčítání v letech 2015-2019 byla populace 

puštíka bělavého na české straně Šumavy odhadnuta na 60 až 80 teritorií, což reprezentuje největší 

lokální populaci druhu v celé ČR (Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2014-2017). Na Šumavě bývají 

pozorováni jedinci orla křiklavého (Aquila pomarina). Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2014-2017 

k výskytu orla křiklavého uvádí: „Podle opakovaných pozorování druh možná znovu hnízdí na Šumavě, 

kde byli na více lokalitách zjištěni jednotliví ptáci i soudržný pár“.  

Pro Šumavu jsou charakteristickým typem biotopů sukcesní stadia s travobylinným porostem a řídkým 

náletem dřevin, které obývají početné populace některých ohrožených a ubývajících živočichů – 

tetřívek obecný (Tetrao tetrix), chřástal polní (Crex crex) či bekasina otavní (Gallinago gallinago). 

Rys ostrovid (Lynx lynx) obývá dnes prakticky celou Šumavu, odkud se pak šíří do Šumavského podhůří, 

Novohradských hor i na vzdálenější lokality. Za významné druhy Jihočeského kraje lze dále považovat 

losa evropského (Alces alces), rejska horského (Sorex alpinus) a myšivku horskou (Sicista betulina). 

V oblasti jihočeských rybníků můžeme nalézt druhy hnízdící v rámci České republiky především v oblasti 

Jihočeského kraje, příp. Jihomoravského kraje – zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), kormorán velký 

(Phalacrocorax carbo), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), kolpík bílý (Platalea leucorodia), volavka 

stříbřitá (Egretta garzetta), tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta), hohol severní (Bucephala 

clangula). Pravidelně hnízdícím druhem Jihočeského kraje je orel mořský (Haliaeetus albicilla). K velmi 

vzácným druhům jihočeských rybníků (intenzifikace rybářského hospodaření, změny na rybnících) patří 

dnes bukač velký (Botaurus stellaris), bukáček malý (Ixobrychus minutus), potápka černokrká (Podiceps 

nigricollis), břehouš černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudonohý (Tringa totanus). V roce 2016 bylo 

na Vrbenských rybnících pozorováno první zahnízdění volavky rusohlavé (Bubulcus ibis) v rámci ČR 

(Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR 2014-2017). 
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Vodní toky na území Jihočeského kraje spadají zejména do pásma pstruhového, lipanového a 

parmového. Cejnové pásmo se přirozeně v jižních Čechách víceméně nevyskytuje, druhy typické pro 

toto pásmo lze nalézt převážně v umělých vodních nádržích (např. Římov, Hněvkovice, Orlík apod.). 

Ichtyofauna rybníků je zcela podřízena jejich hospodářskému využívání. V čistých tocích Šumavy, 

Novohradských hor a jejich podhůří se vyskytuje mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná 

(Cottus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus). V regionu se v zabahněných slepých ramenech 

vzácně vyskytuje i piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) a sekavec podunajský (Cobitis elongatoides) – 

Třeboňsko. Specifická fauna bezobratlých obývajících rákosiny a porosty vysokých ostřic lemujících 

vodní nádrže je podobně jako ichtyofauna ovlivněna lidskými zásahy spojenými s rybníkářským 

hospodařením, druhy vázané na původní slatinné mokřady se zachovali pouze místy – například 

střevlíček (Pterostichus aterrinus) – vzácný v rámci celé ČR, modrásek hořcový (Maculinea alcon), 

tiplice (Tipula pagana) – NPR Brouskův mlýn, bahnomilka (Limnophila platyptera) – PP Mastnice a další. 

Pozoruhodná je i fauna vodních bezobratlých živočichů ve vodách horských potoků a rašelinišť vyšších 

poloh. Například reliktní perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), dále pak druhy, které se v rámci 

České republiky vyskytují pouze na Šumavě – alpské faunistické prvky (dva druhy jepic a dva druhy 

pošvatek) a atlantické faunistické prvky (jeden druh jepice, jeden druh vodní ploštice a dva druhy 

chrostíků). 

Za významnou lokalitu v rámci Jihočeského kraje lze považovat vojenský prostor Boletice, kde díky 

specifickému způsobu hospodaření (pojezdy těžkou technikou, okopy, krátery po cvičné střelbě apod.) 

vznikla pestrá mozaika mokřadních i poměrně xerofilních biocenóz. Zde se udržely početné populace 

druhů jinde vzácných nebo řídkých – tetřívek obecný (Tetrao tetrix), skřivan lesní (Lullula arborea), 

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), čolek horský (Triturus alpestris). Druhy, které jsou předmětem 

ochrany v SCHÚ Boletice, jsou uvedeny v kap. B.5.4. Smluvně chráněná území. 

B.3.3. Lesní ekosystémy 

B.3.3.1. Výměra lesních pozemků a charakteristika přírodních lesních oblastí 

V roce 2020 byla výměra lesních pozemků (porostní půda + ostatní lesní pozemky) v Jihočeském kraji 

380 271 ha, což představuje lesnatost necelých 38 % (průměr ČR je necelých 34 %). Od roku 2004 (data 

z původní KOPK k 31. 12. 2003) se výměra lesních pozemků zvýšila o 4 809 ha.  

Tabulka 5: Výměra lesních pozemků a lesnatost jednotlivých okresů Jihočeského kraje 

Okres Celková výměra (ha) Lesní pozemky (ha) Lesnatost (%) 

České Budějovice 163 849 53 168 32 

Český Krumlov 161 368 78 590 49 

Jindřichův Hradec 194 387 75 995 39 

Písek 112 684 37 326 33 

Prachatice 137 675 72 640 53 

Strakonice 103 200 23 550 23 

Tábor 132 637 39 003 29 

Zdroj: ČÚZK, 2021 
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Obrázek 9: Přírodní lesní oblasti na území Jihočeského kraje 

 

Zdroj: EKOTOXA podle WMS ÚHÚL 

Základní přírodní charakteristiky včetně zhodnocení ekologických funkcí a střetů zájmů jsou obecně 

hodnoceny v rámci přírodních lesních oblastí (dále PLO). PLO zasahující na území Jihočeského kraje jsou 

stručně charakterizovány v následujícím textu. 

PLO 10 – Středočeská pahorkatina 

Na území Jihočeského kraje zasahuje PLO 10 od severu k jihu zužujícím se klínem Lišovského prahu. 

V lesní oblasti je značný podíl starších smrkových monokultur, místy jsou vytvořeny poměrně rozsáhlé 

lesní komplexy s převahou listnáčů (buku, klenu, dubu), tyto porosty jsou typické pro oblast Píseckých 

hor, maloplošně jsou listnaté porosty zastoupeny na strmých stráních nad řekami Vltavou a Lužnicí. 

V okolí řek trpí porosty zvýšenou návštěvností (rozsáhlé chatové oblasti, rekreační oblast Orlické 

přehrady). 

PLO 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor 

Rozsáhlá oblast protáhlého tvaru, tvořící přechod mezi pánvemi a horským masivem Šumavy a 

Novohradských hor. Na území PLO se nacházejí dvě CHKO – Blanský les a Šumava. Významné je 

zastoupení autochtonních smrkových porostů s výskytem rezonančního dřeva, a to v oblasti Blanského 

lesa, Slepičích hor a na Polušce. Specifické pro oblast je i značný podíl po odsunu Němců zalesněných 

zemědělských ploch v pohraničí. Pozornost zasluhuje výskyt autochtonního rezonančního smrku, 
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hercynské borovice a kvalitního buku, klenu a jedle. Určitým (příznivým) specifikem PLO je nízké imisní 

zatížení, které umožňuje pěstování klimaxových dřevin bez omezení.  

PLO 13 – Šumava 

Nejvyšší pohoří na území kraje. Na území PLO se nachází NP Šumava a CHKO Šumava, proto je funkce 

lesů jednoznačně předurčena a limitována posláním ochrany přírody. Významná je funkce 

vodohospodářská (rašeliniště a prameniště, CHOPAV), půdoochranná, klimatická a vodoochranná. 

Na území jsou VLS ČR, divize Horní Planá a VVP Boletice. Významná je lesní rezervace NPR Boubínský 

prales, z dřevin horský ekotyp borovice – stožecká borovice. 

PLO 14 – Novohradské hory 

Malá PLO v JV cípu kraje. Převažují rozsáhlé smrkové porosty, dlouhodobě poškozované ohryzem a 

loupáním vysoké zvěře s následnou infekcí a hnilobou způsobenou pevníkem krvavějícím. Dlouhodobé 

poškozování je způsobeno chovem jelení zvěře v původní oboře na Horním hvozdu, která byla 

v průběhu II. světové války zrušena a zvěř se rozptýlila do okolí. Významný je výskyt rezonančního dřeva 

ve smrkových porostech v 6. vegetačním stupni. Na území PLO se nachází naše nejstarší chráněné 

území NPR Žofínský prales, mladší a menší je nedaleký Hojnovodský prales. 

PLO 15a – Jihočeské pánve – Budějovická pánev 

PLO patří k nejteplejším a nejsušším částem v jižních Čechách. Významný je vysoký podíl dubu letního 

v dřevinné skladbě. Zhruba stejné zastoupení mají smrk a borovice. Významná je funkce 

vodohospodářská, půdoochranná, nezanedbatelná a problematická je funkce rekreační a funkce 

provozování myslivosti, které jsou mnohde v souběhu s ochrannou přírody. Na rozdíl od pánve 

Třeboňské zde nejsou vytvořeny rašeliny. 

PLO 15b – Jihočeské pánve – Třeboňská pánev 

V dřevinné skladbě dominuje borovice nad smrkem. Hospodaření v PLO ovlivňuje existence CHKO 

Třeboňsko. Pro Třeboňskou pánev je významný ekotyp borovice – třeboňská borovice se štíhlou, 

jehlancovitou korunou, odolnou proti abiotickým činitelům. Na rašelinách je další specifická borovice 

– blatka, která se kříží s borovicí lesní a vytváří celou řadu přechodných typů. Nepříznivě ovlivňuje 

rozlohu a stav borových porostů těžba písků a rašeliny pro průmyslové účely. 

PLO 16 – Českomoravská vrchovina 

V dřevinné skladbě naprosto převažuje smrk a s tím souvisí i vysoké škody způsobené polomem a 

námrazou. Ta vzniká extrémními klimatickými podmínkami, kdy od J-JV do území proniká vlhký vzduch 

a zde na návětrných svazích namrzá v korunách stromů. Značné škody působí i okus a loupání zvěří. 

V letním období se výrazně projevují klimatické výkyvy na chudých a kamenitých stanovištích – nastává 

extrémní sucho. 

PLO 33 – Předhoří Českomoravská vrchovina 

PLO 33 zasahuje na území Jihočeského kraje pouze svým malým západním výběžkem. Na celém území 

PLO 33 obzvláště v 1. a 2. lesním vegetačním stupni se výrazně projevují klimatické výkyvy extrémním 

suchem a zároveň růstem průměrných měsíčních teplot, zvláště v letním období. To se projevuje 
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především na písčitých a sprašových stanovištích. Zastoupení listnáčů zde dosahuje 30 %, je ale 

nerovnoměrné a druhově nepříliš příznivé. V podstatě chybí buk a je nadmíru zastoupen akát. 

B.3.3.2. Dřevinná skladba 

Dřevinná skladba lesních porostů je pozměněná, v současné době vyznívá ve prospěch smrku a 

borovice, významné a v historických dobách významněji zastoupené listnaté dřeviny (dub a buk) se 

v dřevinné skladbě většiny porostů uplatňují méně. V roce 2018 tvořily listnaté lesy necelých 16 %, 

zatímco jehličnatých lesů bylo 83 %, nejčastěji zastoupenými jehličnany byl smrk (55 %) a borovice (26 

%), mezi listnáči převažoval buk (necelých 6 %) a duby (necelé 4 %), viz obrázek níže.  

Podíl listnatých a jehličnatých dřevin v lesích se vlivem současné kalamitní situace v českých lesích 

postupně mění. Kalamitní holiny vzniklé v posledních letech představují dočasný stav, jsou postupně 

zalesňovány, což je současně příležitost ke změně druhově a strukturně bohatších lesů, které jsou 

zárukou lepšího zdravotního stavu lesních ekosystémů.  

Obrázek 10: Druhová skladba lesů v Jihočeském kraji v letech 2000, 2010 a 2018 

 
Zdroj: Informační systém statistiky a reportingu v životním prostředí, Jihočeský kraj – Lesy (na základě dat z ÚHUL), 
https://issar.cenia.cz/jihocesky-kraj/lesy/ 

Následující kartogram znázorňuje přirozenost dřevinné sklady pro jednotlivé PLO v rámci Národní 

inventarizace lesa pro období 2011-2015 (NIL2). Přirozená druhová skladba byla rekonstruována jako 

skladba přirozených lesních společenstev, které by se v daných přírodních podmínkách vyvinuly za 

současného klimatu, kdyby člověk během historické doby nezasahoval do přírody. V období mezi 

jednotlivými Národními inventarizace lesů (NIL1 a NIL2) došlo k mírnému nárůstu přirozenosti dřevinné 

skladby v ČR, a to o 1,5 ± 0,2 %. V rámci Jihočeského kraje se jednalo o nárůst 1,3 ± 0,6 %. 
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Obrázek 11: Přirozenost dřevinné skladby v přírodních lesních oblastech v rámci Národní inventarizace lesa pro 
období 2011-2015 (NIL 2) 

 
Zdroj: ÚHUL, Národní inventarizace lesa pro období 2011-2015 (NIL 2) 

V rámci projektu „FRAMEADAPT – Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií 

souvisejících se změnami klimatu“ zpracovaném v roce 2014 byla na základě klimatických 

charakteristik vypočítána predikce změn podmínek pro pěstování hlavních hospodářských dřevin. 

Změny podmínek pro vybrané hospodářské dřeviny (smrk, buk a dub) pro období 2021-2040 zobrazuje 

následující obrázek. 

Druhovou skladbu lesů lze do určité míry orgánem ochrany přírody na úrovni kraje ovlivnit při 

schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO), ve kterých lze 

uplatňovat požadavek na pestřejší druhovou skladbu v lesních porostech. 
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Obrázek 12: Změna podmínek pro smrk, buk a dub v Jihočeském kraji pro období 2021-2040 

 

Zdroj: EKOTOXA dle www.frameadapt.cz, upraveno 

Výskyt geograficky nepůvodních dřevin 

Využívání geograficky nepůvodních dřevin při obnově lesních porostů je v přírodních lesních oblastech 

regulováno závaznými stanovisky MŽP, které jsou nezbytnou podmínkou schválení oblastních plánů 

rozvoje lesů. Další omezení stanoví ostatní orgány ochrany přírody prostřednictvím závazných 

stanovisek k jednotlivým lesním hospodářským plánům. Přitom zpravidla vycházejí z plánů péče 

chráněných území a projektů ÚSES. Závazná stanoviska MŽP obsahují kromě konkrétních 

hospodářských souborů, ve kterých je možno geograficky nepůvodní dřeviny zavádět a maximálního 

zastoupení jednotlivých geograficky nepůvodních dřevin (dále GND) obecné zásady pro jejich použití: 

• Limit maximálního podílu GND se uvádí jednak jako maximální přípustné zastoupení v rámci 

cílového hospodářského souboru, jednak jako maximální přípustné zastoupení v rámci porostu 

– celkový podíl všech uplatněných GND v porostu i cílovém hospodářském souboru je v součtu 

maximálně 20 % (viz úkol 1_4.10 Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 

schváleného vládou v roce 2017) 

• Uplatnění GND má především substituovat výpadek významných hospodářských dřevin 

• Uplatnění GND není přípustné na úkor vitálních dřevin přirozené skladby (zejména nelze 

nahrazovat vitální jedli bělokorou jedlí obrovskou, popř. douglaskou) 

• Do úhrnného limitu pro cílový hospodářský soubor jsou započítávány i dříve obnovené GND 

(tzn. za celé věkové rozpětí, nejen obnova v 1. věkovém stupni) 
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Mezi nepůvodní dřeviny jsou obecně zařazeny exotické kultivary smrku, jedle obrovská, douglaska, dub 

červený, akát a skupiny dřevin označené jako jehličnaté ostatní a listnaté ostatní z důvodu, že obsahují 

kromě dřevin původních také druhy geograficky nepůvodní (nepůvodní druhy jedle, borovic, dubu, 

jírovec maďal, ořešák královský, aj.)3.  

B.3.3.3. Kategorie lesů 

Podle lesního zákona č. 289/1995 Sb. (ve znění následujících předpisů) se veškeré lesy člení podle 

převažujících funkcí do tří kategorií: na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Plošné 

vymezení jednotlivých kategorií je uvedeno na následujícím následujícím obrázku.  

Obrázek 13: Kategorie lesa v Jihočeském kraji 

 

Zdroj: ÚAP, EKOTOXA, 2020 

Obecně lze říci, že zařazení lesních pozemků do kategorií lesů ochranných a zvláštního určení je pro 

ochranu přírody a krajiny výhodné. Dává prostor pro hospodaření, které více podporuje 

mimoprodukční funkce lesa. Řízení o kategorizaci se vede zpravidla cca 2 roky před schvalováním 

 

3 V listopadu 2021 nabyl účinnosti zákon č. 364/2021, tzv. invazní novela ZOPK, která umožňuje plošné sázení 
nepůvodní douglasky tisolisté, která by nahradila chřadnoucí smrkové monokultury. Návrh je ze strany odborníků 
na ochranu přírody kritizován. 
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nového lesního hospodářského plánu (LHP). Je proto důležité, aby orgány ochrany přírody přichystaly 

včas své podklady (např. vyhlášení zvláště chráněných území). 

Na území kraje se nacházejí lesy s vysokou hodnotou (lesy v ORP Trhové Sviny a Prachatice mají vysoký 

podíl lesů kategorie lesů zvláštního určení, v ORP Trhové Sviny a Vimperk se nacházejí lesy 

pro zachování biologické různorodosti).  

B.3.3.4. Zdravotní stav lesů 

Lesní porosty jsou nepříznivě ovlivňovány abiotickými a biotickými činiteli, které působí negativně 

na mimoprodukční funkce lesa a snižují efektivitu hospodaření v lesích. Mezi negativními činiteli 

existuje přímá provázanost. Náchylnost porostů ke škodám a kalamitám se zvyšuje se zastoupením 

nepůvodních druhů dřevin, popřípadě výskytem monokultur. Tento problém je patrný zejména 

v exponovaných polohách vrcholů a hřebenů, které jsou ohroženy imisním spadem a bořivými větry, 

které ve spojení s námrazou, mokrým sněhem nebo ledovkou působí velké škody. Škody biotickými a 

abiotickými škůdci vedou ke zvyšování podílu nahodilé těžby v lesích. Krajský úřad se podílí na školení 

odborných lesních hospodářů a vlastníků lesa v oblasti nově vyhlašovaných dotačních titulů (např. 

na meliorační a zpevňující, obnovu lesa, šetrné technologie v lesním hospodářství atd.). 

Co se týká obnovy lesa, na prvním místě v příčinách nezdaru zalesnění stojí abiotické faktory jako 

sucho, přemokření, mráz. Důležitým činitelem je i zvěř, ale také okolní vegetace, hlodavci nebo 

houbové choroby. Při hodnocení rozložení objemu nahodilých abiotických těžeb mezi kraji v roce 2020 

dominoval v roce 2020 evidenci Jihomoravský kraj (691 tis. m3, v roce 2019: 568 tis. m3), následovaný 

krajem Jihočeským (672 tis. m3, v roce 2019: 497 tis. m3) a krajem Vysočina (586 tis. m3, v roce 2019: 

447 tis. m3). Kraje Jihomoravský a Jihočeský byly mezi prvními třemi v objemu nahodilých těžeb i v roce 

2019. Příčiny nevyhovujícího stavu lesů jsou stále stejné, problémem je zvyšující se průměrná teplota a 

nižší a nerovnoměrně rozložené srážky (dle odborného časopisu Zpravodaj ochrany lesa Výzkumného 

ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. z roku 2021 byl posledním normálním rokem rok 2013).  

Zdravotní stav lesů na území kraje v posledních letech významně ovlivnilo dlouhodobé sucho a s ním 

spojené faktory (podkorní hmyz, bořívé větry atd.): 

Sucho 

Počátek současného dlouhotrvajícího přemnožení podkorního hmyzu na smrku lze datovat již do roku 

2003, kdy byly smrkové porosty velkoplošně oslabeny extrémním suchem a vývoj podkorního hmyzu 

akcelerovalo dlouhé teplé vegetační období. Suchem netrpí pouze smrk, ale také borovice, dub i další 

druhy lesních dřevin. V rámci celé republiky bylo suchem v roce 2020 poškozeno 1,54 mil. m3 dřeva, 

což představuje 35 % z evidovaných abiotických příčin. V roce 2019 byl tento podíl 29 % a v roce 2018 

25 %. Objem těžeb dřeva poškozeného vlivem sucha narůstá prakticky nepřetržitě od roku 2011, 

přičemž ke skokovému nárůstu došlo mezi roky 2015-2016. V roce 2015 byl objem vytěženého dřeva 

465 tis. m3, zatímco v roce 2016 se už jednalo o 1,38 mil. m3. Území Jihočeského kraje patří k nejméně 

postiženým krajům, v roce 2020 byl nejhůře zasažen okres Písek následovaný okresem Jindřichův 

Hradec. Několik ukázek z nejpostiženějších oblastí je na obrázcích níže. 
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Obrázek 14: Srovnání rozsahu odlesnění v letech 2015 a 2020 

 

Zdroj: TopGis s.r.o., 2015, 2020; zpracování EKOTOXA s.r.o. 

V roce 2019 vyhlásily Lesy ČR program pod názvem „Vracíme vodu lesu“, v rámci kterého realizuje 

opatření, která zadrží vodu v lese i v krajině. Informace o projektech jsou nově zveřejněné na speciálně 

vytvořeném webu: https://www.vracimevodulesu.cz/, v Jihočeském kraji bylo realizováno či se 

realizuje přes 30 akcí – realizace tůní, realizace či rekonstrukce vodních nádrží a revitalizace toků.  

Bořivé větry 

Bořivý vítr patří mezi nejvýraznější destrukční jevy v lesních porostech, a to zejména ve spojení s dalšími 

abiotickými činiteli – námrazou, ledovkou, mokrým sněhem a suchem. Postihuje nejvíce smrkové 

porosty na podmáčených stanovištích, náchylné jsou porosty se sníženou statickou stabilitou 

(monokultury smrku bez příměsi dřevin se stabilizační funkcí). Zároveň bořivé větry způsobují značné 

škody na kalamitních holinách v důsledku otevření porostů. V území převažují škody způsobené 

jihozápadními a severozápadními větry. Nejvíce jsou postihovány lesní porosty v okresech Prachatice, 

Jindřichův Hradec a jih Českých Budějovic, méně Český Krumlov, Tábor a sever Strakonic. Na Šumavě 

byly nejpostiženějšími lokalitami po orkánu Herwart NPR Boubínský prales a NPR Černé a Čertovo 

jezero a jeho bezprostřední okolí.  

 

https://www.vracimevodulesu.cz/
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Obrázek 15: Ukázka srovnání rozsahu odlesnění v letech 2015 a 2020 v lesním porostu SV od Českých Budějovic 

 

Zdroj: TopGIS, 2015, 2020; zpracování EKOTOXA s.r.o. 
 

Obrázek 16: Ukázka srovnání rozsahu odlesnění v letech 2015 a 2020 v lesních porostech západně od Milevska 

 

Zdroj: TopGIS, 2015, 2020; zpracování EKOTOXA s.r.o. 
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Obrázek 17: Ukázka srovnání rozsahu odlesnění v letech 2015 a 2020 v lesních porostech u Českého Rudolce 

 

Zdroj: TopGIS, 2015, 2020; zpracování EKOTOXA s.r.o. 

Následky odstraňování kalamitních těžeb 

Ke škodám dochází těžbou a přibližováním v oblastech s vysokou kumulací nahodilých těžeb, kdy je 

z porostů vyklizováno velké množství dřevní hmoty během krátké doby a není dostatečně zajištěna 

ochrana okolních porostů. Dochází tak k poškozování zejména bazální části kmenů živých stromů a 

následnému proniknutí houbových fytopatogenů do kmene. Škody se týkají nejcennější spodní části 

kmene, který je znehodnocen hnilobou. Nepřímo je ovlivňována i ekologická stabilita stanoviště 

používáním těžké mechanizace na citlivých stanovištích (podmáčené a prameništní polohy). 

S kalamitní těžkou je spojen i vyšší výskyt částí porostu poškozených bořivými věty (vývraty, polomy). 

Lesní požáry 

V posledních letech dochází vlivem klesajícího množství srážek a nárůstu teplot v jarních a letních 

měsících (a s tím souvisejícím obdobím sucha) k vyššímu výskytu a intenzitě požárů. Nejčastěji dochází 

k požárům (s objasněnými příčinami) vlivem lidské činnosti, a to zejména z nedbalosti.  

Námraza, mokrý sníh a ledovka 

Největší koncentrace postihovaných porostů je v okresech Jindřichův Hradec (Českomoravská 

vrchovina), Český Krumlov, Prachatice, méně jsou zasaženy lesní porosty v okresech České Budějovice, 

Strakonice a Písek. Námraza spojená s vrcholovými zlomy postihuje nejvíce porosty středního až 

zralého věku, mokrý sníh škodí nejvíce v mladších porostech, zejména v borových tyčkovinách. Škody 

sněhem a námrazou jsou mnohdy umocněny spolupůsobením bořivých větrů. 
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Obrázek 18: Evidované poškození porostů větrem, sněhem a námrazou od roku 1990 do roku 2020 v České 
republice 

 
Zdroj: Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum 2021, VÚLHM 

Imisní ohrožení 

Rozsah žloutnutí jehlic či listů se mění v závislosti na dostupnosti živin v půdě, a také v závislosti 

na průběhu počasí. Se žloutnutím dřevin se opakovaně setkáváme také v bývalých imisních regionech, 

kde došlo v období výrazného imisního tlaku k ochuzení půd o bazické prvky, které byly v období silné 

imisní zátěže používány na neutralizaci kyselého vstupu (Supplementum, 2021). 

Podle dynamiky zhoršování zdravotního stavu se lesy zařazují do pásem ohrožení A až D. do pásma 

ohrožení A se řadí lesní pozemky s porosty s výrazným imisním zatížením, zatímco do pásma ohrožení 

D patří pozemky s porosty s nižším imisním zatížením. Situace, kdy zvýšená nebo vysoká koncentrace 

chemických látek pocházejících z průmyslové činnosti poškozuje lesní porosty na větší rozloze (v řádu 

desítek, stovek nebo dokonce tisíců hektarů), jsou již minulostí. Snížení emisí látek, především 

sloučenin síry a fluoru, proběhlo již v 90. letech 20. století. S přímým imisním poškozením lesa většího 

rozsahu se proto již prakticky nesetkáváme a různé typy průmyslových nebo chemických provozů 

v současné době pro lesní porosty představují spíše lokální riziko (Zpravodaj ochrany lesa, 

Supplementum 2021, VÚLHM). 

Biotičtí škůdci 

Výrazným způsobem se do vzhledu krajiny v posledních letech vepsaly dopady dlouhodobého sucha, 

kdy byly smrkové porosty velkoplošně oslabeny a vývoj podkorního hmyzu akcelerovalo dlouhé teplé 

vegetační období. Počátek současného dlouhotrvajícího přemnožení podkorního hmyzu na smrku lze 

datovat již do roku 2003. Suchem netrpí pouze smrk, ale také borovice, dub i další druhy lesních dřevin. 

Velké nebezpečí pro lesní porosty představuje hmyz a zvěř. Z hmyzu představuje nejvýznamnější 

skupinu podkorní hmyz na smrku, a to zejména v důsledku dlouhodobého sucha a vyšších teplot 
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v posledních letech. Celkový objem evidovaného smrkového kůrovcového dříví se i v roce 2020 zvýšil a 

dosáhl téměř 14,9 mil. m3, což představuje historicky nejvyšší evidované množství. V přepočtu 

reprezentuje evidované kůrovcové dříví v průměru alarmujících cca 17,1 m3/ha smrkových porostů 

(Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum 2021, VÚLHM). 

Nejvíce byla v roce 2020 zasažena jižní část Česka. V Jihočeském kraji pak bylo evidováno více než 1 mil. 

m3 kůrovcových těžeb (pro srovnání – jen v samotném kraji Vysočina bylo hlášeno 3,4 mil. m3). Nejvyšší 

podíl napadené hmoty stále připadal jednoznačně na lýkožrouta smrkového (Ips typographus), i když 

v některých regionech byl rovněž výrazně přemnožen lýkožrout severský (Ips duplicatus). Z ostatních 

hmyzích škůdců se na smrku objevuje ploskohřbetka a pilatka Pristiphora abietina. Nápadné zhoršení 

stavu bylo v celé řadě oblastí zjištěno u napadení podkorním hmyzem na borovicích a dalších 

dřevinách. 

Na borových výsadbách působí významnější škody klikoroh borový (např. v okrese Jindřichův Hradec). 

Značné škody při obnově lesa (přirozené i umělé) působí i zvěř a hlodavci. V roce 2020 byly škody 

hlodavci evidovány na zhruba 360 ha, což je oproti předchozím letům mírné snížení (Supplementum, 

2021). 

Obrázek 19: Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví v krajích ČR od roku 2010 do roku 2020 

 
Zdroj: Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum 2021, VÚLHM 

Škody zvěří 

Nadále pokračuje dlouhodobě velmi nepříznivý či spíše alarmující trend poškozování lesa spárkatou 

zvěří. Z pohledu ochrany lesa není sporu o nezbytnosti radikální změny situace a prosazení účinné 

redukce stavů spárkaté zvěře. Nepřiměřené stavy spárkaté zvěře působí: 
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• Přerušení přirozeného vývojového cyklu lesa tím, že likvidují přirozenou obnovu a „dorost“. 

Dochází tak k nepřirozenému stárnutí lesů. 

• Selektivním okusem ochuzení druhové skladby o nejvíce potřebné dřeviny – zejména o stinné 

listnáče a jedli. Důsledkem je snižování druhové diverzity ekosystému. 

• Mechanické poškození stromů loupáním a ohryzem kůry. Zvyšuje se tak riziko sekundárního 

napadení stromů hnilobami. Kromě snížení vitality má loupání a ohryz za následek zvýšenou 

dispozici ke škodám působeným větrem a sněhem. 

Okusem jsou postihovány hlavně buky, měkké listnáče a z jehličnanů se největší škody objevují na jedli, 

pro kterou se na některých stanovištích jeví její následná ochrana proti zvěři limitním faktorem budoucí 

existence. Škody se objevují převážně v zimním obodíbí a v předjaří, tj. v období, kdy potravní možnosti 

zvěře jsou značně omezené. Lokálně se ale objevuje i okus během vegetačního období, a to zejména 

na stávaništích zvěře. Tyto škody jsou způsobeny nejčastěji zvěří srnčí a mufloní, v některých lokalitách 

i zvěří jelení a daňčí. Intenzivní okus může být vážnou překážkou při plánování přirozené obnovy. Také 

negativně působí na poměr dřevin v jednotlivě smíšených porostech, kdy je snížen podíl listnatých 

dřevin, nebo jsou zatlačeny do podúrovně vlivem ztráty na výškovém přírůstu. 

Poškozování je lokální vzhledem k faktu, že hustota populace zvěře je nestejnoměrná. Na nově 

obnovených plochách se pomístně objevuje poškozování dubové a bukové síje zvěří černou. 

Při ochraně kultur proti zvěři se v současnosti nejvíce uplatňují prostředky chemické ochrany a 

oplocování převážně listnatých dřevin. Kraj v minulosti podpořil výstavbu oplocenek u lesních porostů, 

kde je podíl melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) minimálně 30 %. Částečně tuto problematiku řeší 

novela mysliveckého zákona č. 449/2001 Sb. z června roku 2020. V březnu 2021 proběhlo v Poslanecké 

sněmovně první čtení další novely zákona o myslivosti. Důvodem novelizace zákona o myslivosti by měla 

být ochrana lesních porostů před narůstajícím stavem spárkaté zvěře, která způsobuje neúměrné škody 

ohryzem a okusem.  

Zvěř vysoká 

Má na míru poškození porostů značný vliv, a to už od stadia kultur. Škodí do věku tyčkovin okusem 

terminálů, poté loupáním a ohryzem. Škody ohryzem jsou do značné míry koncentrovány do nižších 

partií, a to hlavně v zimních měsících, kdy se zvěř stahuje z vyšších poloh kvůli sněhové pokrývce a 

mrazu. Místy jelení zvěř migruje i v době dozrávání zemědělských plodin, na kterých může působit 

značné škody. Poškozen je nejvíce smrk, jedle, douglaska, v malé míře i buk. Ohryz a loupání mimo 

snížení kvality dřevní hmoty způsobuje i rozvoj hnilob a dřevokazných hub (pevníkem krvavějícím, 

troudnatcem pásovaným apod.), a tím snížení statické odolnosti porostů. Tento jev vytváří velmi 

nepříznivé vyhlídky do budoucna, kdy bude v extrémně loupaných porostech nutno přikročit 

k předčasné obnově, popřípadě rekonstrukci mladších porostů. 

Zvěř mufloní 

Historicky se jedná o zvěř určenou k obornímu chovu, která ovšem u nás značně zdomácněla a rozšířila 

i mimo vymezené lokality. Škody jsou okusem, ohryzem kořenových náběhů a bazálních částí kmene. 

Okus místy dosahuje intenzity, kdy bez řádné ochrany náletu (většinou oplocenkou) by se místy zcela 

potlačila možnost přirozené obnovy. Jedná se o zvěř, která má velký (místy i dominantní) vliv na 

odrůstání porostů, a proto by rozhodnutí o zrušení chovu v některých honitbách bylo žádoucí. Na vývoj 
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stavů mufloní zvěře v lesích NP a CHKO Šumava mělo výrazný vliv zavedení rysa ostrovida. Mufloní zvěř 

tím byla silně redukována a z některých lokalit úplně vymizela. 

Zvěř srnčí a daňčí 

Oba dva druhy zvěře škodí okusem. Větší škody působí zvěř srnčí v menších lesních komplexech 

obklopených zemědělskými kulturami. Pomístně na vtroušených dřevinách škodí vytloukáním. U daňčí 

zvěře se v lokalitách jejího soustřeďování může objevit i ohryz. 

Zhodnocení prováděných opatření k zabránění škod zvěří 

Proti okusu se využívají hlavně prvky mechanické ochrany kultur (oplocenky, individuální ochrana) a 

dále nátěry pro zimní a vegetační období. Na listnáčích a jedli, které nejsou chráněny proti okusu, je 

patrné opakované poškození. V současné době je tento stav vážnou překážkou pro přirozenou obnovu, 

a proto je nutné uplatňovat velice nákladné oplocování. Účinnost oplocení je závislá na velikosti 

oplocenek, na jejich pravidelné kontrole a údržbě. Jako výhodnější se jeví oplocovat menší skupiny, 

které zvěř obejde a nemá proto potřebu se do těchto oplocenek dostat. Oplocenky velkého rozsahu 

většinou nejsou funkční, protože je navštěvuje černá zvěř, která je zároveň poškozuje. 

Určitou možností, jak minimalizovat škody zvěří, je i rajonizace chovu zvěře, spočívající ve stanovení 

oblastí, ve kterých se budou jednotlivé druhy zvěře chovat, a mimo tyto lokality by byl jejich další chov 

nežádoucí. V takto určených oblastech by byly dodržovány její přiměřené stavy, které by nebránily 

odrůstání kultur a náletů bez použití ochranných prostředků. 

Veškeré způsoby ochrany proti zvěři jsou finančně i časově velmi náročné. Proto musí být na prvním 

místě snížení skutečných stavů zvěře na únosnou míru, tj. minimálně na normovaný stav jednotlivých 

druhů zvěře, při kterém se podstatně zamezí vzniku škod zvěří okusem a loupáním. 

Ochrana proti škodám zvěří předpokládá tyto okruhy opatření: 

• snížení stavů zvěře na stavy únosné, v oblasti výskytu jedle bělokoré případně i dočasně zrušit 

chov zvěře, zamezit lokálním koncentracím zvěře 

• únosné stavy zvěře odvozovat od kontrolních a srovnávacích ploch. Údaje o nasčítaných 

stavech nemusí být spolehlivé 

• uplatnění přímých ochranných opatření (individuální, skupinová, velkoplošná ochrana – 

oplocenky) 

• ochranu jedle proti škodám zvěří řešit všemi dostupnými prostředky včetně omezení až 

vyloučení chovu jelení a mufloní zvěře na některých lokalitách 

Ostatní 

Z houbových fytopatogenů jsou nejvýznamnější kořenovník vrstevnatý (Heterobasidion annosus), 

pevník krvavějící (Stereum sanguinolentum) a václavka smrková (Armillaria ostoyae). Na buku je 

významným poškozením dřeva tvorba nepravého jádra, na dubu chorošovité houby (ohňovec dubový, 

sírovec žlutooranžový). V poslední době se na škodách podílí i komplex příčin převážně abiotického 

charakteru, který způsobuje žloutnutí smrku. 

V posledních letech dále docházelo v celé republice k výraznému chřadnutí a odumírání jasanu, na němž 

měla největší podíl houba voskovička jasanová (Hymenoscyphus fraxineus, známá také jako Chalara 
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fraxinea) způsobující nekrózu. V porostech napadených tímto patogenem se často vyskytovaly také 

patogeny způsobující kořenové hniloby: lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum) či václavky 

(Armillaria spp.). Odumírání jasanů bylo v Česku za rok 2020 hlášeno na plochách o rozloze cca 2,4 tis. 

ha oproti rekordním cca 4,1 tis. ha v roce 2019. Odumírání olší působené plísní olšovou (Phytophthora 

alni) nadále zůstává významným fytopatologickým problémem, obzvlášť v břehových porostech. Její 

výskyt však byl v roce 2020 mnohem nižší než v předchozích letech. 

Značné škody zejména při obnově lesa (přirozené i umělé) jsou způsobeny i hlodavci. 

Tabulka 6: Hlavní škodliví činitelé v lesích v roce 2020 pro jednotlivé okresy jihočeského kraje 

Okres 
České 
Budějovice 

Český 
Krumlov 

Jindřichův 
Hradec 

Písek 
Pracha-
tice 

Strako-
nice 

Tábor 
Jihočesk
ý kraj 

ČR celkem 
2020 

Vítr (m3) 83 716 241 619 79 221 49 189 140 650 6 132 25 217 625 743 2 688 317 

Sníh (m3) 4 752 7 784 1 880 46 740 23 0 15 225 118 779 

Námraza (m3) 0 0 1 897 0 0 0 0 1 897 27 218 

Sucho (m3) 4 017 4 320 7 169 11 112 322 69 1 186 28 195 1 542 448 

Podkorní hmyz na 
smrku (m3) 

127 785 122 020 831 567 423 896 224 285 24 050 143 049 
1 896 

653 
14 894 409 

Podkorní hmyz na 
borovici (m3) 

250 0 3 345 60 1 964 3 607 6 228 124 417 

Klikoroh borový 
(ha) 

20,8 8,6 67,6 275,1 30,6 7,2 5,8 415,6 4 324,3 

Hlodavci (ha) 2,3 1,5 18,8 0,8 0,6 0,4 1,3 25,6 361,8 

Sypavka borová 
(ha) 

60,0 0,0 360,0 0,0 3,0 0,0 40,0 463,0 1 094,5 

Zdroj: Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum 2021, VÚLHM 

Škody způsobené rekreací 

V atraktivních oblastech s vyšší koncentrací rekreačních aktivit dochází k poškozování stromových 

jedinců v blízkosti stezek a cyklostezek. Dochází k soustavnému narušování půdního krytu sešlapem a 

jízdou.  

B.3.4. Zemědělské ekosystémy 

B.3.4.1. Rozloha a struktura zemědělské půdy 

Přírodní podmínky pro zemědělské hospodaření jsou v Jihočeském kraji značně rozdílné. Jsou dány 

rozdílnou nadmořskou výškou, svažitostí, podkladem a dalšími faktory. V Jihočeském kraji jsou oblasti, 

v nichž jsou příznivé podmínky pro intenzivní zemědělství (Budějovická pánev, Táborsko), i pro 

zemědělství extenzivní – méně úrodné podhorské a horské oblasti (Šumava, Novohradské hory), 

vhodné maximálně pro extenzivní a ekologické hospodaření a chov dobytka.  

Z celkové rozlohy Jihočeského kraje zaujímá zemědělská půda necelých 50 % rozlohy (ve srovnání s ČR 

– 53 %), téměř 32 % rozlohy zaujímá orná půda (ve srovnání s ČR – 37 %), zhruba 16 % rozlohy trvalé 

travní porosty (ve srovnání s ČR – téměř 13 %), necelá 2 % sady a zahrady (podobně jako je i republikový 

průměr). U všech druhů pozemků se jedná o stav k 31. 12. 2020 (podle ČÚZK: Souhrnné přehledy 

o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky). Chmelnice a vinice nejsou na území 

kraje evidovány. Aktuální data pro obce s rozšířenou působností na území kraje jsou obsažena 

v následující tabulce. 
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Tabulka 7: Výměra druhů pozemků zemědělského půdního fondu v ha pro obce s rozšířenou působností na 
území Jihočeského kraje v roce 2020 

Obec s 
rozšířenou 
působností (ORP) 

Orná půda Chmelnice Vinice Zahrady 
Ovocné 
sady 

Trvalé travní 
porosty 

Zeměď. 
pozemky 

Výměra 
ORP 

Blatná 12 165 0 0 402 26 4 124 16 717 27 858 

České Budějovice 35 109 0 0 1 951 40 12 084 49 184 92 375 

Český Krumlov 9 991 0 0 728 104 25 801 36 623 112 903 

Dačice 21 838 0 0 510 28 5 212 27 589 47 184 

Jindřichův Hradec 27 484 0 0 1 008 37 16 462 44 991 93 370 

Kaplice 7 203 0 0 279 33 12 655 20 169 48 466 

Milevsko 16 174 0 0 558 41 5 895 22 669 38 508 

Písek 30 180 0 0 1 089 112 8 126 39 508 74 176 

Prachatice 12 741 0 0 704 939 19 160 33 544 84 135 

Soběslav 13 938 0 0 585 20 4 342 18 885 32 394 

Strakonice 25 372 0 0 1 105 111 11 509 38 096 57 419 

Tábor 43 527 0 0 1 951 35 13 290 58 804 100 243 

Trhové Sviny 12 965 0 0 549 17 7 638 21 169 45 234 

Třeboň 11 028 0 0 485 7 6 065 17 585 53 832 

Týn nad Vltavou 12 667 0 0 403 38 2 853 15 962 26 240 

Vimperk 4 167 0 0 372 15 11 338 15 891 53 540 

Vodňany 7 695 0 0 254 652 2 761 11 362 17 923 

Celkem za kraj 304 246 0 0 12 932 2 255 169 314 488 747 1 005 800 

Podíl za kraj (%) 30,25 0,00 0,00 1,29 0,22 16,83 48,59 100,00 

Zdroj: ČÚZK, 2021   

V porovnání s daty původní koncepce klesla výměra zemědělské půdy v kraji o 6 455 ha. Došlo 

k velkému úbytku orné půdy, o více než 15 000 ha, k úbytku zahrad a sadů o 227 ha, vzrostla výměra 

trvalých travních porostů o 8 774 ha.  

Rozložení zemědělské půdy v rámci Jihočeského kraje je s ohledem na geografii a přírodní podmínky 

velmi pestré. Největší plochy zemědělské půdy jsou vázány na plošší a níže položené partie území 

v severní části kraje. Nejvyšší poměr zastoupení zemědělské půdy vykazují území okresů Strakonice, 

Tábor a Písek (více než 50 %). Naproti tomu nejméně je zemědělská půda zastoupena v jižní části území, 

na území okresů Prachatice a Český Krumlov, zemědělská půda zaujímá kolem 1/3 jejich celkové 

výměry. Značně proměnlivá je i struktura využití zemědělské půdy. Zatímco pro plošší a níže položené 

partie území s vysokým celkovým podílem zemědělské půdy je charakteristická dominance orné půdy, 

s rostoucí nadmořskou výškou a členitostí území přibývá trvalých travních porostů (luk a pastvin).  

Podle ČÚZK (Ročenka půdního fondu, 2021) jen za rok 2020 v Jihočeském kraji ubylo necelých 1 518 ha 

orné půdy, a to zejména na úkor TTP (1 074 ha), a dále pak lesních pozemků (154 ha), ostatních ploch 

(125 ha) a zahrad (80 ha). Pro lepší pochopení může posloužit graf ukazující vývoj výměry zemědělské, 

orné a lesní půdy v ČR, viz obrázek níže. 
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Obrázek 20: Vývoj orné půdy, zemědělských pozemků a lesních pozemků (v ha) na území ČR od roku 1966 do roku 
2020 

 
Zdroj: Ročenka půdního fondu, ČÚZK 2021 

B.3.4.2. Kategorie půd a třídy ochrany ZPF 

Půdní podmínky Jihočeského kraje jsou podrobně popsány v kap. B.3.1.3. Pedologické poměry. Zde je 

konstatováno, že nejrozšířenější skupinou půd na území Jihočeského kraje jsou hnědé půdy 

(kambizemě), druhou nejrozšířenější skupinou jsou gleje a pseudogleje (Šumava a Třeboňská pánev). 

Dále jsou na území Jihočeského kraje zastoupeny podzoly (nejvyšší polohy kraje). Ostatní typy půd, 

jako ilimerické půdy, rankery, rendziny a fluvizemě se na území kraje vyskytují jen maloplošně.  

Zemědělské půdy se obvykle klasifikují pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek, BPEJ. 

Každá BPEJ je tvořena pětimístným číselným kódem. Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 

půdy MŽP ČR z roku 1996 se rozdělují zemědělské půdy do 5 tříd ochrany podle jejich produkční 

schopnosti. Nejcennější půdy jsou zařazeny do I. třídy ochrany, cennost klesá od I. třídy do V. třídy 

ochrany, která představuje půdy s velmi nízkou produkční schopností. Zařazení vychází z kódu BPEJ, 

zařazení jednotlivých kódů do každé z pěti skupin je v tomto metodickém pokynu uvedeno. Rozložení 

zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany ZPF i dalších tříd na území Jihočeského kraje je patrné 

z následujícího obrázku. Nejcennější půdy I. a II. kategorie zaujímají pouze okolo 9 % (každá třída zvlášť) 

z celkové výměry zemělských půd. Jedná se především o lokality v okolí Tábora, Jindřichova Hradce, 

Veselí nad Lužnicí a Českých Budějovic. Zemědělská půda nejméně vhodná pro produkci, V. třída 

ochrany, zaujímá cca 15 % plochy bonitovaných půd. 
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Obrázek 21: Zastoupení tříd ochrany ZPF v Jihočeském kraji 

 

Zdroj: BPEJ (SPÚ), 2021, zpracování EKOTOXA s.r.o. 

Půdy I. a II. třídy ochrany jsou do určité míry chráněny zákonem o ochraně ZPF. Jedná se o půdy, 

ve kterých by neměly být umisťovány stavby trvalého charakteru.  

B.3.4.3. Vodní a větrná eroze 

Půdní eroze, která v podmínkách vyváženého ekosystému představuje přirozený proces, je 

neuváženou činností člověka urychlována a stala se vážným nebezpečím. Eroze se projevuje odnosem 

celých vrstev (horizontů) půdy nebo jen některých částic a jejich ukládáním na jiných místech. Dochází 

tak zpravidla ke znehodnocení míst erodovaných (zóny transportní) i míst, na nichž dochází 

k sedimentaci půdních částic (zóny akumulační). Ve výsledku je snižován produkční potenciál 

(úrodnost) půd, v některých případech je půda erodována zcela na matečnou horninu, případně 

překryta neúrodnými sedimenty.  

Podle způsobu odnosu částic rozeznáváme erozi vodní a větrnou. Na území Jihočeského kraje se 

podstatně více uplatňuje eroze vodní než větrná. Přehledně situaci s erozním smyvem plošným 

odtokem v rámci kraje zobrazuje obrázek níže. Jedná se o plochy orné půdy potenciálně ohrožené 

vodní erozí, na kterých je doporučené řešit ochranu půdy. 
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Obrázek 22: Ohrožení půd vodní erozí na území Jihočeského kraje 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., vlastní výpočet 

Erozní ohrožení na orné půdě je nejnižší v oblasti Šumavy, zhruba do 30 km od státní hranice, neboť 

zde se evidovaná orná půdy prakticky nevyskytuje a většina pozemků je zatravněná. Druhou oblastí, 

která není prakticky ohrožená nadměrnými smyvy, jsou Jihočeské pánve táhnoucí se od Strakonic 

k Českým Budějovicím, Veselí nad Lužnicí, Třeboni a Českým Velenicím. K této rozsáhlé ploše 

s minimálními sklony pozemků a protkané rybničnými soustavami se dá přičlenit i oblast kotlin v okolí 

Jindřichova Hradce a Strmilova na východě a oblast kolem Blatné a Bělčic na severozápadě. V těchto 

oblastech se erozně ohrožené plochy vyskytují pouze lokálně a jedná se o ohrožení mírné. Nicméně se 

zde nachází celá třetina identifikovaných potenciálně erozně ohrožených drah soustředěného odtoku 

(nestabilizované DSO, údolnice). 

Silně erozně ohrožené části pozemků se ve větší míře nacházejí téměř výhradně na několika lokalitách: 

na rozhraní Šumavských kopců a krajiny pánví, kdy louky a pastviny přecházejí v ornou půdu, a to na 

svažitějších pozemcích – okolí Bavorova, Volyně, Holubova; dále na severu v okolí Mladé Vožice, 

Chýnova, východně od řeky Blanice, nad pravostrannými přítoky Smutné, nad Žebrákovským potokem, 

v okolí Mirotic; ve střední části kraje v okolí Písku, Chrášťan, Bechyně, Týna nad Vltavou. Převážně se 

jedná o dolní části pozemků středně dlouhých svahů (do 200 m) a střední svažitosti. Na zbytku území 

se silně erozně ohrožené plochy vyskytují sporadicky a jen na velmi malé ploše. Na drtivé většině orné 

půdy v kraji se střídají plochy s nevýznamným, mírným až středním erozním ohrožením. 
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Výpočty ohrožení větrnou erozí jsou založeny na náchylnosti půdy k větrné erozi (tendence 

k přesušování, zrnitost, soudržnost), na klimatických faktorech, případně směru proudění. 

Pro vyhodnocení potenciální ohroženosti větrnou erozí na území Jihočeského kraje byla využita vrstva 

ze SOWAC GIS Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) Ohrožení půdy větrnou erozí 

podle k. ú. Katastrální území jsou dle ohrožení půd větrnou erozí (na základě pedologických a 

klimatických podmínek) rozděleny do 5 tříd ohrožení, z nichž se v území vyskytují tři. 

Tabulka 8: Ohrožení větrnou erozí v Jihočeském kraji a v ČR 

Kategorie ohrožení % k. ú. JČK % k. ú. ČR 

Zanedbatelné riziko ohrožení 95 78 

Mírné riziko ohrožení 5 14 

Střední riziko ohrožení <1 6 

Vysoké riziko ohrožení - 2 

Velmi vysoké riziko ohrožení - <1 

Zdroj: SOWAC GIS VÚMOP, statistické zpracování EKOTOXA, 2020 

Obrázek 23: Ohrožení půd větrnou erozí na úrovni katastrálních území Jihočeského kraje 

 
Zdroj: SOWAC GIS VÚMOP, upraveno EKOTOXA, 2020 

Krajský úřad v rámci krajských dotačních programů podporuje zakládání krajinných prvků, zároveň má 

v plánu od příštího roku vyhlásit nový dotační program, který bude podporovat protierozní ochranu, 
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opatření proti suchu, výsadbu a obnovu alejí atd. Protierozní opatření by měla být podporována 

především v k. ú. nejvíce ohrožených vodní erozí. 

B.3.4.4. Způsoby hospodaření, zemědělská produkce 

V Jihočeském kraji se nachází 488 747 ha zemědělské půdy, což představuje 49 % rozlohy kraje (ÚSK 

Jihočeského kraje, 2020). Do roku 1990 byla půda obhospodařována zemědělskými družstvy, menší 

část státními statky. Rozloha soukromě obhospodařovaných ploch byla v té době nepatrná. 

V současnosti v důsledku restitucí a privatizace je půda rozdělena mezi mnohem větší počet vlastníků. 

Problémy jsou při identifikaci a způsobu nakládání s pozemky. Hranice pozemků byly vlivem násilné 

kolektivizace a socializace zemědělství nejprve systematicky odstraňovány a později byly tyto pozemky 

i jinak technicky upravovány bez ohledu na to, že tato činnost vedla k postupnému zhoršování a 

devastaci půd. Intenzifikací došlo zejména ke zvyšování eroze půdy, znečišťování povrchových a 

podzemních vod, na likvidaci rozptýlené zeleně a na snižování mimoprodukčních funkcí krajiny. 

Na území Jihočeského kraje se pěstují především nenáročné obiloviny (např. v roce 2016 bylo oseto 

více jak 130 000 ha), dále pak olejniny a brambory. V podhorských oblastech lze vysledovat mírný trend 

snižování orné půdy a na její úkor zvyšování ploch trvalých travních pozemků. 

Podstatná je v kraji živočišná výroba. Jihočeští zemědělci chovali k 1. 4. 2020 téměř 220 tis. kusů skotu, 

z toho 41,3 % tvořily krávy. Na rozdíl od první dekády nového tisíciletí, kdy převažovala tendence 

pozvolného zmenšování chovů krav, dochází cca od roku 2012 k postupnému navyšování stavů, ale 

velice mírnému. Ve srovnání s rokem 2001 jsou současná stáda skotu v Jihočeském kraji o 6,1 % menší. 

Celorepublikově dochází k dlouhodobému omezování chovu prasat. Redukce chovu prasat jihočeskými 

zemědělci je ve srovnání s celorepublikovým vývojem podstatně výraznější. Oproti předchozímu roku 

klesl v kraji počet prasat o 9,1 %, zatímco v zemědělském sektoru České republiky pouze o 2,9 %. Ve 

srovnání se stavem před deseti lety propadl počet prasat v kraji o 62,3 % a oproti soupisu 2001 

o 79,0 %. Aktuálně sečtený počet prasat představuje v jižních Čechách pouhou pětinu toho, co 

zemědělci v kraji chovali na začátku tisíciletí.  

Chov ovcí, koz a koní je v kraji dlouhodobě rozšiřován, i když letošní stáda ovcí byla méně početná než 

loni (-4,0 %). Ve srovnání s rokem 2001 se počet ovcí chovaných jihočeskými zemědělci více než 

zdvojnásobil, počet koz vzrostl více než o tři čtvrtiny a počet koní o téměř 60 %. Podobný dlouhodobý 

vývoj je sledován i v zemědělském sektoru České republiky, když celorepubliková dynamika růstu je 

vyšší.  
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Obrázek 24: Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje v letech 2001 až 2020 

 

Z obrázků je patrný výrazný pokles prasat. Pokles početnosti hospodářských zvířat má negativní dopad 

na stav orné půdy (nedostatek statkových hnojiv), i na krajinu (podpora druhů vázaných na bezlesí).  

Nejšetrnější způsob zemědělského obhospodařování krajiny z hlediska vlivu na životní prostředí je 

ekologické zemědělství. Ekologické zemědělství je hospodaření bez používání umělých hnojiv, 

chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. V této oblasti se v kraji projevuje pozitivní 

trend – postupně narůstá plocha půdních bloků v režimu ekologického zemědělství. V roce 2010 bylo 

v Jihočeském kraji zhruba 43 700 ha certifikované půdy v ekologickém zemědělství, tj. zhruba 10 % 

půdy evidované v LPIS (1,4 % orné půdy, 2,1 % sadů a 24 % TTP). V roce 2015 už to bylo téměř 64 400 ha 

(2,0 % orné půdy, 34 % sadů a 34 % TTP) a v roce 2020 je to 77 000 ha (2,3 % orné půdy, 15 % sadů a 

39 % TTP). Kromě zvyšujících se absolutních hodnot je vidět i mírný trend zvyšování zastoupení orné 

půdy a výraznější trend zvyšování procenta TTP v ekologickém zemědělství. 

Ekologicky hospodařící subjekty jsou sdruženy do svazu PRO-BIO (svaz ekologických zemědělců) a má 

svá regionální pracoviště a pobočky (viz https://www.kamprobio.cz). Následující kartogram zobrazuje 

počet ekofarem a plochu ekologicky obhospodařované půdy na území kraje (v roce 2017). Jak je z něj 

patrno, největší seskupení tohoto druhu hospodaření je na Šumavě a v Pošumaví.  
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Obrázek 25: Počet ekofarem a plocha ekologicky obhospodařované půdy v okresech Jihočeského kraje v roce 2017 

 
Zdroj: Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) na základě dat z ČSÚ (2017) a Registru ekologických 
podnikatelů (údaje platné k 31. 12. 2017) 

Dle zemědělské produkce byly vymezeny zemědělské oblasti, viz nařízení vlády č. 43/2018 Sb., a to do 

dvou základních skupin – oblasti s příznivými podmínkami a oblasti s méně příznivými podmínkami 

(Less-Favoured Areas, LFA), které jsou členěny na LFA horské (H), LFA ostatní (O) a LFA se specifickými 

překážkami (S). Na tyto oblasti jsou směřovány podpory s cílem zaručit pokračování zemědělského 

využívání krajiny, zachovat venkovskou krajinu a zachovat a posílit udržitelné systémy hospodaření. 

V roce 2017 proběhla redefinice, tj. nové vymezení LFA (netýkalo se LFA horských), která byla navržena 

především pro LFA-O, pro které neexistovala jednotná kritéria v rámci EU, která by zaručila, že podpory 

jsou v EU distribuovány v porovnatelných podmínkách. EK proto navrhla soubor klimatických a půdních 

kritérii, na základě kterých bylo možné exaktně určit přírodní znevýhodnění v dané oblasti. Evropská 

komise souhrnně označuje LFA s redefinovanými oblastmi jako ANC (Areas with Natural Constraints, 

Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními).   
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Obrázek 26: Nepříznivé oblasti (LFA/ANC) na území Jihočeského kraje 

 

Zdroj: Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., zpracování EKOTOXA, s.r.o. 

Ochranu přírody na zemědělské půdě lze podpořit z dotačních programů evropských i národních. 

Nezbytná je pravidelná edukace zemědělců o cenných populacích a biotopech na jejich pozemcích, 

o ochraně zvěře a ptactva během kosení a informování o dotačních možnostech.  

B.3.4.5. Zemědělské sucho 

Zemědělské sucho je vyjádřeno nedostatkem vody v půdě ovlivněným předchozím nebo ještě nadále 

trvajícícm výskytem meteorologického sucha. V posledních letech zemědělské sucho velmi častým 

tématem, v novém miléniu postihla sucha české zemědělství v letech 2000, 2003, 2007, 2012, 2015, 

2018 a r. 2019. S tímto jevem jsme se mohli setkat zejména do roku 2020, kdy se situace díky vydatnější 

srážkovým úhrnům podstatně zlepšila (viz mapy pro rok 2020 z intersucho.cz). Nejzávažnější dopady 

nejen zemědělského sucha pozorujeme v ČR v teplých oblastech na jihu Moravy nebo ve středních 

Čechách, zemědělské sucho však již trápí všechny kraje ČR. Na obrázcích níže je znázorněna intenzita 

sucha v půdním profilu v poměrně vláhově příznivém roce 2020 a relativní nasycení půdy a intenzita 

sucha v suchém roce 2015. Je patrné, že postiženy jsou především oblasti Českobudějovické a 

Třeboňské pánve. 
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Obrázek 27: Intenzita sucha v půdním profilu 0 až 100 cm pro území celé ČR v roce 2020 

 
Zdroj: intersucho.cz 

Obrázek 28: Relativní nasycení půdy a intenzita sucha v různých půdních profilech pro okres České Budějovice 
v srpnu 2015 (stav k 9. 8. 2015) 

Zdroj: intersucho.cz   
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Dopady sucha na zemědělskou krajinu jsou popsány v kap. B.7.2. 

B.3.5. Vodní ekosystémy 

Jihočeský kraj disponuje vzácnými vodními ekosystémy, především na Šumavě a v Třeboňské pánvi 

(rozsáhlé mokřady a rašeliniště). V Jihočeském kraji se nacházejí přirozená jezera, ledovcové Plešné 

jezero a několik drobných rašelinných jezírek. Přirozená hydrografická síť je doplněna mnoha rybníky 

a vodními nádržemi a rozsáhlými depresemi po těžbě nerostných surovin. Pro ochranu podzemních 

vod byly na území Jihočeského kraje vyhlášeny tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

- CHOPAV Šumava (shodné hranice jako CHKO Šumava), CHOPAV Novohradské hory a CHOPAV 

Třeboňská pánev.  

B.3.5.1. Tekoucí vody 

Hlavními vodotečemi v Jihočeském kraji jsou významné vodní toky Vltava a Lužnice s vysokou přírodní 

a rekreační hodnotou. Na vodních tocích a jejich nivách se nacházejí cenné a ohrožené biotopy 

v podobě rašelinišť a mokřadů. Vodní toky v kraji jsou intenzivně využívány k vodárenským, rybářským, 

průmyslovým, zemědělským, energetickým účelům, ale i k účelům plavebním (rekreační kanoistika, 

výletní plavba). Hlavním problémem uvedených forem využívání pro přírodu a krajinu je změna 

přirozené dynamiky a změna podmínek ve vodních tocích. Uvedené změny mají vliv na vodní a nivní 

populace druhů, viz dále.  

Zhoršení jakosti vodních toků a jejich znečištění  

Mezi největší znečišťovatele vodních toků patří dle plánů dílčích povodí ČEVAK, a.s., provozovatel 

kanalizací, ČOV obcí, ČEZ JE Temelín, AQUAŠUMAVA s.r.o., LB MINERALS, s.r.o., Teplárna Strakonice, 

Teplárna Loučovice, Technické služby Strakonice, s.r.o., KOMTERM Čechy Písek, JIP Papírny Větřní, C-

Energy Planá Planá nad Lužnicí, Vltavotýnská teplárna Týn nad Vltavou, LYCKEBY AMYLEX Horažďovice, 

HASIT Velké Hydčice stoka B a Šumavský pramen důl Bližná. Největšími zdroji bodového znečištění jsou 

však komunální zdroje. Vzhledem k postupujícím realizacím kanalizací s ČOV se postupně snižuje 

znečištění vodních toků, přesto je jejich znečištění (především fosforem stále vysoké). Ve srovnání 

s rokem 2007 došlo ke změnám v množství vypouštěných odpadních vod u jednotlivých subjektů, 

zajímavostí je až dvojnásobný pokles vypouštěných odpadních vod u JIP Papírny Větřní, téměř 

dvojnásobně se zvýšilo vypouštěné množství u JE Temelín do vodní nádrže Kořensko.  

Na stav vodních toků mají významný vliv plošné zdroje znečištění, správci povodí sledují vstupy dusíku, 

fosforu, erozního sedimentu a vybraných pesticidů a hodnotí jednotlivé vymezené vodní útvary do 

stanovených kategorií. Nejvíce postižena nadměrným vstupem dusíku (nad 20 kg/ha za rok) jsou 

povodí s velkou výměrou intenzivně zemědělsky a rybníkářsky využívaných ploch: 

• HVL_2670 Bukovský potok od pramene po vzdutí rybníka Horusický,  

• HVL_625_J povodí západně od rybníka Káňov,  

• HVL_0620 Káňovský potok od pramene po vzdutí rybníka Káňov,  

• HVL_0605_J povodí rybníka Svět. 
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Dne 11. července 2016 schválila vláda novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných 

oblastí a akčním programu4. Akční programy zajišťují praktickou ochranu oblastí úpravou hospodaření 

(skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření). V rámci 

novely došlo také k úpravě přílohy č. 1 obsahující seznam zranitelných oblastí dle Nitrátové směrnice5. 

Ještě v roce 2016 došlo nařízením vlády č. 351/2016 Sb. k malé úpravě rozsahu NZO (přizpůsobení 

aktuálním katastrálním hranicím). Do zranitelných oblastí spadá cca polovina katastrálních území 

v kraji (772 k. ú.), přičemž se jedná o k. ú. nacházející se také velkou měrou v CHOPAV Třeboňsko a ve 

většině stanovených ochranných pásmech vodních zdrojů. Podstatná část území Jihočeského kraje 

(mimo pohraniční lesnaté oblasti) spadá mezi tzv. nitrátově zranitelné oblasti. Zde mají být aplikována 

opatření ke snížení znečištění podzemních i povrchových vod způsobené dusičnany ze zemědělských 

zdrojů a předcházení dalšímu takovému znečištění.  

Problémem pro Jihočeský kraj je ze znečišťujících látek fosfor. Mezi rizikové vodní útvary, kde vstup 

celkového fosforu do vod je větší než 7 kg/km2 za rok patří následující:  

• HVL_0750 Studenský potok od pramene po ústí do toku Hamerský potok 

• HVL_0740 Hamerský potok od pramene po Studenský potok 

• HVL_0870 Doňovský potok od pramene po ústí do Lužnice 

• HVL_2670 Bukovský potok od pramene po vzdutí rybníka Horusický 

• HVL_0605_J povodí rybníka Svět  

• HVL_0200 Třebonínský potok od pramene po ústí do toku Vltava 

• HVL_2090 Olšina od hráze nádrže Olšina po vzdutí nádrže Lipno I 

• HVL_0020 Rasnice od pramene po ústí do toku Teplá Vltava 

V uvedených povodích je transport fosforu spojen s celoročním odtokem vody z půdy a nesaturované 

zóny a také odvodněním zemědělsky využívaných pozemků. Problém vstupu fosforu při vodní erozi byl 

v řešeném území identifikován pouze ve vodních útvarech HVL_0130 Strážný potok od pramene po 

ústí do toku Vltava a v DYJ_0120 Manešovický potok od pramene po ústí do toku Želetavka.  

Kombinací informace o aplikaci pesticidů na půdy a zranitelnosti území byla pro plány dílčích povodí 

vytvořena klasifikovaná vrstva rizikovosti pro jednotlivé pesticidy a výsledky byly agregovány 

v povodí/mezipovodí vodních útvarů. Výsledkem je přehled vodních útvarů s potenciálně významným 

vlivem vybraných pesticidů na povrchové vody.  

• HVL_0200 Třebonínský potok od pramene po ústí do toku Vltava 

• HVL_0420 Olešník (Svatopluk) od pramene po ústí do toku Bezdrevský potok 

• HVL_0445_J Rybník Bezdrev na roku Bezdrevský potok 

• HVL_0625_J Rybník Káňov na toku Káňovský potok 

• HVL_2650 Ponědražský potok od pramene po vzdutí rybníka Záblatský 

• HVL_2750 Ponědražský potok od hráze rybníka Záblatský po ústí do Lužnice 

• HVL_2670 Bukovský potok od pramene po vzdutí rybníka Horusický 

• HVL_0676_J Rybník Horusický na toku Bukovský potok 

• HVL_0870 Doňovský potok od pramene po ústí do Lužnice 

 

4 Novela má č. 235/2016 Sb. 
5 Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů 
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• HVL_0880 Dírenský potok od pramene po ústí do Lužnice 

• HVL_0910 Maršovský potok od pramene po ústí do Lužnice 

• HVL_0920 Chotovinský potok od pramene po Chýnovský potok 

• HVL_1000 Židova strouha od pramene po ústí do Lužnice 

• HVL_1020 Bílinský potok od pramene po ústí do toku Lužnice 

• HVL_1230 Březový potok od pramene po ústí do toku Otava 

• HVL_1300 Řepický potok od pramene po ústí do toku Otava 

• HVL_1310 Vítkovský potok od pramene po ústí do toku Otava 

• HVL_2510 Otava od toku Volyňka po tok Blanice 

• HVL_1360 Dubský potok od pramene po ústí do Blanice 

• HVL_1380 Blanice od toku Dubský potok po Radomilický potok 

• HVL_1390 Radomilický potok od pramene po ústí do Blanice 

• HVL_1490 Skalice od toku Bezděkovský potok po Hrádecký (Ostrovský) potok 

• HVL_1500 Hrádecký (Ostrovský) potok od pramene po ústí do Skalice 

• HVL_1510 Skalice od toku Hrádecký (Ostrovský) potok po ústí do Lomnice 

• DVL_0540 Blanice od pramene po Slupský potok  

• DVL_0550 Slupský potok od pramene po ústí do Blanice  

• DVL_0590 Blanice od toku Slupský potok po ústí do toku Sázava  

• DYJ_0070 Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici 

• DYJ_0110 Želetavka od pramene po Manešovický potok  

• DYJ_0120 Manešovický potok od pramene po ústí do toku Želetavka  

Bilance jakosti povrchových vod je každoročně zpracovávána podniky povodí v rámci zpráv 

o vodohospodářské bilanci v jednotlivých dílčích povodích. Dle Územní studie krajiny Jihočeského kraje 

zpracované v roce 2021 je nejhorší jakost vody pravidelně zjišťována u Lomnice (zhoršení pod obcí 

Lnáře), Skalice, Nežárky (zhoršení od Jindřichova Hradce), Stropnice (znatelné zhoršení pod Novými 

Hrady) a Lužnice (zhoršení pod rybníkem Rožmberk a městem Soběslav), Blanice (pod Mladou Vožicí), 

Moravská Dyje, Bolíkovský potok, Vápovka, z menších vodních toků pak Milevský potok, Smutná, Živný 

potok, Žirovnice a Slavonický potok. Příčinami nevyhovujícího stavu jsou hlavně nedostatečné čištění 

odpadních vod z bodových zdrojů znečištění, intenzivní rybářské hospodaření s nadměrnými vstupy 

látek a hospodařením na přilehlých zemědělsky využívaných územích. 

Správce povodí Vltavy apeluje na chytřejší nakládání s dešťovými vodami v sídlech a identifikaci a 

následnou eliminaci zdrojů znečištění prioritně v povodích Lužnice, Lomnice a Skalice. V těchto 

povodích je především zásadní vyhodnotit vliv rybníků na jakost vody. Zásadní opatření je třeba 

formulovat také pro povodí některých menších vodních toků (Milevský potok, Smutná, Živný potok a 

Žirovnice) a také vodních toků zaústěných do VN Orlík (např. Hrejkovický a Jickovický potok).  

Výše uvedené problémy se snaží řešit Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

(komunální zdroje) a plány dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje, krajem by měla být 

podporována realizace navržených opatření. 
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Přijetím Rámcové směrnice o vodách6 jsme se mj. zavázali zamezit zhoršení stavu všech útvarů 

povrchových vod a zajistit ochranu, zlepšení stavu a obnovu přírozených útvarů těchto vod a dosažení 

jejich dobrého stavu. Správci povodí si stanovují cíle k naplnění uvedenému závazku a snaží se zlepšit 

chemický a ekologický stav povrchových vod. 

Obrázek 29: Environmentální cíle pro útvary povrchových vod – chemický stav* 

 

Zdroj: PDP Dolní Vltavy, PDP Horní Vltavy, PDP Dyje, 2020, mozaika, upraveno 
* u dílčího povodí Dyje převzato z neschváleného návrhu dokumentace 

Negativní ovlivnění množství vody ve vodních tocích  

Největším odběratelem povrchových vod je dle plánů dílčích povodí ČEZ Jaderná elektrárna Temelín, 

která za rok 2012 z Vltavy odebrala 39 706,6 tis. m3. Pro srovnání z JVS Římov Plav ÚV se pro 

vodárenské účely z Malše odebralo 16 691,7 tis. m3. Dalšími velkými odběrateli povrchové vody jsou: 

Teplárna Strakonice (Otava), KOMTERM Čechy Písek (Otava), ČEVAK Písek (Otava), C-Energy Bohemia 

Planá nad Lužnicí (Lužnice), Teplárna České Budějovice (Mlýnská stoka), ČEVAK Hamr (bezejmenný 

tok), Duropack Bupak Papírna Č. Budějovice (Vltava) a JIP Papírny Větřní (Vltava) a ČEVAK České 

Budějovice – Landštejn (Pstruhovec). V porovnání s rokem 2002 vzrostla spotřeba vody pro JE Temelín, 

 

6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky 
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významně klesl odběr vody pro vodárenské účely (z 21 193 tis. m3/rok 2002 na výše uvedených 

16 691,7 tis. m3 v roce 2012).  

Problematické pro vodní ekosystémy mohou být také převody vod mezi vodními toky, obzvláště 

v obdobích hydrologického sucha.  

Tabulka 9: Převody vody mezi vodními toky 

Název převodu  Profil odběru vody 
Vodní tok 
odběru 

Profil zaústění 
Vodní tok 
zaústění 

Švarzenberský kanál  

Světlá pod bývalou 
Rosenaovou nádrží 

Světlá Stocký p. Stocký p. 

Plešné jezero Jezerní p. Vltava nádrž Lipno Vltava 

křížení s Ježovou Ježová Otovský p Otovský p. 

Zlatá stoka nad odbočením Zlaté stoky Lužnice nad Zlatou stokou Bukovský p 

Nová řeka nad odbočením Nové řeky  Lužnice nad ústím Nové řeky Nežárka 

Vchynicko-Tetovský 
plavební kanál 

Vchynice-Tetov Vydra přivaděč na VE Vydra  Křemelná 

Mlýnská stoka nad Velkým jezem Malše pod Jiráskovým jezem Vltava 

Černá stoka Staňkovský rybník Koštěnický p. 
bezejmenný LB přítok 
Černé stoky 

Černá stoka (Nová 
řeka) 

Zdroj: Návrh plánu dílčího povodí Horní Vltavy, 2020 

Velkým problémem pro vodní ekosystémy jsou také denní změny průtoků způsobené vodními 

elektrárnami, tzv. špičkování. V dílčím povodí Horní Vltavy jsou malými vodními elektrárnami ovlivněny 

především významné toky Vltava, Otava, Lužnice, Nežárka, Malše a Černá, v dílčím povodí Dolní Vltavy 

jsou na řece Blanici. 

Úpravy vodních toků 

Pro využívání toků byla do koryt vkládána řada příčných objektů, které jsou však velkým ohrožením pro 

vodní živočichy. Proto byla na národní úrovni vytvořena tzv. Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (MŽP 

2009, aktualizace 2020), jejíž snahou je snížit míru fragmentace vodních toků danou neprůchodností a 

nadměrným množstvím příčných překážek v tocích. Koncepce vymezuje migračně významné toky, na 

nichž by měla být přednostně aplikována účinná opatření k ochraně života ve vodách, včetně 

postupného odstraňování příčných bariér. Mezi významné toky na území kraje z hlediska ohrožených 

druhů, pro které je migrační průchodnost vodních toků existenčně důležitá, patří následující vodní 

toky: 

• Blanice (úsek nad VN Husinec k pramenům – mihule potoční, perlorodka říční)  

• Lužnice (úsek od EVL Lužnice a Nežárka a od Nové řeky k pramenům – velevrub tupý)  

• Nežárka (úsek v EVL Lužnice a Nežárka – velevrub tupý) 

• Malše (úsek nad VN Římov k pramenům – perlorodka říční) 

• Zlatý potok (úsek nad přítokem do Blanice k pramenům – perlorodka říční) 

Koncepce je podkladem pro zpracovatele plánů dílčích povodí pro návrhy na odstraňování migračních 

bariér. Pro třetí plánovací období plánů dílčích povodí bylo navrženo k revitalizaci 16 úseků vodních 

toků v povodí Horní Vltavy a 2 úseky toků v povodí Dyje, přičemž je v plánu navrženo revitalizovat vodní 

toky další, viz https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020, 

https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020
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http://pop.pmo.cz/cz/stranka/plany/. Iniciátorem revitalizací vodních toků mohou být také obce či 

kraj.  

Úpravy vodních toků jsou v současnosti prováděny za účelem protipovodňové ochrany a plavby, 

v minulosti také z důvodu zemědělského obhospodařování. Vliv plavby na povrchové vody se projevuje 

ve dvou základních aspektech. Prvním je vliv úpravy koryta vodního toku pro zajištění požadovaných 

parametrů plavební cesty, druhým pak vliv vlastní plavby/plavebního provozu. Vlastní plavební provoz 

se na stavu vod projevuje především krátkodobými změnami v průtokovém režimu při proplavování 

lodí plavebními komorami, vlivem vlnění na pobřežní habitaty, případně vnosem znečišťujících látek 

především ropného charakteru.  

Tabulka 10: Vodní cesty na území Jihočeského kraje 

Vodní tok 
Ř. km Délka 

Dopravně významné Účelové 
od - do km 

Vltava 91,5 – 239,6 148,1 ano 

ano 

Lužnice 0,0 – 4,5 4,5 

ne 

Otava 0,0 – 11,2 11,2 

Malše 0,0 – 1,757 1,757 

VN Lipno - - 

Rybník Svět - - 

Rybník Bezdrev - - 

Zdroj: Plán dílčího povodí Horní Vltavy, 2016-2021  

Úpravy toku mají přímý vliv na ekologický stav toku a cíle stanovené správci povodí, viz obrázek na 

následující stránce. 

Další významné vlivy 

Problémem pro ekosystémy vodní toků je také rekreační plavba a rybolov. Krom výše uvedených toků 

v Tabulce 10 je k rekreační plavbě využívaná také Blanice a Nežárka. Nebezpečím pro uvedené vodní 

toky je odírání dna koryt při nižších vodních stavech, při nichž dochází k likvidaci vodních organizmů 

vázaných na sedimenty a jejich stanovišť (perlorodka říční, velevrub tupý aj.). Problémem rybolovu je 

zásadní ovlivňování bioty vodního ekosystému umělou výsadbou ryb, často geograficky nepůvodních.   

 

http://pop.pmo.cz/cz/stranka/plany/
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Obrázek 30: Environmentální cíle pro útvary povrchových vod – ekologický stav/potenciál* 

 

Zdroj: PDP Dolní Vltavy, PDP Horní Vltavy, PDP Dyje, 2020, mozaika, upraveno 
* u dílčího povodí Dyje převzato z neschváleného návrhu dokumentace 

B.3.5.2. Stojaté vody 

Vysokou hodnotu pro populace druhů mají především mokřady, prameniště a rašeliniště, Plešné jezero 

(jediná naše lokalita šídlatky ostnovýtrusné, Isoëtes echinospora) a také do určité míry jezera vzniklá 

těžbou štěrkopísků. Problematické jsou rybníky s umělým chovem ryb, viz níže. 

Zhoršená jakost vod ve vodních nádržích 

Jakost vod v Jihočeském kraji ovlivňuje především rybníkářství a zemědělství. Rybníkářství je 

provozováno řadou soukromých subjektů. Největším je Rybářství Třeboň a.s. Rybníky se staly 

útočištěm pro řadu vodních a na stojatou vodu vázaných ohrožených a vzácných druhů rostlin a 

živočichů. Řada z nich patří mezi mokřady mezinárodního významu vyhlášených na základě Ramsarské 

úmluvy, jsou součástí zvláště chráněných území spravovaných dle plánů péče, či součástí soustavy 

Natura 2000. Proto je nutné najít takový způsob hospodaření, který by byl udržitelný jak po stránce 

hospodářské, tak po stránce zájmů ochrany přírody. Dle Územní studie krajiny Jihočeského kraje lze 

toho docílit zamezováním nadměrného přísunu živin, které zhoršují kvalitu vody. Od roku 2010 podniky 

povodí v rámci vybraných povodí sledují látkovou bilanci a zjišťují, zda jsou jednotlivé rybníky příjemci, 

či zdroji znečištění. Příkladem zdroje znečištění je rybník Dehtář, kde měla mezi lety 2010-2012 hlavní 

vliv na malý záchyt fosforu rybníkem neúměrná intenzita rybářského obhospodařování, tedy 

nadměrné krmení a hnojení. Masivní rozkladné procesy, především v letních měsících, vyúsťují k silným 

https://botany.cz/cs/isoetes-echinospora/


„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

106 

poklesům koncentrace kyslíku ve vodě, a tedy ke zpomalení rozkladu živin a jejich dostupnost pro ryby. 

Je otázkou, zda tradiční aplikace organického hnojení má v podmínkách silně eutrofních až 

hypetrofních rybníků ještě nějaký smysl pro podporu produkce ryb. Řešením může být omezování 

udělených výjimek z ustanovení § 39 odst. 1 a 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, pro použití závadných 

látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb. Vhodný by byl také 

požadavek na pravidelný monitoring vody na výústním objektu.  

Problémem pro vodní nádrže je vodní eroze ze zemědělských pozemků výše v povodí, která je v kraji 

plošná i rýhová. Dle kap. B.3.4.3. se silně erozně ohrožené části pozemků nacházejí ve větší míře téměř 

výhradně na několika lokalitách:  

• na rozhraní Šumavských kopců a krajiny pánví, kdy louky a pastviny přecházejí v ornou půdu, 

avšak na svažitějších pozemcích – okolí Bavorova, Volyně, Holubova;  

• na severu v okolí Mladé Vožice, Chýnova, východně od řeky Blanice, nad pravostrannými 

přítoky Smutné, nad Žebrákovským potokem, v okolí Mirotic;  

• ve střední části kraje v okolí Písku, Chrášťan, Bechyně, Týna nad Vltavou.  

Převážně se jedná o dolní části pozemků středně dlouhých svahů (do 200 m) a střední svažitosti. Na 

zbytku území se silně erozně ohrožené plochy vyskytují sporadicky a jen na velmi malé ploše.  

Na základě akumulace odtoku bylo v rámci Územní studie krajiny Jihočeského kraje (2021) 

identifikováno zhruba 4 tisíce potenciálně erozně ohrožených drah odtoku v celkové délce 1 256 km. 

Ohroženost těchto drah odtoku (údolnic) závisí na mnoha faktorech, především profilu údolnice, 

velikosti přispívající plochy, půdních vlastnostech a ochraně svrchní vrstvy půdy (použitá plodina, 

způsob a směr obdělávání pozemku, aplikace půdoochranných opatření, odvodnění), nelze tedy bez 

podrobného místního šetření říci, zda je ta která údolnice riziková z hlediska eroze či ohrožení 

nemovistostí a jaká opatření jsou nejvhodnější na minimalizaci rizik (způsob stabilizace údolnice – viz 

návrhová část). Také nelze výčet potenciálně ohrožených DSO považovat za vyčerpávající, v závislosti 

na dalších a/nebo lokálních faktorech se mohou v území vyskytovat i další rizikové DSO. V každém 

případě se jedná o potenciální ohrožení jak půdy, tak objektů pod uzávěrovými profily údolnic a je 

potřeba navrhnout vhodná opatření ke stabilizaci, ta však musejí být výsledkem podrobného šetření 

v terénu. 

Ovlivnění bioty ve vodních nádržích 

Hlavním činitelem ovlivňujícím stav vodních společenstev ve vodních nádržích je rybníkářství. 

Problémem je jak změna živin a a fyzikálně-chemických parametrů (viz znečištění výše), tak rybí 

obsádka (druhy a velikost populací). Ta významně ovlivňuje např. populace obojživelníků či 

makrofytních rostlin. Jako zcela nezbytný pro záchranu populací ohrožených a vzácných na vodu 

vázaných druhů se jeví nutnost výběru vodních ploch, ve kterých bude chov ryb zakázán. Nedílnou 

součástí takového opatření je důkladná a pravidelná edukace rybářských svazů a organizací. Příležitostí 

pro rozvoj takových vodních ploch jsou jezera vzniklá po těžbě nerostných surovin.  

B.3.5.3. Ohrožení vodních ekosystémů změnou hladiny podzemních vod 

Krom výše uvedených negativních vlivů u povrchových vod, mohou být vodní ekosystémy ohroženy na 

základě změn hladiny podzemních vod, viz níže. 
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Odběry podzemních vod  

Mezi lety 2010-2016 byl Českou geologickou službou koordinován projekt pod názvem Rebilance zásob 

podzemních vod, přehodnocující zásoby podzemních vod u 58 hydrogeologických rajónů. 

Hydrogeologický rajon 2151 Třeboňská pánev – severní část (vodní útvar podzemních vod 21510) byl 

správcem povodí Vltavy z hlediska kvantitativního stavu označen za nevyhovující. Nevyhovující bilanční 

stav byl mezi výše uvedenými lety zjištěn také u rajonu 2160 Budějovická pánev, kde docházelo 

k překračování stanovené limitní hodnoty v druhé půli roku. Lze předpokládat, že se vzhledem 

k očekávaným častějším a delším epizodám sucha budou problémy prohlubovat. Prohlubujícími se 

epizodami sucha bude docházet k významnějším střetům mezi vodohospodářskými potřebami 

(odběry) a zachováním využitelného množství povrchových a podzemních vod pro stávající vodní 

ekosystémy. Významná negativní ovlivnění na vodu vázaných biotopů jsou sledována již nyní – viz EVL 

Borkovická blata a Bechyňský potok v rajonu 2151. Podle informace z kraje již krajský úřad nepovoluje 

v rajonu 2151 další odběry.  

Krajský úřad provádí od roku 2003 režimní měření hladin pozemních vod a sledování jejich jakosti. 

Monitoruje se cca 200 vrtů a 2 profily povrchových vod. V současnosti se režimní měření hladin provádí 

v Třeboňské pánvi – jižní, severní a střední část a také v Budějovické pánvi. Vyhodnocení režimního 

měření a zpracování vodohospodářské bilance zajišťuje Povodí Vltavy (správce povodí) prostřednictvím 

společnosti PROGEO s.r.o. Hlavním účelem těchto měření je pravidelné bilanční hodnocení zásob 

podzemních vod a jejich následné využívání vodoprávními úřady při povolování odběru podzemních 

vod tak, aby nebyly překročeny dynamické zásoby a celková užitelná vydatnost pro jednotlivé rajony.  

Těžba štěrkopísků 

Na území kraje vznikly a vznikají těžbou nerostných surovin zajímavé vodní plochy, které mohou být 

jak velkou příležitostí (rekreace, ochrana přírody), tak hrozbou (negativní vliv na podzemní vody 

nivního kolektoru). Problémem je především případné rozšiřování těžby ve výše uvedených vytížených 

rajonech 2151 a 2160, které by mohlo snížit dostupnost podzemního vodního zdroje. 

Hydrologické sucho 

Příčin hydrologického sucha může být celá řada, závisí na kombinaci faktorů v lokálních podmínkách. 

Průtoky v tocích jsou obecně ovlivňovány řadou faktorů – jedná se o faktory klimatické, geologické, 

geomorfologické, hydrogeologické (složité poměry v podzemních vodách), ale také antropogenní, 

které lze ovlivnit účinnými opatřeními. Mezi takové faktory patří odběry povrchových a podzemních 

vod, manipulace s průtoky (průtočné vodní nádrže), hospodaření v krajině, úpravy toků a niv. Velkou 

roli obecně ve vysychání krajiny může hrát historické odvodňování krajiny, které se, dle dat ÚAP, 

realizovalo na většině zemědělské půdy v kraji. Z hlediska aktivního přístupu v zajištění povrchové vody 

v epizodách sucha, by bylo vhodné realizovat opatření, která podpoří zpomalení, zadržení, ale také 

infiltraci povrchového odtoku, a to především v identifikovaných povodích s velkým a středním rizikem 

vysychání drobných vodních toků, viz níže. 
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Obrázek 31: Riziko vysychání drobných vodních toků 

 

Zdroj: Vysychání toků v období klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro 
management vodního hospodářství a údržby krajiny; VÚV TGM, v.v.i., WELL consulting s.r.o., Mendelova univerzita v Brně, 
2015; upraveno 

V roce 2016 byla pro kraj zpracována studie pod názvem Aktualizace obecné části Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha. Studie Aktualizace 

PRVKÚK vytipovala vodní toky, kde dochází k poklesu dlouhodobých průměrných průtoků. Jedná se 

o vodní toky Lomnice, Skalice, Nežárka, Blanice a drobné vodní toky, ze kterých je čerpáno pro dodávky 

pitné vody pro Strakonice a Písek. Dokonce i za nadprůměrně srážkový rok 2020 byly průtoky v hlavních 

vodních tocích kraje dle Hydrologické bilance ČHMÚ hodnoceny jako podprůměrné, silně 

podprůměrné byly vodní toky Lomnice (37 % Qa) a Skalice (46 % Qa). 
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B.4. OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

B.4.1. Vývoj krajiny v souvislosti s osídlením a obhospodařováním území 

B.4.1.1. Historie 

Jižní Čechy byly osídleny již v období středního paleolitu (250 000 – 40 000 př. n. l.).  Pravěké osídlení 

jižních Čech nabývá relativně trvalého charakteru ve starší době bronzové (1800-1500 př. n. l.). 

Mohylová pohřebiště se v jižních a jihozápadních Čechách poprvé objevila ve střední době bronzové 

(1500-1350 př. n. l.), a to i v okrajových oblastech Šumavy (Boleticko, Netolicko, Bavorovsko). 

Na Šumavě byly v počínající době železné opevněny vrcholy Sedla u Albrechtic, Věnce u Lčovic, Hrádku 

u Třebanic a další místa. Řada těchto sídlišť se nachází ve značné nadmořské výšce (Staroprachatické 

sídliště u Dolních Nakvasovic leží ve výšce kolem 560 m n. m.). 

Slované se v Čechách začali usazovat v 2. třetině 6. století, na jihočeském teritoriu o něco později. 

Nejstarší jihočeská opevněná sídla Slovanů nacházíme v jižní části regionu, v Branišovicích u Římova a 

u Kuklova na Českokrumlovsku. V té době patřilo k nejhustěji osídleným částem jižních Čech 

Strakonicko, o jehož významu svědčí mimo jiné tři zdejší starobylá hradiště. 

I v regionu jižních Čech Přemyslovci vybudovali mocné a dobře opevněné hrady (hradiště) – Prácheň, 

Netolice, Doudleby a Chýnov. Expanze do okrajových částí Čech byla naplno zahájena knížetem 

Boleslavem I., bratrem sv. Václava. Řada středověkých sídelních center vznikla při starých 

přemyslovských hradech. V jižních Čechách se jedná o raně středověkou aglomeraci v Netolicích. 

Podobnou roli plnilo i hradiště Prácheň, hrad Chýnov a hradiště Doudleby. Ve významnějších 

střediscích mimo přemyslovské hrady se formovala šlechta. Sílící jihočeská šlechta (Vítkovci, Bavorové) 

přispěla k formování středověkého sídelního prostoru jihočeského regionu. Ve 13. století byly také 

založeny nejstarší jihočeské kláštery Milevsko a Svatá Trnová Koruna (později Zlatá Koruna). Roku 1259 

založil Vok z Rožmberka cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. Významný byl také Řád německých rytířů, 

který v první poloviny 13. století kolonizoval část dnešního Jindřichohradecka.  

Období vlády posledních Přemyslovců, zejména Přemysla Otakara II., znamenalo pro celé české 

království významný předěl. Hybateli vnější, převážně německé kolonizace byly kláštery a panovník. 

Především oni dali podnět k osídlování dosud liduprázdných lesních oblastí, zejména v okrajových 

oblastech regionu (Novohradsko, část Jindřichohradecka, území jižně od Prachatic a Vimperka, ale i 

v některých oblastech ve vnitrozemí (Písecká pahorkatina). Nejvýraznějším projevem vrcholně 

středověkého vývoje jihočeského regionu je vznik rozsáhlé sítě kamenných hradů a měst. Budovatelem 

řetězce jihočeských hradů Orlík, Zvíkov, Písek, Myšenec a Vitějovice (dnešní Osule) byl Přemysl Otakar 

II. Proti němu již velmi časně vystoupila část místní šlechty, která byla v Čechách vždy tradiční 

panovníkovou opozicí. Král reagoval především podněty k zakládání měst (České Budějovice, Sušice). 

Ve 14. století se objevuje nový a dodnes typický prvek Jihočeského regionu – rybník. Velkou zásluhu 

na počátečním rozvoji rybníkářství na Jindřichohradecku má Řád německých rytířů, který pozvali 

do Čech páni z Hradce. Rytíři přinesli do Čech zvyk chovu sladkovodních ryb, důležitého postního jídla. 

Zvyk se velmi rychle rozšířil na Třeboňsko a na panství pánů z Landštejna a Krajířů z Krajku. Hospodářský 

vývoj byl přerušen husitskými válkami. Tehdy zanikl velký počet vrcholně středověkých vsí, ať již násilím 

nebo následkem hospodářské mizérie. Pozdní středověk a celé 16. století je naopak dobou 

hospodářského a společenského rozkvětu. Zásluhu na prosperitě má vedle bohatých měst rod 
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Rožmberků a částečně i Švamberků. Nová organizace zemědělské výroby vedla k rozvoji rybničních 

soustav a ovčínů. Ve výše položených oblastech dochází k výraznému ovlivnění v důsledku rozvoje 

sklářství. Potřeba bukového dříví na výrobu potaše pro sklářský kmen podstatně snížila zastoupení 

buku na Šumavě. Dopad na krajinu měla i těžba neželezných kovů, zvláště zlata a stříbra (Pootaví, 

Vodňansko, Písecko, Blatensko, Kašperské Hory). 

Hospodářskou prosperitu ukončila v 17. století třicetiletá válka. Jižní Čechy byly opakovaně 

drancovány, počet obyvatel se snížil až o jednu třetinu, kulturní krajina zpustla. Hospodářské oživení 

nastalo až za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Jejich významným počinem bylo budování 

silniční sítě a komunikačních spojení mezi Vídní a Prahou. Blížil se vrchol odlesnění krajiny, neboť dřevo 

jako palivo nebylo dosud nahrazeno uhlím. K tomu přispěl další rozvoj sklářství na Šumavě a těžba 

dřeva pro Prahu. 

V době rozvíjejícího průmyslu zůstal zemědělský charakter jihočeské krajiny a Šumavy na rozdíl od 

jiných českých oblastí nedotčen. Průmysl (nábytkářství, sirkařství, textilní výroba, pivovarnictví) se 

rozvíjel v 19. století především v Českých Budějovicích, v menší míře v Sušici, Táboře a Písku. Rozvoj 

tradiční zemědělské výroby nastal v nížinných regionech Třeboňska, Netolicka, Soběslavska a 

Blatenska. Do charakteru krajiny se natrvalo zapsal rod Schwarzenbergů, a to podporou rozvoje 

rybníkářství, a především jedinečnou organizací lesního hospodářství. Na přelomu 19. a 20. století se 

obraz krajiny výrazně měnil budováním železniční sítě.  

Historický stav krajiny před kolektivizací je jedním ze základních podkladů, ze kterého se vychází při 

realizaci krajinotvorných opatření. Odlesnění krajiny a její šetrné zemědělské obhospodařování 

iniciovalo rozvoj společenstev bezlesí, pastvou vznikly velice cenné biotopy jako např. stepní a lesostepní 

lada, vřesoviště, jalovcové pastviny, horské smilkové pastviny či hole. Největší biodiverzity dosahovala 

barokní krajina s mozaikou plošek a nelesních dřevin.   

B.4.1.2. Vývoj a přeměna krajiny po 2 sv. válce do současného stavu 

Předělem ve vývoji krajiny byl odsun německy mluvícího obyvatelstva po 2. světové válce ze všech 

příhraničních okresů, v jehož důsledku se vylidnila řada oblastí (vyšší polohy Šumavy, Novohradské 

hory, řada menších regionů na Českokrumlovsku a velká jihovýchodní část Jindřichohradecka). 

Následná socializace vesnice a kolektivizace zemědělství v 50. až 60. letech 20. století vedla 

k nepříznivému narušení krajiny: rozorávání mezí, scelování polí, budování rozlehlých kravínů a vepřínů 

a další jevy socialistické éry. Největší devastace zemědělské krajiny však nastala až v 70. – 80. letech, 

kdy byla nastartována intenzifikace zemědělství. Byly odvodněny téměř veškeré vlhké louky a při tzv. 

rekultivacích byly likvidovány staré polní cesty, meze, vzrostlé porosty dřevin, kamenné snosy a další 

krajinné prvky, které překážely scelování pozemků do velkoplošných lánů. 

Již v 60. letech započal přesun venkovského obyvatelstva z malých sídel do tzv. střediskových obcí a 

později hromadně do sídlišť ve městech. Tento proces vyvrcholil krátce před rokem 1990, kdy se celá 

řada menších vesnic prakticky vylidnila a sloužila jen jako rekreační zázemí městských obyvatel. 

Od 50. až 60. let se také výrazně industrializují některé oblasti jihočeského regionu, zejména 

českobudějovická a táborská aglomerace, v menší míře Strakonicko, Písecko a další. Pro krajinu a 

přírodu horního a středního Povltaví bylo mimořádně radikálním zásahem vybudování vltavské 

přehradní kaskády (Lipno I, Lipno II, Hněvkovice, Kořensko, Orlík). Po roce 1990 je z hlediska ochrany 
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příměstské krajiny značně nepříznivým jevem růst větších sídelních aglomerací, obklopených 

prstencem halových provozů, logistických areálů apod. 

Významným zásahem do krajiny jihočeského regionu je stavba jaderné elektrárny Temelín. Výstavba 

byla zahájena v roce 1987. Z původně plánovaných čtyř bloků byly nakonec dostaveny dva, první blok 

byl uveden do zkušebního provozu v roce 2002, druhý o rok později. Do provozu byla elektrárna 

uvedena v letech 2002 až 2003. Pro její výstavbu, včetně plochy pomocných zařízení staveniště, bylo 

zabráno zhruba 300 ha zemědělské půdy. Jako zásobárna technologické vody pro elektrárnu slouží 

vodní nádrž Hněvkovice (275 ha) na Vltavě, která zatopila spodní části svahů říčního údolí. Další 

doprovodnou investicí je výstavba ponořeného stupně Kořensko pod ústím Lužnice do Vltavy, jehož 

hlavní funkcí je zajištovat promíšení odpadních vod z jaderné elektrárny s vodou Vltavy. 

Zcela zásadně je stavbou elektrárny ovlivněn krajinný ráz širokého okolí. Čtyři chladící věže vysoké 155 

m jsou viditelné z velké části jihočeského regionu. Výstavbou jaderné elektrárny zaniklo pět vesnic a 

řada osad (Temelínec, Knín, Podhájí aj.). 

Nápravná opatření v krajině by měla být prováděna s ohledem na předem stanovená cílová 

společenstva a zajištěnou ochranu a péči o území či prvky. Ve vztahu k probíhající klimatické změně je 

nutné se soustředit na zadržování vody v krajině, především v horních částech povodí.  

B.4.2. Současný stav využívání krajiny a krajinný ráz 

B.4.2.1. Současný stav využívání krajiny 

V této kapitole jsou popsány činnosti a s nimi související jevy, které mají významný dopad na přírodu a 

krajinu a které lze (i směrem do budoucna) ovlivnit ze strany orgánu ochrany přírody. V dané kap. 

nejsou uvedena zásadní témata vodní hospodářství, lesnictví a zemědělství, ty byly řešeny samostatně 

v kap. B.3. 

Tabulka 11: Sumární zastoupení druhů pozemků v ha v SO ORP Jihočeského kraje v letech 2005 a 2020 

SO ORP 
2005 2020 

ORN ZAH OV TTP LES VOD ZAST OST ORN ZAH OV TTP LES VOD ZAST OST 

Blatná 12402 375 36 4192 6882 1656 367 1969 12165 402 26 4124 6980 1688 371 2102 

České 
Budějovice 

36243 1913 41 11643 26927 6077 1616 7918 35109 1951 40 12084 27036 6083 2021 8052 

Český 
Krumlov 

12107 668 122 24450 53882 6253 547 15002 9991 728 104 25801 54835 6371 583 14492 

Dačice 22354 493 25 5135 15071 855 441 2822 21838 510 28 5212 15249 953 460 2933 

Jindřichův 
Hradec 

28756 937 35 16003 35085 5132 843 6537 27484 1008 37 16462 35691 5403 926 6359 

Kaplice 9334 260 31 10650 23433 730 232 3803 7203 279 33 12655 23755 767 252 3522 

Milevsko 16548 530 44 5669 11704 1350 486 2178 16174 558 41 5895 11786 1371 488 2193 

Písek 30989 1045 121 7912 25360 3258 1039 4448 30180 1089 112 8126 25539 3285 1050 4795 

Prachatice 13863 641 933 18535 39794 1415 545 8240 12741 704 939 19160 40432 1535 541 8082 

Soběslav 14150 578 10 4463 8252 2336 429 2169 13938 585 20 4342 8269 2367 447 2426 

Strakonice 25918 1059 119 11284 12208 1474 840 4503 25372 1105 111 11509 12403 1536 859 4524 

Tábor 44306 1864 32 13069 30561 2136 1400 6844 43527 1951 35 13290 30734 2185 1428 7093 

Trhové 
Sviny 

14667 485 18 6206 18602 2382 350 2495 12965 549 17 7638 18736 2345 369 2615 

Třeboň 12167 466 7 5311 24896 6918 488 3595 11028 485 7 6065 25056 7008 554 3630 

Týn nad 
Vltavou 

12580 397 38 2800 7228 641 352 2207 12667 403 38 2853 7396 650 332 1899 
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SO ORP 
2005 2020 

ORN ZAH OV TTP LES VOD ZAST OST ORN ZAH OV TTP LES VOD ZAST OST 

Vimperk 4808 339 17 10685 31973 289 278 5148 4167 372 15 11338 32208 317 285 4840 

Vodňany 8056 230 678 2532 4132 769 267 1256 7695 254 652 2761 4167 794 273 1327 

Celkem 319248 12282 2307 160538 375989 43669 10522 81134 304246 12932 2255 169314 380271 44658 11240 80884 

Zdroj: ČSÚ 
Zkratky: ORN orná půda, ZAH zahrada, OV ovocný sad, TTP trvalý travní porost, LES lesní pozemek, VOD vodní plocha, ZAST 
zastavěná plocha, OST ostatní plocha 

Z výše uvedené tabulky lze porovnat rozsah jednotlivých druhů pozemků, změny oproti roku 2005. Za 

významný lze považovat nárůst zastavěných ploch v ORP České Budějovice, od roku 2005 do roku 2020 

zde vrostla výměra zastavěné plochy o 405 ha.  

Výrazným způsobem se do vzhledu krajiny v posledních letech vepsaly dopady dlouhodobého sucha, 

kdy byly smrkové porosty velkoplošně oslabeny a vývoj podkorního hmyzu akcelerovalo dlouhé teplé 

vegetační období. Počátek současného dlouhotrvajícího přemnožení podkorního hmyzu na smrku lze 

datovat již do roku 2003. Suchem netrpí pouze smrk, ale také borovice, dub i další druhy lesních dřevin. 

Objem těžeb dřeva poškozeného vlivem sucha narůstá prakticky nepřetržitě od roku 2011, přičemž ke 

skokovému nárůstu došlo mezi roky 2015-2016. V roce 2020 byl nejhůře zasažen okres Písek 

následovaný okresem Jindřichův Hradec, viz kap. B.3.3.4. 

Urbanismus a doprava  

Urbanismus a doprava jsou významnými a stále významnějšími sektory pro oblast přírody a krajiny. Od 

roku 2007 došlo celorepublikově k významnému nárůstu zastavěných ploch. Role orgánů ochrany 

přírody spočívá v ochraně stávajících hodnot a potenciálů (např. nivní území s potenciálem obnovení 

nivních funkcí) v rámci územního plánování a snížení negativních dopadů urbanismu a dopravy na 

stávající hodnoty (stanovení omezujících podmínek a činností, ukládání kompenzačních opatření, 

ukládání monitoringu, záchranných transferů, ukládání dodatečných stavebních úprav a opatření…).  

I urbanizovaná krajina je vzhledem k současnému stavu zemědělské krajiny útočištěm celé řady druhů, 

které je nutné monitorovat a chránit. Při výstavbě nových dopravních komunikací již musí být řešena 

prostupnost krajiny pro živočichy, orgán ochrany přírody by však měl přispět s kvalitními poznatky 

o druzích a jejich migračních trasách a jejich nárocích. Z hlediska prostupnosti druhů živočichů a 

zabránění srážek se zvěří stále zůstávají neřešené úseky silnic I. a II. třídy. Také plošná zástavba v krajině 

může silně omezit prostupnost území a zvýšit fragmentaci krajiny, jejich existenci a přípustné využití 

ploch může orgán ochrany přírody ovlivnit v rámci územního plánování. 

Rekreace (turistický ruch) 

Z hlediska rekreace a cestovního ruchu je Jihočeský kraj velmi atraktivní. Rozkládá se u hranic 

s Německem a Rakouskem a na jeho území se nachází řada přírodních i kulturních hodnot, které jsou 

podstatné pro rekreaci a cestovní ruch. Za nejvýznamnější přírodní hodnotu lze bezesporu považovat 

Národní park a CHKO Šumava, který ročně navštíví až přes 600 tisíc návštěvníků pouze během letních 

měsíců. Hlavními kulturními centry jsou především Český Krumlov a České Budějovice. 

Nejnavštěvovanějšími jsou hrad a zámek Český Krumlov, zámek Hluboká nad Vltavou a hrad Rožmberk. 

V Českém Krumlově se nachází rovněž světový unikát v podobě otáčivého hlediště a nejvýznamnější 

muzeum je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 
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Vedle již uvedených přírodních a kulturních hodnot však Jihočeský kraj nabízí řadu turistických a 

rekreačních možností způsobených dalšími speciálními podmínkami v kraji. Ať už se jedná o vodní 

rekreaci na řece Vltavě a vodní nádrži Lipno či v celém regionu Třeboňska. Nebo o řadu cyklistických 

tras a pěších stezek, včetně hipostezek, napříč celým krajem, avšak s nejlepší nabídkou především 

na Lipensku a Šumavě. V zimních měsících jde především o širokou nabídku tras pro běžecké lyžování 

a upravených sjezdovek v polohách s vyšší nadmořskou výškou. Dále rozhledny, kterých se nejvíce 

vyskytuje v turistické oblasti Toulava a Šumavsko. V území se nabízí možnosti lázeňské rekreace, 

oblíbené zejména u zahraničních návštěvníků, která je nejvíce rozšířená v Třeboni a Bechyni. Nejen 

tyto uvedené rekreační možnosti jsou podpořeny funkční dopravní infrastrukturou v podobě 

pravidelných lodních linek na Lipně i Vltavě, skibusy a cyklobusy. 

Vysoký potenciál rekreace a cestovního ruchu v Jihočeském kraji vedl postupně k rozdělení kraje do 11 

turistických oblastí, které jsou unikátní a nabízí rozdílné kombinace nabídky trávení volného času. 

Jedná se o tyto oblasti: 

Budějovicko: Tato turistická oblast se rozkládá na území 650 km2 mezi Českými Budějovicemi, 

Hlubokou nad Vltavou, Lišovem a Týnem nad Vltavou. Oblast protíná řeka Vltava. Najdeme zde 

historické městské útvary, moderní infrastruktury, rovinaté cyklostezky, staleté rybniční kaskády, lesní 

obory i skalní soutěsky. 

Česká Kanada: Česká Kanada je oblast rozkládající se přibližně mezi Kunžakem, Dačicemi, Slavonicemi, 

Novou Bystřicí a Jindřichovým Hradcem o rozloze téměř 300 km2. Místopisný název je odvozen od 

přírodního charakteru krajiny, pro který jsou typické početné vodní plochy, rozsáhlé lesní komplexy 

s rozesetými balvany a poněkud sychravější podnebný ráz, nižší průměrné teploty a vydatné srážky. 

Region Český Krumlov: Českokrumlovsko patří mezi turisticky nejatraktivnější regiony České republiky. 

Nabízí širokou škálu turistických zajímavostí od přírodních krás přes oblíbené možnosti vodáctví na řece 

Vltavě až po řadu nádherných stavebních památek. Nejznámějším a nejpůsobivějším klenotem této 

oblasti je však zcela právem město Český Krumlov. Patří mezi první tři česká města, která se ocitla na 

Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 

Lipensko: Lipensko se sladkovodním mořem v podobě Lipenské přehrady patří mezi nejatraktivnější 

kouty republiky. Turistická oblast Lipenska se rozprostírá kolem řeky Vltavy od Stožce až po Rožmberk. 

Jižní hranici oblasti tvoří hraniční hřebeny s Bavorskem a Horním Rakouskem.  Dominantou regionu je 

bezesporu vodní hladina Lipenské přehrady. Region se vyznačuje tím, že má velmi širokou nabídku 

možností rekreace.  

Novohradsko – Doudlebsko: Území, které se nachází jihozápadně od Českých Budějovic směrem 

k česko-rakouské hranici mezi Českým Krumlovem na západě a Třeboní na východě.  Podobu území do 

značné míry určují Novohradské hory a řeka Malše se svým přítokem Stropnicí. V části Novohradských 

hor je území velmi řídce obydlené, takže jej vyhledávají turisté, kteří na jedné straně preferují aktivní 

turistiku (pěšky, na kole nebo na koni) a na straně druhé nechtějí na svých cestách potkávat masy lidí.  

Písecko – Blatensko: Jeden z nejmalebnějších koutů Jihočeského kraje. Turistická oblast je vhodná 

k výletům za poznáním, zábavou a toulkami neporušenou přírodou. Vyskytují se v ní významné 

historické památky spolu s drobnou sakrální architekturou kapliček, křížů a božích muk. Oblast nabízí 

velká centra i malé vesničky, technické památky i čistou přírodu. 
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PodKletí: Turistická oblast PodKletí s rozlohou 859 km2 a svými 62 partnerskými obcemi a městy se 

rozkládá západně až jihozápadně od jihočeské metropole Českých Budějovic. Zahrnuje nejen typickou 

krajinu, ze které dýchá historie na každém kroku, s množstvím rybníků, kvetoucích luk, tichých lesů, 

malovaných vesnic a řadou unikátních památek, ale hlavně autentický jihočeský venkov. Dominantou 

oblasti je ze všech stran viditelná hora Kleť. 

Prácheňsko: Prácheňsko se rozprostírá v severní části Jihočeského kraje, u hranice s krajem Plzeňským, 

a zahrnuje mikroregiony Strakonicko, Vodňansko, Protivínsko, Volyňsko a Horažďovicko. Celá turistická 

oblast se takřka prolíná s původním historickým územím Prácheňska a shoduje se s povodím 

zlatonosné řeky Otavy. Prácheňsko je území s bohatou historií, se spoustou drobných památek, 

s tajemnými hrady a vznešeně vzhlížejícími zámky. Krajina je protkaná rybníky, lesy a voňavými 

loukami. 

Šumavsko: Turistická oblast Šumavsko pokrývá oblast Prachaticka, Vimperska, Volarska a jihočeskou 

část Šumavy. Každá ze dvou oblastí Šumavska je specifická v něčem jiném. Jihočeská Šumava je tvořená 

územím plným přírodních krás Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, které nabízí 

aktivity pro milovníky turistiky, aktivního pohybu i nedotčené přírody. Jihočeské Pošumaví tvoří 

převážně tradiční venkovské území se zemědělskou tradicí, výrobou a nabídkou místních produktů. 

Dále je i místem se zajímavou venkovskou architekturou, technickými a historickými památkami, 

bohatou nabídkou tradičních lidových slavností a zvyků. 

Toulava: Toulava je turistická oblast s centrem v Táboře. Zahrnuje Táborsko, okolí Milevska a 

středočeské Sedlčansko. Romantický i prostý kraj na půl cesty mezi Prahou a Šumavou, kde zelené 

kopce a hluboké lesy střídají vesnice jako z pohádky, romantické zříceniny i jedinečná historická města 

s řadou památek jako je husitský Tábor, bechyňský zámek nebo milevský klášter. 

Třeboňsko: Zajímavé svou architekturou, cenné historií a podmanivé svými přírodními krásami. 

Mimořádné přírodní hodnoty vedly v roce 1977 k zařazení Třeboňska do sítě biosférických rezervací 

UNESCO a v roce 1979 pak k vyhlášení CHKO Třeboňsko. Návštěvníci oblasti, turisté, rybáři, cyklisté, 

vodáci i lázeňští hosté dnes obdivují kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků jako perly navlečené 

na modré stuhy potoků a řek. 

V rámci Územní studie krajiny Jihočeského kraje (2021) byly vedle výskytu turistických oblastí 

sledovány konkrétní cíle, které mají význam pro výskyt rekreačního potenciálu: 

Přírodní rekreační cíle 

Národní park 

Chráněné krajinné oblasti 

Národní přírodní památky 

Přírodní parky 

Kulturně historické cíle 

Památky UNESCO 

Národní kulturní památky 

Památkové rezervace (městská, vesnická, archeologická) 

Zajímavé kulturní památky  

Sportovně zábavní cíle 

(vybrány dle nadmístního významu 
a svého jedinečného charakteru) 

Významné cyklotrasy 

Okolí Vltavy na přítoku Lipenské přehrady 

Šumavský česko-rakouský motýl 

Z Českých Budějovic za dobrou vodou 

České Budějovice – Borovany – Římov – České Budějovice 

Nežárka 

Krajinou srdce 
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Ze Stožce šumavským příhraničím 

Okruh na Třístoličník 

Sedláčkovou stezkou 

Povodím Otavy 

Za perlou Otavy 

Blanským lesem 

Zlatá stezka 

Vodácká trasa Vltava 

 

V uvedených přírodních /turistických hodnotách je nutné sladit zájmy turistiky a rekreace a ochrany 

přírody. 

V turisticky exponovaných lokalitách dochází k ovlivňování vývoje živé přírody nadměrným hlukem, 

eutrofizací prostředí, případně záměrným poškozováním. S narůstajícím počtem návštěvníků dochází 

k poškozování vegetace, a to jak z příčin špatné schůdnosti, neukázněností návštěvníků, případně 

přetížením tras. S touto problematikou úzce souvisí a je provázána problematika erozní činnosti. Eroze 

je důsledkem více faktorů jako např. přívalové deště, jarní tání, nedostatečná údržba cest a jejich 

odvodnění, spolu s přetížením.  

Zvýšená rekreační aktivita (způsobena v současnosti pandemií covid 19), která má vliv na biotopy a 

může mít negativní vliv i na populace druhů je dle AOPK ČR pozorována v NPR Vyšenské kopce a PP 

Cvičák. Velice navštěvovaná je PR Dívčí kámen. Všechny lokality jsou dle AOPK ČR na horní hranici 

únosnosti a jakékoliv další navýšení návštěvnosti již může mít devastující účinky. Proto je dle AOPK ČR 

vhodné, aby kraj s AOPK ČR konzultoval propagaci turistických cílů (např. v PR Dívčí kámen propagovat 

hrad, nikoli skalní vyhlídky, podobně v v NPR Vyšenské kopce – nepropagovat je, nebo propagovat jen 

naučnou stezku). Při propagaci kraje je vhodné explicitně uvádět i omezení mimo stezky či hrad. 

Silně zatíženou oblastí turismem a rekreací je CHKO Třeboňsko. Mezi nejsilněji zatížené území patří 

okolí Třeboně včetně hrází rybníků Svět a Opatovický, hráz Rožmberka, hráz Nové řeky, cyklistická 

naučná stezka Okolo Třeboně, oblast Nadějské a Chlumecké soustavy, Jemčinské polesí. Silně 

navštěvovány jsou v létě oblasti jezer po těžbě štěrkopísku (Veselské pískovny, Suchdolské pískovny). 

Z pěších stezek je populárním cílem naučná stezka v NPR Červené blato. I při vyšší intenzitě nemá 

návštěvnost většinou závažné negativní vlivy na biotopy a populace zvláště chráněných druhů, průnik 

turistů do ryze cennějších území je omezen přírodními podmínkami a preferencí doporučovaných tras. 

Pro CHKO Třeboňsko existuje Koncepce práce s návštěvnickou veřejností (Ústav pro interpretaci 

místního dědictví ČR, z. s., 2018-2019), při spolupráci s krajem by AOPK ČR uvítalo včasné projednávání 

vzniku případných nových pěších a cyklistických tras a jiných rekreačních záměrů. 

Na území NP Šumava jsou biotopy s různou citlivostí na rušení turistickým ruchem, přičemž 

za nejcitlivější jsou považovány biotopy s výskytem tetřevovitých a mokřady. Ochranu nejcennějších a 

nejcitlivějších lokalit by měl řešit systém klidových území (v současnosti v návrhu). Na území CHKO jsou 

nejvíce dotčena MZCHÚ – NPR Boubínský prales, NPR Černé a Čertovo jezero, PP Královský hvozd + 

ochranné pásmo – oblast Jezerní hory. Správa využívá přímo v terénu pracovníky stráže přírody 

(profesionální i dobrovolné strážce), kteří informují návštěvníky o předmětech ochrany v daných 

územích a způsobu a důvodech jejich ochrany. Dále se využívají vysvětlující informační tabule přímo 

v terénu, tiskové zprávy a média. Možnost pomoci od kraje spočívá v mediální podpoře a intenzivní 
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spolupráci při přípravě koncepcí trvale udržitelného rozvoje území (plán péče o CHKO Šumava a Zásady 

péče o NP Šumava).  

Dle dat Českého statistického úřadu návštěvnost Jihočeského kraje v počtu hostů v ubytovacích 

zařízeních neustále roste (stav do roku 2018), zvyšuje se návštěvnost a tlak na cenná území.  

Těžba nerostných surovin 

Hlavním koncepčním dokumentem zabývajícím se problematikou těžby nerostných surovin je 

Regionální surovinová politika Jihočeského kraje. Platná verze pochází z roku 2003 a v roce 2019 byla 

uzavřena smlouva s Českou geologickou službou (ČGS) na aktualizaci dokumentace, která bude 

ukončena v horizontu několika let. 

V současné době se v Jihočeském kraji těží ve velké míře především stavební suroviny (stavební kámen, 

štěrkopísek a cihlářské suroviny), kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a živcové 

suroviny. V menší míře se těží krystalický grafit, polodrahokamy – vltavínonosné horniny, žáruvzdorné 

a keramické nežáruvzdorné jíly a diatomit. Největší surovinové bohatství kraje tvoří ložiska písků a 

štěrkopísků, cihlářské hlíny, keramických jílů, stavebního kameniva a diatomitu. Nejvýznamnější 

nerudní surovinou s celorepublikovým významem jsou živcové suroviny. Významné jsou potenciální 

zdroje granátu (netěžené). Lokální význam má těžba vltavínů, krystalinického grafitu a dekoračního 

kamene. 

Životnost zásob jednotlivých surovin se velmi liší. Cihlářské suroviny mají na většině ložisek životnost 

10 až 35 let. Životnost diatomitu na ložisku Borovany-Ledenice je vysoká (zhruba 90 až 160 let), vysoká 

je i životnost zásob jílu. Životnost bilančních zásob stavebního kamene se také velmi liší dle ložiska, 

zhruba mezi 25 až 150 lety, podobně je tomu i u ložisek štěrkopísků, avšak jejich životnost není tak 

vysoká (pohybuje se zhruba mezi 10 až 100 lety). 

Na území Jihočeského kraje se nachází 184 bilancovaných výhradních ložisek nerostných surovin 

na ploše 5 396 ha, přičemž největší zastoupení mají štěrkopísky, stavební kámen, dekorační kámen, jíly 

a grafit. Dle aktuálních dat z ČGS je využíváno 61 výhradních ložisek (24 stavební kámen, 11 štěrkopísky, 

7 dekorační kámen, 3 cihlářská surovina a další). Nevýhradních ložisek (ÚAP ORP kraje, 2016) je 

na území Jihočeského kraje 79, z toho 25 netěžených, 28 těžených v minulosti, na 24 povrchová těžba 

probíhá, na dvou probíhá z vody nebo občasně, převážně se jedná o ložiska štěrkopísků, stavebního a 

dekoračního kamene a cihlářských surovin (RURÚ, 2017). Schválených prognózních ložisek nerostných 

surovin je na území Jihočeského kraje vymezeno 34, a to pro vyhrazené nerosty a 9 pro nevyhrazené 

nerosty. 

V evidenci Českého báňského úřadu je na území Jihočeského kraje 69 dobývacích prostor, z toho 46 

těžených, 19 se zastavenou či ukončenou těžbou, případně rekultivací, 4 prostory rezervní či v otvírce 

(Územní studie krajiny Jihočeského kraje, 2021). 

Těžba nerostných surovin v některých případech může přinášet problémy, jako jsou nutnost 

rekultivace a stabilizace krajiny po ukončení těžby nerostných surovin, riziko ohrožení vodních zdrojů, 

především v případě těžby štěrkopísků, zátěž prostředí v průběhu těžby (prašnost, doprava aj.), 

narušení přírodních hodnot v území a další. Specifickým problémem území je probíhající sanace a 

rekultivace lokality Mydlovary, kde probíhala chemická úprava uranové rudy a kde bylo odhadem 

uloženo 36 milionů tun kalů na ploše 260 ha. 
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Těžba nerostných surovin však může být i příležitostí. Už při zahájení těžby je nutné určit optimální 

využití území po ukončení těžby a způsob rekultivace území. Plochy po těžbě nerostných surovin tak 

v některých případech naopak mohou zvýšit biodiverzitu krajiny, nebo vytvořit prostor pro rekreační 

využití. Je proto vhodné a doporučené (alespoň částečně) využít členitého reliéfu či nově vzniklých 

vodních ploch k podpoře přirozeného vývoje společenstev. Nezřídka tak lze dosáhnout vyšší či 

specifické druhové diverzity, než je v okolní krajině, viz kap. B.4.6.3. 

Od roku 2007 dle databáze České geologické služby SurIS byly otevřeny 4 nové dobývací prostory: 

Studená (granit; obec Studená), Hrbov u Lhenic (vltavíny; obec Lhenice), Řípec (štěrkopísek; obec Řípec) 

a Besednice I (vltavíny, obec Besednice). Zrušeno bylo 11 dobývací prostorů, viz tabulka níže. 

Tabulka 12: Zrušené dobývací prostory po roce 2007 

ID 
Název dobývacího 
prostoru 

Těžený nerost Okres 
Datum 
stanovení 

Datum 
vyřazení 

Vyhlašovací 
předpis 

70714 Rudolfov rula České Budějovice 28.01.1967 07.01.2008 Výst./241/67/Kc 

70058 Týn nad Vltavou cihlářská surovina České Budějovice 29.09.1986 23.04.2011 ČSCZ-DP/290 

70680 Písek cihlářská surovina Písek 17.11.1971 27.09.2013 ČSCZ/DP-211 

60313 Český Krumlov grafit Český Krumlov 23.11.1979 12.12.2013 
FMHTS/RBMZ-DP 
140 

70036 Lišov cihlářská surovina České Budějovice 29.04.1960 13.01.2015 Min.stavebnictví 

70809 Lety cihlářská surovina Písek 12.12.1974 09.03.2015 ČSCZ/DP-262 

71054 
Novosedly nad 
Nežárkou 

štěrkopísky 
Jindřichův 
Hradec 

10.03.1988 15.10.2015 dp 9347/88 

60307 Klikov 
keramický jíl 
nežáruvzdorný, kaol. 

Jindřichův 
Hradec 

29.08.1978 10.01.2017 E 0237/O4-655/78 

60265 Křenov grafit Český Krumlov 20.12.1971 06.04.2017 
FMHTS/RBMZ-Dp 
č126 

71077 Fišerák cihlářská surovina České Budějovice 24.04.1991 28.06.2017 TZÚS/SSZ9/91 

60342 Nerestce vápenec Písek 24.07.1961 03.01.2018 OTVZ/II/1139/61 

Zdroj: Česká geologická služba (SurIS), k 11. 10. 2021 

Opuštěné dříve využívané plochy (brownfieldy) 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest používá pro opuštěný nebo nevyužívaný areál 

a plochu pojem brownfield, který definuje jako: „Nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je zcela 

nebo z části nevyužívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, 

zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by 

proběhl proces jeho regenerace.“ Může se jednat například o zcela nebo zčásti opuštěné průmyslové 

areály, staré zemědělské objekty, nevyužívané drážní pozemky, bývalé vojenské prostory, vybydlené 

obytné čtvrti atd. 

Trendem výstavby je již po několik desetiletí výstavba na zelené louce, která však přináší negativní 

dopady na krajinu, jelikož dochází k záboru půdy, vytváření nových zpevněných ploch a obecně 

rozšiřování zástavby do krajiny. Snahou územního plánování by mělo být směřování nových aktivit do 

lokalit typu brownfield. Právě brownfieldy představují potenciál pro využití již jednou zastavěných 

ploch, které mohou být regenerovány novým rozvojovým záměrem. Mají totiž obvykle zajištěno 

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, jsou zpravidla umístěny v zástavbě, okolí je zvyklé 

na přítomnost objektu. Rizikem však jsou nutné náklady na asanace, přestavby, sanace starých 

ekologických zátěží apod., proto nejsou vždy všechny brownfieldy pro investory lákavé. Naopak 
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některé lokality mohou být díky opuštěnosti areálu a spontánní sukcesi zajímavé pro populace rostlin 

a živočichů. Před přestavbou areálu je tedy vhodné nařídit biologický průzkum lokality a vyvodit z něj 

omezující podmínky a povinné činnosti.  

Využití brownfieldů je v souladu s prioritou č. 19 Politiky územního rozvoje ČR, která udává potřebu 

hospodárně využívat zastavěné území (podporovat přestavby, revitalizace a sanace území) a zajistit 

ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy). 

V případě Jihočeského kraje je počet ploch typu brownfield velmi variabilní a záleží na metodice a zdroji 

údajů. Například podle portálu Investujpodjestedem je v Jihočeském kraji evidováno 17 brownfieldů, 

podle databáze Czechinvest (2020) je jich v Jihočeském kraji evidováno 37. Současně však jeden 

ze starších článků Czechinvest (2008) uvádí, že v Jihočeském kraji se nachází až 750 brownfieldů, které 

v kraji zabírají větší plochu, než je celorepublikový průměr, navíc 68 % lokalit si s sebou nese rovněž 

ekologickou zátěž. Podle územně analytických podkladů jednotlivých SO ORP Jihočeského kraje je 

v řešeném území evidováno téměř 450 brownfieldů. Možným důvodem právě pro rozdílnost v datech, 

tedy rozdílné určování toho, co lze považovat za brownfield a co ne, je neexistence jednotné, 

jednoznačné definice plochy brownfield. Definice se liší dle autorů a mohou být více striktní či naopak 

benevolentní.  

V následující tabulce je uvedeno 8 ploch typu brownfield z ÚAP, které byly vybrány na základě své 

velikosti a s tím související velikostí vlivu na krajinu vzhledem k celokrajskému pojetí této studie. 

Tabulka 13: Brownfieldy v Jihočeském kraji s rozlohou nad 10 ha 

Brownfield Obec Původní využití Rozloha [ha] 
Vliv na krajinný ráz, složky 
ŽP 

Kasárna Vimperk vojenské 40,49 
není dominantním znakem 
krajiny, pot. ohrož. –
pramenné úseky dvou toků 

Zámek* Jistebnice vojenské 23,83 
zajímavá kulturní i přírodní 
hodnota, předpoklad 
existence ohrožených druhů 

Vojenský areál Český Krumlov vojenské 21,56 

není dominantním znakem 
krajiny, pot. ohrož. –
pramenný úsek vodního 
toku, předpoklad existence 
ohrožených druhů 

Torzo voj. areálu Homole vojenské 18,13 
není dominantním znakem 
krajiny, předpoklad 
existence ohrožených druhů 

Cihelna Wienerbeger České Budějovice průmyslové 17,705 
zajímavá přírodní hodnota, 
předpoklad existence 
ohrožených druhů 

Areál vepřína Gigant Třeboň zemědělské 11,23 
není dominantním znakem 
krajiny 

Areál v lokalitě Suchomel České Budějovice průmyslové 11,02 

není dominantním znakem 
krajiny, zajímavá přírodní 
hodnota – lesní celek 
v urbanizované krajině, 
předpoklad existence 
ohrožených druhů 

Zemědělský areál Jílovice zemědělské 10,29 
seník v areálu je 
dominantním znakem krajiny 

Zdroj: ÚAP Jihočeského kraje, 2017; Ekotoxa, s.r.o. 
*Zámek byl v únoru 2021 prodán novému majiteli 
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Inspiraci pro navržená řešení lze v rámci Jihočeského kraje najít v případě asanace bývalých kasáren 

Čtyři Dvory v Českých Budějovicích. Rozsáhlý vojenský areál byl kompletně asanován, byly strženy 

všechny objekty, v ploše převážila zeleň a postupně se na místě bývalých kasáren vytváří zázemí 

zejména pro sport a rekreaci. V lokalitě byl postaven zimní stadion, vybudován park Čtyři Dvory 

s dětským hřištěm a občerstvením. Jak je uvedeno v tabulce výše, vždy musí být před přestavbou 

areálu posouzen aktuální stav lokality, která se za dobu opuštěnosti mohla stát refugiem populací 

druhů.  

Vzhledem k nejednotnosti evidencí tohoto jevu nelze vyhodnotit vývoj brownfieldů v kraji, 

z rozsáhlejších brownfieldů (viz tabulka výše) přibyl po roce 2007 v kraji Areál vepřína Gigant, který byl 

v provozu do roku 20117.  

Staré ekologické zátěže 

Staré ekologické zátěže představují závažný potenciální i reálný zdroj znečištění vod i půd. Dle ÚAP je 

na území Jihočeského kraje evidováno 825 objektů představujících ekologické riziko. Při pohledu 

do primární databáze SEKM zde bylo ke dni 21. 1. 2020 evidováno 1 961 starých ekologických zátěží, 

z toho je ovšem 934 záznamů rozpracovaných (právě zde probíhá aktualizace), 646 takových, u kterých 

není nutný žádný zásah.   

Tabulka 14: Staré ekologické zátěže na území Jihočeského kraje a jejich kategorizace 

Charakteristika impaktu kontaminace Počet SEZ 

není nutný žádný zásah 646 

nutný je průzkum kontaminace 294 

nutnost institucionální kontroly způsobu využívání lokality 44 

nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase 19 

nutnost realizace nápravného opatření 11 

nutnost bezodkladného nápravného opatření 7 

nápravné opatření žádoucí 6 

(záznam je rozpracován – bez charakteristiky impaktu) 934 

Celkový součet 1 961 

Zdroj: SEKM, 2020 

Lokalit s potenciálním rizikem je v kraji 294, proto je zde neuvádíme jmenovitě. V tabulce níže jsou však 

vyjmenovány lokality, kterým byly přiřazeny nejvyšší kategorie aktuálního rizika (A2 a A3). Jedná se 

tedy o lokality, u kterých je: 

• nutnost bezodkladného nápravného opatření (A3) 

• nutnost realizace nápravného opatření (A2) 

Tabulka 15: Staré ekologické zátěže představující aktuální riziko pro znečištění vod a půd 

ID zátěže Název Katastr Kategorie 
Stav provádění 
nápravných opatření (NO) 

2621004 
DIAMO, s.p. odkaliště 
Mydlovary 

Mydlovary u Dívčic A3 NO probíhá 

 

7 Od roku 2018 vlastní pozemky společnost DSV.CZ s.r.o., která má záměr na obnovu vepřína. 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

120 

ID zátěže Název Katastr Kategorie 
Stav provádění 
nápravných opatření (NO) 

2191001 JČP a.s.  České Budějovice České Budějovice 5 A3 
NO ukončeno/přerušeno-
nevyhovující 

1542001 Skládka Budislav Budislav A3 NO dosud nezahájeno 

18975001 Řídká Blana II-7 
Zahájí u Hluboké nad 
Vltavou 

A3 NO dosud nezahájeno 

2621003 E.ON Distribuce, a.s. Mydlovary Mydlovary u Dívčic A3 NO dosud nezahájeno 

12470001 Skládka ČEPRO Pohnánec Pohnánec A3 NO probíhá 

8088002 EBC Lhenice Lhenice A2 NO probíhá 

8713001 Čertova Stěna Vyšší Brod A2 NO dosud nezahájeno 

86697001 
Základní škola Lomnice nad 
Lužnicí 

Lomnice nad Lužnicí A2 NO dosud nezahájeno 

22052003 MOTOR JIKOV -- slévárna litiny České Budějovice 3 A2 NO dosud nezahájeno 

17785001 Jihostroj a.s. Velešín A2 NO probíhá 

7995002 Houžná skládka kalů Houžná A2 neznámo 

637001 Farma Bohumilice – Roučka Bohumilice v Čechách A2 neznámo 

2440002 STS Dačice Dačice A2 
NO ukončeno/přerušeno-
nevyhovující 

15668001 Farma Strážný – Vokál Strážný A2 neznámo 

18975004 Řídká Blana II-3 Olešník A2 NO dosud nezahájeno 

12075007 Kalová pole Písek A2 neznámo 

15591005 ČSAD STTRANS a. s. Strakonice Strakonice A2 
NO ukončeno/přerušeno-
nevyhovující 

Zdroj: SEKM, 2020 

Nejvýznamnější ekologickou zátěží v kraji jsou odkaliště státního podniku DIAMO v Mydlovarech 

s vylouženou uranovou rudou. Rekultivace probíhá již od roku 1991, kompletní dokončení 

rekultivačních prací se předpokládá v roce 2024. Sanace ekologických zátěží je dlouhodobou 

záležitostí, největší ekologické zátěže v kraji od roku 2007 zůstávají.  
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Obrázek 32: Staré ekologické zátěže v Jihočeském kraji představující aktuální riziko pro znečištění vod a půd 

 
Zdroj: SEKM, EKOTOXA s.r.o., 2020 

B.4.2.2. Nástroje orgánů ochrany přírody pro využívání krajiny 

Orgány ochrany přírody mají možnost využívat nástroje administrativně-právní, koncepční a 

ekonomické (pozitivní – dotace, daňové úlevy, negativní – poplatky, odvody). Mohou ovlivňovat jak 

aktuální stav přírody a krajiny, tak její stav budoucí v podobě nástrojů územního či krajinného 

plánování (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů). Orgán ochrany přírody musí sledovat a usměrňovat prakticky všechny sektory hospodářství, 

všechny mají dopad na stav přírody a krajiny (vodní hospodářství, doprava, zemědělství, lesnictví, 

urbanismus, průmysl, odpadové hospodářství).  

Zvláště chráněné druhy a jejich stanoviště či významné populace druhů rostlin a živočichů se vyskytují 

i mimo systém chráněných území vyplývajících ze ZOPK. Jejich monitoring, zákres „hot spot“ lokalit a 

jejich důsledná ochrana by měla být hlavním úkolem orgánů ochrany přírody. AOPK ČR poskytuje 

pro územně analytické podklady vrstvu Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

s národním významem, která ale obsahuje jen vybrané lokality vybraných druhů. Na základě znalostí a 

monitoringu lze účinně hájit druhovou ochranu v územním plánování i v rámci navazujících fází 

realizace a postrealizace. Orgán ochrany přírody může ukládat investorům monitoring, zajištění 

ekologického dozoru, biologické průzkumy apod. Velice účinná je konstruktivní spolupráce s vlastníkem 

či investorem (viz aktivní lom Jehnědno, který je již v této fázi přírodní památkou). 
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Nevýznamnější konflikty by měly být identifikovány v procesu hodnocení vlivu koncepce na životní 

prostředí (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (ve znění pozdějších 

předpisů. V přípravě potenciálně rizikových aktivit jsou využívány procesy hodnocení vlivů na životní 

prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb. a procesů biologického hodnocení a hodnocení vlivů na 

lokality soustavy Natura 2000 vyplývající ze ZOPK. Zadavatel (orgán ochrany přírody) těchto 

dokumentů by měl zpracovateli zadat co nejkonkrétnější zadání, které povede k účinné ochraně 

stávajících hodnot. 

Nástroji k péči o biotopy a druhy jsou různé dotační programy. Hlavními využívanými programy 

na území kraje jsou Program péče o krajinu (PPK), Program obnovy přirozené funkce krajiny (POPFK), 

Operační program Životní prostředí (OPŽP), program LIFE či program Ingerreg – přeshraniční 

spolupráce V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020.  

Dalšími důležitými nástroji pro ovlivňování stavu krajiny, do kterých může orgán ochrany přírody 

zasahovat, jsou oblastní plány rozvoje lesů, lesní hospodářské plány, národní plány povodí, plány dílčích 

povodí a pozemkové úpravy (plány společných zařízení). V těchto plánech může orgán ochrany přírody 

ovlivnit budoucí stav ochrany populací druhů a stanovišť, může významně ovlivnit krajinný ráz 

(revitalizace vodních toků, umístění krajinných prvků a jejich parametry).  

B.4.2.3. Krajinný ráz 

Podle ZOPK je v § 12 Ochrana krajinného rázu a přírodní park vymezen pojem krajinný ráz a jeho 

ochrana následovně: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa i oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 

do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem 

na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 

harmonické měřítko a vztahy v krajině“. Rozsáhlé území Jihočeského kraje zahrnuje v zásadě tři 

základní, navzájem se lišící krajinné typy:  

a) Oblast jihočeských pánví s velmi početnými a zároveň největšími rybníky a významnými 

mokřadními ekosystémy,  

b) Území mírně zvlněných pahorkatin a vrchovin s charakteristickým střídáním drobnějších 

segmentů lesní a zemědělské krajiny, 

c) Horské oblasti Šumavy a Novohradských hor s vysokou lesnatostí a relativně hojným 

zastoupením přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystém cenným lučním bezlesím a 

unikátními rašeliništními komplexy.  

Ve srovnání s ostatními kraji České republiky má Jihočeský kraj největší plochu rybníků a rašelinišť, 

pramení zde a podstatnou částí svého toku protéká nejdelší řeka Vltava, nacházejí se zde tři nejstarší 

chráněná území České republiky: Žofínský prales, Hojná Voda a Boubínský prales… 

V roce 2009 byl zpracován Generel krajinného rázu Jihočeského kraje, v rámci něhož byla vymezena 

území speciálních zájmů a oblasti s výjimečným krajinným rázem. Na území Jihočeského kraje bylo 

vymezeno 31 oblastí krajinného rázu, přičemž území velkoplošných ZCHÚ (NP Šumava, CHKO Šumava, 

CHKO Blanský les, CHKO Třeboňsko) byla zahrnuta vždy pod jednu oblast krajinného rázu, viz obrázek 

níže. 
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Obrázek 33: Oblasti krajinného rázu na území Jihočeského kraje 

 
Zdroj: Generel krajinného rázu Jihočeského kraje, 2009  

Tabulka 16: Seznam oblastí krajinného rázu  

Kód 
oblasti 

Název oblasti krajinného rázu 
Kód 
oblasti 

Název oblasti krajinného rázu 

1 Blatensko 17 Kardašovořečicko-Strážsko 

2 Mirovicko 18 Jindřichohradecko 

3 Orlicko 19 Šumava I (NP) 

4 Jistebnicko-Kovářovsko 20 Šumava II (CHKO) 

5 Písecko 21 Křišťanovsko-Boleticko 

6 Milevsko 22 Blanský les (CHKO) 

7 Táborsko-Soběslavsko 23 Kamenoújezdsko 

8 Mladovožicko 24 Trhosvinensko 

9 Chýnovsko 25 Českokrumlovsko 

10 Strakonicko 26 Lipensko 

11 Putimsko-Protivínsko 27 Kaplicko 

12 Bechyňsko-Vltavotýnsko 28 Novohradsko 

13 Volyňsko-Prachaticko 29 Českovelenicko-Jílovicko 

14 Českobudějovická pánev 30 Novobystřicko 

15 Lišovský práh-západní Třeboňsko 31 Dačicko 

16 Třeboňsko (CHKO)   
Zdroj: Generel krajinného rázu Jihočeského kraje, 2009 
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V rámci jednotlivých oblastí je možno najít prostorově ohraničené menší části krajiny s výrazným a 

specifickým krajinným rázem. Jsou to tzv. „místa krajinného rázu“ (MKR), což jsou určité krajinné 

prostory, v krajině prostorově ohraničené a vnímatelné. Krajinný prostor je buď vizuálně vnímatelným 

a zřetelně vymezeným prostorem v krajině nebo částí území (třeba i méně přehlednou), která má 

výrazně stejnorodý charakter. 

Dne 28. listopadu 2002 ČR přistoupila k Evropské úmluvě o krajině, která usiluje o udržitelnost krajiny, 

založené na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, 

ochranou a tvorbou životního prostředí. Od 1. října 2004 je pro ČR závazná. Cílem úmluvy je podpořit 

ochranu, správu a plánování krajiny a organizovat evropskou spolupráci v této oblasti. 

 V roce 2017 vydalo Ministerstvo zahraničních věcí sdělení č. 2/2017 Sb., kterým se vyhlašuje opravené 

znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb., m.s. Sdělení stanovilo 

nové pojmy a požadavky na plánovaní v krajině. Na toto sdělení konkrétně reagovala vyhláška 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti v novelizované verzi č. 13/2018 Sb., ve které jsou uvedeny nové 

náležitosti územně plánovacích dokumentací. V rámci ZÚR se nově vymezují krajiny se stanovenými 

cílovými kvalitami. Na Evropskou úmluvu o krajině reaguje Ministerstvo pro místní rozvoj vydaným 

metodickým pokynem Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností. 

Územní studie krajiny jsou nástrojem, který má přímo odpovídat požadavkům úmluvy na plánování 

v krajině. 

V roce 2021 byla zpracována Územní studie krajiny Jihočeského kraje, která stanovuje zásady pro 

dosažení cílových kvalit krajiny a požadavky na uspořádání a využití území na celém území Jihočeského 

kraje a je podkladem pro aktualizaci ZÚR Jihočeského kraje. Územní studie je uvedena v evidenci 

plánovací činností, schválena dne 1. 9. 2021. Studie zpřesnila krajinné oblasti dle výše uvedeného 

Generelu.  

Přírodní parky 

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může 

orgán ochrany přírody dle § 12 ZOPK zřídit přírodní park. Na území Jihočeského kraje se nachází celkem 

14 vyhlášených přírodních parků, navrženy jsou další tři, viz níže. 
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Obrázek 34: Přírodní parky v Jihočeském kraji 

 

Zdroj: EKOTOXA z dat ÚAP, 2017 

Tabulka 17: Vyhlášené přírodní parky v Jihočeském kraji 

Název (okres) Popis 

Česká Kanada (Jindřichův Hradec) Rozsáhlé lesní komplexy s rašeliništi a vlhkými loukami. 

Černická obora (Tábor) 
Lesní komplex se zachovalými zbytky původních společenstev, řada 
rybníků přírodního charakteru. 

Homolka-Vojířov (Jindřichův Hradec) 
Značná biodiverzita s rozsáhlými lesy, citlivě utvářená kulturní krajina 
s mozaikou vlhkých luk a rašelinných borů. 

Javořická vrchovina (Jindřichův 
Hradec) 

Pestrý reliéf s pestrou mozaikou vegetačních prvků s cennými 
rašeliništi a mokřady a zachovalou vesnickou sídelní strukturou. 

Jistebnická vrchovina (Tábor) 
Členitá kopcovitá krajina s pestrou mozaikou polí luk a lesíků, s 
množstvím vodních ploch a menších toků s hustou sítí menších 
sídelních útvarů a samot. 

Kukle (Tábor) Lesní komplex se zachovanými zbytky původních společenstev. 

Novohradské hory (České Budějovice, 
Český Krumlov) 

Rozsáhlé plochy lesů se původních společenstev, suťové a skalní 
útvary, přírodní toky, zbytky květnatých luk, kulturní krajina s 
vyváženou mozaikou krajinných segmentů. 

Písecké hory (Písek) 
Oblast s řadou technicko-historických a kulturně-historických 
památek s rozsáhlými lesním celky. 

Plziny (Tábor) 
Ochrana krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a 
přírodními hodnotami. 

Polánka (Tábor) 
Ochrana krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a 
přírodními hodnotami. 
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Poluška (Český Krumlov) 
Ochrana lesního ekosystému vrchoviny Poluška, zbytky květnatých 
luk, krajinný ráz charakteristický pro Šumavské předhůří. 

Soběnovská vrchovina (Český 
Krumlov) 

Rozsáhlé plochy lesů se zbytky původních společenstev, suťové a 
skalní útvary, údolí řeky Černé, zbytky květnatých luk, zachované 
historické osídlení krajiny. 

Turovecký les (Tábor) 
Lesní komplex se zachovanými zbytky původní společenstev s 
mozaikou rybníků, mokřadů a vlhkých luk. 

Vyšebrodsko (Český Krumlov) 
Lesní celky se zbytky původních smíšených lesů, suťové a rozsáhlé 
skalní útvary, rašeliniště a vlhké louky, soustava vodních toků Menší a 
Větší Vltavice se zbytky populace perlorodky říční. 

Zdroj: Geoportál Jihočeského kraje, k červnu 2020 

Tabulka 18: Navrhované přírodní parky v Jihočeském kraji 

Název (okres) Popis 

Kaňon Lužnice (Tábor) 
Údolí řeky Lužnice kaňonovitého charakteru se skalními výstupy a 
původními společenstvy na svazích údolí. 

Pálenec (Strakonice) 
Typická krajina Blatenska s rozsáhlými rybničními soustavami, 
pestrou mozaikou vegetačních prvků a typickými kamennými 
výchozy a remízky. 

Svobodné hory (Vodňany) 

Krajinářsky velmi cenné území tvořené přechodem západního 
výběžku Českobudějovické pánve v předhůří Šumavy, 
s charakteristickým vysokým podílem smíšených lesů, luk, mokřadů, 
vodních ploch, vodních toků a rozptýlené zeleně. 

Zdroj: ÚAP, 2017 

V roce 2003 bylo vydáno Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2003 o přírodním parku Novohradské hory, 

kterým se nahradila nařízení Okresního úřadu Český Krumlov č. 3/1999 a nařízení Okresního úřadu 

České Budějovice, o zřízení přírodního parku Novohradské hory. Ve článku 3 Ochrana přírodního parku 

stanovuje následující omezení využití území, vázané na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody: 

a) umisťovat nové stavby a zařízení mimo zastavěná území sídel, s výjimkou těch, které nejsou 

v rozporu s řádně projednanými a platnými územními plány, zejména pak stavět nové dálnice 

a rychlostní komunikace, plavební kanály, zakládat či zřizovat nové sídelní útvary, průmyslové 

a obchodní zóny a urbanisticky nevhodné stavby, parkoviště, tábořiště, kempy a letní tábory 

trvalého charakteru, umisťovat a zřizovat doprovodná zařízení spojená s intenzivním chovem 

zvěře, telekomunikační zařízení apod., 

b) povolovat a měnit využití území, nevyplývá-li změna z řádně schválené a platné územně 

plánovací dokumentace či schválených komplexních pozemkových úprav, zejména měnit 

současnou strukturu druhů pozemků, plochy kultur apod., 

c) hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku 

podstatných změn v biologické rozmanitosti, 

d) těžit nerosty a humolity, nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, kterými 

se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry 

Je zřejmá snaha kraje ochránit zachovalém, a především na vodu cenné území, které disponuje 

hodnotami pro vyhlášení CHKO, před negativními dopady zástavby a nevhodných činností, a to formou 

podobných podmínek stanovených zákonem pro chráněné krajinné oblasti. Podmínky využití území, 

resp. zásady pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny pro území Novohradských hor byly 

stanoveny také v Územní studii krajiny Jihočeského kraje (2021). Přírodní park spadá do tří vymezených 
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individuálních krajin – 12 Novohradská horská krajinná oblast, 13 Novohradská podhorská krajinná 

oblast a 11 Kaplická krajinná oblast, pro které byly formulovány následující zásady: 

• Chránit stávající krajinnou strukturu a vodní režim oblasti před záměry, které by mohly snížit 

vodohospodářský potenciál a krajinný ráz oblasti; při rozvoji turismu klást důraz především na 

nepobytové rekreační aktivity bez areálových zařízení. Individuální rekreaci rozvíjet využíváním 

stávajících objektů původní zástavby. 

• Chránit lesní komplexy před otevřením porostního pláště a vůči biotickým a abiotickým 

činitelům; podporovat mimoprodukční funkce lesa, zejména funkci půdoochrannou a 

krajinotvornou; minimalizovat fragmentační dopad liniové dopravní a technické infrastruktury 

na lesní komplexy. 

• Zachovat stávající ráz krajiny a respektovat estetické hodnoty oblasti (významný krajinný 

horizont, významný vyhlídkový bod, kulturní krajinná dominanta) před jejich znehodnocením 

čí pohledovým narušením. 

• Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území zachovat cenné 

ekosystémy lesů a luk, resp. snažit se zachovat nefragmentované lesní a luční celky. 

• Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území zachovat mozaiku 

orné půdy členěné drobnými krajinnými strukturami mezí, doprovodných dřevin a rozptýlené 

zeleně. 

• Chránit a zlepšovat přírodě blízký charakter vodních toků Černá, Stropnice, Veveřský potok a 

Bedřichovský potok – zamezit snížení migrační prostupnosti migračně významných toků, 

v případech staveb průtočných vodních nádrží či vodních elektráren řešit možnost realizace 

alternativních migračních cest. 

Geoparky 

V roce 2000 byla založena Evropská síť geoparků (EGN), pod tlakem geologické odborné veřejnosti i 

Světová síť geoparků UNESCO v roce 2004, která evropské geoparky do své sítě zahrnula. Geopark je 

geograficky kompaktní území, kde se rozvíjí vzdělávací, osvětové a turistické aktivity, které vedou 

k poznání geologického dědictví, někdy též dědictví Země. Smyslem geoparku je popularizovat 

geovědní obory, rozvíjet citlivým způsobem geoturismus, respektovat a zdůrazňovat jedinečnost 

oblasti, posilovat identitu krajiny a jejích obyvatel, inspirovat a povzbuzovat je k rozumnému, 

na poznatcích vědy založenému využívání hodnot území. Geoparky vznikají na základě dobrovolné 

spolupráce různých subjektů v daném území, v úzké spolupráci s ochranou přírody, které chtějí navázat 

na místní tradice a přírodní podstatu regionu se zvláštním zřetelem ke geologickému dědictví. Na území 

Jihočeského kraje se nachází jeden geopark – Kraj blanických rytířů, který byl certifikován v roce 2014 

a který zároveň zasahuje i na území Středočeského kraje a Kraje Vysočina. Na území geoparku Kraj 

blanických rytířů se nachází krajinné dominanty Velkého Blaníku a částí údolí Blanice, údolí Sázavy a 

významné regionální tektonické struktury blanické brázdy. Součástí geoparku jsou i historická ložiska 

rudních i nerudních surovin. Podblanicko je tradičně svázáno s tradicí rýžování zlata podél Blanice a 

zejména primární těžby zlatých rud v Roudném (http://www.geology.cz/narodnigeoparky). 

S Jihočeským krajem dále sousedí tyto geoparky: Královská Šumava (Plzeňský kraj) – v návrhu, 

Barrandien (Plzeňský a Středočeský kraj) a Vysočina (Kraj Vysočina). 

Biosférické rezervace 

http://www.geology.cz/narodnigeoparky


„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

128 

Vznik biosférických rezervací, které představují reprezentativní ukázky kulturních i přírodních krajin, ve 

kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity, je spojen s programem UNESCO Man and 

the Biosphere (Člověk a biosféra). Na území Jihočeského kraje se nacházejí dvě biosférické rezervace 

UNESCO: Šumava a Třeboňsko. Biosférická rezervace Šumava byla vyhlášena v roce 1990. Účelem 

rezervace je ochrana šumavských lesů, luk, jezer a řek v typických podmínkách evropských středohor. 

Oblast Třeboňska je typická svou architekturou, cennou historií a přírodními krásami. Obě území jsou 

chráněna prostřednictvím zvláště chráněných území se stanovenými regulativy v oblasti krajinného 

rázu.  

B.4.3. Územní systém ekologické stability 

B.4.3.1. ÚSES vymezené v dokumentacích 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných 

(avšak přírodě blízkých) ekosystémů. Podle biogeografickému významu se rozlišují skladebné prvky 

ÚSES (biocentra a biokoridory) s významem nadregionálním, regionálním a lokálním. Skladbu ÚSES 

doplňují interakční prvky. Cílem zabezpečování ÚSES v krajině je: 

• uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny prostřednictvím biocenter a 

biokoridorů, 

• zajištění příznivého působení na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich 

prostorové oddělení, 

• uchování významných krajinných fenoménů 

Z hlediska územního plánování představuje ÚSES jeden z limitů využití území (veřejně prospěšné 

opatření dle § 2 stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat. 

V rámci rozlišovaných úrovní ÚSES (nadregionální, regionální a místní) jsou v měřítku celého kraje 

významné především úrovně nadregionální a regionální (společně někdy označované jako nadmístní 

úroveň ÚSES), s platnou koncepcí obsaženou v krajské územně plánovací dokumentaci, tj. v zásadách 

územního rozvoje. Vymezení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 

v Jihočeském kraji je aktuálně (listopad 2021) řešeno v následujících dokumentacích: 

1) Aktualizace plánu územního systému ekologické stability Jihočeského kraje (Löw et al. 2019), 

dále jen „Plán ÚSES” (aktualizace prvků ÚSES nadregionální a regionální úrovně mimo území 

NP a CHKO Šumava, CHKO Třeboňsko a CHKO Blanský les) 

2) ZÚR Jihočeského kraje (8. aktualizace, účinnost 5. 10. 2021 – prvky ÚSES nadregionální a 

regionální úrovně na celém území kraje 

V současnosti je zpracovávána 4. aktualizace ZÚR, která kompletně přebírá prvky ÚSES vymezené 

ve výše uvedeném Plánu ÚSES, přičemž se řeší koordinace s prvky ÚSES vymezenými na území NP a 

CHKO v kraji8.  

 

8 Správa NP Šumava bude mít v roce 2022 dokončenou aktualizaci plánu místního a regionálního systému 
ekologické stability pro celé území NP a CHKO Šumava, jejímž podkladem je uvedená aktualizace Plánu ÚSES 
Jihočeského kraje. 
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Plán ÚSES zahrnuje dvě úrovně, a) plán nadmístního ÚSES, který má sloužit jako podklad pro vymezení 

ÚSES v zásadách územního rozvoje. Byl vymezen relativně přesně v měřítku 1:10 000, ale pro účely ZÚR 

i rámcově; b) plán místního ÚSES, resp. lokálních biocenter, který má sloužit jako podklad pro vymezení 

ÚSES v územních plánech obcí.  

Na území Jihočeského kraje se v roce 2017 nacházelo téměř 101 160 ha, na kterých se nachází prvky 

ÚSES na regionální a nadregionální úrovni. Jedná se o 10 % plochy kraje (RURÚ, 2017). Podle původní 

koncepce z roku 2007 prvky ÚSES na stejné úrovni tvořily přes 118 870 ha (téměř 12 % plochy kraje). 

Na území kraje se podle Plánu ÚSES nachází 11 NRBC propojených sítí NRBK (členěných do 142 úseků) 

a 250 RBC propojených sítí RBK (členěných do 236 úseků). V roce 2007 se podle původní koncepce na 

území kraje nacházelo 19 NRBC propojených sítí NRBK (členěných do 142 úseků) a 234 RBC propojených 

sítí RBK (členěných do 227 úseků). Podstatný je počet a velikost biocenter, počet regionálních biocenter 

se od roku 2007 zvýšil.   

B.4.3.2. Problematika ÚSES 

Koncept ÚSES je známý od 80. let minulého století, kdy aplikovaná ochrana přírody (a s ní související 

výzkumy populací druhů) teprve vznikala. Koncept je již značně zastaralý a vychází z překonaných teorií 

(teorie klimaxu), pro aplikovanou ochranu přírody jsou účinnější jiné nástroje vycházející ze ZOPK. 

Koncept ÚSES propaguje ochranu prakticky pouze lesních ekosystémů, nejdůležitějším kritériem pro 

vymezování ÚSES není aktuální stav krajiny, ale propojování podobných stanovištních podmínek, které 

mohou do budou zajistit přežívání vybraných populací lesních druhů. Často tedy nebývá ani odrazem 

stávajících migračních tras druhů živočichů. V některých případech může mít jeho realizace dokonce 

negativní vliv na populace druhů, např. v případě jeho vedení přes hodnotné luční stanoviště, čímž 

dochází k jeho fragmentaci a k negativním změnám podmínek (zastínění, změna vodního režimu). 

Proto by orgán ochrany přírody měl zpracovatele ÚSES referovat o nelesních hodnotných lokalitách, 

kde by cílové společenstvo nemělo být lesní, a naopak o hodnotných lokalitách lesních, které by bylo 

vhodné do ÚSES zařadit.  

ÚSES má však i přes výše uvedené výhrady v obecné ochraně přírody v ZOPK velice silný dopad 

na územní plánování a je významným nástrojem pro zajištění nezastavitelnosti a konektivity částí 

krajiny.  

Identifikované problémy vymezeného ÚSES  

RURÚ (2017) ve spojitosti s ÚSES identifikovala tyto problémy (slabé stránky a hrozby): 

• Vysoký podíl nefunkčních prvků ÚSES, jejich pomalá realizace 

• Nedořešení nenávaznosti prvků ÚSES v ZÚR JČK ve znění 1., 2., 3. a 5. aktualizace na hranicích 

s Plzeňským krajem 

• Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné 

pro realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných opatření 

V rámci Hodnocení vlivů 4. aktualizace ZÚR na životní prostředí (verze pro společné jednání) byl 

hodnocen vliv nových a měnících se ploch a koridorů na prvky ÚSES. Většina koridorů dopravní 

infrastruktury na území kraje se dostává do střetu s RBK nebo NRBK. Žádný navržený záměr dopravního 

koridoru v rámci aktualizace nezasahuje do NRBC, zatímco do RBC zasahuje několik dopravních 

koridorů. Obdobná je situace u většiny navržených koridorů elektrického vedení. Za největší problém 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

130 

lze považovat průchod elektrického vedení přes biocentra, zejména přes lesní porosty, kde je nutné 

smýcení stromů. Střety s RBC, RBK a NRBK vykazuje na území kraje několik koridorů elektrického 

vedení. Ke střetům s prvky ÚSES dochází i při výstavbě vodovodů, kanalizací a plynovodů. Podobně je 

to i u záměrů těžby, kde lze vhodnou etapizací a navazující rekultivací funkce prvků ÚSES zachovat. 

Všechny střety s ÚSES na území kraje lze snížit opatřeními navrženými v rámci aktualizace ZÚR. 

B.4.4. Významné krajinné prvky 

Dle ZOPK jsou významné krajinné prvky ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část 

krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Podle § 4 odstavce 2 ZOPK: 

„Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby 

nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 

K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení 

či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné 

stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové 

úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. 

Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně 

závazným právním předpisem.“ Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků však dosud nebyly 

žádným právním předpisem stanoveny. 

Významné krajinné prvky ze zákona 

Lesy – Dle výkladu MŽP je lesy ve smyslu významného krajinného prvku třeba chápat jako lesní 

ekosystém plnící ekologicko-stabilizační funkce v krajině, tvořený především porostem dřevin 

s vyvinutým stromovým patrem, ve kterém je však důležité zastoupení jak rostlinných, tak živočišných 

druhů a jejich společenstev v těsné vazbě na ekologické podmínky stanoviště a jehož neoddělitelnou 

funkční součástí je ekosystém lesních půd. Nekryje se tedy plně s vymezením lesů dle lesního zákona, 

kde je les vymezen jako „lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa“.  

Rašeliniště – Dle výkladu MŽP je rašeliniště ve smyslu významného krajinného prvku je třeba chápat 

jako místo výskytu rašeliny, tedy ekosystém se značnou produkcí rostlinné biomasy, avšak s jejím 

nedostatečným rozkladem v důsledku nadměrného zamokření a nepříznivých podmínek pro rozkladné 

organismy. K identifikaci rašeliniště lze vycházet z dat mapování biotopů Natura 2000 (Chytrý a kol., 

2010), kde jsou rašeliniště reprezentovány skupinami biotopů R2 (slatinná a přechodová rašeliniště) a 

R3 (vrchoviště). Dále je pak možné využít publikace Moravec a kol. (1995), Petříček a kol. (1999), 

Míchal, Petříček a kol. (1999), kde jsou popsána jednotlivá společenstva rašelinišť. Rašeliniště je možno 

také vymezit plošně. Za rašeliniště jsou považována území, kde hloubka neodvodněné rašeliny je vyšší 

než 0,3 m a plocha je větší než 0,25 ha (Papáčková, Eiseltová, 2001). 

Vodní toky – Dle výkladu MŹP je třeba vodní tok chápat nikoliv jenom jako vodní proud, nýbrž včetně 

jeho prostředí, jímž je koryto vodního toku a jeho břehy. Je třeba je chápat jako vodní ekosystémy, 

které zahrnují biotickou a abiotickou složku ovlivňovanou dynamickými procesy – kolísáním průtoků, 

transportem a akumulací splavenin apod., přičemž tyto procesy je třeba v kontextu celého ekosystému 

vodního toku vnímat jako v zásadě přirozené, nikoliv a priori jako škodlivé. Ekosystém vázaný na vodní 

tok tvoří tekoucí voda (trvale, nebo po část roku), koryto vymezené břehovými hranami a veškerá biota 

na vodu a koryto vázaná. Součástí vodního toku tedy mohou být i porosty dřevin rostoucí v korytě až 

po břehovou čáru.   
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Rybník – Dle výkladu MŽP je třeba vedle nádrží splňujících definici dle zákona o rybářství („vodní dílo, 

které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně 

možnosti jeho vypouštění a slovení, navíc zahrnovat také malé vodní nádrže; rybník je tvořen hrází, 

nádrží a dalšími technickými zařízeními“), které plní ekologicko-stabilizační funkce rybníku v krajině 

(např. přírodě blízké typy stabilizačních a dočišťovacích nádrží, nádrže s převahou rekreačních funkcí 

apod.).   

Jezero – Dle výkladu MŽP je třeba chápat jako přirozenou sníženinu zemského povrchu vyplněnou 

vodou, která se nepohybuje v jednom směru a která není v bezprostřední souvislosti s mořem. Pro 

účely ochrany významných krajinných prvků podle zákona lze považovat také vodní nádrže vzniklé 

zatopením prohlubní vzniklých v souvislosti s těžbou. Dle MŽP vzhledem ke skutečnosti, že jsou tyto 

nádrže považovány za jezera (tudíž za VKP ze zákona), pouze výkladem MŽP, a nikoliv obecně závazným 

právním předpisem, je vhodné, aby příslušné OOP tyto vodní plochy jako VKP registrovaly (Věstník MŽP, 

částka 9, 2006).  

Údolní niva – Dle výkladu MŽP je třeba chápat jako rovinné údolní dno aktivované při povodňovém 

stavu vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry 

často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových 

kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. (Věstník MŽP, částka 8, 2007)9. Toto vymezení je důležité 

z hlediska jasného prostorového vymezení celé údolní nivy. Při takto pojatém vymezení údolní nivy 

jsou do ní zahrnuty i velmi stabilní a přírodovědně hodnotné biotopy (např. aluviální louky) a dále je 

zohledněna funkce nivy jako retenčního území či funkce biokoridoru územního systému ekologické 

stability. V současnosti se pro MŽP zpracovává praktická metodika pro vymezování a kategorizaci niv, 

která má sloužit orgánům ochrany přírody na úrovni obcí s rozšířenou působností pro rozhodování 

v území. Projekt má být ukončen v únoru roku 2023.  

Kompletní vrstva významných krajinných prvků ze zákona pro územní plánování a rozhodování v území 

nebyla na území Jihočeského kraje dosud vytvořena, není součástí aktuálních ÚAP.  

Významné krajinné prvky registrované 

Dle dat územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností z roku 2020 je na území 

Jihočeského kraje vymezeno 537 zákresů významných krajinných prvků registrovaných (VKPr), z toho 

504 polygonových záznamů a 33 záznamů bodových, viz obrázek níže. Po úpravě databáze (odmazání 

duplicit) bylo ke květnu roku 2018 na území kraje registrováno cca 395 prvků, viz Příloha 1. Jak je vidět, 

rozmístění VKPr je velmi nerovnoměrné, což je způsobeno různou mírou aktivity příslušných ORP a též 

 

9 Od času zpracování původní koncepce se změnil výklad MŽP k pojmu údolní niva – výše uvedený současný výklad 
geomorfologického pojetí nahradil odborníky kritizovaný výklad biologického pojetí, že je niva vymezena 
typickými nivními společenstvy. Nebyly by tak chráněny degradované nivy s potenciálem nápravy: Sdělení 
legislativního odboru MŽP č. 10 z roku 1993 (Věstník MŽP 4/1993) o výkladu pojmu „údolní niva“ (§ 3 písm. b) 
zákona NR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je údolní niva biotop, „jehož utváření, složení a vzájemné 
vztahy jeho jednotlivých složek jsou ovlivňovány hydrogeologickými poměry vodního toku (výše hladiny spodní 
vody, občasné záplavy). Údolní niva je charakterizována geomorfologicky (utvářením terénu), především však 
druhovým spektrem typických (rostlinných) společenstev (doprovodné břehové porosty, společenstva 
vlhkomilných druh rostlin, lužní lesy, pobřežní křoviny, rákosiny, porosty ostřic, nitrofilní společenstva vysokých 
bylin). 
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subjektivitou vymezování VKPr, takže zatímco v SO ORP Blatná nebo Soběslav (alespoň podle dat ÚAP) 

není vyhlášeno žádné VKPr, v SO ORP České Budějovice je jich 334 (viz tabulka níže).  

Tabulka 19: Počet evidovaných VKPr v SO ORP Jihočeského kraje 

ORP Počet VKPr % 

Blatná 0 0 

České Budějovice 334 62,3 

Český Krumlov 12 2,2 

Dačice 36 6,7 

Jindřichův Hradec 35 6,5 

Kaplice 8 1,5 

Milevsko 2 0,4 

Písek 4 0,7 

Prachatice 6 1,1 

Soběslav 0 0 

Strakonice 4 0,7 

Tábor 20 3,7 

Trhové Sviny 48 8,9 

Třeboň 1 0,2 

Týn nad Vltavou 15 2,8 

Vimperk 10 1,9 

Vodňany 2 0,4 

Kraj celkem 537 100,0 

Zdroj: ÚAP ORP Jihočeského kraje, 2020 

Od doby zpracování původní koncepce (od roku 2006) se počet registrovaných prvků zvýšil o 33, viz 

Příloha 1.  

V roce 2013 byla vydána Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k registraci 

významných krajinných prvků10. Metodická instrukce je určena především orgánům ochrany přírody, 

jejím cílem je sjednotit postup orgánů ochrany přírody při rozhodování o registraci významných 

krajinných prvků a při změně či zrušení platných rozhodnutí o registraci podle § 6 ZOPK. Metodická 

instrukce může sloužít dalším orgánům veřejné správy a účastníkům řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o registraci VKP.  

Pro zajištění trvání registrovaných VKP je nezbytná pravidelná péče (dle typu biotopu). Příslušným 

orgánem ochrany přírody (i k vydávání závazných stanovisek k zásahům do registrovaných VKP) je 

pověřený obecní úřad. Na péči o VKP lze žádat finanční podporu např. z Programu péče o krajinu v gesci 

MŽP, kterou lze využít např. na sečení a pastvu, úpravu tůní a mokřadů, dosázení původních alejí atd.  

 

10 Věstník MŽP 2013, částka 7, str. 98–113 
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Obrázek 35: Registrované významné krajinné prvky na území Jihočeského kraje 

 

Zdroj: ÚAP Jihočeského kraje, 2016 

B.4.5. Přechodně chráněné plochy 

Jedná se o nástroj ochrany přírody, který je definován v § 13 ZOPK. Vyhlašuje se z důvodu ochrany 

území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, 

nerostů nebo paleontologických nálezů. Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných 

důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních. PCHP se vyhlašují na předem stanovenou 

dobu, příp. na opakované období. V rozhodnutí o vyhlášení dle § 13 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, se omezí takové využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení 

vývoje předmětu ochrany. Příslušnými orgány ochrany přírody pro přechodně chráněné plochy jsou 

následující:  

• obecní úřady obcí s rozšířenou působností (mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná 

pásma), 

• krajské úřady (v přírodních rezervacích a přírodních památkách a jejich ochranných pásmech) 

• správy národních parků (na území NP a jejich ochranných pásem), 

• AOPK ČR (na území CHKO a národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a 

jejich ochranných pásem), 

• újezdní úřady (na území vojenských újezdů). 
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Na území Jihočeského kraje byla většina přechodně chráněných ploch (41 z 63 dle ÚAP 2017) vyhlášena 

na území Vojenského újezdu Boletice (ještě na nezmenšeném prostoru před rokem 2016, v ORP Český 

Krumlov), a to z důvodu ochrany botanicky a zoologicky cenných území, viz tabulka níže. Dle informací 

z Újezdního úřadu Boletice probíhá na těchto plochách (které jsou v EVL Boletice) pravidelný 

monitoring včetně managementu vázaného na předměty ochrany (příp. i jiné zvláště chráněné druhy). 

Management je na území VÚ (v EVL Boletice) realizován pracovní skupinou pro ochrany přírody a 

krajiny zřízenou Ministerstvem obrany, provádí je Vojenské lesy a statky ČR, s. p., za finanční prostředy 

z rozpočtu Ministerstva obrany, některé lokality jsou však financovány i z jiných prostředků, např. 

z OPŽP a PPK.  

Další oblastí s koncentrovaným výskytem vyhlašovaných přechodně chráněných ploch je střední část 

ORP Prachatice, kde byly PCHP vyhlášeny z důvodu ochrany konkrétních druhů a existence kvalitních 

biotopů.  

Tabulka 20: Přechodně chráněné plochy vyhlašované na území Jihočeského kraje 

Název 
Datum 
vydání 

Datum 
trvání 

Aktualizováno Důvod 
Vyhlašovací 
předpis 

Vydal 

Mutišov 23.09.2004 19.10.2014 11.12.2009 Mezofilní louka 
OŽPLZ/26018-
04/3047-
04/jelin 

MěÚ Dačice 

Řečice 26.07.2006 18.08.2016 11.12.2009 Mezofilní louka 
OŽP/20214-
06/2671-
2006/JELA 

MěÚ Dačice 

Pískovna 
Třebeč 

05.04.2004 - 27.05.2008 

Hnízdiště břehule 
říční, doba ochrany od 
15.4.-31.8. každého 
roku 

rozhodnutí č.j.: 
OŽP/1257/rozh/
04/Pos 

MěÚ Trhové 
Sviny-OŽP 

Zdíkov - - 30.09.2008 - - MěÚ Vimperk 

Rybník Dehtář 23.07.1998 - - 

Rybník Dehtář a jeho 
okolí s ochranou od 
15.7 do 30.11 
kalendářního roku 

dle  § 13 zákona 
č.114 /1992 Sb. 

OŽP Magistrát 
města České 
Budějovice 

Pískovna u 
Zlivi 

13.03.2000 - - 

Lokalita Blana v k.ú 
Zliv - břehule říční, 
ochrana v období od 
15.5 - 15.8 
kalendářního roku 

dle  § 13 zákona 
č.114 /1992 Sb. 

OŽP Magistrát 
města České 
Budějovice 

Písčina u 
Peršláku 

21.05.2018 21.05.2038 - 
Výskyt psamofilních 
(pískomilné) 
chráněných druhů 

114/1992 Sb. , 
§13 odst.1 

OŽP Jindřichův 
Hradec 

(k. ú. Horní 
Dvorce, 
p.č.63) 

10.06.2004 31.12.2024 - 
hruštička 
ohrouhlolistá (Pyrola 
rotundifolia) 

ŽP-3206-OP/04-
287 He 

OŽP Jindřichův 
Hradec 

Farský rybník - 17.11.2008 11.12.2009 
Rybník s rozsáhlými 
litorály 

ŽP7059/98-
380Ma 

ONV Jindřichův 
Hradec 

Mendry u 
Miletínek 

12.02.2001 31.12.2011 14.05.2008 

Margaritifera 
margaritifera, další 
druhy: Proclossiana 
eunomia (motýl), Iris 
sibirica 

ŽP/246/01 OkÚ Prachatice 

V jaborku 12.02.2001 31.12.2011 14.05.2008 
Botrychium linaria, 
matricariifolium,, M 

ŽP/246/01 OkÚ Prachatice 

Volovice 02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 
Udržení porostů o 
vysoké druh pestrosti 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 
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Název 
Datum 
vydání 

Datum 
trvání 

Aktualizováno Důvod 
Vyhlašovací 
předpis 

Vydal 

Nad prašnou 02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 
Udržení porostů o 
vysoké druh pestrosti 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

Kurzů mlýn 02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 

Posilování populací 
ainvadace pstruha, 
zákaz vstupu do vody 
a odlovu ryb vyjma 
vlastníků a přísl. 
orgánů 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

Výrovčice 02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 
Udržení porostů o 
vysoké druh pestrosti 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

Kindermanno
vo tisy 

02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 
Udržení porostů o 
vysoké druh pestrosti 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

Forků mlýn 02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 

Posilování populací 
ainvadace pstruha, 
zákaz vstupu do vody 
a odlovu ryb vyjma 
vlastníků a přísl. 
orgánů 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

U kaple 02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 
Udržení porostů o 
vysoké druh pestrosti 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

Kříýžovické 
tisy 

02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 
Udržení porostů o 
vysoké druh pestrosti 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

Zlatý potok 02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 
Udržení porostů o 
vysoké druh pestrosti 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

Ostrá hora 02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 
Zákaz vstupu, výsev, 
kosení, a vyžínání 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

Návesní 
vegetace 
hracholusky 

12.02.2001 31.12.2011 14.05.2008 

Anthemis cotula, 
Arctium minus, 
tomentus, další druhy: 
Armoricana risticana, 
Atriplex patula, 
Ballotanigra, 
Chenopodium bonus-
henricus, Galeopsis 
pubescens, Galinsoga 
parviflora, urticifolia 

ŽP/246/01 OkÚ Prachatice 

Lukášova - 
honzů louka 

02.02.1998 31.12.2007 14.05.2008 
Zákaz vstupu, výsev, 
kosení, a vyžínání 

SOP 246/R-
I./CHP/98 

OkÚ Prachatice 

Holý vrch - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Mokřady u 
Okrouhlíku 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Volský vrch - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Bulov - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Mokřina u 
Maňávky 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Mokřady pod 
Lysou 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Bozdova 
Lhota 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Rašeliniště 
Chlumany 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Rašeliniště 
Olšina 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 
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Název 
Datum 
vydání 

Datum 
trvání 

Aktualizováno Důvod 
Vyhlašovací 
předpis 

Vydal 

Horní 
Polečnický 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Chlumanský 
potok 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Vlčí jámy - 
Puchéřský 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Nová Víska - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Kraví hora - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Třebovický 
potok 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Rašeliniště 
Puchéřský 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Loutecký - u 
můstku 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Chlum - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Dřevíč - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Břevniště - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Rysí vrch - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Strouhy - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Mokřad u 
Bílovic 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Černý potok - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Hvězdáře - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Pod Špičákem - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Olšina - nivy - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Loutecký 
potok 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Rybníčky u 
Polné 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Malý Plešný - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Suchá hora - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Dlouhý hřbet - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Černá stěna - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Vlčí jámy - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Račín - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Markovský 
potok 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 
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Název 
Datum 
vydání 

Datum 
trvání 

Aktualizováno Důvod 
Vyhlašovací 
předpis 

Vydal 

Chlumek - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Brzotický 
potok 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Černý les - - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Mokřady u 
Osí 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Podvoří - 
louky 

- - 01.09.2014 
Botanicky a zoologicky 
cenné území 

- 
Újezdní úřad 
Boletice 

Zdroj: ÚAP ORP Jihočeského kraje, 2016, OŽP Jindřichův Hradec 

Dle informací z odborů životního prostředí ORP se pro Rybník Dehtář, Pískovnu u Zlivi a Pískovnu Třebeč 

přechodně chráněné plochy stále vyhlašují, naopak neaktuální, již nechráněné, jsou lokality v Dačicích 

a v Prachaticích. Dle MěÚ Vimperk nebyla ani není PCHP Zdíkov vyhlašována, pečují především o reg. 

VKP. OŽP v Jindřichově Hradci aktuálně pečuje o 2 přechodně chráněné plochy – o Písčinu u Peršláku 

(proběhl zde management v odstranění povrchové vrstvy pro podporu psamofilních druhů) a o 

bezejmennou zalesněnou přechodně chráněnou plochu v k. ú. Horní Dvorce. 

Uvedené lokality by měly být nadále monitorovány, příp. znovu v případě potřeby jako PCHP 

vyhlašovány. Dle informací z OŽP ORP je o některé lokality pečováno z Programu péče o krajinu.  

B.4.6. Přírodní biotopy včetně mokřadů, území po těžbě 

B.4.6.1. Přírodní biotopy na území kraje 

Vrstva mapování biotopů začala vznikat v roce 2000 v souvislosti s vytipováváním evropsky 

významných lokalit soustavy Natura 2000. Pro mapování biotopů ČR byly vytvořeny vlastní typologické 

jednotky. Ty se mírně odlišují od fytocenologického pojetí, nicméně fytocenologická klasifikace byla 

pro mapování biotopů ČR základem. Celorepubliková, aktualizovaná a AOPK ČR poskytovaná vrstva 

mapování biotopů ČR je základem pro praktickou ochranu přírody a je dostupná ke stažení na 

webových stránkách AOPK ČR, https://data.nature.cz/.    

Přírodní biotopy lze chránit prostřednictvím ZOPK, především v rámci § 5 Obecná ochrana rostlin a 

živočichů, § 6 Registrace významných krajinných prvků či § 13 Přechodně chráněné plochy.   

  

https://data.nature.cz/
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Tabulka 21: Formace zastoupené v Jihočeském kraji a srovnání s ČR 

Formace Rozloha [ha] 
Procento 

JČK 
Procento 

ČR 

X – Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem, 
včetně X-mozaiek bez zastoupení přír. biotopů 

97 066,6 40,4 47,8 

L – Lesy 66 403,9 27,6 34,3 

T – Sekundární trávníky a vřesoviště 29 051,3 12,1 13,6 

V – Vodní toky a nádrže  11 057,4 4,6 1,9 

K – Křoviny  3 323,8 1,4 1,3 

M – Mokřady a pobřežní vegetace 2 894,2 1,2 0,6 

R – Prameniště a rašeliniště 2 636,0 1,1 0,3 

S – Skály, sutě a jeskyně 73,8 0,031 0,056 

A – Alpínské bezlesí 4,9 0,002 0,067 

Mozaiky s (různým) zastoupením přír. biotopů 28 040,4 11,7 18,3 

Zdroj: AOPK ČR, k 1. 12. 2021, EKOTOXA s.r.o. 

Tabulka 22: Přírodní biotopy v Jihočeském kraji  

Kód/Název biotopu 
Rozloha 

[ha] 
Kód/Název biotopu 

Rozloha 
[ha] 

mozaiky s (různým) zastoupením přírodních 
biotopů 

28 040,4 T3.5 Acidofilní suché trávníky 72,3 

L5.4 Acidofilní bučiny 20 970,9 
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a 
drolin 

69,5 

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 12 009,1 
T8.2 Sekundární podhorská a horská 
vřesoviště 

59,7 

V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a 
mezotrofních stojatých vod 

10 028,2 T5.3 Kostřavové trávníky písčin 49,8 

L5.1 Květnaté bučiny 8 747,7 T4.2 Mezofilní bylinné lemy 49,1 

L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 8 206,1 T3.4 Širokolisté suché trávníky 48,6 

L9.2 Rašelinné a podmáčené smrčiny 6 905,3 L6.5 Acidofilní teplomilné doubravy 44,2 

T1.5 Vlhké pcháčové louky 6 818,0 M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů 38,7 

L9.1 Horské třtinové smrčiny 4 839,8 R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců 37,0 

L10.2 Rašelinné brusnicové bory 3 351,6 L5.3 Vápnomilné bučiny 26,8 

L7.1 Suché acidofilní doubravy 2 996,7 
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních 
rašelinišť 

22,9 

T1.3 Poháňkové pastviny 2 656,6 M1.5 Pobřežní vegetace potoků 14,8 

T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 2 363,4 V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes) 7,0 

L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 2 303,9 M2.2 Jednoletá vegetace vlhkých písků 4,6 

K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 2 162,6 
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých 
substrátů 

4,2 

T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky 1 916,8 A7 Kosodřevina 4,2 

L3.1 Hercynské dubohabřiny 1 818,4 
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a 
tůní 

3,0 

L8.1 Boreokontinentální bory 1 708,9 
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským 
(Ribes alpinum) 

2,1 

L7.3 Subkontinentální borové doubravy 1 632,9 L2.4 Měkké luhy nížinných řek 2,0 

T1.4 Aluviální psárkové louky 1 394,1 R3.3 Vrchovištní šlenky 1,9 

M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 1 387,3 T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd 1,8 

M1.7 Vegetace vysokých ostřic 1 072,6 T5.1 Jednoletá vegetace písčin 1,2 

T1.6 Vlhká tužebníková lada 1 039,2 
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou 
(Festuca pallens) 

1,1 

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 1 032,6 
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou 
(Rhynchospora alba) 

1,0 

K1 Mokřadní vrbiny 1 008,2 L5.2 Horské klenové bučiny 1,0 
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Kód/Název biotopu 
Rozloha 

[ha] 
Kód/Název biotopu 

Rozloha 
[ha] 

V4 Makrofytní vegetace vodních toků 936,1 M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 0,9 

L1 Mokřadní olšiny 790,4 
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a 
drolin 

0,9 

R2.3 Přechodová rašeliniště 714,8 M5 Devětsilové lemy horských potoků 0,8 

L10.4 Blatkové bory 523,7 L9.3 Horské papratkové smrčiny 0,8 

T1.2 Horské trojštětové louky 464,3 R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců 0,8 

L4 Suťové lesy 428,9 A4.3 Subalpínské kapradinové nivy 0,7 

L10.1 Rašelinné březiny 381,6 S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek 0,6 

L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 337,9 S2 Pohyblivé sutě 0,5 

R3.4 Degradovaná vrchoviště 322,7 T8.1 Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin 0,5 

R3.1 Otevřená vrchoviště 295,1 T6.1 Acidofilní vegetace efemér a sukulentů 0,5 

R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 230,1 M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace 0,4 

M2.1 Vegetace letněných rybníků 218,1 M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty 0,4 

K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 152,9 T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 0,3 

M1.4 Říční rákosiny 151,0 M6 Bahnité říční náplavy 0,3 

L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy 128,5 V5 Vegetace parožnatek 0,2 

L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 125,6 T6.2 Bazifilní vegetace efemér a sukulentů 0,2 

L8.2 Lesostepní bory 107,4 
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem 
šedavým (Corynephorus canescens) 

0,1 

T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd 104,6 S3 Jeskyně <0,1 

V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod 82,9 T7 Slaniska <0,1 

Zdroj: AOPK ČR, k 1. 12. 2021, EKOTOXA s.r.o. 

Dle Mapování biotopů ČR tvoří 40 % zmapovaných ploch v řešeném území biotopy silně ovlivněné 

člověkem a mozaiky složené výhradně z člověkem ovlivněných biotopů. Z přírodních biotopů mají 

největší rozlohu lesy, následované sekundárními trávníky a vřesovišti a vodními toky a nádržemi (viz 

tabulka níže). Při prorovnání s průměrným zastoupením formačních skupin biotopů v celé ČR je zjevné, 

že Jihočeský kraj má výrazně vyšší zastoupení přírodních biotopů vodních, přírodních lesních biotopů, 

mokřadů, pramenišť a rašelinišť, naopak výrazně méně má biotopů silně ovlivněných člověkem.   

Přírodní biotopy tvoří fragmenty v krajině a nejsou legislativně chráněny. Přitom se jedná o zbytky 

přirozených společenstev, které umožňují přežívání a rozmnožování populací druhů. Tato vrstva je 

vhodným podkladem pro monitoring druhů a stanovišť a zjištění cenných lokalit pro zvýšenou ochranu.   

B.4.6.2. Mokřady mezinárodního a národního významu, prameniště 

Zákonem explicitně nechráněné, a přitom cenné části přírody jsou mokřady a prameniště. Od roku 

1990 je Česká republika smluvní stranou Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam 

především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva). ČR má na seznamu zapsáno celkem 14 

lokalit mokřadů, přičemž 3 z nich se nacházejí na území Jihočeského kraje.  
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Tabulka 23: Mokřady mezinárodního významu na území Jihočeského kraje 

Název lokality Typ mokřadu Stupeň ochrany Procento v ZCHÚ 

RS 1 Šumavská rašeliniště 
(Šumava peatlands) 

Pramen, prameniště 
Tok, úsek toku 
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy 
Zaplavovaná nebo mokrá louka 
Rákosina, ostřicová louka 
Rašeliniště a slatiniště 
Rybník, klausura 

PO, NPR, EVL, CHKO, NP, PR, 
PP 

100 % 

RS 2 Třeboňské rybníky 
(Třeboň fishponds) 

Tok, úsek toku 
Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň 
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy 
Zaplavovaná nebo mokrá louka 
Rákosina, ostřicová louka 
Rašeliniště a slatiniště 
Rybník, klausura 
Soustava rybníků 

NPP, PR, NPR, CHKO, PP, 
PO, EVL 

92,52 % 

RS 8 Třeboňská rašeliniště 
(Třeboň peatlands) 

Rákosina, ostřicová louka 
Rašeliniště a slatiniště 
Kanál, stoka, příkop 

NPP, PR, CHKO, PO, NPR, 
EVL 

99,92 % 

Zdroj: AOPK ČR, http://mokrady.ochranaprirody.cz/  

V roce 2014 byl zahájen projekt na zjištění stavu všech mokřadů na území ČR, které byly vytipovány 

v rámci publikace Mokřady České republiky vydané v roce 2009. Součástí výstupů projektu je databáze 

mokřadů národního významu ČR obsahující tři úrovně mokřadů – nadregionálního, regionálního a 

lokálního charakteru. Databáze, resp. data, jsou k dispozici na webových stránkách AOPK ČR 

(http://mokrady.ochranaprirody.cz/, https://data.nature.cz/).   

Mokřady nadregionálního významu – jde o lokality s významem přesahujícím rámec České republiky, 

jde tedy o lokality celostátního až středoevropského významu. Do této kategorie jsou zařazeny téměř 

všechny mokřadní lokality vyhlášené jako národní přírodní rezervace a lokality zapsané 

do mezinárodních inventarizací. Kategorie zahrnuje také mokřady u nás jedinečných mokřadních 

ekosystémů, unikátních rostlinných i živočišných společenstev a mokřady se zásadním významem pro 

daný bioregion (Culek 1996). Do této kategorie patří také mokřady s výskytem kriticky ohrožených 

rostlinných společenstev a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů, evropsky významných 

ohrožených druhů a lokality se zásadním významem z hlediska funkce celého povodí. Na území 

Jihočeského kraje bylo identifikováno 52 lokalit mokřadů nadregionálního významu. Celkem 87 % 

mokřadů nadregionálního významu leží v některém ze ZCHÚ či v EVL. 

Mokřady regionálního významu – do této kategorie se řadí lokality významné z hlediska daného 

bioregionu. Jsou zde zařazeny především mokřady již vyhlášené jako přírodní rezervace a národní 

přírodní památky, lokality významné výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a lokality 

důležité z hlediska funkce povodí v daném bioregionu. Na území Jihočeského kraje bylo identifikováno 

402 lokalit mokřadů regionálního významu. Celkem 63 % mokřadů regionálního významu leží 

v některém ze ZCHÚ či v EVL. 

http://mokrady.ochranaprirody.cz/
https://data.nature.cz/
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Mokřady lokálního významu – do této kategorie se řadí všechny zbývající mokřadní lokality, významné 

pro menší území velikosti okresu nebo CHKO. Zařazeny jsou i lokality potenciálně významnější, o nichž 

zatím neexistuje dostatek informací, a také mokřady registrované jako významné krajinné prvky. Na 

území Jihočeského kraje bylo identifikováno 1166 lokalit lokálního významu. Celkem 40 % mokřadů 

lokálního významu leží v některém ze ZCHÚ či v EVL.  

Obrázek 36: Mokřady mezinárodního a národního významu v Jihočeském kraji 

 

Zdroj: AOPK, 2021 

Významné mokřady v kraji jsou orgánem ochrany přírody na úrovni kraje dlouhodobě sledovány, je 

o ně pečováno (např. v rámci dotačních titulů, z projektu LIFE atd.), především u těch, které jsou 

součástí evropsky významných lokalit, ale i u těch, které součástí EVL či ZCHÚ nejsou (např. Velký 

Černoháj). Dle informace kraje, plánuje krajský úřad revitalizaci rybníků v majetku kraje. Příležitostí pro 

vytváření nových mokřadů je dotační program Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží, na 

vybudování tůní a mokřadů lze žádat finanční podporu i z Programu péče o krajinu. V současné době 

je pro kraj zpracovávána metodika pro praxi: „Návrh jednotného postupu orgánů obcí Jihočeského kraje 

při řešení problematiky vodního režimu a dopadů nepříznivých hydrologických situací“ (dále jen 

metodika „Sucho“), která by měla řešit i postup k ochraně, realizaci a péči o mokřadní území.  

Vzácné druhy rostlin a živočichů hostí prameniště. Vodní toky pramenící především na zemědělské 

půdě byly často zkráceny o pramenné úseky, docházelo k likvidaci pramenných biotopů. Vzhledem 

k prohlubujícím se epizodám sucha je obnova těchto iniciálních úseků toků zcela zásadní. V lesích již 

běží program pod názvem „Vracíme vodu lesu“, v rámci kterého se mohou realizovat opatření na 
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obnovu pramenišť, NP Šumava obnovuje prameniště v rámci projektu LIFE for MIRES (Život pro 

mokřady). Na zemědělské půdě lze využit řadu dotačních programů pro obnovu pramenišť (OPŽP, 

národní i krajské dotace), zemědělci mohou tyto plochy využít k začlenění do ploch EFA (greening).  

B.4.6.3. Území po těžbě  

V současnosti se pro území kraje zpracovává aktualizace Regionální surovinové politiky Jihočeského 

kraje, ve které by měly být uvedeny konkrétní statistiky pro kraj. V kapitole níže jsou pro dané téma 

uvedeny nejnovější poznatky z oboru ochrany přírody a krajiny.  

Území po těžbě jsou velkou příležitostí pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Již v průběhu 

těžby dochází ke kolonizaci území, častými pozorovanými skupinami jsou obojživelníci, bezobratlí, 

cévnaté rostliny, ale i mechorosty a lišejníky, u větších vodních ploch ptáci. Převážně se jedná o druhy, 

které jsou v současné kulturní krajině ohroženy vyhynutím. Území po těžbě se tak stala útočišti řady 

vzácných druhů. Orgány ochrany přírody musí již před zahájením těžby s tímto předpokladem počítat 

a stanovit podmínky těžby. Zcela zásadní se jeví úzká spolupráce mezi uživateli těžeben a orgány 

ochrany přírody (či neziskovými organizacemi – ČSOP aj. a akademickou sférou). Při těžbě může kdykoli 

dojít k likvidaci celých významných populací i zvláště chráněných druhů (např. závoz tůně 

s významnými populacemi obojživelníků, bezobratlých atd.), proto by měl být s těžaři stanoven a 

domluven pravidelný monitoring a na něj navázaný plán pohybu v těžebně (viz aktivní lom Jehnědno, 

který je přírodní památkou). 

Výše uvedená spolupráce mezi zástupci ochrany přírody a těžaři už v kraji probíhá, nicméně není 

zavedenou zvyklostí, a hlavně naráží na zastaralé zákonné předpisy, které požadují technické 

rekultivace podle zastaralých (třeba i v 60. letech zpracovaných) plánů sanace a rekultivace (vytěžená 

rašeliniště na Třeboňsku). Rekultivace uvedené v těchto plánech vůbec neodráží aktuální stav 

v těžebně, tedy ani existenci a potenciál území pro druhovou ochranu, a dokáží zlikvidovat ve jménu 

„rekultivace“ jedinečnost území (i z pohledu krajinného rázu, rekreace a turistiky). Dle prof. Pracha 

z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bylo využito ekologické obnovy (tedy nebylo 

rekultivováno) pouze 5 % těžeben v ČR. Technické rekultivace pozbývají smyslu i z hlediska 

ekonomického (pochybná kvalita lesních porostů a zemědělské půdy), změna zákonů zřejmě není 

možná díky silnému lobbingu na těžbu navázaných firem a rigidnosti lesního zákona a zákona 

o zemědělském půdním fondu (biologické výzkumy z území po těžbě jsou známy již téměř 40 let).  

V případech v plánu uvedené hydrické rekultivace může orgán ochrany přírody ovlivnit parametry 

nádrže/nádrží, které mají zásadní vliv na pozdější oživení území. Zásadní je podpora mozaikovitosti, 

pestrostí biotopů, pozvolné a členité břehy, ostrůvky. Nejcennější mokřady vznikají v pískovnách, je 

zde vhodné mělké deprese požadovat. Projekty dobré praxe lze zhlédnout na www.ekologieobnovy.cz 

(CHKO Třeboňsko – obnova písečných přesypů, PP Pískovna u Dračice aj.).  

Budoucí stav území po těžbě ovlivňují tyto faktory:  

• legislativa a orgány ochrany přírody 

• vlastníci dotčených pozemků 

• charakter ložiska a technologie těžby 

• samospráva obce v katastru těžby 

• správce povodí, orgány ochrany kulturního dědictví 

http://www.ekologieobnovy.cz/
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• veřejnost, zájmové skupiny a spolky 

• ochota těžařů spolupracovat 

V případě domluvy lze dosáhnout změny zastaralého plánu sanace a rekultivace ve prospěch 

ekologické obnovy (zachování a podpora populací druhů), přičemž lze s těžaři domluvit podmínky 

následné péče (redukce dřevin, likvidace invazních druhů, prohrábka tůní aj.). Uvedené se podařilo 

ve vytěžené pískovně v Plané nad Lužnicí (cca 2 km jižně od Plané n. L. ve směru na Soběslav). Tato 

pískovna byla zařazena do soutěže Quarry Life Award, mezinárodní soutěže na podporu biodiverzity 

v lomech a pískovnách, která dává možnost navázání spolupráce mezi těžaři a zájemci z řad odborníků 

i laiků.  

Na části těžebny Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí byla v posledních dvou letech z iniciativy LČR s. p. a 

s finanční podporou z krajinotvorných programů resortu MŽP (PPK, POPFK, OPŽP) realizována 

poměrně rozsáhlá revitalizace zaměřená na obnovu vodního režimu narušeného rašeliniště a jeho okolí 

(zaslepení odvodňovacích kanálů, tvorba tůní). Podobně v bývalé těžebně Branná (místní část Třeboně) 

byla část území na základě nového plánu rekultivace (2019) vyčleněna na nyní již realizovanou 

revitalizaci obdobně jako v těžebně Hrdlořezy.  

O novém přístupu k rekultivacím s využitím přírodě blízké obnovy zahrnující ve větší míře přírodní nebo 

usměrňovanou sukcesi se dlouhodobě a průběžně jedná s těžaři štěrkopísku a živcových surovin 

(Českomoravský štěrk a. s., LB Minerals s.r.o.). Jejich přístup je vstřícný a z CHKO Třeboňsko je známa 

celá řada příkladů dobré revitalizační praxe (viz Řehounek J., Řehounková K., Tropek R. & Prach K. 

2015: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými 

deponiemi.  Calla, České Budějovice, (druhé, přepracované a doplněné vydání). 

Orgány ochrany by měly po těžařích požadovat následující (ve vzájemné spolupráci): 

• Plán managementu biodiverzity – postup pro ochranu druhů a biotopů po dobu aktivní těžby 

• Biologický monitoring – monitorování přítomnosti živočichů a rostlin s cílem zdokumentovat 

a vyhodnotit současný stav a porovnat jej s vývojem bioty v závislosti na postupu těžby 

• Vyhodnocení – vyhodnocení navržené rekultivace, nejlépe nezávislými odbornými 

organizacemi, odborníky 

B.4.7. Významné geologické lokality 

Tzv. významné geologické lokality eviduje Česká geologická služba, která vytvořila online databázi se 

záznamy o lokalitách, které dokumentují ukázky mnoha velmi různorodých geologických jevů, 

významných výskytů hornin, minerálů i zkamenělin. Patří mezi ně nejen lokality zvláště chráněných 

území v různých stupních ochrany, ale právě také lokality nechráněné, vědecky významné či zajímavé, 

z nichž mnohé dosahují významu i lokalit chráněných. Databáze byla vytvořena v roce 2001 z dat z roku 

1998 a je průběžně aktualizována.  

Podle stupně ochrany jsou významné geologické lokality v databázi ČGS rozděleny do tří skupin: 

A – Významné geologické lokality, chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody a 

krajiny v platném znění. Je stanovena forma územní ochrany lokalit (PP, PR, NPP, NPR). Do této skupiny 

patří významné geologické lokality, kde je geologický fenomén jedním z předmětů ochrany nebo je její 

důležitou součástí. 

http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#obnova_uzemi
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#obnova_uzemi


„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

144 

B – Významné geologické lokality doporučené k ochraně. U těchto lokalit je geologický fenomén 

důvodem k doporučení zvýšení ochrany. Patří sem také lokality, které se mohou svojí geologickou 

náplní srovnávat s lokalitami, u kterých je ochrana již zákonem zajištěna (kategorie A). 

C – Významné geologické lokality registrované v ČGS. Geologický fenomén je u nich důvodem 

k registraci v databázi ČGS. Jde především o výchozy typických hornin a starých důlních prací zjištěných 

během základního geologického mapování 1:25 000 nebo o místa, která dokumentují nálezy 

zajímavých geologických a geomorfologických jevů s menší vypovídací hodnotou než u kategorie B. 

Patří sem i lokality, jejichž význam se snížil poškozením nebo celkovým zarůstáním vegetací. Geologické 

lokality v této skupině mají především dokumentační význam, neboť umožňují evidovat místa, která 

mohou být důležitá pro budoucí generace. Některé z nich mohou být následně převedeny i do vyšší 

kategorie. 

Ačkoli v § 2 odstavce c) ZOPK se obecnou ochranou přírody a krajiny myslí „ochranou vybraných 

nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochranou 

vybraných nerostů“, podrobnější způsob ochrany geologických jevů není upraven. Lokality, které 

mohou být ohroženy zánikem či silnou degradací, by měly být zařazovány do soustavy zvláště 

chráněných území. Okolnosti, které by mohly stav lokality negativně ovlivnit jsou zmíněny v online 

databázi, viz http://lokality.geology.cz/d.pl.  

Na území Jihočeského kraje je v současnosti evidováno 266 lokalit, z nichž je 108 chráněno 

prostřednictvím ZCHÚ (kategorie A). V kategorii B, v doporučení pro zvýšení ochrany, je zařazeno 41 

lokalit. Soupis všech významných geologických lokalit na území kraje je uveden v Příloze 2.  

B.4.8. Invazní druhy – výskyt, šíření, likvidace 

Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány druhy, které nejsou součástí přirozených 

společenstev určitého regionu (Evropy, ČR), mohou se ale za ně považovat i druhy nepůvodní pouze 

v určité části našeho území (např. druhy hercynských pohoří, Šumavy aj. mohou být nepůvodní 

v Karpatech). Rozšiřování nepůvodních druhů představuje riziko z hlediska zachování biologické 

rozmanitosti jak na úrovni druhů (nebezpečí křížení a ztráty genetické variability, konkurence), tak 

na úrovni celých společenstev, a to zejména v případech, kdy má nepůvodní druh schopnosti, které jej 

z různých důvodů zvýhodňují oproti druhům původním a začne se intenzivně rozšiřovat – takový druh 

pak bývá označován jako invazní. 

Invazní druh je tedy druh na daném území nepůvodní, člověkem zavlečený, který se zde 

nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy. U obzvlášť nebezpečných invazí může 

dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celá společenstva či 

ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních 

druhů, ne pouze těch s podobnou nikou. Šíření invazních druhů může mít rovněž ekonomické, sociální 

nebo zdravotní dopady – omezení možnosti obhospodařování pozemků nebo zvýšení nákladů, 

znehodnocení rekreačního potenciálu území nebo šíření alergenů. Mezi invazní druhy je možno počítat 

také mikroorganismy způsobující choroby, nicméně tato oblast se často vyděluje jako speciální 

samostatný problém. Mezi nejznámější invazní druhy v ČR patří bolševník velkolepý, křídlatky, 

netýkavka žláznatá, ze živočichů pak norek americký (mink), nepůvodní druhy raků aj. 

http://lokality.geology.cz/d.pl
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Invazních druhů průběžně stále přibývá, nelze s jistotou říci, kdy a kde se některý z nových druhů objeví 

(to je spojeno s mimořádně velkým pohybem lidí i zboží) a jaké důsledky to bude mít. Reakce 

legislativní i reálné jsou pomalé a zatím ve všech případech invazí naprosto nedostatečné. Současně 

chybí odborné zhodnocení reálné závažnosti invazí a zvážení nutnosti a forem jejich potlačování. Zde 

je velký otevřený prostor pro spolupráci krajských orgánů ochrany přírody s akademickými pracovišti 

a široké pole působnosti (v realizační rovině i v rovině monitoringu invazí) pro nevládní organizace. 

V tomto případě nejen „klasicky“ ochranářské, ale motivováni by měli být především myslivci a 

sportovní rybáři ve svých svazech.  

B.4.8.1. Právní úprava problematiky 

V oblasti problematiky invazních druhů byly na evropské úrovni v posledních letech učiněny mimořádné 

kroky, a to především na legislativní úrovni, která by měla do budoucna otevřít větší možnosti problémy 

řešit. Jedním z nejvýznamnějších právních aktů v rámci EU, který sjednocuje přístup EU v boji proti 

invazním druhům, je od ledna 2015 účinné nařízení Evropského parlamentu EU č. 1143/2014 o prevenci 

a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Nařízení se vztahuje na druhy 

v seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (tzv. "unijní seznam"), který 

byl publikován 13. 7. 2016 jako Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141. V roce 2017 byl doplněn 

navazujícím prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1263 (doplněno 12 druhů) a v roce 2019 pak bylo 

přidáno dalších 17 druhů. Celkem je nyní v seznamu 66 druhů.  

Ve vazbě na implementaci tohoto aktu dne 8. října 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon 

č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie 

v oblasti invazních nepůvodních druhů. Uvedený právní předpis, nazývaný také jako tzv. protiinvazní 

novela, byl připraven Ministerstvem životního prostředí vzhledem k potřebě provedení adaptace 

právního řádu ČR na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 

o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Primárním účelem 

tohoto zákona tedy je nastavit kompetenční, procedurální a sankční systém, umožňující účinnou 

aplikaci přímo použitelné legislativy Evropské unie v oblasti regulace invazních nepůvodních druhů.  

Této příležitosti pak bylo využito také k odstranění deficitu spočívajícího v trvajícím neprovedení 

implementace staršího, věcně souvisejícího nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně 

se nevyskytujících druhů v akvakultuře, které zavedlo sektorově úzce zaměřená omezení týkající se 

povolování využití této specificky vymezené kategorie nepůvodních druhů v akvakultuře. 

Od 1. 1. 2022 je účinná novela zákona 114/1992 v souvislosti s implementací Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování 

a šíření invazních nepůvodních druhů a Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 

o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Dílčí doprovodné úpravy si nicméně 

vyžádaly i některé související právní předpisy, především zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, 

ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění 

pozdějších předpisů, dále pak i zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Velmi podstatnou složkou prevence a regulace, které jsou hlavním motivem nařízení, je sledování 

invazních druhů. Nicméně, pro účely ochrany přírody je vhodné sledovat širší skupinu druhů, tedy jak 

nepůvodní, již zdomácnělé a v budoucnu potenciálně invazní, či ty, které se teprve v našich končinách 

usídlují nebo jsou zde nově zavlečeny. Je tedy vhodné, aby systém prioritně sledoval druhy, které jsou 

definovány legislativou, ale aby byl zároveň připraven i na monitoring dalších druhů. V novele zákona 

je sledování věnován paragraf 13f. Ten ve svých dvou odstavcích popisuje dva nezbytné body 

informační základny regulace. První odstavec paragrafu pověřuje sledováním výskytu a rozšíření 

invazních druhů Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), druhý odstavec zmiňuje analýzu 

způsobů šíření invazních nepůvodních druhů uvedených na unijním seznamu, kterou dle zákona 

zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Na základě analýz ministerstvo aktualizuje akční plány 

(praktická opatření zaměřená na regulaci neúmyslných introdukcí). Invazním druhům a jejich mapování 

se věnují časově, kapacitně či územně omezené projekty nebo dílčí aktivity. To by se s uvedením 

paragrafu 13f novelizovaného zákona o ochraně přírody a krajiny do praxe mělo změnit, a mělo by to 

tedy být alespoň pro některé invazní druhy celoplošné a systematické. 

B.4.8.2. Invazní druhy v ČR a problematické druhy na území Jihočeského kraje 

V Česku se eviduje přes 2000 nepůvodních druhů, podíl invazních se pohybuje stejně jako na úrovni EU 

do 15 procent. Tyto údaje máme z dvou základních seznamů nepůvodních druhů u nás, prvním je 

Katalog nepůvodních rostlin ČR (Pyšek et al. 2012) a tím druhým Katalog druhů živočichů cizího původu 

v České republice (Šefrová, Laštůvka 2005). U obou je v příštím roce plánovaná jejich aktualizace. 

Zejména z těchto seznamů vychází další práce – černý, šedý a varovný seznam nepůvodních druhů 

(Pergl et al. 2016), který využil a shrnul poměrně dlouhou tradici studia nepůvodních druhů v ČR a 

zahrnuje nejen prostý výčet druhů, ale i charakter jejich rozšíření, způsob šíření a environmentální a 

socioekonomický dopad. Lze tedy shrnout, že víme, jaké druhy bychom v ideální situaci sledovat měli. 

Jsou to tedy nejenom druhy z EU seznamu, ale i druhy významné pro náš region a druhy, které se 

vyskytují v okolních zemích a do ČR mohou být zavlečeny. Údaje o nepůvodních druzích jsou také 

součástí Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP; https://portal.nature.cz). 

Ve výše uvedené práci Pergla et al., 2016 je v černém11 seznamu nyní 78 rostlin a 39 živočichů, 

v šedém12 seznamu 47 rostlin a 16 živočichů, ve varovném13 seznamu je 25 rostlin a 27 živočichů. Černý 

seznam má dále jemnější kategorizaci do tří podskupin. V první, s doporučením na intenzivní 

management, je ambrozie peřenolistá, bolševník velkolepý, norek americký, mýval severní a kleštík 

zhoubný. Pro další dvě podskupiny černého seznamu je doporučen stratifikovaný přístup 

managementu. Rozdíl mezi nimi je dán charakterem rozšíření v krajině, kdy druhy vysazované a 

vypouštěné člověkem lze regulovat omezením obchodu, držení apod., zatímco u druhů spontánně se 

šířících je důležitý management v krajině. Předložené seznamy nejsou a nemohou být konečné, protože 

 

11 černý seznam = seznam nejvýznamnějších invazních druhů, jejichž likvidace a management je prioritní a na 
vhodné metody likvidace by se měl důsledněji zaměřit výzkum. 
12 šedý seznam = seznam druhů, jejichž vliv je malý, ale nikoliv zanedbatelný a jejichž omezování má v určitých 
podmínkách smysl, a také druhy s dosud neznámým impaktem, jejichž výskyt v krajině lze prozatím tolerovat, ale 
při jejich úmyslném rozšiřování užíváme princip předběžné opatrnosti. 
13 varovný seznam = seznam druhů, které se ve volné krajině daného území dosud nevyskytují, ale může hrozit 
jejich zavlečení nebo rozšíření z kultury. 

https://portal.nature.cz/
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invaze jsou velmi dynamickým procesem. Seznamy tedy odrážejí současný stav a názory a bude třeba 

je dle potřeby v budoucnosti nadále doplňovat a upravovat. 

V jižních Čechách je dle AOPK ČR problémem bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), 

borovice vejmutovka (Pinus strobus), javor jasanolistý (Acer negundo), křídlatka japonská (Reynoutria 

japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), křídlatka česká (Reynoutria x bohemica), 

netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), pěťour 

maloúborový (Galinsoga parviflora), topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus), trnovník akát 

(Robbinia pseudoacacia), třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata), lupina mnoholistá (Lupinus 

polyphyllus), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a zlatobýl obrovský (Solidago gigantea). 

Na území Vojenského újezdu Boletice je z invazních druhů evidována lupina mnoholistá (Lupinus 

polyphyllus), dle informací z VÚ je však na ústupu a její likvidace neprobíhá. Významnější bolševník 

velkokvětý (Heracleum mantegazzianum) je průběžně likvidován zemědělskou správou Květušín, která 

náleží pod Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

B.4.8.3. Nástroje orgánů ochrany přírody k omezení šíření a souvisejících dopadů invazních 
nepůvodních druhů  

Využívání invazních nepůvodních druhů zařazených na tzv. unijní seznam je v zásadě vyloučeno 

samotným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Výjimky jsou připuštěny pouze 

pro účely provádění výzkumu nebo ochrany ex situ, případně pro vědeckou produkci a následné využití 

k léčebným účelům. Členské státy jsou povinny zřídit systém pro udělování povolení těchto činností, 

podmínky pro udělení takového povolení a náležitosti žádosti o něj vyplývají přímo z nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014. Ve výjimečných případech lze výjimku udělit i 

k výkonu jiných činností, pokud tomu svědčí naléhavé důvody veřejného zájmu včetně důvodů 

ekonomického a sociálního charakteru. K udělení každé takové jednotlivé výjimky však členské státy 

potřebují získat oprávnění Evropské komise. 

Pravomoc rozhodovat o uvedených povoleních je ponechána na ústřední úrovni Ministerstvu životního 

prostředí, a to i s ohledem na zmíněný předpoklad komunikace s Evropskou komisí. V rámci řízení si 

ministerstvo může vyžádat závazné stanovisko Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského a krajských veterinárních správ Státní veterinární správy z hlediska splnění 

fytosanitárních a veterinárních požadavků. Česká inspekce životního prostředí je pak oprávněna 

provádět průběžné kontroly v zařízeních, která povolení výjimky k využívání invazního nepůvodního 

druhu získala. 

Důležitým bodem v prevenci zavlečení či vysazení a šíření invazních nepůvodních druhů je sledování 

jejich výskytu a vyhodnocení míry jejich rozšíření, tedy zajištění monitoringu. Tím je pověřena primárně 

AOPK ČR, která současně vytváří podmínky pro příjem informací ze strany dalších orgánů a institucí i 

široké veřejnosti. Na základě shromážděných dat se následně provede analýza způsobů šíření invazních 

nepůvodních druhů zařazených na tzv. unijní seznam na našem území a v návaznosti na to zpracuje 

Ministerstvo životního prostředí v souladu s požadavky nařízení akční plán zaměřený na způsoby 

nezáměrného (samovolného) šíření těchto druhů. Akční plán představuje strategický dokument, na 

jehož základě budou volena další opatření zaměřená na omezení prioritních způsobů šíření invazních 

nepůvodních druhů. Akční plán bude podléhat schválení vládou. 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

148 

Postup v případě aktivních zásahů vůči jednotlivým invazním nepůvodním druhům se bude lišit 

v závislosti na míře jejich rozšíření. Pokud jde o druhy, jejichž výskyt na území ČR byl zjištěn včas, tj. 

dosud nedošlo k jejich plošnému rozšíření, stanoví Ministerstvo životního prostředí adekvátní opatření 

k odstranění (eradikaci) takového výskytu druhu. Pokud není odstranění včasně zjištěného (nového) 

výskytu invazního nepůvodního druhu z technických či jiných důvodů možné, je nezbytné zajistit 

opatření k izolaci jedinců tohoto druhu tak, aby aspoň nedocházelo k jeho dalšímu šíření. Opatření se 

přijímají formou rozhodnutí, případně opatření obecné povahy, mají-li se týkat neurčitého okruhu 

adresátů. Odlišný přístup je stanoven v případě druhů, které jsou na území ČR již značně rozšířené. 

U těchto druhů nařízení předpokládá zajištění regulace tak, aby především byly omezeny nepříznivé 

dopady těchto druhů na biodiverzitu apod.  

Ministerstvo životního prostředí za tímto účelem připraví tzv. zásady regulace – strategický dokument, 

který stanoví základní priority přístupu k regulaci jednotlivých druhů.  

Na regionální úrovni (na úrovni jednotlivých krajů, resp. v rámci působnosti příslušných orgánů ochrany 

přírody) budou bližší podmínky uplatňování zásad regulace upřesněny s přihlédnutím ke konkrétní 

situaci ohledně výskytu značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu a 

potřebě řešení souvisejících dopadů v daném regionu (včetně stanovení případných časových či 

místních priorit regulace invazního nepůvodního druhu). Tyto bližší podmínky uplatňování zásad 

regulace budou přijímány formou opatření obecné povahy.  

Provádění regulačních, případně eradikačních či izolačních opatření předpokládá, jak bylo zmíněno, 

zapojení vlastníků a uživatelů jednotlivých pozemků a samozřejmě příslušných orgánů státní správy.  

Povinnost jednotlivých vlastníků či uživatelů pozemků provádět opatření k regulaci invazních 

nepůvodních druhů zařazených na unijní seznam je zasazena do rámce běžné péče o pozemek 

v podobě např. běžného pravidelného kosení, v rámci výkonu práva myslivosti, pokud jde o užívání 

honiteb apod. V případech, kdy by opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů zařazených na tzv. 

unijní seznam vyžadovala složitější, náročnější zásah, jejich provedení je povinen zajistit příslušný orgán 

ochrany přírody a po vlastníku či uživateli pozemku se požaduje „toliko“ provedení těchto opatření 

strpět.  

Tzv. protiinvazní novela rovněž umožňuje využití již zavedených institutů v podobě uzavření dohody 

k provádění péče o pozemek zaměřené na regulaci invazních nepůvodních druhů, včetně možnosti 

poskytnutí finančního příspěvku k uskutečnění takové péče.  

Obdobná opatření mohou být nově stanovena rovněž na úrovni obcí s rozšířenou působností k regulaci 

nepůvodních druhů, tj. jiných než invazních nepůvodních druhů zařazených na tzv. unijní seznam, 

případně kříženců, pokud to bude z hlediska dopadů těchto nepůvodních druhů či kříženců na přírodu 

a krajinu na místní úrovni nezbytné. 

B.4.8.4. Naplňování opatření vůči invazním nepůvodním druhům vyplývající z právních předpisů 
mimo ZOPK 

Hlavní část adaptačních změn se týká zákona o ochraně přírody a krajiny. Úpravy souvisejících právních 

předpisů pak mají, kromě zakotvení nezbytných pojmových a procesních vazeb, především prováděcí 

charakter. To se týká kupříkladu zákona o myslivosti, v němž se významně rozšiřuje oprávnění 

k usmrcování stanovených druhů invazních nepůvodních druhů, případně i jiných živočichů 
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vyžadujících regulaci. Tzv. protiinvazní novela předpokládá stanovení těchto druhů prováděcím 

právním předpisem (nebyl zatím přijat).  

Oprávnění k usmrcování těchto druhů již přitom nebude omezeno pouze na stráž myslivosti a 

mysliveckého hospodáře, ale bude se týkat také uživatelů honiteb a osob, kterým vydá povolenku (tj. 

potenciálně všech myslivců).  

V zákoně o rybářství je nově mj. zakotven zákaz vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh 

a zákaz použít invazní nepůvodní druh na unijním seznamu jako nástražní rybu. S ohledem na umožnění 

regulace invazních nepůvodních druhů se také upravuje postup povolení výjimek ze zakázaných 

způsobů lovu ryb a vodních organismů.  

Úpravy směřující k umožnění regulace, eradikace či izolace invazních nepůvodních druhů se týkají také 

zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

B.4.8.5. Vhodný postup pro eliminaci invazních druhů 

Nález invazního druhu 

Při nálezu jakéhokoliv invazního druhu je vhodné daný nález zdokumentovat (poloha, fotografie, popis 

druhu, rozsah výskytu) a nahlásit na místně příslušný orgán ochrany přírody (obecní úřad, správa 

národního parku či chráněné krajinné oblasti). Cennou informaci poskytne též záznam do nálezové 

databáze AOPK ČR, který je možné dodat např. pomocí mobilní aplikace BioLog. 

V případě zaznamenání výskytu mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického či nutrie říční 

je možné též kontaktovat nejbližší myslivecký spolek či myslivecké sdružení – téměř každý zná ve svém 

okolí nějakého myslivce, případně lze kontaktovat příslušný okresní myslivecký spolek – myslivečtí 

hospodáři a myslivecká stráž jsou jediní, kteří mohou dotyčné druhy lovit (viz zákon č. 449/2001 Sb., 

o myslivosti, v platném znění). 

Další kapitolou jsou různí karanténní škůdci kulturních a hospodářských plodin a rostlin. Zde je 

nejdůležitější institucí ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský), který na svých 

stránkách informuje o aktuálním výskytu nových a regulovaných škodlivých organismů, jejich popisu a 

v některých případech i prognózy jejich dalšího šíření – veškeré informace jsou dostupné v menu 

Ochrana proti škodlivým organismům na webu ÚKZÚZ. 

Druhy zařazené do systému včasného varování by se měly neprodleně nahlašovat 

na invaznidruhy@nature.cz. Včasná informace o jejich výskytu je nejlepší obranou proti masovému 

rozšíření. 

Likvidace invazního druhu 

Na vlastním pozemku lze vymýtit drobné porosty kombinací mechanické (sečení) a chemické 

(herbicidy) likvidace či prostým vytrháním před vysemeněním (netýkavky). Nejúčinnější způsoby 

likvidace vybraných druhů jsou k dispozici v příručkách. Seznam povolených přípravků na ochranu 

rostlin lze nalézt na webu ÚKZÚZ, bývá čtvrtletně aktualizován. Při masovém výskytu invazních druhů 

lze využít možnost dotačních titulů na likvidaci: lesní ekosystémy, bezlesí. Vyskytují-li se invazní druhy 

na veřejných prostranstvích či nevyužívaných pozemcích jiných majitelů, je nejvhodnějším postupem 

kontaktování místně příslušného obecního úřadu, případně kompetentního občasného sdružení. 
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Dotační podpora 

Na eliminaci invazních druhů lze v současnosti čerpat prostředky i z dotačních zdrojů: Operační 

program Životní prostředí (4.1, 4.2), LIFE+ (Příroda a biologická rozmanitost), Program péče o krajinu, 

Podprogram Správy nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS), Program 

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK).  
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B.5. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, SOUSTAVA NATURA 2000, SMLUVNĚ 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

B.5.1. Velkoplošná zvláště chráněná území v Jihočeském kraji 

Na území Jihočeského kraje se nacházejí čtyři velkoplošná zvláště chráněná území ve smyslu zákona 

č. 114/1992 Sb. Dvě z nich se na území kraje nacházejí celá, NP a CHKO Šumava zasahuje do Plzeňského 

kraje.  

Tabulka 24: Velkoplošná zvláště chráněná území na území Jihočeského kraje 

Kategorie Název Rozloha (km2) Předmět ochrany 

NP Šumava 684,60 

Posláním NP je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana 
či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, 
naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku 
turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí. 

CHKO Šumava 995,21 

Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích 
typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; 
k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně 
vodních ploch a toků, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a 
využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a 
urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového 
rázu. 

CHKO Třeboňsko 687,45 

Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích 
typických znaků i přírodních zdrojů, vytváření vyváženého životního prostředí a 
podpora optimálního rozvoje zemědělské, lesnické, rybářské a těžební činnosti s 
cílem hospodárného využívání přírodních zdrojů. Prioritní význam mají zejména 
její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační 
kryt a volně žijící živočišstvo, rozložení a využití lesního a zemědělského půdního 
fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, kulturní a 
historické stavby a místní zástavba lidového rázu. 

CHKO Blanský les 219,69 

Posláním oblasti je ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a 
jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému 
všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů. K typickým znakům 
oblasti náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její 
vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a 
zemědělského původního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická 
skladba sídlišť a místní zástavba lidového rázu. 

Zdroj: AOPK ČR, https://drusop.nature.cz/portal/  

NP a CHKO Šumava je v kompetenci Správy národního parku Šumava, CHKO Blanský les a CHKO 

Třeboňsko je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Jižní Čechy.  

Dne 1. 6. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 123/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny. Ten stanovil nový koncepční odborný dokument pro národní parky, tzv. zásady péče 

o národní parky a jejich ochranná pásma (viz § 38a ZOPK v aktuálním znění). Důvodem pro vznik nových 

dokumentů bylo nové definování cílů a poslání národních parků, které bylo rozšířeno i na umožnění 

využití území národní parků k trvale udržitelnému rozvoji, ke vzdělávání, výchově a k přírodě šetrnému 

turistickému využití. Zásady péče nejsou tak podrobné jako dříve pro NP zpracovávané plány péče, 

určují zásadní priority a zásady péče o jednotlivé ekosystémy, biotopy druhů a druhy. Definují zásady 

využívání ekosystémů tak, aby byly plněny stanovené cíle národních parků. Doplňují základní režim 

péče pro jednotlivé zóny NP. Zákonem se také změnil přístup k zonaci, ta má být čistě 

„managementová“, tedy sloužící především k odlišné péči o území, přičemž je zásadní pro ochranu 

https://drusop.nature.cz/portal/
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hodnot v území. Vyhlašují se nově 4 zóny. Nově je zaveden institut tzv. klidových území, § 17 ZOPK, což 

jsou území s omezeným pohybem osob z důvodu umožnění nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich 

složek. Klidová území jsou stejně jako zonace parku vyhlašována MŽP.  

Péče o CHKO se řídí schválenými plány péče:  

• CHKO Šumava: Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Šumava na období 2012-2027, schválilo 

MŽP ČR dne 13. 12. 2012, č. j. 105964/ENV/12 

• CHKO Třeboňsko: Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko na období 2018-2027, 

schválilo MŽP ČR dne 7. 2.2018, č.j. MZP/2017/630/776 

• CHKO Blanský les: Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Blanský les na období 2018-2027, 

schválilo MŽP ČR dne 1. 2. 2018, č. j. MZP/2018/630/122  

Hodnoty, problémy území a návrhy na jejich ochranu a péči jsou popsány ve výše uvedených 

dokumentech. V kapitolách níže jsou uvedeny informace, kterou byly vyhodnoceny jako nezbytné pro 

formulaci opatření v návrhové části předkládané koncepce.  

Obrázek 37: Velkoplošná zvláště chráněná území včetně zonace na území Jihočeského kraje 

 

Zdroj: AOPK ČR, 2021 

B.5.1.1. Národní park Šumava 

Základní ochranu NP Šumava upravuje zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění. Vymezení zón na území 

NP bylo stanoveno vyhláškou č. 42/2020, o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava.  
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Do konce roku 2020 se bylo možno vyjádřit k návrhu Zásad péče o Národní park Šumava na období 

2022-2040. Vzhledem k průběhu projednávání byla upravena doba platnosti návrhu, a tedy i názvu 

dokumentu z období 2021-2040 na 2022-2040. V současné době (k lednu 2022) je projednávání Zásad 

péče ve finální fázi procesu, jsou zapracovány připomínky, čeká se na jednání Rady NP Šumava 

o dohodě.  

Výše uvedenou změnou ZOPK se změnily hranice a základní ochranné podmínky národních parků, které 

jsou rozděleny na celé území NP a na zastavěná území a zastavitelné plochy obcí. Byl vypuštěn bod a) 

(v pův. znění ZOPK, § 16, odst. 1, písm.) „hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím intenzivní 

technologie, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti…“, byl vypuštěn bod k) 

(v pův. znění ZOPK, § 16, odst. 1, písm.) „stavět nové dálnice, silnice, železnice, průmyslové stavby, 

sídelní útvary, plavební kanály, elektrická vedení velmi vysokého napětí a dálkové produktovody“. 

Naopak nově je na celém území NP explicitně zakázáno vymezovat nové průmyslové zóny, umisťovat 

nebo povolovat důlní díla, stanovovat průzkumná území a umisťovat světelné zdroje mimo uzavřené 

objekty…, provádět ohňostroje nebo používat zábavní pyrotechniku. Z uvedeného vyplývá, že bylo 

v NP posíleno lesní a zemědělské hospodaření a turistika14 na úkor ochrany přírody.   

Jak bylo uvedeno výše, území národních parků se podle cílů ochrany a stavu ekosystémů člení do 4 zón 

ochrany přírody, a to: 

a. zóna přírodní: se vymezí na ucelených plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, s cílem 

je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů, 

b. zóna přírodě blízká: se vymezí na plochách, kde převažují člověkem částečně pozměněné 

ekosystémy, s cílem dosažení stavu odpovídajícího přirozeným ekosystémům, 

c. zóna soustředěné péče o přírodu: se vymezí na plochách, kde převažují člověkem významně 

pozměněné ekosystémy, s cílem zachování nebo postupného zlepšování stavu ekosystémů, 

významných z hlediska biologické rozmanitosti, jejichž existence je podmíněna trvalou činností 

člověka nebo obnovy přírodě blízkých ekosystémů, a 

d. zóna kulturní krajiny: se vymezí na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí 

určených k jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem pozměněné 

ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem. 

Dne 1. 3. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 42/2020, o vymezení zón ochrany přírody Národního parku 

Šumavy. Vyhláška vymezuje 4 zóny ochrany přírody, uvádí charakteristiky jednotlivých zón podle 

přírodních podmínek a cílů ochrany. Dle důvodové zprávy vypracované pro návrh nové zonace 

nevyvolává nový stav změny současného využívání krajiny. Hospodářsky využívané pozemky jsou 

obecně zařazeny do zóny soustředěné péče o přírodu či do zóny kulturní krajiny15, viz níže. 

Tabulka 25: Popis zón NP Šumava podle přírodních podmínek a cíle ochrany 

Zóny NP 
% území 
NP 

Počet 
segmentů 

Ucelené plochy s převažujícím výskytem Cíl 

I. Zóna přírodní 27,70 % 29 
přirozených lesních ekosystémů smrčin, 
rašelinných lesů, lužních lesů a bučin, 

 

14 Mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí je zakázáno umisťovat, povolovat nebo provádět stavby, 
mimo staveb určených pro účely ochrany přírody, …. turistiky… 
15 Stanovenou zonací nebyl splněn cíl plánu péče z roku 2000, tj. dosažení 50% plochy NP v přírodních procesech 
do roku 2030. Dnes je tento cíl posunut k horizontu 2035.  
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Zóny NP 
% území 
NP 

Počet 
segmentů 

Ucelené plochy s převažujícím výskytem Cíl 

přirozených mokřadních ekosystémů pramenišť, 
slatinných a přechodových rašelinišť a vrchovišť, 

zachovat a umožnit v 
nich nerušený průběh 
přírodních procesů 

přirozených skalních ekosystémů skalní vegetace 
sudetských karů, 

přirozených vodních ekosystémů makrofytní 
vegetace oligotrofních jezírek a tůní, vegetace 
šídlatek a makrofytní vegetace vodních toků, 

II. Zóna přírodě 
blízká 

24,60 % 67 

člověkem částečně pozměněných lesních 
ekosystémů smrčin, rašelinných lesů, suťových 
lesů, lužních lesů a bučin, 

dosažení stavu 
odpovídajícího 
přirozeným 
ekosystémům 

člověkem částečně pozměněných mokřadních 
ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť 
a pramenišť, 

člověkem částečně pozměněných vodních 
ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků, 

III. Zóna 
soustředěné 
péče o přírodu 

46,50 % 38 

člověkem významně pozměněných lesních 
ekosystémů bučin a smrčin, 

zachování nebo 
postupného zlepšování 
stavu ekosystémů, 
významných z hlediska 
biologické rozmanitosti, 
jejichž existence je 
podmíněna trvalou 
činností člověka 

člověkem významně pozměněných travinných 
ekosystémů luk a pastvin, smilkových trávníků a 
nížinných až horských vřesovišť, 

člověkem významně pozměněných vodních 
ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků, 

člověkem významně pozměněných lesních 
ekosystémů bučin, suťových lesů, lužních lesů a 
smrčin, 

obnova přírodě blízkých 
ekosystémů 

člověkem významně pozměněných slatinných a 
přechodových rašelinišť, 

člověkem významně pozměněných vodních 
ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků, 

IV. Zóna 
kulturní krajiny 

1,20 % 38 

zastavěné plochy a zastavitelná území obcí s 
výskytem urbanizovaných území a na ně 
navazujících antropogenních ploch se 
sporadickou vegetací mimo sídla, určených k 
jejich udržitelnému rozvoji, neuveden 

plochy s výskytem člověkem pozměněných 
ekosystémů lesních kultur, intenzivně 
obhospodařovaných polí a luk, určených k 
trvalému využívání člověkem 

Zdroj: Vyhláška č. 42/2020 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava 

Limity v činnostech v jednotlivých zónách NP upravuje ZOPK v § 18a Režim zón národních parků. 

Obecně lze v zónách I – III provádět pouze zásahy, které nejsou v rozporu s cílem ochrany dané zóny. 

V zóně kulturní lze provádět pouze opatření a zásahy, které neohrožují předmět ochrany národního 

parku a naplňování cílů ochrany národního parku. Předmětem ochrany NP jsou přírodní ekosystémy a 

vybrané klíčové druhy vázané na přírodovědecky nejhodnotnější část horského celku Šumavy, a to ve 

všech svých vývojových stádiích a fázích. Předmětem ochrany jsou též evropsky významné druhy a typy 

evropských stanovišť, pro něž je vymezena EVL Šumava. Cílem národního parku je dosažení cílů 

u jednotlivých zón a plnit stanovené dlouhodobé cíle: 
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a) Zachování nebo postupná obnova přirozených ekosystémů včetně zajištění nerušeného 

průběhu přírodních dějů v jejich přirozené dynamice na převažující ploše území národního 

parku. 

b) Na zbývajícím území národního parku zachování nebo postupné zlepšování stavu ekosystémů, 

jejichž existence je podmíněna činností člověka, významných z hlediska biologické 

rozmanitosti. 

c) Slaďování managementů na území v kontaktu s Národním parkem Bavorský les. Vedle 

scelování a postupného rozšiřování přírodní zóny se rovněž vymezí území bez lovu. 

d) Zachování či zlepšení dochovaného stavu přírodních stanovišť a druhů, které jsou předmětem 

ochrany EVL Šumava a PO Šumava. 

Změnou zákona v roce 2017 vznikl nový institut tzv. klidových území, kterým se reguluje pohyb 

návštěvníků, s ohledem na ochranu vzácných druhů živočichů, kde se trvale vyskytují, hnízdí, vyvádějí 

mláďata, zimují, kde jsou nejcitlivější k rušení lidmi. Aktuálně platná klidová území se rozprostírají 

na území bývalých 1. zón. Již v roce 2019 byl vytvořen návrh nových klidových území, každé s podrobně 

vypracovanou zprávou s odůvodněním výběru území, s návrhem vyhrazených cest a tras a s návrhem 

omezení přístupnosti. Navržená klidová území jsou následující: 

• A – Klidové území šumavských rašelinišť 

• B – Klidové území tetřeva hlušce 

• C – Klidové zemí tetřeva hlušce pro oblast Trojmezí a Smrčiny 

• D – Klidové území tetřívka obecného, jeřába popelavého a perlorodky říční 

• E – Klidové území sokola stěhovavého  

• F – Klidové území šídlatky ostnovýtrusné 

• G – Klidové území rysa ostrovida 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

156 

Obrázek 38: Navržená klidová území v NP Šumava 

 

Zdroj: Webové stránky Národního parku Šumava, www.npsumava.cz, upraveno 

Při srovnání současných (I. zóny NP) a navrhovaných klidových území je viditelná snaha o zkompaktnění 

klidových území do větších celků, které logicky více zabezpečí předměty ochrany, pro které byl NP 

vyhlášen16.  

V roce 2011 si správa NP Šumava nechala vypracovat Studii na ochranu krajinného rázu pod názvem 

Krajina národního parku Šumava, Urbanistický a architektonický manuál Národního parku Šumava, 

s doporučeními pro obce, stavební úřady, projektanty regulačních plánů a stavebníky. Jedním ze 

zpracovatelů studie byl spoluautor na Územní studii Šumava v částech Architektonická rukověť a 

Urbanistická rukověť, které byly vypracovány v roce 201017.  

B.5.1.2. Chráněná krajinná oblast Šumava 

Základní ochranu CHKO Šumava upravuje zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, a výnos Ministerstva 

kultury č. 5954/75. Vymezení zón na území CHKO bylo stanoveno vyhláškou č. 422/2001 Sb., 

o vymezení zón ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Šumava.  

Plán péče o CHKO Šumava bych schválen v roce 2012 pod názvem Plán péče o CHKO Šumava 

pro období 2012-2027. Dosavadní způsoby ochrany se opíraly o omezení vyplývající ze ZOPK 

 

16 Souběžně s projednáváním návrhu klidových zón je řešeno proznačení nové cesty Luzenským údolím a 
kompenzační opatření s tím spojená. Tato turistická cesta protíná jádro výskytu tetřeva hlušce. Hodnocení EIA 
tuto cestu hodnotí jako záměr s významně negativním vlivem na územní celistvost a předměty ochrany EVL 
Šumava. Proto je potřeba před pokračováním v dalším projednávání návrhu klidových území nejprve uvést 
v platnost kompenzační opatření, která by negativní vliv kompenzovala.  
17 Územní studie má však daleko větší územní rozsah, řeší specifickou oblast Šumava dle PÚR zpřesněnou v rámci 
ZÚR, která zahrnuje území větší než NP a CHKO Šumava. 
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o schválené zonace a z bližších ochranných podmínek (Výnos MK ČSR čj. 5954). Dle zpracovatele Plánu 

péče se především zonace CHKO ukázala jako účinný nástroj ochrany území. Administrativními nástroji 

(stanoviska LHP, omezení hospodaření dle § 66 ZOPK, stanoviska k dotačním titulům, stanoviska a 

rozhodunutí ve správním řízení apod.), dohodami nebo finanční podporou (PPK, újmy za omezení 

hospodaření) byly řešeny vhodné způsoby lesního a zemědělského hospodaření a výstavba.  

Problémem v CHKO je především způsob zástavby – expanze větších sídel, příměstký charakter 

zástavby (sídelní kaše) se zahradami s převahou kultivarů a geograficky nepůvodních druhů, výstavba 

v dosud nezastavěné krajině. Problémem jsou nové silniční tahy, méně podřízené tvaru terénu 

s doprovodnými stavbami, a elektroenergetika. 

Zvyšujícím se problémem CHKO je zvyšující se rekreační ruch, sportovní aktivity a turistika. Dle 

zpracovatele Plánu z roku 2012 se dosud dařilo tyto činnosti koncentrovat do území, ve kterých je jejich 

rušivý vliv na předměty ochrany minimální. Problémem jsou dále sklady pohodnných hmot a olejů a 

některé malé vodní elektrárny, které nezajišťují minimální zůstatkové průtoky, nebo jejichž odběrná 

zařízení blokují migraci živočichů. Migrační bariéry způsobují další příčné obekty jako jsou jezy a hráze 

vodních nádrží. 

Plán péče dále popisuje problém myslivosti, který je ve střetu s ochranou přírody v CHKO. Problémem 

pro původní společenstva jsou invazivní druhy jako psík mývalovitý a norek americký. Dle Plánu je 

rozsah expanze některých druhů tak výrazný, že Správa NP nemá technické ani organizační možnosti 

v návrhovém období plánu péče většině expanzí účinně zabránit.  

Plán péče navrhuje zásady a konkrétní opatření pro jednotlivé lidské činnosti v tématech lesní 

hospodářství, zemědělství, myslivost, rybníkářství a sportovní rybářství, vodní hospodářství, výstavba, 

doprava a inženýrské sítě, průmysl, zacházení s odpady, těžba nerostných surovin a rašeliny a rekreace 

a turistika.  

B.5.1.3. Chráněná krajinná oblast Třeboňsko 

Základní ochranu CHKO upravuje zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, a výnos Ministerstva kultury 

č. 22737/79. Vymezení zón na území CHKO bylo stanoveno protokolem MŽP dne 3. 10. 1995 pod č. j. 

OOP/4976/95. Plán péče navrhuje úpravu hranic, zonace CHKO a novou formulaci bližších podmínek 

ochrany, které již neodráží nové poznatky a s ní související účinnou péči. AOPK ČR, SCHKO Třeboňsko by 

tak měla s MŽP spolupracovat na přípravě návrhu nového vládního nařízení a vyhlášky MŽP.  

Plán péče o CHKO byl schválen v roce 2018 pod názvem Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast 

Třeboňsko na období 2018-2027. Mezi klíčové problémy oblasti patří dle Plánu vysoká intenzita 

rybářského hospodaření, degradace mokřadů a úbytek nelesních stanovišť absencí vhodného 

maloplošného obhospodařování území. Negativní dopad na území mají vlivy související s těžbou 

nerostných surovin a rašeliny a zásahy do krajiny postupující urbanizací a zvyšující se rekreační zátěží.  

Rybí obsádky jsou ve většině produkčních rybníků z pohledu ochrany přírody příliš vysoké (v hlavních 

rybnících běžně přesahuje dle informací v Plánu hmotnost obsádek kapra 1000 kg/ha), dosahují až 

hypertrofních hodnot. Nevhodné zemědělské hospodaření je zmíněno v oblastech Suchdolsko a 

Lomnicko – rozsáhlé plochy orné půdy, v minulosti odvodněné, s minimem drobných krajinotvorných 

prvků, rozptýlené zeleně a vodních ploch a s výraznými negativními dominantami (stožáry elektrického 

vedení, stavby zemědělských areálů). Řeky Lužnice a Nežárka patří k tokům s vysokou fragmentací 
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příčnými překážkami, což má významný negativní dopad na populace vodních organizmů. Problémem 

je také nerespektování tradičního vzhledu sídel s harmonickým zakompováním do krajiny (jeden 

z předmětů ochrany CHKO). CHKO je silně zatěžováno těžbou živcové suroviny a štěrkopísků, velkým 

problémem je také průmyslová těžba rašeliny ve dvou těžebnách, opakovaně se objevují snahy o 

rozšíření těžby rašeliny na lokalitu Branský les II (50 ha lesa). V jižní části CHKO (lesní hospodářský cele 

Dolní Hvozd v k. ú. Býňov) je aktuálním problémem nelegální těžba vltavínů. Dle Plánu chybí celková 

koncepce či studie trvale udržitelného cestovního ruchu v CHKO.  

Plán péče navrhuje zásady a konkrétní opatření pro jednotlivé lidské činnosti v tématech lesní 

hospodářství, zemědělství, myslivost, rybníkářství a sportovní rybářství, vodní hospodářství, výstavba, 

doprava a inženýrské sítě, průmysl, zacházení s odpady, těžba nerostných surovin a rašeliny a rekreace 

a turistika.  

Jihočeský kraj má vypracovánu Územní studii Třeboňsko – Novohradsko, jejíž součástí je urbanistický 

a architektonický manuál, s doporučeními pro obce, stavební úřady, projektanty regulačních plánů a 

stavebníky.  

B.5.1.4. Chráněná krajinná oblast Blanský les 

Základní ochranu CHKO upravuje zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, a vyhláška ministerstva 

kultury č. 197/1989 Sb., kterou se stanovuje také zonace CHKO. Dle AOPK ČR je stávající vymezení 

hranic a zonace CHKO zastaralá a nezajišťuje účinnou ochranu území. Zřzovací výnos dále neobsahuje 

bližší podmínky, které by umožňovaly dostatečnou ochranu přírodních hodnot v území. AOPK ČR 

připravila návrh nového vymezení zón, který již byl předjednán s krajem a obcemi.  

Plán péče o CHKO v roce 2018 pod názvem Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Blanský les 

na období 2018-2027. Dle Plánu je podstatné udržení podílu stanovištně původních druhů (zejména 

jedle) a pestrosti druhové skladby při obnově lesa. S lesy ČR se daří dojednávat dohody vedoucí 

k přirozenějším lesním biotopům (vytipována řada starých bukových porostů, které budou ponechány 

do fyzického věku, bezzásahový režim v PR Kleť – 38,3 ha). Problémem pro lesní porosty jsou vysoké 

stavy zvěře, dle Plánu se však myslivost v CHKO nedostává aktuálně do významného střetu s ochranou 

přírody.  

Zmíněn je negativní vliv rybníkářství na vodní ekosystémy, vysazování geogaficky nepůvodních druhů 

ryb rybářskými organizacemi, či melioračními zásahy negativně ovlivněná povodí Křemžského a 

Chvalšinského potoka a jejich přítoků. Problémem CHKO je opět urbanizace, novým jevem je 

rozšiřování rozptýlené zástavby kolem obcí a budování satelitních sídlišť rodinných domků, novostavby 

nerespektují architektonický styl oblasti. Turistika je problematická na masivu hory Kletě a v kaňonu 

Vltavy v oblasti Dívčího Kamene, kde dochází k sešlapu vegetace, erozi a ke znečištění odpadky. Velkým 

problémem by bylo schválení návrhu varianty severního obchvatu Českého Krumlova, která zasahuje 

do CHKO.  

Plán péče navrhuje zásady a konkrétní opatření pro jednotlivé lidské činnosti v tématech lesní 

hospodářství, zemědělství, myslivost, rybníkářství a sportovní rybářství, vodní hospodářství, výstavba, 

doprava a inženýrské sítě, průmysl, zacházení s odpady, těžba nerostných surovin a rekreace a 

turistika.  
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B.5.1.5. Navrhovaná velkoplošná zvláště chráněná území 

Dle AOPK ČR se v současnosti na území kraje nepřipravuje žádné území k vyhlášení, tedy ani v původní 

koncepci ochrany přírody zmiňované Novohradské hory, které svým charakterem splňují požadavky 

pro vyhlášení CHKO, více viz kap. B.4.2.3. 

B.5.2. Maloplošná zvláště chráněná území  

Na území Jihočeského kraje se nachází 329 maloplošných zvláště chráněných území. Od roku 2007 

vzrostl jejich počet o 56 území. Od doby vyhlášení k listopadu 2021 bylo z důvodu zániku předmětů 

ochrany zrušeno 31 maloplošných zvláště chráněných území. Abecední seznam aktuálních 

maloplošných zvláště chráněných území na území Jihočeského kraje je v Příloze 3.  

Obrázek 39: Maloplošná zvláště chráněná území v Jihočeském kraji 

 

Zdroj: AOPK ČR, 2021, https://drusop.nature.cz/portal/ 

B.5.2.1. Národní přírodní rezervace a národní přírodní památky 

Nejcennější území s nejpřísnější ochranou jsou ZOPK definovány takto: „menší území mimořádných 

přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy 

významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za 

národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky“. ZOPK stanovuje 

základní podmínky ochrany NPR. NPR jsou v kompetenci AOPK ČR, v kraji Regionálního pracoviště Jižní 

Čechy, na území NP a CHKO Šumava v kompetenci Správy NP Šumava.  

https://drusop.nature.cz/portal/
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Tabulka 26: Národní přírodní rezervace na území Jihočeského kraje 

Kód  Kategorie  Správa 

2424 Boubínský prales Správa NP Šumava 

1403 Brouskův mlýn AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

2461 Čertova stěna-Luč AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

2465 Červené blato AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

407 Stará a Nová řeka AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

1149 Velká Niva Správa NP Šumava 

498 Velký a Malý Tisý AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

522 Vyšenské kopce AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

608 Žofinka AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

544 Žofínský prales AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

Zdroj: AOPK ČR, https://drusop.nature.cz/portal/, k 17. 12. 2021 

Od roku 2007 je počet NPR stejný, nebyly vyhlášeny žádné nové národní přírodní rezervace. Všechny 

výše uvedené národní přírodní rezervace mají zpracovaný aktuální plán péče. Aktuální plán pro NPR 

Stará a Nová Řeka je platný do konce roku 2021, již v pokročilé rozpracovanosti je plán péče na období 

2022-2031. 

Nejcennější přírodní úkazy na národní úrovni jsou ZOPK definovány takto: „přírodní útvar menší 

rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených 

druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či 

estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk, může orgán 

ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní památku; stanoví přitom také její bližší ochranné 

podmínky“. NPP jsou v kompetenci AOPK ČR, v kraji Regionálního pracoviště Jižní Čechy, na území NP 

a CHKO Šumava v kompetenci Správy NP Šumava. 

Tabulka 27: Národní přírodní památky na území Jihočeského kraje 

Kód  Název Správa 

1267 Blanice Správa NP Šumava 

110 Hojná voda AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

136 Chýnovská jeskyně AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

1375 Kaproun AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

1380 Kocelovické pastviny AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

1734 Krvavý a Kačležský rybník AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

1073 Luční AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

6127 Olšina Správa NP Šumava 

3411 Prameniště Blanice Správa NP Šumava 

553 Rovná AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

375 Ruda AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

381 Řežabinec AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

1288 Stročov AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

444 Terčino údolí AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

1575 U Hajnice AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

1371 Vizír AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

711 Zhejral AOPK ČR – RP SCHKO Žďárské vrchy 

https://drusop.nature.cz/portal/
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Zdroj: AOPK ČR, https://drusop.nature.cz/portal/, k 17. 12. 2021 

Od roku 2007 přibylo na území kraje 7 nových NPP, které byly dosud nechráněné, nebo chráněné dle 

již neplatného zákona jako „chráněný přírodní výtvor“, nebo chráněné jinou kategorií ochrany.  

V roce 2018 byla vyhlášena NPP Kocelovické pastviny, která byla chráněna dle již neplatného zákona 

jako „chráněný přírodní výtvor“. Takto chráněna byla do roku 2010 také NPP Ruda, do roku 2021 NPP 

Řežabinec a do roku 2016 NPP Zhejral. V roce 2015 byla vyhlášena NPP Krvavý a Kažležský rybník, 

území, které bylo od roku 1994 chráněno jako přírodní rezervace. Zcela nově byla správou NP Šumava 

v roce 2008 NPP Prameniště Blanice, v roce 2017 vyhlášena NPP Olšina.  

Všechny výše uvedené národní přírodní památky mají zpracovaný aktuální plán péče. Aktuální plán 

pro NPP Rovná je platný do konce roku 2021, nový plán je již zpracován, čeká na schválení MŽP.  

B.5.2.2. Přírodní rezervace a přírodní památky 

Přírodní rezervace je určena k ochraně ekosystémů význačných pro určitý region či geografickou oblast, 

přírodní památka chrání přírodní úkazy regionálního charakteru. Základní ochranné podmínky 

stanovuje ZOPK, mimo území CHKO a NP jsou vyhlašovány příslušnými krajskými úřady obecně 

závazným předpisem. Na území Jihočeského kraje bylo k listopadu roku 2021 vyhlášeno 113 přírodních 

rezervací a 189 přírodních památek. 

Ve Správě NP Šumava a AOPK ČR je 60 přírodních rezervací a 37 přírodních památek, ve správě 

Jihočeského kraje je 53 přírodních rezervací a 152 přírodních památek, viz Příloha 3. Plány péče o PR a 

PP se zpracovávají a průběžně aktualizují. 

B.5.2.3. Ochranná pásma zvláště chráněných území 

Dle § 37 ZOPK je ochranné pásmo vyhlašováno v případě nutnosti ochrany ZCHÚ před rušivými vlivy 

z okolÍ. V ochranném pásmu lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas 

orgánu ochrany přírody. Ochranné pásmo vyhlašuje orgán, který zvláště chráněné území vyhlásil, a to 

stejným způsobem. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, 

přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště 

chráněného území.  

Na území kraje je orgány ochrany přírody vyhlášeno 157 ochranných pásem ke 157 MZCHÚ, ochranné 

pásmo ze zákona má 171 MZCHÚ.  

Ochranné pásmo je účinným nástrojem ochrany ZCHÚ a je vhodné je vyhlašovat dle individuálních 

charakteristik území. Krom ochrany před zjevnými zásahy a činnostmi lze území stanovením 

konkrétních podmínek ochránit před plíživými účinky eutrofizace ze zemědělství a rybníkářství.  

B.5.2.4. Management zvláště chráněných území 

Samotná legislativní opatření (územní a druhová ochrana) jsou účinná v případě, že je chráněn 

bezzásahový biotop. Příkladem mohou být rezervace pralesovitého typu na Šumavě a v Novohradských 

horách. Takových zvláště chráněných území je však na území kraje poměrně málo. Mnohem častější 

jsou zvláště chráněná území, která jsou celá, nebo alespoň jejich část (mnohdy ta nejcennější), 

druhotná, to znamená, že jejich vznik byl podmíněn nějakou lidskou činností (nejčastěji odlesněním a 

https://drusop.nature.cz/portal/
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kosením, pastvou, popř. založením rybníka apod.), dlouhodobým působením této činnosti se zde ustálil 

odpovídající typ vegetace a bez pokračování této činnosti zase zpátky zanikne. Pokud je posláním 

zvláště chráněného území zachovat takový biotop, neobejde se bez řízeného managementu (péče).  

Předpoklady nezbytné pro existenci a udržení dobrého stavu území jsou následující: 

• Existence plánu péče 

• Vhodné navržení managementu v plánech péče – inventarizační průzkumy populací druhů 

(především ohrožených a vzácných) a mapování biotopů v území18  

• Vhodná realizace managementu  

Vzhledem k faktu, že jsou ZCHÚ hot spots populací druhů a zajímavých a kvalitních biotopů, je důležité 

věnovat zpracování všech plánů péče patřičnou pozornost a trvat při zadávání plánů péče na širším 

týmu odborníků. V některých případech se při realizaci plánů péče o ZCHÚ nelze vyhnout tomu, že jsou 

některé druhy podpořeny na úkor jiného (jiných). Právě to jsou případy, kdy je nutné pracovat na 

přípravě plánu péče v kolektivu a stanovit priority území. Velmi zjednodušeně řečeno, prioritu by měl 

mít druh (biotop), který nemá na jiných ZCHÚ adekvátní náhradu a druh (biotop), který je na jiném, 

pokud možno ne příliš vzdáleném ZCHÚ, hojně zastoupen. V žádném případě ale nesmí být vytvářeny 

izolované, od sebe silně vzdálené populace bez vzájemné komunikace, která by v důsledku mohla 

vyvolat narušení genetické struktury populace druhu.  

Péče o ZCHÚ je dle informací krajského úřadu plněna následujícími způsoby: 

a) prostřednictvím projektu LIFE  

b) veřejnou soutěží  

c) vlastními pracovníky krajského úřadu 

d) dlouhodobými smlouvami s vlastníky (případně nájemci) 

V roce 2007 nebyly dle původní koncepce ochrany přírody zpracovány plány péče pro 58 ZCHÚ. Plány 

péče jsou dle informací kraje v současnosti zpracovány téměř pro všechny ZCHÚ v kraji. Aktuální plány 

péče období jsou vkládány do Ústředního seznamu ochrany přírody (https://drusop.nature.cz/).   

Plány péče a realizace managementu v kraji je zajišťována především prostřednictvím rozpočtu kraje. 

Náročnější péče a zásahy pak prostřednictvím různých dotačních projektů, jako významný je zmíněný 

LIFE, dále OPŽP a Interreg. I vzhledem k narůstajícími počtu MZCHÚ je problematické navržený 

management realizovat. Je proto nutné hledat i jiné možnosti, jak realizaci managementu zajistit.  

B.5.2.5. Navrhovaná maloplošná zvláště chráněná území 

Orgán ochrany přírody kraje má v současnosti vytipovaných 15 území navržených ke zvláštní územní 

ochraně, viz tabulka níže. 

 

18 Vhodný management k jednotlivým přírodním biotopům na území ČR je uveden v Katalogu biotopů ČR, 
v aktualizovaném druhém vydání z roku 2010.  

https://drusop.nature.cz/
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Tabulka 28: Navrhovaná maloplošná zvláště chráněná území 

Název ZCHÚ Důvod vyhlášení 
Rozloha 
(ha) 

K. ú. 
Překryv s vymezeným hodnotným 
územím 

Podhorský rybník 
lokalita chráněného druhu – 
hořec hořepník, vstavač májový 

2,97 Chvalešovice  
lokalita chráněného druhu modráska 
hořcového (Phengaris alcon) 

Zbudovská mokřina 
lokalita chráněného druhu – 
vstavač májový 

6,35 Dívčice 
mokřad regionálního významu, 
R.CB.02 Dívčické rybníky, PO 
Českobudějovické rybníky 

Malenice 
geologická zajímavost většího 
významu – granátický migmatit 

0,50 Malenice - 

Radany 
lokalita zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů 

26,34 Kloub - 

Těchlov 
lokalita zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů 

24,31 
Černá v 
Pošumaví 

- 

Sýkorka 
lokalita chráněného druhu – 
hořec hořepník 

0,68 Turovec - 

Starý rybník u 
Kvasejovic 

lokalita zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů 

5,77 
Kvasejovice 
u Soběslavi 

- 

Lom U obrázku 
lokalita zvláště chráněných druhů 
živočichů, geologická lokalita 
většího významu 

0,38 Údraž - 

Bílý kámen 
lokalita chráněného druhu – 
vstavač májový 

39,67 Mečichov 
lokalita chráněného druhu modráska 
hořcového (Phengaris alcon) 

Čakovecké rybníky 
lokalita chráněného druhu – 
vstavač májový 

1,24 Čakovec - 

Dvorčice 
lokalita zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů 

4,85 Kočín - 

Hradní strouha 
lokalita zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů 

2,65 Litoradice 
mokřad lokálního významu, L.CB.17 
Hradní strouha 

Zvíkov 
lokalita chráněného druhu – 
vstavač májový 

1,24 
Zvíkov u 
Lišova 

- 

Mechový rybník 
lokalita zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů 

6,38 Lidéřovice 
mokřad lokálního významu, L.JH.31 
Mechový rybník 

Blanice na Poříčí 
lokalita zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů 

15,53 Bavorov 
mokřad lokálního významu, L.PT.21 
Blanice - spodní tok 

Zdroj: Krajský úřad Jihočeského kraje, 2021 

Velice zajímavou lokalitou směrem do budoucna je aktivní lom Jehnědno, který je již jako přírodní 

památka vyhlášen. Spoluprací s těžařskou společností je zajišťován monitoring druhů a péče a tvorba 

o nové biotopy. Vzhledem k probíhající těžbě v území není vyloučeno možné další rozšíření chráněného 

území.  

B.5.3. Soustava Natura 2000 

Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky významných 

lokalit. Natura 2000 je největší soustava chráněných území na světě, kterou všechny členské státy 

Evropské Unie vytvářejí na svém území podle jednotných pravidel, dle směrnice „o ptácích“19 z roku 

1979 a dle směrnice „o stanovištích“20 z roku 1992, které jsou implementovány do ZOPK. Tyto směrnice 

 

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně volně 
žijících ptáků („směrnice o ptácích“) 
20 Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
(„směrnice o stanovištích“)  
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ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají 

být lokality soustavy Natura 2000 vymezeny. Tyto druhy či typy přírodních stanovišť mohou být 

označené jako „prioritní“. Pro prioritní druhy a typy přírodních stanovišť platí přísnější kritéria ochrany 

než pro ostatní, neprioritní, viz vyhláška č. 166/2005 Sb., v platném znění. 

V rámci soustavy Natura 2000 jsou chráněny velkou měrou druhy a stanoviště, které se na území ČR 

vyvinuly díky lidskému hospodaření a jejich přítomnost je podmíněna jeho pokračováním (např. kosení, 

pastva).  Soustava Natura 2000 počítá s člověkem jako partnerem. Cílem soustavy Natura 2000 není 

zcela vyloučit vliv člověka v lokalitách. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mohou mít negativní 

vliv na předměty ochrany. Pro všechny koncepce nebo záměry, které by samostatně či ve spojení s 

jinými mohly významně ovlivnit území soustavy Natura 2000, je proto třeba vypracovat hodnocení 

vlivů koncepcí a záměrů na EVL a PO, tzv. naturové hodnocení, který zadává orgán ochrany přírody, 

v Jihočeském kraji jsou kompetentními orgány ochrany přírody k Natuře 2000 Krajský úřad Jihočeského 

kraje, AOPK ČR – RP Jižní Čechy, Správa NP, Újezdní úřad Boletice a MŽP (EVL Boletice).  

Pro péči o EVL a PO jsou zpracovávány tzv. souhrny doporučených opatření (SDO), které stanovují cíle 

ochrany EVL a PO pro jednotlivé předměty ochrany, a to na základě posouzení aktuálního a 

potenciálního stavu. V SDO jsou navrhována optimální (a často i konkrétně lokalizovaná) péče k jejich 

dosažení. Na rozdíl od plánů péče nejsou SDO stanoveny obecně právním předpisem (vyhláška MŽP 

č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 

chráněných území), ale řídí se „metodickými listy“ Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zajištění 

součinnosti hospodařících subjektů a sledování stavu předmětů ochrany je koncepčního charakteru a 

mělo by být iniciováno z centrální úrovně, tj. z úrovně MŽP, které je zodpovědné za řádnou 

implementaci směrnice „o stanovištích“ a směrnice „o ptácích“. Pilotním krokem v tomto směru, který 

by měl významně přispět k řešení obou zmíněných problematik, bude zejména realizace 

„Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice“ (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-

IP: N2K Revisited) v letech 2019-2026, právě s koordinací ze strany MŽP. V rámci projektu by mělo dojít 

mj. ke zmíněnému monitoringu a zhodnocení stavu předmětů ochrany, revizi cílů ochrany na úrovni 

lokalit, prioritizaci opatření péče a hodnocení jejích dopadů na předměty ochrany, zintenzivnění 

komunikace s vlastníky a mobilizaci potřebných finančních zdrojů. Významným komplementárním 

projektem financovaným z Operačního programu Životní prostředí bude projekt AOPK ČR zaměřený na 

aktualizaci Informačního systému ochrany přírody „Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR 

– nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů“. 

B.5.3.1. Ptačí oblasti 

Na základě směrnice o ptácích jsou vymezovány ptačí oblasti (PO) pro ochranu vybraných ptačích 

druhů z přílohy I směrnice, a navíc pravidelně se vyskytujících stěhovavých ptáků v daném členském 

státě. V této směrnici jsou uvedeny druhy, které jsou ohrožené vyhynutím nebo citlivé vůči specifickým 

změnám na stanovišti, případně druhy s málo početnými populacemi, prostorově omezeným místním 

rozšířením nebo vyžadující zvláštní pozornost z důvodu specifického charakteru jejich stanoviště 

v rámci území členských států EU. Seznam druhů ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti na území 

ČR, je uveden v nařízení vlády č. 51/2005 Sb. Na rozdíl od směrnice o stanovištích, směrnice o ptácích 

nestanovuje kritéria výběru lokalit, nicméně musí být uplatněna odborná ornitologická kritéria (zejm. 

koncept Významných ptačích území).  

https://www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/natura-2000/ptaci-oblasti/
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Jednotlivé ptačí oblasti jsou v ČR vymezovány vždy samostatně formou nařízení vlády. V nařízení vlády 

jsou specifikovány činnosti, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. 

V Jihočeském kraji se nachází či do něj zasahuje 9 ptačích oblastí. Od roku 2007 byly vyhlášeny PO 

Českobudějovické rybníky a PO Dehtář.  

Tabulka 29: Ptačí oblasti a jejich charakteristika 

Kód Název 
Rozloha 
(ha) 

Předmět ochrany Orgán ochrany přírody 

2306 Boletice 23 565,2 

datlík tříprstý (Picoides tridactylus); chřástal polní (Crex 
crex); jeřábek lesní (Bonasa bonasia); kulíšek nejmenší 
(Glaucidium passerinum); skřivan lesní (Lullula arborea) a 
jejich biotopy  

Krajský úřad Jihočeského 
kraje, Ministerstvo 
životního prostředí, Správa 
NP Šumava, Újezdní úřad 
Boletice 

5328 
Českobudějo
vické rybníky 

6 362,1 

husa velká (Anser anser); kopřivka obecná (Anas 
strepera); kvakoš noční (Nycticorax nycticorax); rybák 
obecný (Sterna hirundo); slavík modráček 
středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) a jejich 
biotopy 

Krajský úřad Jihočeského 
kraje 

5329 Dehtář 351,9 

husa velká (Anser anser); rybák obecný (Sterna hirundo) 
zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy 
těchto ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a 
zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů 
ve stavu příznivém z hlediska ochrany 

Krajský úřad Jihočeského 
kraje 

2292 
Hlubocké 
obory 

3 321,6 
lejsek bělokrký (Ficedula albicollis); strakapoud 
prostřední (Dendrocopos medius) a jejich biotopy 

Krajský úřad Jihočeského 
kraje 

2285 
Novohradsk
é hory 

9 052,5 
datlík tříprstý (Picoides tridactylus); jeřábek lesní (Bonasa 
bonasia) a jejich biotopy 

AOPK ČR - RP Jižní Čechy, 
Krajský úřad Jihočeského 
kraje 

2280 Řežabinec 111,0 husa velká (Anser anser) a její tahové shromaždiště AOPK ČR - RP Jižní Čechy 

2298 Šumava 97 493,0 

čáp černý (Ciconia nigra); datel černý (Dryocopus 
martius); datlík tříprstý (Picoides tridactylus); chřástal 
polní (Crex crex); jeřábek lesní (Bonasa bonasia); kulíšek 
nejmenší (Glaucidium passerinum); sýc rousný (Aegolius 
funereus); tetřev hlušec (Tetrao urogallus); tetřívek 
obecný (Tetrao tetrix) a jejich biotopy 

Správa NP Šumava 

2297 Třeboňsko 47 360,3 

čáp černý (Ciconia nigra); datel černý (Dryocopus 
martius); husa velká (Anser anser); kopřivka obecná 
(Anas strepera); kulíšek nejmenší (Glaucidium 
passerinum); kvakoš noční (Nycticorax nycticorax); 
ledňáček říční (Alcedo atthis); lelek lesní (Caprimulgus 
europaeus); lžičák pestrý (Anas clypeata); moták pochop 
(Circus aeruginosus); orel mořský (Haliaeetus albicilla); 
rybák obecný (Sterna hirundo); skřivan lesní (Lullula 
arborea); slavík modráček středoevropský (Luscinia 
svecica cyanecula); strakapoud prostřední (Dendrocopos 
medius); sýc rousný (Aegolius funereus); včelojed lesní 
(Pernis apivorus); volavka bílá (Egretta alba); žluna šedá 
(Picus canus) a další a jejich biotopy 

AOPK ČR - RP Jižní Čechy, 
Krajský úřad Jihočeského 
kraje 

2290 
Údolí Otavy 
a Vltavy 

18 368,1 
kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum); výr velký 
(Bubo bubo) a jejich biotopy 

Krajský úřad Jihočeského 
kraje, Krajský úřad 
Středočeského kraje 

Zdroj: AOPK ČR, https://drusop.nature.cz/portal/, k 17. 12. 2021  

Sledování stavu ptačích oblastí (dle § 45f ZOPK) je částečně plněno i krajem prostřednictvím spolupráce 

s Českou společností ornitologickou (ČSO) a AOPK ČR. ČSO provozuje databázi zabývající se 

pozorováním ptáků (AVIF) a dlouhodobými monitorovacími programy JPSP (Jednotný program sčítání 

ptáků) a LSD (Liniové sčítání druhů). Vhodná opatření pro udržení či zlepšení stavu předmětů ochrany 

https://drusop.nature.cz/portal/
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jsou definována v souhrnech doporučených opatření pro konkrétní ptačí oblasti nebo v plánech či 

zásadách péče o zvláště chráněná území, která jsou v překryvu s danou ptačí oblastí. 

B.5.3.2. Evropsky významné lokality 

Na základě směrnice o stanovištích jsou vyhlašovány evropsky významné lokality (EVL) pro vybrané 

evropsky významné druhy a typy přírodních stanovišť, které jsou uvedené v přílohách I a II směrnice 

„o stanovištích“. Evropsky významné lokality (EVL) v ČR jsou shrnuty do tzv. národního seznamu, který 

je jako celek schválen vládou a publikován v podobě nařízení vlády č. 318/2013 Sb., ve znění novelizace 

č. 29/2020 Sb.  

V EVL lokalitách jsou chráněny nejen přírodní stanoviště, ale také druhy, které mají deštníkový 

charakter. To znamená, že péče o tato území prospívá zároveň řadě dalších druhů rostlin či živočichů, 

které mají podobné nároky na přírodní prostředí, ve kterém se přirozeně vyskytují.  

Na území kraje se nachází či do něj zasahuje 102 evropsky významných lokalit, oproti roku 2007 se 

zvýšil počet EVL o 37. Od doby vyhlášení EVL k listopadu 2021 bylo z důvodu zániku předmětů ochrany 

zrušeno v kraji 14 evropsky významných lokalit. 

Ochrana EVL je v ČR zajišťována 3 způsoby: 

• Zvláště chráněným územím21 (§ 45c, odst. 4 ZOPK) – nejčastěji v podobě přírodní památky či 

přírodní rezervace, viz § 14 ZOPK. Uzavření smluvní ochrany (§ 39 ZOPK) nahrazuje vyhlášení 

ZCHÚ. 

• Smluvní ochranou (§ 39 ZOPK) – orgán ochrany přírody uzavírá smlouvu dle § 39 ZOPK 

s vlastníkem(y) pozemků v EVL za účelem zajištění ochrany EVL. Smluvní ochrana nahrazuje 

ochranu prostřednictvím ZCHÚ. 

• Základní ochranou (dle § 45c, odst. 2 ZOPK) – tato forma ochrany je uplatněna pro všechny 

EVL nebo jejich části, které jsou vyhlášeny nařízením vlády dle § 45c, odst. 1 a které nejsou 

chráněny prostřednictvím zvláště chráněného území (dle části třetí ZOPK) nebo smluvní 

ochranou (§ 39 ZOPK). 

Postup při výběru vhodné formy ochrany EVL byl uveden v metodickém materiálu AOPK ČR z roku 

2009, který byl vytvořen k novému nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky 

významných lokalit č. 318/2013 Sb., které natrvalo ukotvilo ochranu EVL dle § 45c, odst. 2 ZOPK. 

Zjednodušeně je vhodné území EVL chránit (či jeho část) prostřednictvím ZCHÚ v těchto případech: 

• pokud by absence speciálního managementu vedla k poškození nebo zhoršení stavu předmětu 

ochrany (speciálním management se nemyslí běžný způsob hospodaření, u kterého se 

předpokládá jeho kontinuální pokračování) 

• pokud se jedná o zranitelnou lokalitu – tzn. existuje u ní zvýšené riziko poškození předmětů 

ochrany třetí osobou 

 

21 Kategorie ZCHÚ, které je potřeba na území EVL vyhlásit, stanovuje nařízení vlády č. 318/2013 Sb., v aktuálním 
znění, v kolonce „Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území“ (do této kolonky nejsou vyplňovány kategorie 
ZCHÚ, které jsou již v EVL vyhlášeny a které již ochranu EVL zajišťují). Příslušná kategorie ZCHÚ je v NV uvedena 
v případě, že je základní ochrana nedostatečná pro zajištění ochrany předmětů ochrany EVL (§ 45c, odst. 4 ZOPK). 
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Formou zvláště chráněného území je v kraji chráněno 91 EVL (do počtu jsou zahrnuty i EVL, které jsou 

touto formou chráněny jen částečně), smluvní ochranou jsou chráněna 4 EVL, viz kap. níže. Výčet EVL 

s předměty ochrany a formou ochrany je uveden v Příloze 4.  

U 6 EVL byl zjištěn rozdíl mezi navrhovanou kategorií ochrany v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., 

v aktuálním znění, a vyhlášenou kategorií zvláště chráněného území orgánem ochrany přírody, viz 

tabulka níže. 

Tabulka 30: Evropsky významné lokality s nesouladem mezi navrhovanou a vyhlášenou kategorií ochrany ZCHÚ  

Kód Název Navrhovaná kategorie ZCHÚ v NV Překryv s vyhlášenou kategorií ZCHÚ 

2634 Boletice NPR – část 

CHKO Blanský les; CHKO Šumava; NPP 
Olšina; NPP Prameniště Blanice; PO 
Boletice; SCHÚ Boletice; PR Na 
Mokřinách; PR Pod Farským lesem 

5399 Koštěnický potok PP PO Třeboňsko 

5412 Rybník Motovidlo PP PO Českobudějovické rybníky 

5413 Rybník Růže PP - 

5416 Tejmlov-Nad Zavírkou PR – část, PP – část PR Nad Zavírkou 

5420 Velký Hodonický rybník PP - 

Zdroj: nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit; AOPK ČR, 
https://drusop.nature.cz/portal/, k 20. 12. 2021 

Na území EVL Boletice není žádné území vyhlášeno jako národní přírodní rezervace, Koštěnický potok 

a Rybník Motovidlo jsou pouze součástí ptačích oblastí, nejsou vyhlášeny jako ZCHÚ, Rybník Růže a 

Velký Hodonický rybník nejsou dosud chráněny žádnou formou územní ochrany, EVL Tejmlov-Nad 

Zavírkou je chráněno prostřednictvím pouze přírodní rezervace, část, která by byla chráněna 

prostřednictvím přírodní památky, nebyla vyhlášena. 

V období od září 2011 do prosince 2015 byl realizován projekt AOPK ČR s názvem „Příprava souhrnů 

doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice“, financovaný z prostředků 

Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.1 - “Implementace a péče o území soustavy 

Natura 2000“, jehož výstupem byly souhrny doporučených opatření pro 1066 evropsky významných 

lokalit. V souvislosti s novelizacemi národního seznamu je od roku 2016 AOPK ČR realizován projekt 

„Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice“, který 

má být ukončen v roce 2023. V rámci projektu jsou připravovány SDO pro nové EVL a aktualizovány 

SDO pro EVL, kde došlo ke změnám. Souhrny doporučených opatření jsou zpracovávány Agenturou 

ochrany přírody a krajiny na základě pověření MŽP. Tak je zajištěna jejich odbornost a jednotná 

struktura na národní úrovni.   

B.5.4. Smluvně chráněná území 

Smluvní ochranu lze dle § 39 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, použít na evropsky významné 

lokality, památné stromy, ale také pro území se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou 

zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v rámci příslušné biogeografické oblasti nebo 

stanoviště vzácných či ohrožených druhů živočichů a rostlin, které nejsou ještě dle ZOPK chráněny. Dle 

Ústředního seznamu ochrany přírody se v Jihočeském kraji nachází 4 smluvně chráněná území, viz 

tabulka níže.  

https://drusop.nature.cz/portal/
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Tabulka 31: Smluvně chráněná území na území Jihočeského kraje 

Kód  Název  
Výměra 
(ha)  

příslušný OOP 
Datum 
účinnosti 

Překryv s CHÚ 
Výměra překryvu 
(ha) 

5623 Boletice 8345,81 
Ministerstvo 
obrany 

28.06.2016 

EVL Boletice  8335,99 

EVL Šumava 1,70 

PO Boletice 8345,81 

5891 
Kratochvíle-
zámek 

0,07 Krajský úřad JČK 30.04.2009 
EVL Kratochvíle-
zámek 

0,07 

5622 Polná 0,76 
Ministerstvo 
životního prostředí 

19.02.2009 
EVL Polná 0,56 

PO Boletice 0,76 

5892 
Prachatice-
kostel 

0,09 Krajský úřad JČK 28.04.2009 EVL Prachatice-kostel 0,09 

Zdroj: AOPK ČR, https://drusop.nature.cz/portal/ 

SCHÚ Boletice se nachází ve východní části Vojenského újezdu Boletice. Vojenský újezd Boletice je 

vševojskovým újezdem, který umožňuje provádět výcvik jednotek pozemních sil ve střelecké a taktické 

přípravě, výcvik v řízení vozidel a výcvik jednotek mírových sil. Jako jediný na území Čech umožňuje 

provádět výcvik v překonávání vodní překážky. VÚj Boletice je od 1. 1. 2016 bez obyvatel. Díky 

specifickému využívání území je oblast vojenského újezdu bohatá na cenná přírodní stanoviště a druhy. 

Již od roku 2005 je celé SCHÚ součástí PO a EVL Boletice, tedy je již dlouho zajištěna ochrana území, 

ale teprve v roce 2016 byly pro území vypracovány souhrny doporučených opatření, stanovena péče 

o území.  

SCHÚ bylo vyhlášeno z důvodu ochrany těchto stanovišť a druhů: 

• 91E0 – smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae),  

• 9110 – bučiny asociace Luzulo-Fagetum,  

• 9130 – bučiny asociace Asperulo-Fagetum,  

• 9180 – lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích,  

• 3150 – přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,  

• 6410 – bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion 

caeruleae),  

• 6430 – vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně,  

• 6510 – extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 

nemoralis),  

• 7140 – přechodová rašeliniště a třasoviště,  

• 8220 – chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů,  

• 7120 – degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy),  

• 6230 – druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a 

v kontinentální Evropě v podhorských oblastech),  

• střevlík Ménétriesův (Carabus menetriesi pacholei),  

• vranka obecná (Cottus gobio), popelivka sibiřská (Ligularia sibirica),  

• rys ostrovid (Lynx lynx), modrásek bahenní (Maculinea nausithous),  

• modrásek očkovaný (Maculines teleius),  

• perlorodka říční (Margaritifera margaritifera). 

https://drusop.nature.cz/portal/
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SCHÚ Kratochvíle – zámek je smluvně chráněn z důvodu ochrany letní kolonie netopýra velkého 

v půdních prostorách zámku. Prostřednictvím této smluvní ochrany je zajištěna ochrana EVL, která zde 

byla vyhlášena v roce 2005. V roce 2018 byly pro EVL zpracovány souhrny doporučených opatření.  

SCHÚ Polná bylo vyhlášeno v roce 2009 nad obcí Polná na Šumavě, která byla znovuobnovena k 1. 1. 

2016 zmenšením Vojenského újezdu Boletice. Od roku 2016 je tedy území SCHÚ Polná mimo vojenský 

újezd. Péče o území je v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Území je chráněno z důvodu 

výskytu populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica). Převážná část 

území je vyhlášena jako EVL Polná. V roce 2016 byly pro území EVL vypracovány souhrny doporučených 

opatření. 

SCHÚ Prachatice – kostel je smluvně chráněn z důvodu ochrany letní kolonie netopýra velkého v boční 

věži kostela sv. Jakuba v Prachaticích. Prostřednictvím této smluvní ochrany je zajištěna ochrana EVL, 

která zde byla vyhlášena v roce 2005. V roce 2018 byly pro EVL zpracovány souhrny doporučených 

opatření.  

B.6. DRUHOVÁ OCHRANA PŘÍRODY, PAMÁTNÉ STROMY 

B.6.1. Migrační prostupnost území a fragmentace krajiny 

K ochraně migrační prostupnosti území v rámci územního plánování slouží vymezená spojitá síť 

biotopů pod názvem Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (dále BVS), které 

mohou zajišťovat přežívání a migraci vybraných velkých savců (rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný 

a los evropský). Tato vrstva vznikla v rámci projektu „Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických 

ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“ (EHP-CZ02-OV-1-028-2015). Výše uvedené druhy jsou 

deštníkovými druhy, zajištěním jejich územních nároků na přežívání a migraci budou zajištěny nároky 

dalších lesních druhů. Podklad je AOPK ČR od ledna 2020 poskytován ve formě jedné spojité polygonové 

gisové vrstvy (shp) jako územně analytický podklad (ÚAP) dle novelizované vyhlášky 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 

plánovací činnosti jako jev 36b a nahrazuje dříve poskytované vrstvy Migračně významné území, 

Dálkový migrační koridor a Místo omezení dálkového migračního koridoru, poskytované v minulosti 

v rámci ÚAP jako jevy 119 B, C a D.   

BVS se z důvodu potřeby diferencované ochrany vnitřně člení na tři části, viz obrázek níže: 

1. Jádrová území – jde o oblasti, které svojí rozlohou a biotopovými charakteristikami umožňují 

rozmnožování minimálně jednoho z vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. 

Minimální rozloha jádrových území proto vychází z údajů o velikosti domovských okrsků 

předmětných druhů, měla by činit alespoň 300 km2 (pokud jedno jádrové území tvoří funkční 

celek se sousedním územím, může se jejich plocha sčítat). Součástí jádrových území nejsou 

zastavěná území. S ohledem na svoji rozlohu zahrnují jádrová území jak plochy přírodního 

charakteru, tak i zemědělsky využívanou krajinu. Proto mohou být tato území dále vnitřně 

členěna tak, aby bylo možné zajistit jejich diferencovanou ochranu. 

2. Migrační koridory – představují nedílnou součást biotopu vybraných zvláště chráněných druhů 

velkých savců. Propojují oblasti vhodné pro rozmnožování (jádrová území) tak, aby umožnily 

migrační spojení, a to v minimální míře, která ještě zajistí dlouhodobé přežití jejich populací. 
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3. Kritická místa – jde o místa, která jsou součástí migračních koridorů nebo jádrových území, kde 

je zároveň průchodnost biotopu významně omezena, nebo kde hrozí, že k omezení 

průchodnosti může v blízké budoucnosti dojít. V případě jádrových území jsou kritická místa 

vymezena tam, kde hrozí ztráta konektivity uvnitř jádrového území. Negativní zásah do 

kritického místa může znamenat přerušení celého dílčího úseku migračního koridoru nebo 

významné omezení funkčnosti jádrového území.  

Biotop se vztahuje na následující vybrané druhy velkých savců: vlka obecného, rysa ostrovida, medvěda 

hnědého a losa evropského. Mimo medvěda hnědého se v Jihočeském kraji vyskytují všechny výše 

uvedené druhy. Všechny tyto druhy mají specifické nároky na svůj biotop a součástí jejich životní 

strategie jsou migrace na velké vzdálenosti, které jsou nezbytné pro jejich přežití na našem území. 

Biotop předmětných druhů byl vymezen v nezbytném (minimálním) rozsahu zajišťujícím jejich trvalou 

existenci na našem území, proto by mělo být cílem orgánů ochrany přírody zajistit ochranu jádrových 

území a migračních koridorů před negativními činnostmi a vlivy a nezhoršit, naopak vhodnými 

opatřeními zlepšit prostupnost kritických míst.  

Obrázek 40: Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců na území Jihočeského kraje 

 

Zdroj: AOPK ČR, staženo ke dni 14. 9. 2021 

Jádrovými územími v kraji jsou velkoplošná zvláště chráněná území, Vojenský újezd Boletice a 

Novohradské hory. Migraci vybraných druhů savců se snaží zabezpečit síť migračních koridorů, které 

byly vymezeny na základě znalostí o migračních trasách a terénním průzkumu, snahou výše uvedeného 

projektu bylo propojovat přírodě blízké ekosystémy a vyhýbat se ekosystémům značně antropogenně 
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pozměněným. Přesto bylo v kraji identifikováno 38 kritických míst migrace, kde je migrační 

prostupnost území značně selektivní až málo pravděpodobná. 

Tabulka 32: Kritická místa migrace na území Jihočeského kraje 

Kód BVS Název BVS 
Důvod ztížené migrační prostupnosti 

Dálnice Silnice Železnice Oplocení Zástavba Vodní plocha Bezlesí 

449 Bukovec 0 1 0 0 0 0 1 

446 Dolní Bukovsko 0 1 0 0 0 0 1 

425 Dráchov 1 1 1 0 1 1 1 

427 Hosín 0 1 0 1 0 1 1 

428 Hosín 0 1 0 0 0 0 1 

430 Jivno 0 1 0 0 0 0 1 

432 Kamenný Újezd 0 1 1 1 1 1 1 

436 Kaplice 0 1 0 0 0 0 0 

421 Košice 0 1 1 0 0 1 1 

422 Košice 1 1 0 0 0 0 1 

460 Lipno nad Vltavou 0 1 0 0 1 1 1 

424 Myslkovice 1 1 1 0 0 1 1 

448 Nebřehovice 0 1 0 0 0 0 1 

443 Němětice 0 1 1 0 0 1 1 

459 Neplachov 0 1 1 0 0 0 1 

435 Netřebice 0 1 1 0 0 0 1 

437 Netřebice 0 1 0 0 0 0 1 

417 Olešná 0 0 0 0 0 1 1 

418 Písek 0 1 0 0 0 0 1 

444 Písek 0 1 0 0 1 0 1 

445 Písek 0 1 0 0 1 0 0 

433 Pištín 0 1 0 0 0 0 1 

423 Planá nad Lužnicí 1 1 0 0 0 1 1 

473 Přechovice 0 1 1 0 0 0 0 

416 Rakovice 0 1 0 0 0 0 1 

447 Rančice 0 1 1 1 0 0 1 

426 Rodvínov 0 1 0 0 0 0 0 

420 Řípec 1 1 1 0 1 1 1 

438 Skoronice 0 1 0 0 0 0 1 

442 Strunkovice 0 1 1 0 1 1 1 

440 Suchdol 0 1 0 0 0 0 1 

458 Sviny 0 1 1 0 0 0 1 

431 Štěpánovice 0 1 0 0 0 0 1 

419 Temelín 0 1 0 0 0 0 1 

434 Těšovice 0 1 0 0 1 0 1 

441 Trojany 0 1 0 0 0 0 1 

429 Vitín 0 1 1 0 0 0 1 

439 Zdíky 0 1 0 0 0 0 1 

Zdroj: AOPK ČR, staženo ke dni 14. 9. 2021 
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Problémem pro migrační prostupnost v kraji jsou především frekventované silnice I. a II. třídy a bezlesí. 

Uvedená vrstva není pouze podkladem pro územní plánování, ale také podkladem pro současné změny 

v krajině – zlepšení prostupnosti kritických míst, situování zalesnění v krajině do migračních koridorů.  

AOPK ČR eviduje kolizní místa na komunikacích s obojživelníky, plazi a vydrami, tedy kritické silniční 

úseky, kde dochází k migraci těchto taxonů. Některé úseky již byly zajištěny v podobě umístění trvalých 

bariér, či pravidelně prováděného transferu. Evidence míst je uvedena na stránkách AOPK ČR, 

https://aopkcr.maps.arcgis.com.   

AOPK ČR a MŽP stanovili pro potřeby územního plánování seznam národně významných druhů a 

vytvořili vrstvu jejich lokalit, která je poskytována pro ÚAP, konkrétně se jedná o jev 36. Kritéria řadí 

mezi národně významné druhy druhy záchranných programů a druhy ohrožené, s omezeným výskytem 

a těžištěm mimo chráněná území. U všech druhů je nezbytnou podmínkou jasná vazba na biotop. Tento 

podklad je důležitý pro ochranu lokalit před negativními činnostmi a vlivy. Na území kraje je vymezeno 

432 polygonů s výskytem druhu národního významu, které by měly být chráněny před ničením a 

fragmentací, viz obrázek níže.  

Obrázek 41: Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

 

Zdroj: AOPK ČR, staženo ke dni 14. 9. 2021  

Z hlediska taxonomických skupin bylo nejvíce lokalit vymezeno pro cévnaté rostliny (261). Dále byly 

vymezeny pro ptáky (74), hmyz (56), pro ryby (20), pro ostatní bezobratlé (19), pro savce (sysla 

https://aopkcr.maps.arcgis.com/


„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

173 

obecného) dvě lokality – zatravněná rekreační plocha u vodní nádrže Osika a plocha v blízkosti letiště 

ve Strakonicích.  

Fragmentace krajiny je závažným problémem pro populace druhů rostlin a živočichů. Zástavbou, ať už 

plošnou či liniovou, dochází buď k přímému zániku biotopů a zániku populací, či k rozdělení obývaného 

biotopu (fragmentaci) na drobnější biotopy, které již nejsou schopny poskytnout potřebné prostředí 

pro přežívání populací. U malých izolovaných populací může docházet dlouhodobě ke genetickým 

problémům (větší výskyt příbuzenského rozmnožování (inbreeding), větší pravděpodobnost vzniku 

školidvých mutací aj.), obecně se u těchto populací snižuje schopnost přizpůsobování se rušivým vlivům 

a změnám životního prostředí. Izolované populace jsou tedy oproti propojeným populacím více 

náchylné k jakýmkoli výkyvům prostředí, přechodně zhoršeným podmínkám nebo přírodním 

katastrofám. 

Problémem je především buď zcela přerušená, nebo ztížená komunikace (migrace) jedinců mezi 

rozdělenými biotopy. Zamezení fragmentace krajiny je jedním z hlavních cílů státní ochrany přírody. 

Konektivitu přírodního prostředí se snaží zajistit územní systém ekologické stability (ÚSES), který však 

propojuje jen určité typy prostředí a který mnohdy zajišťuje spíše nezastavitelnost území než ochranu 

stávajících hodnot. Proto je pro potřeby územního plánování poskytována AOPK ČR vrstva biotopů, 

které by měly být chráněny před ničením a fragmentací, viz kap. B.4.6.1 Přírodní biotopy na území 

kraje. Pro lesní biotopy existuje výše uvedená vrstva Biotop vybraných zvláště chráněných druhů 

velkých savců. Problémem je také konektivita nelesních ekosystémů, která není doposud žádným 

konceptem řešena, lze se však inspirovat projektem „Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických 

ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“ (EHP-CZ02-OV-1-028-2015), 

https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/, který 

zpracoval metodiku ochrany krajiny před fragmentací i z hlediska nelesních druhů. 

Fragmentace krajiny má dopady druhově selektivní, obecně lze říci, že jsou nejcitlivější druhy 

s omezenou pohyblivostí (obojživelníci, plazi, korýši aj.), druhy s požadavky na rozsáhlý životní prostor 

(velcí savci, řešeno) nebo druhy se silnou závislostí na určitý typ prostředí (specifické podloží, 

hydrogeologie). Opatření k eliminaci fragmentace krajiny nejen pro velké druhy savců lesních 

ekosystémů jsou dostupné na stránkách AOPK ČR, viz výše uvedený projekt.   

Významnou změnou od doby vzniku původní koncepce je především výstavba dálnic a rychlostních 

komunikací a výstavba rozsáhlých rekreačních a logistických areálů. Již Od roku 2006 existují technické 

podmínky pro Ředitelství silnic a dálnic pod názvem „Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic 

a silnic pro volně žijící živočichy“, které se snaží v rámci budování nových staveb řešit i migrační 

prostupnost území. Problémem jsou především frekventované silnice I. a II. třídy, které byly postaveny 

před přijetím těchto podmínek a na kterých se nenachází žádné migrační objekty či opatření. 

Problémem je dále nový trend budování nových rodinných domů v krajině, které se taktéž mohou stát 

překážkou v migraci určitých druhů živočichů. Migrační prostupnost území a fragmentace krajiny 

nemají explicitní podporu v ZOPK a je na individuálním posouzení orgánů ochrany přírody, jak 

jednotlivé záměry posuzovat. Právě proto by této problematice měla být věnována zvýšená pozornost 

a koordinace s odborníky ze Správy NP a AOPK ČR.  

https://www.ochranaprirody.cz/druhova-ochrana/ehp-fondy/ehp-40-fragmentace-krajiny/
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B.6.2. Obecná ochrana rostlin a živočichů 

Obecnou ochranu druhů vymezuje § 5 ZOPK (včetně § 5a, který v rozšířené míře chrání ptáky).  

Obecnou ochranou druhů se chrání všechny druhy rostlin a živočichů. Kromě zmíněného § 5a, který se 

vztahuje na ptáky na úrovni jednotlivce (i vejce, hnízda ...), se obecná ochrana na jedince nevztahuje, 

smysl spočívá v zabránění vyhynutí populací. To je mimořádně důležité především u regionálně 

izolovaných malých populací, vázaných na konkrétní biotopy nebo geograficky ohraničená menší 

území. V tomto směru jsou nejúčinnějším vodítkem při ochraně vzácných druhů červené seznamy 

rostlin a živočichů. V České republice došlo v roce 2017 ke sjednocení červených seznamů, včetně 

nomenklatury stupně ohrožení druhů, která vyplývá z mezinárodní klasifikace červených seznamů IUCN. 

Toto sjednocení významně usnadnilo práci s nimi především pracovníkům veřejné správy a také 

osobám, provádějícím různé formy hodnocení záměrů a koncepcí (především podle zákona 

č. 101/2000 Sb., o provádění hodnocení). Kvalitní seznamy jsou schopny podstatně rychleji reagovat 

na reálný stav flóry a fauny a poskytovat objektivní pohled na skutečné ohrožení rostlin a živočichů. 

Takové červené seznamy, pokud budou pravidelně (cca v cyklu 5 let) revidovány, by velmi napomohly 

OOP v rozhodovací činnosti a stanovení druhů skutečně ohrožených.  

Pro menší regiony mohou být nápomocné regionální červené seznamy, které ovšem mívají z hlediska 

ochrany celého druhu menší význam a slouží především k zachování druhů v konkrétních regionech, 

pro které jsou zpracovány. Paradoxně se v nich mohou objevit i druhy, které jsou v rámci celého areálu 

velice početné, ale regionální červený seznam zahrnuje okraj areálu s několika menšími okrajovými 

populacemi. Druh je tedy celkově hojný a běžný, ale v konkrétním regionu vzácný. Význam ochrany 

takových druhů spočívá především v zabránění pomalého zmenšování se areálu rozšíření, které může 

postupně vést i k celkovému ohrožení. Proto je vytváření i regionálních červených seznamů žádoucí a 

má své využití v praktické ochraně přírody právě prostřednictvím § 5 ZOPK a obecné ochrany druhů, 

viz kap. B.6.4.1. Červené seznamy druhů (IUCN).  

Velkým problémem ochrany přírody je pokles početnosti a rozšíření u celých skupin (opylovači, 

oboježivelníci, ptáci zemědělské krajiny aj.). Restriktivní nástroje obecné ochrany přírody nejsou 

dostačující a je potřeba především motivovat uživatele krajiny k ochraně stanovišť a druhů. Důvodem 

úbytků těchto skupin je obecně zjednodušování krajinné struktury, které má především tyto aspekty: 

• Velikost půdních bloků a výměry jednotlivých pěstovaných plodin. 

• Minimalizace okrajových struktur v zemědělské krajině (úhory, meze, příkopy, remízky) a jejich 

degradace vlivem nitrifikace a obecné eutrofizace z umělých hnojiv v přilehlých polích. 

• Přetrvávající orba na erozí ohrožených pozemcích, což je způsobeno špatným vyhodnocováním 

erozně ohrožených půdních bloků a návaznou dotační politikou, která takové hospodaření 

umožňuje. 

• Malé množství pěstovaných plodin. 

• Snížení živočišné výroby s následným poklesem vyvážení přírodních hnojiv na zemědělskou 

půdu i malým počtem zemědělských zvířat v zemědělské krajině (řada živočichů je výhradně 

vázaná na přítomnost velkých živočichů, především býložravců, v zemědělské krajině). 

• Přírodě škodlivé agrotechnologie, zahrnující využití těžké techniky, intenzivního používání 

minerálních hnojiv na úkor hnojiv organických, rychlé pojezdy zemědělské techniky. 
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• Úbytek organické složky půdy (humusu) s následkem ochuzení živé složky půdy (živočichové 

detritického potravního řetězce) a tím i nedostatku potravy pro živočichy na tento řetězec 

vázané. 

Od roku 2005 dochází k postupným pozitivním politickým změnám v zemědělství. Od roku 2015 došlo 

v zemědělství v souvislosti s novým programovacím obdobím Společné zemědělské politiky 2014-2020 

ke změně podmínek standardů a k celé řadě změn na základě nových legislativních předpisů. Čerpání 

zemědělských plateb je podmíněno mimo jiné i dodržováním standardů dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu (DZES), které jsou definovány v NV č. 48/2017 Sb. a které se od roku 2005 

měnily. V současnosti jsou všichni zemědělci čerpající přímé platby nuceni dodržovat tyto standardy:  

1. Ochrana povrchových vod, omezení hnojení v blízkosti vodotečí 

2. Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami pro zavlažování 

3. Manipulace se závadnými látkami 

4. Minimální pokryv půdy, zajištění pokryvu po sklizni 

5. Omezení eroze, podmínky pěstování a obdělávání plodin na erozně ohrožených půdách 

6. Zachování organických složek půdy, aplikování tuhých statkových hnojiv, plodiny vážící dusík 

7. Ochrana krajinných prvků, omezení výměr monokultur. 

Současné podmínky DZES přispívají ke zvýšení mozaikovitosti a pestrosti zemědělské krajiny. Poslední 

tři uvedené body výše uvedených problémů (nižší živočišná výroba, přírodě škodlivé agrotechnologie a 

úbytek organické složky půdy) však stále přetrvávají.   

Podstatné jsou průzkumy a monitoring významných populací druhů v lokalitách i mimo ZCHÚ a 

soustavu Natura 2000, které ukazují stav a trend populací druhů. Na základě těchto informací může být 

obecná ochrana druhů účinnější. 

B.6.3. Zvláštní ochrana rostlin a živočichů 

B.6.3.1. Problematika vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

Zvláštní ochrana druhů se řídí podle § 48 – § 58 ZOPK. Jedná se o specifické podmínky ochrany 

vybraných a definovaných (vyjmenovaných) druhů rostlin a živočichů, kteří jsou odstupňovány do tří 

kategorií: KO (kriticky ohrožené), SO (silně ohrožené) a O (ohrožené). Seznamy zvláště chráněných 

rostlin a živočichů, včetně zařazení do tří kategorií, jsou v přílohách č. II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádí některá ustanovení ZOPK, v platném znění. V příloze II této vyhlášky je vyjmenováno 

celkem 535 rostlin a v příloze III je 315 taxonů živočichů (chráněných druhů živočichů je ve skutečnosti 

o několik desítek více, protože, vzhledem k obtížné determinaci, jsou u některých bezobratlých chráněné 

veškeré druhy celého rodu a ve vyhlášce je uveden jen rod). Na území Jihočeského kraje bylo dle 

Nálezové databáze ochrany přírody k 15. 12. 2021 nalezeno 187 druhů kriticky ohrožených, 248 druhů 

silně ohrožených a 217 druhů ohrožených, tedy většina zvláště chráněných druhů na území ČR, viz 

Příloha 5.  

Velkým nedostatkem je skutečnost, že seznamy zvláště chráněných druhů a rostlin, uváděných ve 

vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá nařízení zákona o ochraně přírody a krajiny, se až 

na několik výjimek téměř třicet let nezměnily a v řadě případů nereflektují skutečné požadavky na 

druhovou ochranu v současnosti. Některé druhy ve vyhlášce už nejsou natolik vzácné, aby jim bylo 

nutné poskytovat zvláštní ochranu, a vyskytují se poměrně hojně (některé druhy střevlíků, zlatohlávek 
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huňatý, mravenci rodu Formica, čmeláci rodu Bombus, bobr evropský). To samozřejmě zatěžuje OOP 

vydáváním rozhodnutí o výjimkách a komplikuje přípravu řady investic. Na straně druhé jsou 

decimováni a vyhynutí se blíží jiné druhy, kterým OOP příliš neumí pomoci. Seznamy ve vyhláškách při 

tom často nesplňují ani funkci „deštníkových“ druhů. Při koncepci ochrany „deštníkových“ druhů by 

mohly být seznamy ve vyhlášce kratší a ochrana biodiverzity by při tom byla účinnější. V odborných 

kruzích již dlouho existuje snaha aktualizovat seznam ZCHD tak, aby reflektoval změny, k nimž 

z hlediska stavu jednotlivých druhů i celkového poznání dochází. Opakovaně se objevují úvahy o úpravě 

celkového přístupu k obecné i zvláštní ochraně druhů v rámci ZOPK. Dle informací z MŽP (2018) je 

aktualizace seznamu ZCHD AOPK ČR ve spolupráci s akademickou sférou a odborníky z praxe již 

provedena, problematické je přijetí těchto změn do legislativy.  

Na výše uvedenou zastaralost seznamu druhů ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., reaguje Strategie ochrany 

biologické rozmanitosti 2016 – 2025, a to ve dvou dílčích cílech, které jsou v gesci MŽP: 

• cíl 2.2.1 Revidovat systém druhové ochrany  

o opatření: Objektivní posouzení účinností současné druhové ochrany založené dosud 

z větší části na ochraně jedinců (rok 2017) 

o opatření: Návrh a zavedení nového pojetí systému druhové ochrany beroucí ohled na 

ochranu biotopů druhů (rok 2022) 

• cíl 2.2.2 Sledovat a vyhodnocovat stav druhů 

o opatření: Zavedení systému pravidelného sledování a vyhodnocování stavu druhů 

prostřednictvím červených seznamů (rok 2020)  

o opatření: Zavedení pravidelné aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů na 

základě pravidelného vyhodnocování jejich stavu (rok 2022) 

Z prvního uvedeného opatření již byla vypracována Analýza efektivity druhové ochrany v ČR za období 

1993 – 2015, z opatření Zavedení systému pravidelného sledování… mají vzejít v pravidelných 

intervalech aktualizované červené seznamy druhů. Výsledkem posledně zmiňovaného opatření 

Zavedení pravidelné aktualizace seznamu… má být aktualizace seznamu zvláště chráněných druhů 

formou vyhlášky, tedy platná aktualizovaná vyhláška.  

Dle kategorizace IUCN (červené seznamy) se na území Jihočeského kraje nachází 443 druhů označených 

českými odborníky jako kriticky ohrožené a 740 druhů jako ohrožené (viz 187 kriticky ohrožených, 248 

druhů silně ohrožených a 217 druhů ohrožených druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.), viz Příloha 5. 

V návaznosti na klimatické změny dochází k rychlým změnám ve struktuře naší flóry a fauny. To vede 

k tomu, že některé dříve mimořádně vzácné druhy se stávají běžnými (např. kudlanka nábožná) a jiné, 

především vlhkomilné a chladnomilné druhy, mizí. Na to vůbec nereaguje výše zmíněná zastaralá 

vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá nařízení zákona o ochraně přírody a krajiny a 

jedinou možností, jak zabránit prohlubování ztrát biodiverzity, je existence národních a regionálně 

vypracovaných červených seznamů ohrožených druhů, které reflektují skutečný stav území, a následná 

vhodná ochrana a péče. Ze ZOPK pak přímo nebo nepřímo vyplývají možnosti ochrany druhů. 

B.6.3.2. Záchranné programy a programy péče  

Záchranné programy a programy péče se vážou na zvláště chráněné druhy a jejich existence (možnost 

vytváření) je zakotvena v § 52 ZOPK. Dle záchranných programů se uskutečňují zvláštní režimy ochrany 
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a péče, jako např. záchranné chovy, posilování populací, repatriace druhů a podle možností i přenosy 

jedinců druhů z ohrožených stanovišť. Cílem těchto programů je záchrana zvláště chráněných druhů 

před vyhynutím nebo snížení stupně jejich ohrožení. Záchranné programy jsou chápány jako soubor 

všech opatření nezbytných ke znovuvytvoření životaschopné populace ohrožených druhů. Moderní 

záchranné programy kombinují ochranu ex situ (např. záchranné chovy a vypouštění) s ochranou in 

situ, jejímž základem je především ochrana biotopu příslušného druhu. 

V České republice existují záchranné programy a programy péče na celonárodní úrovni, které 

koordinuje AOPK ČR, na záchranných programech se podílí i kraj, viz níže.  

Záchranné programy na národní úrovni 

• Přijaté záchranné programy 

Rostliny: hořeček mnohotvarý český, hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův, hvozdík písečný český 

(v kraji se nevyskytuje), koniklec otevřený, matizna bahenní (v kraji se nevyskytuje), rdest dlouholistý, 

zvonovec liliolistý (v kraji se nevyskytuje) 

Živočichové: hnědásek osikový (v kraji se nevyskytuje), perlorodka říční, sysel obecný, sýček obecný, 

užovka stromová (v kraji se nevyskytuje)  

V roce 2008 byl přijat záchranný program pro hořec jarní (Gentiana verna). Hlavním záměrem 

záchranného programu hořce jarního bylo zachování nížinné i horské formy Gentiana verna subsp. 

verna jako planě rostoucího druhu na území České republiky. V roce 2011 bylo zjištěno, že naplnění 

cílů záchranného programu nebude možné dosáhnout. Program se začal soustředit na lokalitu 

v Jihočeském kraji, na NPP Rovná, s pravidelnou péčí a monitoringem. Přesto se nepodařilo stav 

současné malé a zřejmě do budoucna neživotaschopné populace zlepšit. Záchranný program byl v roce 

2012 ukončen, ale nadále v lokalitě probíhá péče pro podporu druhu.  

Kraj (OOP) se v současnosti podílí na těchto záchranných programech: 

• záchranný program perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v České republice 

• záchranný program hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův 

(Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) 

• záchranný program hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subps. bohemica) 

v České republice 

Realizace záchranného programu perlorodky říční probíhá v povodích Teplé Vltavy, Zlatého potoka, 

Malše, Rokytnice a Blanice.22 Záchranný program hořeček mnohotvarý český je prováděn na 

4 lokalitách, na území CHKO Šumava běží v PP Pasecká slať. O hořeček nahořklý bude letos pečováno 

na 7 lokalitách, o hořeček drsný Sturmův v PR Kocelovické pastviny a v PP Pastvina u Zahorčic.   

  

 

22 Správa NP na Blanici od roku 2016 v rámci 2 projektů z OPŽP provádí polopřirozený odchov perlorodky říční a 
managementová opatření na zlepšení podmínek pro zachování její existence v Blanici. Polopřirozený odchov byl 
zahájen z důvodu nestále klesajícího trendu populace (populace na Blanici klesla pod 10 000 jedinců). 
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• Připravované záchranné programy 

Rostliny: snědek pyrenejský kulatoplodý (v kraji se nevyskytuje) 

Živočichové: drop velký (v kraji se populace nevyskytuje23), krasec dubový, rak kamenáč, raroh velký, 

ropucha krátkonohá 

Programy péče na národní úrovni  

• Přijaté programy péče 

Živočichové: bobr evropský, vydra říční, vlk obecný 

• Připravované programy péče 

Živočichové: velké šelmy 

Řada druhů rostlin a živočichů, pro které byly zpracovány záchranné programy, nebo programy péče, 

se na území Jihočeského kraje vyskytuje a je žádoucí, aby orgány ochrany přírody kraje i obcí 

s rozšířenou působností maximálně spolupracovali při jejich realizaci.24  

B.6.4. Ochrana druhů vyplývající z mezinárodních úmluv 

B.6.4.1. Červené seznamy druhů (IUCN) 

Důležitou mezinárodní organizací chránící přírodu a biodiverzitu je Mezinárodní svaz ochrany přírody 

(International Union for Conservation of Nature, IUCN), která každé dva roky vydává Červený seznam 

druhů IUCN. Česká republika je členem IUCN a zabývá se zpracováváním národních červených 

seznamů. V ČR byly zpracovány červené seznamy cévnatých rostlin, mechorostů, lišejníků, hub 

(makromycetů), bezobratlých a obratlovců, na kterých se podílely jak odborné instituce, tak nevládní 

organizace. Červené seznamy nejsou sice právně závazné, ale měly by být hlavním podkladem pro 

vytváření vyhlášek o chráněných druzích a při rozhodování orgánů ochrany přírody. Seznamy jsou 

dostupné na portálu Informačního systému ochrany přírody (https://portal.nature.cz/).  

Aktuálnost a kvalita červených seznamů je ambivalentní. Na jedné straně existují aktuální české 

červené seznamy (cévnaté rostliny, bezobratlí, obratlovci) z roku 2017, na druhé straně červené 

seznamy přes více než 10 let staré (houby, lišejníky).  

 

23 V roce 2014 byl pozorován jedinec dropa velkého na poli u Ratají na Táborsku, pravděpodobně stejný jedinec 
byl pozorován u obce Kolný na Českobudějovicku, řada pozorovatelů zaznamenala jedince dropa velkého v okolí 
Opařan. Zdroj: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 55/75-91/2015 
24 V rámci programu péče o bobra evropského byl několikrát navržen systém tzv. „bobřích poradců“ po vzoru 
Bavorska a některých rakouských regionů. Principem je, že v regionu určité velikosti působí nezávislý specialista, 
který zprostředkuje vazbu mezi subjekty (majitelé pozemků, zemědělci, lesníci, vodohospodáři), kterým bobr 
působí nějaký problém nebo ekonomickou škodu. Poradce na základě zkušeností radí subjektu, jak problém 
vyřešit formou, která co nejméně negativně ovlivní chráněný druh a je v souladu s legislativou. Pokud není možné 
jiné řešení, pomáhá subjektu zpracovat žádost o výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb., a to ve škále od narušení 
biotopu bobra (např. bourání hráze) až po eliminaci (odchyt a transfer nebo i odstřel, v krajní situaci). Tento 
systém byl navrhován jako celostátní, ale nepodařilo se domluvit jeho realizaci do praxe. 

https://portal.nature.cz/
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Z regionálních seznamů byly pro území Jihočeského kraje vypracovány dva komentované červené 

seznamy. Jedním z nich je Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech (Chán a kol., AOPK ČR 

1999), který byl aktualizován v roce 2013, druhým je Komentovaný černý a červený seznam cévnatých 

rostlin české Šumavy (Procházka, Štech, 2002). V současnosti se zpracovává květena Šumavy 

https://www.florasilvaegabretae.eu/homepage/project, jejím dílčím cílem je i červený seznam celé 

Šumavy. Ohledně motýlů vyšla v roce 2019 kniha Denní motýli a vřetenušky jižních Čech (https://zp.kraj-

jihocesky.cz/denni-motyli-a-vretenusky-jiznich-cech.html).  

V původní koncepci z roku 2007 bylo označeno několik druhů jako vyhynulých, jejichž jedinci byli 

po roce 2010 na území Jihočeského kraje opět pozorováni. Dle informací z AOPK ČR se jedná 

o následující: 

Tabulka 33: Rostlinné druhy, které byly od roku 2010 opět na území kraje pozorovány 

Taxon 
Stupeň ohrožení dle Červené 
knihy květeny jižní části Čech 

Poslední nález v jižních Čechách 

Aira praecox C1 Rybenský 2021** 

Bromus commutatus C1 Pavlíčko 2020* 

Cyperus michelianus C1 Koutecká 2019* 

Epipogium aphyllum C1 Kuchařová 2020* 

Hypochaeris glabra C1 Štech 2016* 

Montia arvensis A1 Šumberová 2019** 

Montia fontana ssp. amporitana C1 Vydrová 2010*** 

Orchis purpurea C1 Vondrka 2021* 

Pilularia globulifera C1 Rektoris 2018* 

Schoenoplectus tabernaemontani C1 Masopustová 2016* 

Utricularia bremii C1 Vydrová 2019* 

Utricularia vulgaris C1 Vydrová 2017* 

* Nálezová databáze ochrany přírody 
** Nálezová databáze Jihočeské pobočky ČBS (http://jpcbs.prf.jcu.cz/vraticka/) 
*** Pladias (https://pladias.ibot.cas.cz/login) 
Zdroj: AOPK ČR 

O stavu ohrožených druhů mohou vypovědět druhy, které mají deštníkový charakter, tzn. druhy jejichž 

ochranou zajišťujeme nepřímou ochranu i druhům jiným a jejichž optimum v nárocích na prostředí 

prospívá zároveň řadě dalších druhů rostlin či živočichů. Z lesních druhů lze za deštníkový druh označit 

rysa ostrovida (Lynx lynx). Od roku 2017 běží mezinárodní projekt pod názvem 3Lynx, jehož se účastní 

11 partnerů z 5 zemí (ČR, Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko) a který je financován programem 

Interreg Central Europe. V rámci prvního monitoringu v období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 bylo na 

území 13 000 km2 na pomezí ČR, Německa a Rakouska zaznamenáno 107 samostatných rysů. Dle 

zooložky ze Správy NP Šumava byl zaznamenán nárůst hustoty samostatných jedinců rysa, což by mohlo 

naznačovat mírně pozitivní trend v celé populaci (vzhledem k dlouholetého monitoringu rysů na 

Šumavě).  

Z nelesních druhů lze za významnou deštníkovou skupinu luk označit motýly. Dle výsledků mapování 

(viz kniha Denní motýli a vřetenušky jižních Čech) vyplývá, že většina ze 111 recentně (v letech 2011-

https://www.florasilvaegabretae.eu/homepage/project
https://zp.kraj-jihocesky.cz/denni-motyli-a-vretenusky-jiznich-cech.html
https://zp.kraj-jihocesky.cz/denni-motyli-a-vretenusky-jiznich-cech.html
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#obnova_uzemi
https://pladias.ibot.cas.cz/login
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2018) zaznamenaných druhů motýlů v jižních Čechách ubývá. Mezi druhy, u kterých se naopak 

populace zvyšují, patří např. ohniváček černočerný (Lycaena dispar), který není veden v červeném 

seznamu bezobratlých, ale dle vyhlášky je silně ohrožený, bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) – 

veden v červeném seznamu jako zranitelný, bělásek ovocný (Aporia crataegi) – veden jako téměř 

ohrožený, hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia) – veden jako ohrožený, do intravilánu měst a obcí se 

šíří bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis) – veden jako zranitelný. Nejohroženějšími druhy motýlů 

jsou dle publikace xerotermní druhy vázané na na suchá teplá a bezlesá stanoviště (suché stepní 

trávníky, společenstva bezlesých skalních svahů, suché nízkostébelné louky apod.), dle nálezů vyhynulo 

na území jižních Čech již 25 xerotermních druhů motýlů, přičemž z 21 kriticky ohrožených druhů v kraji 

je na xerotermy vázano 16 druhů. 

Dle Nálezové databáze ochrany přírody se na území kraje nachází 2 013 taxonů, které jsou 

dle červených seznamů ČR ohrožené (kategorie CR, EN a VU), viz Příloha 5. Z kriticky ohrožených 

taxonů, které nejsou v současnosti chráněny vyhláškou č. 395/1992 Sb., se na území Jihočeského kraje 

nachází např. drabčík Acylophorus wagenschieberi, lesák Airaphilus elongatus, kozlíček mřížkovaný, 

kovařík Ampedus quadrisignatus, kovařík Crepidophorus mutilatus, pošvatka Amphinemura borealis, 

krasec vidličnatý, šidélko jarní, okáč stříbrooký, kůrař červenohnědý (nejistý výskyt – po roce 1989 

nebyl pozorován), krytohlav Cryptocephalus pallifrons, brouci Derodontus macularis, Donacia 

sparganii, různorožec mechový, zběhovec trojklanný, šáchor žlutavý, pórnatka hnědobílá, koukol polní, 

ovsíček obecný, zběhovec trojklanný, lišejníky Alectoria sarmentosa, Cyphelium inquinans a mnoho 

dalších, viz Příloha výše. Mnoho z výše uvedených druhů má hlavní či jediný výskyt na území kraje, viz 

vizualizace nálezů na portálu AOPK ČR, https://portal.nature.cz/kartydruhu/.  

B.6.4.2. Evropsky významné druhy a druhy ptáků (Natura 2000) 

Druhovou ochranou se zabývá také Evropská unie prostřednictvím soustavy Natura 2000, viz kap. 

B.5.3, „směrnice o stanovištích“ a „směrnice o ptácích“.  Směrnice o stanovištích má 5 příloh, druhy 

rostlin a živočichů požívající evropské ochrany jsou jmenovány v přílohách č. II., IV. a V. 

• Příloha II. Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení 

zvláštní územní ochrany 

• Příloha IV. Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu 

• Příloha V. Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž odebírání z volné přírody a 

využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování 

Seznam druhů z výše uvedených příloh je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000. Seznam evropsky významných druhů se 

od doby původní koncepce příliš nezměnil, na národní úrovni v roce 2016 pouze přibyl do přílohy II 

vyhlášky č. 166/2005 Sb. jeden druh, páskovec velký (Cordulegaster heros).  

Ad příloha II. – ve vyhlášce, viz výše je vyjmenováno 126 taxonů, pro které má být vyhlašována zvláštní 

územní ochrana. Na území Jihočeského kraje se dle Nálezové databáze ochrany přírody jedná o 61 

druhů, viz Příloha 5.  

https://portal.nature.cz/kartydruhu/
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Ad příloha IV. – ve vyhlášce je vyjmenováno 109 taxonů vyžadujících přísnou ochranu (zařazeny do 

kategorií kriticky a silně ohrožené druhy). Na území Jihočeského kraje se dle Nálezové databáze 

ochrany přírody jedná o 82 druhů, viz Příloha 5. 

Ad příloha V. – ve vyhlášce je vyjmenováno 29 taxonů, které vyžadují opatření na regulaci lovu/sběru, 

popř. podporu populací. Na území Jihočeského kraje se dle Nálezové databáze ochrany přírody jedná 

o 59 druhů (na druhy rozepsané taxony), viz Příloha 5. (Na území kraje se nevyskytuje pouze 7 ve 

vyhlášce vyjmenovaných taxonů – kamzík horský, drsek větší, jeseter malý, ježdík žlutý, losos obecný, 

mihule říční, ostrucha křivočará). 

Od roku 2007 proběhla rapidní změna u Cypripedium calceolus (střevíčník pantoflíček) – značně ubyl 

počet lokalit výskytu, dle AOPK České Budějovice postupně zanikly všechny známé jihočeské lokality.25 

Minuartia Smejkalii (kuřička Smejkalova) nebyla od roku 2007 na území kraje zaznamenána. 

V posledních letech bylo nalezeno v CHKO Třeboňsko Luronium natans (žabníček vzplývavý), 

z mechorostů přibyla Buxbaumia viridis (šikoušek zelený)26. Hojně se na území vyskytuje Leucobryum 

glaucum (bělomech sivý) a Sphagnum spp. (příloha V.). 

V rámci aktualizace národního seznamu EVL v roce 2016 byly na území kraje doplněny dva předměty 

ochrany – Bombina variegata (kuňka žlutobřichá) v EVL Boletice a Dicranum viride (dvouhrotec zelený) 

v EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka. 

Druhy ptáků užívající evropské ochrany jsou uvedeny ve směrnici o ptácích. Druhy uvedené v příloze I 

musí být předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití 

těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. Jedná se o druhy ohrožené vyhubením, citlivé 

vůči změnám, vzácné či druhy se specifickými nároky. Dle Nálezové databáze ochrany přírody bylo na 

území Jihočeského kraje pozorováno 104 druhů ptáků, které jsou součástí přílohy I, viz Příloha 5. 

 Seznam druhů ptáků, pro které se v ČR vymezují ptačí oblasti, je uveden v nařízení vlády č. 51/2005 Sb. 

Od roku 2005 se jejich seznam nezměnil, v rámci ČR se ptačí oblasti vymezují pro 61 druhů (z nichž 5 

nejsou součástí přílohy I směrnice – husa běločelá, husa velká, kopřivka obecná, lžičák pestrý a 

zrzohlávka rudozobá). Všech vyjmenovaných 61 druhů ptáků se dle Nálezové databáze ochrany přírody 

na území Jihočeského kraje vyskytuje či vyskytovalo (dytík úhorní, linduška úhorní).   

Na území kraje bylo vyhlášeno 9 ptačích oblastí (viz kap. B.5.3.1.), ve kterých je vyjmenováno jako 

předmět ochrany celkem 25 ptačích druhů, které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 51/2005 Sb., 

v platném znění. Vyhlášené ptačí oblasti zajišťují ochranu i dalším ptačím druhům, které se především 

v rybničních a mokřadních územích kraje vyskytují.   

B.6.4.3. Druhy Bonnské úmluvy 

Základním cílem Úmluvy je zabezpečení ochrany stěhovavých druhů živočichů, a to nejen ptáků, ale i 

savců, ryb a bezobratlých v celém areálu jejich rozšíření, tj. na hnízdištích, tahových cestách i 

zimovištích. Stěhovavý druh znamená celou populaci nebo kteroukoli geograficky oddělenou část 

 

25 Ing. Vláškovou z KÚ JČK a Ing. Čurnovou z EIA SERVIS s.r.o. byly v roce 2021 pozorovány dva trsy v PP Libnič. 
26 V původní koncepci je mezi druhy přílohy II uvedena Aldrovanda vesiculosa (aldrovandka měchýřkatá), která se 
vyskytuje v CHKO Třeboňsko. Tento druh byl ale vysazován Botanickým ústavem v Třeboni a není na Třeboňsku 
původní.   
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populace jakéhokoliv druhu nebo nižšího taxonu volně žijících živočichů, pro něž platí, že významná 

část jejich příslušníků cyklicky a předvídatelně překračuje jednu nebo více hranic jurisdikce státu. ČR je 

smluvní stranou od roku 1994 (Sdělení MZV č. 127/1994 Sb.). 

Součástí Úmluvy jsou dvě přílohy. Příloha I vyjmenovává druhy kriticky ohrožené v celém areálu jejich 

rozšíření nebo v jeho podstatné části a zasluhující tak přísnou ochranu – státy s výskytem takových 

druhů (tzv. areálové státy) by měly zakázat jejich úmyslné zabíjení, poškozování nebo rušení, zajistit 

aktivní ochranu jejich stanovišť a omezovat vlivy znesnadňující jejich migraci. ČR je v současnosti 

areálovým státem pro 8 druhů ptáků z Přílohy I: husu malou (Anser erythropus), bernešku rudokrkou 

(Branta ruficollis), poláka malého (Aythya nyroca), orla mořského (Haliaeetus albicilla), orla volavého 

(Aquila clanga), orla královského (Aquila heliaca), dropa velkého (Otis tarda) a rákosníka ostřicového 

(Acrocephalus paludicola).  

Tři z uvedených druhů na území ČR pravidelně hnízdí, ostatní druhy se vyskytují pouze na tahu. Většina 

druhů Přílohy I není lovena (podle myslivecké legislativy jsou berneška rudokrká, polák malý, oba orli 

rodu Aquila a drop velký řazeni mezi lovné druhy s celoročním hájením), s výjimkou možnosti lovu husy 

malé od září do konce února. V Jihočeském kraji se výše uvedené druhy vyskytují vzácně na tahu či 

vzácněji při zimování, hnízdí zde polák malý27 a orel mořský. 

V Příloze II jsou vyjmenovány stěhovavé druhy živočichů, jejichž ochraně by prospěly konkrétně 

zaměřené mezinárodní dohody a tzv. memoranda porozumění. Příloha v současnosti zahrnuje celkem 

159 druhů obratlovců (138 druhů ptáků a 21 druhů savců), pro které je ČR areálovým státem. 

V současnosti je v rámci Bonnské úmluvy v platnosti celkem 19 memorand porozumění a 7 dohod, viz 

https://www.migratoryspecies.org/en/content/about-cms-family. ČR a její fauny se týkají čtyři z nich 

(EUROBATS, AEWA, Great Bustard MoU a Birds of Prey (Raptors) MoU). Do roku 2005 ČR přistoupila 

pouze ke třem: EUROBATS – Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (v ČR se vyskytuje 

celkem 21 druhů netopýrů zahrnutých v Dohodě), AEWA – Dohoda o ochraně africko-euroasijských 

stěhovavých vodních ptáků (v ČR se vyskytuje celkem 76 druhů zahrnutých v Dohodě) a Great Bustard 

MoU – Memorandum porozumění o ochraně a managementu středoevropské populace dropa 

velkého. V roce 2014 ČR podepsala Memorandum porozumění o ochraně stěhovavých dravců a sov 

Afriky a Euroasie (Birds of Prey (Raptors) MoU).  

B.6.4.4. Druhy Bernské úmluvy 

Další významnou úmluvou, ke které jsme přistoupili, je Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a 

přírodních stanovišť, jejímž cílem je ochrana živočichů a rostlin celoevropského významu, jejich 

stanovišť (biotopů), zejména ohrožených druhů, stěhovavých druhů a druhů, jejichž ochrana vyžaduje 

celoevropskou spolupráci. ČR je smluvní stranou Úmluvy od 1. 6. 1998. (sdělení 107/2001 Sb.). Druhy, 

na které se úmluva vztahuje, mají silně disjunktní areál, případně jsou endemické nebo mají alespoň 

velice specifickou ekologii. 

 

27 V letech 2004-2019 bylo na 175 rybnících Třeboňska, Soběslavska a Kardašovořečicka zaznamenáno celkem 56 
jedinců poláka malého. Frekvence výskytu i počet pozorování byl v letech 2015-2019 vyšší než na začátku 
pozorování v roce 2004. V roce 2019 bylo pozorováním samice vodící 8 mláďat prokázáno hnízdění na rybnících 
v okolí Břilic u Třeboně. Zdroj: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 60/99-105/2020. 

https://www.migratoryspecies.org/en/content/about-cms-family
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Úmluva má 4 přílohy: 

• Přísně chráněné druhy rostlin 

• Přísně chráněné druhy živočichů 

• Chráněné druhy živočichů  

• Zakázané prostředky a způsoby zabíjení, odchytu a jiných forem využívání 

V rámci Bernské úmluvy jsou vyhlašována chráněná území vedoucí ke vzniku soustavy Smaragd. Dle 

Rezoluce č. 5 (1998) o pravidlech pro soustavu území zvláštního zájmu pro ochranu, jsou u členských 

států Evropské unie lokality soustavy Smaragd představovány lokalitami soustavy Natura 2000. 

Podobný ekvivalent lze dle MŽP28 nalézt u zájmových druhů – např. „druhy vyžadující zvláštní opatření 

na ochranu stanovišť“ uváděné v Rezoluci č. 6, mají svůj ekvivalent v příloze II směrnice o stanovištích 

(„živočišné a rostlinné druhy, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštní územní ochrany“).  

Smluvní strany se zavázaly přijmout přísná opatření k ochraně celoevropsky významných druhů planě 

rostoucích rostlin (dle Přílohy I na území kraje – střevíčník pantoflíček, vratička heřmánkolistá, 

popelivka sibiřská, puštička pouzdernatá, kotvice plovoucí), volně žijících živočichů (dle Přílohy II – 

např. vlk, vydra říční, čáp bílý, křeček polní a všechny druhy evropských dravců a sov) a jejich stanovišť. 

Příslušná opatření mají být zohledněna při plánování a uskutečňování ekonomického rozvoje a součástí 

potřebných legislativních a správních postupů. Smluvní strany se dále zavázaly podporovat ekologickou 

výchovu a šíření informací spojených s náplní Bernské úmluvy.  

Natura 2000 byla vytvořena jako příspěvek EU k soustavě Smaragd. Přílohy II, IV a V směrnice 

o stanovištích soustavy Natura 2000 jsou obdobné přílohám Bernské úmluvy, ale ne zcela. Jeden velký 

rozdíl mezi Bernskou úmluvou a směrnicí o stanovištích je, že směrnice zavádí právní závaznost, která 

může být vynucena národním i Evropským soudem.  

B.6.4.5. Druhy CITES  

CITES je oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen Úmluva) - Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Úmluva je realizována v jednotlivých členských zemích 

prostřednictvím zmocněných úřadů, tzv. výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů. V České 

republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo životního prostředí ČR, 

regionálními výkonnými orgány jsou krajské úřady. Vědeckým orgánem CITES s celostátní působností 

je AOPK ČR. Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí. Tyto orgány mají 

zjednodušeně za úkol sledovat vliv obchodu na přežití populací rostlin a živočichů v přírodě.  

Podle stupně ohrožení jsou sledované druhy zařazeny do tří kategorii s rozlišným přístupem ve vztahu 

k obchodu s druhy.  

• CITES I – zahrnuje cca 630 druhů živočichů a 300 druhů rostlin, které jsou bezprostředně 

ohroženy vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán a je povolován jen 

výjimečně (zoologické zahrady, vědecký výzkum atd.). Jedná se například o všechny lidoopy 

(gorila, orangutan, šimpanz), lemury, pandy a některé druhy medvědů, opic, velké kytovce a 

 

28 Edice Planeta 2001, odborný časopis pro životní prostředí, Planeta 1/2001 – Evropská soustava Smaragd. 
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delfíny, o řadu druhů kočkovitých šelem (gepard, levhart, tygr aj.), oba druhy slonů, nosorožce, 

kabara pižmového, o řadu dravců, jeřábů, bažantů a papoušků, mořské želvy, určité druhy 

krokodýlů a ještěrů, velemloky, latimérie, o některé druhy kaktusů a orchidejí, některé palmy 

a vzácné exotické dřeviny (brazilské růžové dřevo aj.) a další druhy. Z fauny ČR sem patří orel 

královský, orel mořský, sokol stěhovavý a vydra říční. 

• CITES II – zahrnuje přes 4 800 druhů živočichů a 29 500 druhů rostlin, které by mohly být 

ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován. Tato příloha obsahuje i druhy 

snadno zaměnitelné za exempláře CITES I. Patří sem všechny *) opice, kytovci, vydry a 

kočkovité šelmy, hroši, pekari, luskouni, řada druhů antilop, nandu pampový, plameňáci, 

všechny *) druhy dravců, sov, papoušků (s výjimkou andulky, korely a alexandra malého) a 

kolibříků, loskuták, rýžovník aj. ptáci, různé druhy želv, všichni *) krokodýli, leguáni, varani a 

hroznýšovití hadi, některé druhy exotických žab a ryb, motýlů, sklípkanů, měkkýšů, mořských 

korálů, všechny druhy *) orchidejí a kaktusů, některé agáve, aloe, sukulentní pryšce, tilandsie 

a masožravé rostliny, ženšen, některé dřeviny a další druhy. Z fauny a flóry ČR jsou do této 

kategorie kromě všech dravých ptáků (33 druhů zastiženo v ČR) a sov (12 druhů) zahrnuti vlk, 

medvěd, rys, kočka divoká, čáp černý, drop velký, pijavka lékařská, jasoň červenooký, celá 

čeleď vstavačovitých, sněženka podsněžník a brambořík nachový. 

* kromě druhů zahrnutých v kategorii I. 

• CITES III – zahrnuje přes 130 druhů živočichů a 12 taxonů rostlin. Jedná se o druhy, které jsou 

ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto 

zemí. Příkladem může být mrož lední (Kanada), či hyenka hřivnatá (Botswana) aj. 

Ve vztahu k CITES platí jednotná evropská pravidla, na základě nařízení Komise (EU) č. 2019/2117 

ze dne 29. 11. 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, a nařízení Komise (ES) č. 865/2006. 

Předpisy EU jsou v mnohém ohledu přísnější než úmluva. Namísto seznamů druhů chráněných podle 

CITES (Přílohy I, II a III) platí v EU seznamy živočichů a rostlin podle příloh A, B, C a D.  

• Příloha A – druhy přímo ohrožené vyhubením a druhy, které se přirozeně vyskytují ve volné 

přírodě EU a jsou chráněny zákony členských států EU nebo legislativou EU na ochranu přírody. 

Ne všechny musejí být chráněny úmluvou CITES (zahrnuje např. všechny druhy evropských 

dravců a sov). Příloha A je tedy obsáhlejší než příloha CITES I a obsahuje i některé druhy CITES 

II. Evropká legislativa zakazuje jakýkoli obchod s jedinci druhů zařazených do této přílohy. 

Výjimky jsou možné pro jedince narozené a odchované v zajetí, dále pro jedince určené k 

záchranným chovům, k vědeckému výzkumu apod. 

• Příloha B – zahrnuje většinu druhů z přílohy CITES II, některé druhy z přílohy CITES III, ale i 

druhy, které nejsou chráněny úmluvou CITES a jejichž dovoz do EU je pozastaven, neboť jako 

nepůvodní invazní druhy představují hrozbu pro evropskou přírodu – např. želva nádherná 

nebo skokan volský. 

• Příloha C – tvoří ji seznam druhů z přílohy CITES III a některých druhů, které nejsou chráněny 

úmluvou CITES. 

• Příloha D – týká se některých druhů z přílohy CITES III a druhů, které nejsou chráněné úmluvou 

CITES, ale dovoz do EU je sledován a vyhodnocován na základě tzv. oznámení o dovozu – např. 

norek sibiřský. 
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Po vstupu do EU jsme přijali zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 

některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)29. V červnu 2010 nabyla platnosti 

vyhláška č. 210/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., ve které 

nabyla chovatelům povinnost vedení záznamů o chovu a o obchodu – každý, kdo chová či obchoduje 

s exempláři z přílohy A nebo B, je povinen o tom vést písemné záznamy. Krajské úřady provádějí 

registraci držených nebo chovaných CITESových druhů vydávající výjimky ze zákazu obchodních 

činností.  

B.6.5. Záchranné stanice pro handicapované živočichy 

Národní síť záchranných stanic (NSZS) vznikla v roce 1998 a od té doby poskytuje nepřetržitě pomoc a 

péči handicapovaným volně žijícím zvířatům. Hlavní funkcí těchto stanic je zajistit pomoc raněným a 

handicapovaným živočichům a následně umožnit jejich plnohodnotný návrat do volné přírody.  

Záchranné stanice v ČR jsou dvojího druhu – stanice, které jsou členem NSZS a které jsou koordinované 

ČSOP, a stanice, které nejsou členem NSZS. NSZS v současnosti sdružuje na 35 stanic po celé České 

republice. Jsou jimi ve většině případů neziskové organizace (pobočné spolky Českého svazu ochránců 

přírody či obecně prospěšné spolky a další), příspěvkové organizace a jedna nadace. Každá taková 

stanice spravuje území minimálně 1 obce s rozšířenou působností, na které poskytuje pomoc a péči 

volně žijícím zvířatům. Záchranné stanice spolupracují s orgány státní ochrany přírody, zejména s 

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Státní veterinární správou, Českou inspekcí životního prostředí 

a dalšími. K lepšímu pokrytí svěřeného území mohou stanice na tomto území zřizovat sběrné stanice či 

uzavírat smlouvy s jinými subjekty (Přidružené stanice).  

Tabulka 34: Záchranné stanice s působností na území Jihočeského kraje 

ZS v NSZS Kontaktní údaje Územní působnost 

Hrachov 

Centrum ochrany fauny ČR Hrachov – Ochrana 
fauny České republiky o.s. 

Hrachov 13, 262 56 Hrachov 

tel.: 603 259 902 

e-mail: info@ochranafauny.cz 

web stanice: www.ochranafauny.cz 

Dobříš, Příbram, Sedlčany, Soběslav, 
Tábor, Votice 

Klášterec 

Vimperk – Správa NP Šumava 

1.máje 260, 385 01 Vimperk 

tel.: 731 530 223, 731 530 325 

e-mail: jan.mokry@npsumava.cz, 
juhap@npsumava.cz  

web stanice: www.npsumava.cz  

Vimperk, Prachatice, území NP Šumava 

Makov 

Nová Ves u Písku – ČSOP ZO 18/02 Makov  

Nová Ves 10, 397 01 Písek 

tel.: 737 766 947, 728 252 821, 724 090 220, 728 
130 527 

e-mail: csop.makov@volny.cz 

web stanice: www.makov.cz 

Blatná, Milevsko, Písek, Strakonice, 
Vodňany 

Rozovy u Temelína 

Temelín – Zoologická zahrada Ohrada, p.o. 

Rozovy u Temelína 28, 37 301 

tel.: 602 112 143 

České Budějovice, Český Krumlov, 
Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, 
Trhové Sviny, Týn nad Vltavou 

 

29 Od 1. 7. 2017 novelizován zákonem č. 183/2017 Sb., přičemž se připravuje budoucí znění zákona.  

mailto:info@ochranafauny.cz
http://www.ochranafauny.cz/
mailto:jan.mokry@npsumava.cz
mailto:juhap@npsumava.cz
http://www.npsumava.cz/
mailto:csop.makov@volny.cz
http://www.makov.cz/
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e-mail: info@zoohluboka.cz, 
zoo.hluboka.zs@seznam.cz  

web stanice: www.zoohluboka.cz 

Třeboň 

Záchranná stanice Třeboň – Český nadační fond 
pro vydru 

Jateční 311 – P.O.Box 53, 379 01 Třeboň 

tel.: 384 722 088 – prioritní číslo 

e-mail: vydry@vydry.org 

web stanice: vydry.org 

Třeboň 

ZS, které nejsou v NSZS Kontaktní údaje Územní působnost 

Záchranná stanice volně 
žijících zvířat Telč o.s. 

Hradecká 228, Telč, 588 56 

tel: 567 243 725, 605 780 737 

e-mail: paveltelc@volny.cz 

Dačice, Jihlava, Jindřichův Hradec, 
Moravské Budějovice, Pelhřimov, Telč, 
Třebíč, Znojmo 

Milevsko – Věra Hronová  

Vlksice u Milevska, 399 01  

tel: 777 743 065 

e-mail: hronova16@seznam.cz  

Milevsko 

Kašperské hory – Muzeum 
Šumavy Sušice, p.o.  

Náměstí 6, Kašperské Hory, 341 92 

tel: 376 555 190, 376 555 197, 723 760 887  

e-mail: ivan.lukes@seznam.cz  

web stanice: www.muzeum.sumava.net  

Horažďovice, Klatovy, Prachatice, Sušice, 
Vimperk  

Doudleby – SULIMO – 
Občanské sdružení pro 
záchranu dravců a sov 

Doudleby 36, České Budějovice, 370 07 

tel: 728 468 943, 728 916 150 

e-mail: bednar.sulimo@tiscali.cz 

web stanice: www.sulimo.netstranky.cz  

České Budějovice, Český Krumlov, 
Kaplice, Prachatice, Trhové Sviny, 
Třeboň  

Zdroj: https://www.zvirevnouzi.cz/, Databáze záchranných stanic pro handicapované živočichy, MŽP, 
https://www.mzp.cz/cz/zachranne_stanice  

Od roku 2007 přibyly do sítě NSZS záchranné stanice Klášterec a Třeboň, záchranná stanice ve Voticích 

byla přesunuta do Hrachova. Mimo síť NSZS vznikly od roku 2007 stanice v Telči, Milevsku a 

v Kašperských Horách, viz výše.  

Provoz podfinancovaných záchranných stanic je vhodné podporovat krajskými dotacemi, Jihočeský kraj 

již v minulosti dotace na podporu těchto zařízení poskytl.  

B.6.6. Památné stromy 

Památné stromy jsou definovány v § 46, odst. 1 ZOPK jako mimořádně významné stromy, jejich skupiny 

a stromořadí, které lze za památné stromy vyhlásit rozhodnutím orgánů ochrany přírody (obce 

s pověřeným úřadem). Je zakázáno je poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je 

prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Příslušný orgán ochrany přírody může vyhlásit 

ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem 

orgánu ochrany přírody. Pokud není vyhlášeno, je jím ochranné pásmo dle zákona (ve tvaru kruhu 

o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí). V ochranném pásmu 

není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, 

odvodňování, chemizace. 

Podle ZOPK může kterýkoliv občan ČR navrhnout ochranu vybraných stromů v kategorii památných 

stromů. Dosavadní síť vznikala víceméně nahodile v průběhu poměrně dlouhého období. Dle metodiky 

AOPK ČR30 je při navrhování památných stromů třeba postupovat uvážlivě a souhrnně zhodnotit celou 

 

30 https://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/pamatne-stromy/  

mailto:info@zoohluboka.cz
mailto:zoo.hluboka.zs@seznam.cz
http://www.zoohluboka.cz/
mailto:vydry@vydry.org
mailto:hronova16@seznam.cz
mailto:ivan.lukes@seznam.cz
http://www.muzeum.sumava.net/
mailto:bednar.sulimo@tiscali.cz
http://www.sulimo.netstranky.cz/
https://www.zvirevnouzi.cz/
https://www.mzp.cz/cz/zachranne_stanice
https://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/pamatne-stromy/
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řadu kriterií a hodnot, jak hodnotu biologickou (a v tom nejen hodnotu dendrologickou, ale i hodnotu 

ekologickou – hodnotu mikroekosystému pro řadu biot), dále pak hodnotu krajinotvornou a 

estetickou, hodnotu historickou (historické události, pověsti apod.). Zároveň je třeba brát zřetel na 

zdravotní stav stromů a jejich provozní bezpečnost. V úvahu je nutné vzít i regionální hledisko a 

různorodost přírodních podmínek regionů. 

Důležitými předpoklady jsou věk, mohutnost, krajinotvorný význam, reprezentativnost nebo naopak 

unikátnost v rámci regionu. V neposlední řadě hrají svou roli i kulturní a historické souvislosti 

(návaznost na architektonické a církevní objekty). Nezanedbatelná je i perspektivita, která těsně souvisí 

se zdravotním stavem vyhlašovaných památných stromů. V řadě případů je hlavním impulsem 

k vyhlášení památného stromu potřeba jeho zvýšené ochrany. 

Na území Jihočeského kraje se nachází 658 vyhlášených památných stromů, z toho 534 jednotlivých 

stromů, 95 skupin stromů a 29 stromořadí. Soupis památných stromů v kraji je uveden v Příloze 6.  

Obrázek 42: Památné stromy na území Jihočeského kraje 

 

Zdroj: AOPK ČR, 2021, https://drusop.nature.cz/portal/  

Od data svého vyhlášení k listopadu 2021 zanikla ochrana u 77 objektů. Dle AOPK ČR zanikly památné 

stromy, s dosud nezrušenou ochranou, viz tabulka níže.     

Tabulka 35: Zaniklé památné stromy s dosud platným dokumentem vyhlášení, trvající ochranou 

Kód Kategorie Název Orgán ochrany přírody 

105304 Jednotlivý strom Buk lesní AOPK ČR – RP Jižní Čechy 

https://drusop.nature.cz/portal/
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Kód Kategorie Název Orgán ochrany přírody 

105264 Jednotlivý strom Buk lesní MÚ Nové Hrady 

105340 Jednotlivý strom Lípa velkolistá MÚ Strakonice 

105341 Jednotlivý strom Tchořovická lípa MÚ Blatná 

103268 Jednotlivý strom Žižkův dub MÚ Lišov 

Zdroj: AOPK ČR, https://drusop.nature.cz/portal/  

Evidenci památných stromů včetně shromažďování vyhlašovacích dokumentací vede AOPK ČR a 

zobrazuje je na stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody. V evidenci jsou uvedeny informace 

o parametrech a ochranném pásmu objektu, příp. další informace, které byly příslušným orgánem 

ochrany přírody poskytnuty. Od roku 2007 vzrostl počet památných stromů v kraji o 153 objektů 

(jednotlivé stromy, skupiny stromů, stromořadí).  

Podstatné je zajišťování vhodné péče, která zajistí prodloužení životnosti a bezpečnost stromu. Péče 

o památné stromy je povinností vlastníka pozemku, na kterém se strom nachází. Kraje i obce 

s rozšířenou působností ale mohou na péči o památné stromy získat dotaci z národních programů MŽP.  

B.7. PROJEVY DOPADŮ ZMĚN KLIMATU 

Vzhledem ke stále častějším a prodlužujícím se epizodám sucha a prohlubujícím se problémům s nižší 

hladinou povrchových a podzemních vod byla na národní úrovni zřízena mezirezortní komise VODA-

SUCHO, z jejíhož podnětu vznikla Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, 

schválená usnesením vlády ze dne 24. července 2017, č. 528. Z analýz uvedených v Koncepci vyplývá, 

že jsou v rámci Jihočeského kraje ohroženy zemědělským suchem (dlouhodobý nedostatek vody 

v půdě a její nedostupnost pro rostliny – zemědělské, lesní porosty) především oblasti pánví 

(Českobudějovická, Třeboňská). Dle Koncepce má důležitý vliv na stav zemědělského sucha to, zda je 

krajina kryta vegetací s dostatkem vody. Většina sluneční energie se spotřebovává na výpar vody, 

vegetace tak chladí sebe a své okolí. Sluneční energie vázaná ve vodní páře v podobě latentního tepla 

se uvolní na chladných místech, když se vodní pára sráží zpět na vodu kapalnou. Vegetace zásobená 

vodou snižuje teplotu přes den a zmírňuje pokles teploty v noci a k ránu. V oblasti pánví v kraji je 

dostatek povrchové vody s ochlazujícím efektem zajištěn, oblasti pánví jsou však vysoce zorněné, 

s rezervou v oblasti krajinotvorných opatření. Za potenciálně rizikovou nádrž byla z hlediska zajištění 

požadavků vody do budoucna označena nádrž Husinec (na Blanici), z hydrologických povodí byla 

z téhož pohledu za riziková označena Třeboňská pánev (část i z hlediska hydrogeologie – severní část, 

2151) a povodí Dračice na Novobystřicku.  

Problémem očekávaných změn klimatu není jen aktuálně se projevující se sucho, ale obecně změny 

teplot, srážek, relativní vlhkosti, globálního záření a zvýšené množství extrémních projevů počasí 

(častější výskyt povodní, prodlužování období sucha, četnější výskyt extrémních meteorologických jevů 

– bouře, větrné smrště, ledovky, kroupy apod., četnější výskyt přírodních požárů). Uvedená informace 

vychází z dokumentu pod názvem Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se 

změnou klimatu v ČR (2019), který byl jedním z podkladů pro tvorbu Koncepce před následky sucha. 

Tento dokument popsal mj. dopady klimatických změn na přírodu a krajinu. Hlavní závěry studie jsou 

součástí kapitol níže. 

https://drusop.nature.cz/portal/
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S účinností od 1. 2. 2021 platí nové znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Do zákona byla vložena 

nová hlava X Zvládání sucha a stavu nedostatku vody, která ukládá povinnost na národní úrovni a 

na úrovni krajů zpracovat Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Pro přípravu těchto plánů 

dokončilo MŽP ve spolupráci s VÚV T.G.M. ke konci roku 2018 metodický pokyn, který ověřilo 

při vypracování pilotního plánu pro Královéhradecký kraj. Oba tyto materiály jsou volně dostupné 

na www.suchovkrajine.cz. Jihočeský kraj v současnosti plán sucha pořizuje.  

Usnesením vlády č. 785 ze dne 13. 9. 2021 byla přijata aktualizace Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR pro období 2021-2030, která obsahuje jak zhodnocení dopadů změn klimatu 

na jednotlivé prioritní oblasti (sektory), tak návrhy konkrétních adaptačních opatření. Strategie byla 

implementována Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu, který obsahuje řadu opatření 

pro snížení dopadů změn klimatu na složky životního prostředí. Uvedená opatření budou důležitým 

podkladem pro návrhovou část předkládané koncepce. Naplňování opatření uvedených ve strategii je 

úkolem všech kompetentních orgánů státní správy. Proto v současnosti vznikají tzv. adaptační strategie 

na krajské a obecní úrovni (viz Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu, 

2020; Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu, 

2018; Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu, 2017 aj.). 

B.7.1. Dopady na lesy 

Klíčovým rizikem pro lesy v naší oblasti se stává sucho, období s dlouhodobě nízkým množstvím srážek 

nebo delším obdobím zcela beze srážek. Problémem je především nedostatek srážek v jarním a časně 

letním obdobím se související nedostatečnou obnovou zásob podzemních vod. Vlivem rostoucí teploty 

a prodlužující se vegetační sezóny jsou navíc nároky lesních porostů na vodu vyšší. Sucho vede k vyšší 

mortalitě lesních porostů a k šíření parazitických hub a hmyzu. Zvyšuje se tak riziko rozšíření rozsahu 

nahodilé těžby dřeva v důsledku sucha a zdravotního stavu lesa (Jihočeský kraj je v posledních letech 

jedním z nejpostiženějších krajů v nahodilé těžbě dřeva). Se suchem a zdravotním stavem lesů se 

zvyšuje požární riziko. Především je lze očekávat v oblastech, kde se z technických nebo kapacitních 

důvodů nepodaří obnovit porost (rozsáhlé holiny) a kde zůstává část odumřelého dříví nezpracována. 

Na holinách, bez funkčního vegetačního krytu dochází k výraznému nárůstu povrchových teplot, které 

riziko požáru zvyšují.  

Obecně se změnou klimatu předpokládá posun výskytu jednotlivých druhů stromů do vyšších poloh, 

tedy expanze listnatých opadavých stromů a ústup chladnomilných druhů a jehličnanů. Do konce 21. 

století se předpokládá posun stanovištních podmínek o minimálně 2 lesní vegetační stupně. Tyto 

změny jsou rizikové především pro úzce specializované druhy a na ně navázané ekosystémy 

(autochtonní smrčiny). Za nejvíce ohrožené byly Komplexní studií dopadů označeny smrkové lesy 

v nižších a středních polohách, ohroženy jsou přírodní lesní oblasti se značně pozměněnou druhovou 

skladbou ve prospěch smrku (PLO 10 – Středočeská pahorkatina, PLO 12 – Předhoří Šumavy a 

Novohradských hor, PLO 15a – Jihočeské pánve – Budějovická pánev, PLO 16 – Českomoravská 

vrchovina). Smrk v kraji tvoří 55 % podílu dřevin.  

Zásadním činitelem pro stav lesů v České republice bude způsob hospodaření – vhodná obnova 

současných kalamitních holin a postoj k současným chřadnoucím smrkovým a borovým porostům. 

Lesní hospodářství čelí vážné krizi. Pokud má být zachována stávající rozloha lesů, je více zapotřebí 

respektovat stanovištní podmínky druhů dřevin, více využívat přirozené zmlazení na úkor umělé 

obnovy ke zlepšení genofondu dřeviny a realizovat opatření vedoucí ke zlepšení retence vody na lesní 

http://www.suchovkrajine.cz/
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půdě (podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, podpora přirozené obnovy lesa, likvidace 

klestu štěpkováním s následným rozptýlením v obnovovaném porostu, šetrné technologie při 

hospodaření v lesích apod.). 

B.7.2. Dopady na zemědělskou krajinu 

Zemědělské sucho se vyznačuje dlouhodobým nedostatkem vody v půdě a její nedostupností pro růst 

a vývoj zemědělské produkce. Dle Komplexní studie dopadů stoupá počet dní s kritickým nedostatkem 

vody v půdě a vláhy pro plodiny. Nedostatek sněhové pokrývky zásadně ovlivňuje přezimování polních 

plodin, které jsou v případě výskytu holomrazů postiženy vymrzáním. Nižší akumulace vody ve sněhové 

pokrývce způsobuje nedostatek vody, který by se měl ze sněhu uvolnit na začátku vegetačního období. 

Dřívější aktivitou vegetace a vyšší potřebou vláhy na transpiraci dochází k častějšímu výskytu jarního 

sucha. Suchem a mrazem oslabené porosty jsou snazším cílem patogenů. Snižuje se nejen odolnost 

samotných plodin či dřevin, ale i účinnost ochranných prostředků. Problémem jsou dále vysoké teploty 

způsobující vyšší riziko stresu v určitých vývojových fázích a přívalové srážky. Při vyšším výskytu srážek 

na vyschlou půdu lze očekávat výraznější erozní projevy – snížená vlhkost půdy má vliv na náchylnost 

půdy k větrné erozi a na infiltrační schopnost půdy, nedostatečnou infiltrací se zvyšuje povrchový 

odtok. Na druhou stranu pozitivním faktorem pro plodiny je vzrůstající úroveň atmosférické 

koncentrace CO2 stimulující fotosyntézu a efektivnější hospodaření rostlin s vodou a delší vegetační 

období. Uvedené změny teplotních a srážkových poměrů budou určující i pro chov hospodářských 

zvířat.  

Nárůst průměrné úrovně výnosů je očekáván ve vyšších polohách. Lze očekávat posun výrobních 

oblastí směrem do vyšších poloh a ústup pícninářské a obilnářsko-bramborářské výrobní oblasti. 

Zvýhodněny budou teplomilné plodiny a odrůdy, bude se zvětšovat plocha s podmínkami řepařské a 

kukuřičné oblasti. Obecně lze očekávat nárůst meziroční variability výnosů. 

Dlouhými epizodami sucha jsou ohrožena prameniště a mokřadní území, ať už na orné půdě (polní 

mokřady), či na vlhkých loukách a pastvinách. Ohroženy jsou prakticky všechny biotopy travních 

porostů, které tvoří 39 % v LPIS evidovaných zemědělských pozemků na řešeném území bez CHKO a 

NP, resp. 43 % území kraje (vč. CHKO a NP). Vysycháním jsou ohroženy remízy, nejen v místech 

kumulace vody (vrbové křoviny, biotopy lužních lesů, dubohabřin), ale prakticky všechny lesní porosty 

(usychání borovic). Ohrožena je obecně zachovalá zemědělská krajina s krajinnými prvky. 

Vznik a průběh zemědělského sucha neovlivňují pouze atmosférické srážky, ale také teplota vzduchu, 

rychlost větru, sluneční radiace, retenční a infiltrační vlastnosti půdy, terénní poměry, hladina 

podzemní vody a vývojová fáze rostlin. Jedná se o faktory, podmínky prostředí, které lze ve velké míře 

ovlivnit, ať už způsobem obhospodařování či realizací krajinotvorných prvků. Zásadní bude využívání 

vhodných agrotechnických opatření. Obnova struktury půdy, jejich mikrobiální prostředí a schopnosti 

zadržet vodu jsou klíčovou podmínkou pro udržitelnost zemědělství. Zdravá zemědělská krajina 

obsahuje širokou škálu biotopů s populacemi druhů, zachovalá krajina je odrazem historického 

obhospodařování území a silně vstupuje do hodnocení krajinného rázu. Např. existence krajinných 

prvků v blocích zemědělské půdy má vliv nejen na větší diverzitu (mozaikovitost) a následně zvýšenou 

biodiverzitu krajiny, ale také na faktory ovlivňující zemědělské sucho (ochlazovací efekt, bariéry proti 

větrné erozi, zlepšení retenčních vlastností lokalit). Podpora mozaikovitosti krajiny a šetrný způsob 

obhospodařování ve vztahu k vodě v půdě je pro ekosystém zemědělské krajiny podstatným 

předpokladem pro snížení dopadů změn klimatu. 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

191 

B.7.3. Dopady na vodní ekosystémy 

Problémem jsou především epizody déletrvajícího sucha, které mohou snížit dostupnost vody (průtoky 

vodních toků, objem stojatých vod, zásoby podzemních vod). Vlivem nižších průtoků ztrácí vodní toky 

schopnost přetvářet své vlastní koryto a komunikovat s nivou toku. Dochází ke snížení samočistící 

funkce toků, a tedy ke zhoršení jakosti povrchových vod. Vlivem zvýšené teploty ve vodách dochází 

k vyšší aktivitě metabolických a rozkladných procesů a následně především ve stojatých vodách 

k nárůstu eutrofizace a nižší dostupnosti rozpuštěného kyslíku. Tento fakt je důležitý vzhledem 

k současnému nevyhovujícímu trofickému stavu vod v kraji. Za malých průtoků lze předpokládat 

intenzivnější působení metabolitů farmak (endokrinní disruptory, hormony, antidepresiva) a pesticidů 

na vodní živočichy. Nedostatek sněhové pokrývky má vysoký vliv na nedostatečné doplňování zásob 

podzemních vod. Menším naředěním znečišťujících látek lze očekávat sníženou kvalitu podzemních 

vod. Tu lze očekávat i vzhledem k vyšší četnosti extrémních srážek – vymývání znečišťujících látek 

z půdy, přetok splaškových vod do vodních celků.  

Na základě predikcí vývoje klimatu lze předpokládat, že může v budoucnu docházet ke změnám v roční 

a sezónní dostupnosti vody, zejména pro zásobování měst a obcí z mělkých lokálních vodních zdrojů. 

Již v současnosti se pasivní bilanční stav (hospodaření ve vztahu k zachování minimálního zůstatkového 

průtoku v toku) objevuje na většině významných vodních tocích v kraji (mimo Vltavu, viz Územní studie 

krajiny Jihočeského kraje, 2021). Je zřejmé, že budou stoupat náklady na čištění odpadních vod 

(především zvýšené koncentrace fosforu v odpadních vodách). Problém nižších průtoků znamená 

problém pro hydroenergetiku a vodní dopravu.  

Je zřejmé, že je již v současnosti třeba více racionalizovat užívání vodních zdrojů a optimalizovat vodní 

režim krajiny. Ochranu jakosti vod lze velmi dobře zajistit i následnými opatřeními v krajině v podobě 

mokřadů, drobných vodních nádrží a opatření využívajících infiltraci. Podstatné je odstraňování vnosu 

fosforu a dusíku do vod. Na základě požadavků Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu 

vznikla na národní úrovni Studie hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích.  

Nižší průtoky v tocích a změna teplotních a živinových podmínek prostředí mohou za přímý úhyn 

jedinců organizmů, ale i celých populací (i díky snížené možnosti migrace). Ohroženy jsou především 

druhy tzv. čistých vod (jepice, pošvatky, pstruzi, mihule, vranky, střevle, ledňáčci aj.), většina vzácných 

a ohrožených druhů jsou stenoekní, tedy jsou úzce specializované na stávající podmínky prostředí. 

Jedná se např. o obojživelníky či korýše periodických tůní. Dlouhodobou sníženou schopností 

korytotvorných procesů nejsou vytvářeny biotopy (štěrkové lavice, nátrže, tůně), které jsou podstatné 

pro přežití druhů. Ještě silněji jsou ohrožena nivní společenstva závislá na množství povrchové i 

podzemní vody (společenstva periodických tůní), dále společenstva pramenišť a rašelinišť, pobřežní 

vegetace a mokřadů. Nedostatečně vodné toky se zahlubují, čímž dochází obecně k zaklesávání vodní 

hladiny i v podzemních vodách.  

Dopad hydrologického sucha na populace druhů velice souvisí se stávajícím stavem ekosystémů. Pestrá 

morfologie toků a břehových porostů (střídání peřejí a tůní, absence migračních překážek, přirozený 

vegetační kryt a úkryty) a úměrná velikost rybí obsádky ve vodních nádržích zvyšuje pravděpodobnost 

přežití populací. 
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B.7.4. Dopady na populace a společenstva druhů rostlin a živočichů 

Vzhledem k přímému a okamžitému dopadu projevů klimatu na hydrologický režim krajiny jsou nejvíce 

ohroženy vodní a na vodní ekosystémy vázané druhy. Nejohroženější jsou konkurenčně slabší druhy 

závislé na nízké koncentraci živin a nižší teplotě vody, která pro ně udržuje příhodné podmínky 

prostředí. Již v současnosti díky regulacím vodních toků trpí nivní ekosystémy nedostatkem vody, jak 

povrchové (rozlivy), tak podzemní (zaklesnutá hladina podzemních vod dána zahloubením vodního 

toku) a dochází k proměně nivních společenstev směrem ke společenstvům na vodu méně vázaným 

(např. lužní lesy → dubohabřiny v nižších nadmořských výškách). Změnou klimatu i v souvislosti s vyšší 

zátěží dusíkem jsou ohroženy i např. druhově bohaté louky. Areály rozšíření druhů se obecně posouvají 

k severu a do vyšších nadmořských výšek. Jsou tak ohrožena typická společenstva horských poloh. 

Problém rozšířené nahodilé těžby související s kůrovcem a výskyt rozsáhlých holin je stresovým 

faktorem pro řadu lesních druhů živočichů, ale zároveň příležitostí pro druhy lesních světlin a pasek. 

Chřadnoucí smrkové porosty, které tvoří velkou rozlohu lesů, mají v současnosti nižší schopnost vázat 

vzdušný uhlík, čímž se posilují dopady klimatických změn.  

Problémem pro populace druhů je šíření nepůvodních druhů, které jsou lépe adaptované změněným 

klimatickým podmínkám a budou dále využívat zvýšeného stresu původních organizmů pro obsazování 

stanovišť a ekologických nik. Krom člověkem negativně ovlivněných vodních a lesních biotopů, které 

jsou tak v současnosti méně odolné ke klimatickým změnám, je dalším rizikovým faktorem stávající 

fragmentace krajiny. V krajinách s relativně vysokou mírou fragmentace území je metapopulacím 

znemožněno komunikovat, což vede společně se změněnými podmínkami a zdroji prostředí, 

vycházejícími z projevů změn klimatu, k lokálnímu až regionálnímu vymírání druhů. Obecně mohou být 

pro druhy rostlin a živočichů rizikové změny teplot, které ovlivňují vývojové fáze a chování. Uvedené 

projevy změn klimatu mohou vést ke zhoršení zdravotního stavu populací původních druhů, až k jejich 

úhynu. Podstatné je proto zohledňování probíhajících klimatických změn v managementu druhů, např. 

v plánech péče, kde v současnosti zohledňována není.  

Vodní a mokřadní ekosystémy výrazně ovlivňují mikroklima oblastí, zdravé stanovištně původní lesy 

s optimální dřevinnou a věkovou skladbou, jsou významnými vazači vzdušného uhlíku. I z čistě 

antropocentrického pohledu je potřebné udržovat a podporovat rozvoj stanovištně původních a pro 

kraj typických biotopů tvořených zdravými populacemi druhů.  

B.8. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY V SEKTOROVÝCH POLITIKÁCH KRAJE 

Za sektorové politiky Jihočeského kraje lze považovat všechny koncepční materiály, které Jihočeský 

kraj zpracoval nebo zajistil jejich zpracování. Zároveň tyto materiály řeší komplexně celkový rozvoj 

kraje (případně části území kraje), nebo některou specifickou problematiku na území kraje (např. 

cestovní ruch). Základními koncepčními materiály, řešícími komplexně celkový rozvoj kraje, jsou 

jednotlivé územní plány obcí a měst a Program rozvoje Jihočeského kraje. 

Vedle územně plánovací dokumentace jsou dalšími důležitými materiály rozvojové koncepce. Pro 

území Jihočeského kraje byly zpracovány následující dokumenty: 

• Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027 (2021) 

• Územní studie krajiny Jihočeského kraje (2020-2021) 
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• Regionální surovinová politika Jihočeského kraje (od roku 2019 probíhá její aktualizace, měla 

by trvat tři roky) 

• Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (2007) 

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (2018) 

• Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021-2030 (2021) 

• Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje na období 2016-2025 (2016) 

• Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043 (2020) 

• Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na 

období 2021-2030 (2021) 

• Generel krajinného rázu Jihočeského kraje (2009) 

• Aktualizace Plánu územního systému ekologické stability pro Jihočeský kraj (2019) 

Ve výše uvedených koncepčních materiálech byly identifikovány vazby ke koncepci ochrany přírody a 

krajiny. Některé z těchto vazeb jsou vyhodnoceny v následujícím textu. Vlastní text koncepčního 

materiálu je psán kurzívou. 

B.8.1. Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021–2027 

Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021–2027 si jako prioritní osu č. 6 vytyčil 

Environmentální udržitelnost a ochranu životního prostředí. Cílem této prioritní osy je Zajištění 

efektivního využívání přírodních zdrojů na území Jihočeského kraje s ohledem na minimalizaci celkových 

dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Záměrem je přispět ke zlepšování kvality životního prostředí 

prostřednictvím ochrany přírodních hodnot při respektování zásad trvale udržitelného užívání 

přírodních zdrojů a zájmů hospodářského rozvoje Jihočeského kraje. 

Tato prioritní osa obsahuje tři strategické cíle: 

1. Ochrana životního prostředí 

2. Udržitelné využití přírodních zdrojů a efektivní využití odpadů 

3. Posílení krizového řízení a prevence rizik 

V rámci strategického cíle č. 1. Ochrana životního prostředí jsou stanoveny například tyto aktivity: 

• Šetrné využívání potenciálu chráněných území a dalších ekologicky nezatížených a přírodně 

cenných oblastí při zachování přírodního bohatství. 

• Zachování vysokého podílu ploch s rozmanitou, esteticky vyváženou a ekologicky stabilní 

krajinou na území Jihočeského kraje. 

• Postupná obnova hodnot krajinného rázu v územích, kde v minulosti došlo k jeho narušení a 

eliminace výskytu a rozšiřování invazních druhů rostlin a živočichů. 

• Obnova a ochrana vodních biotopů a biotopů významných pro ptačí druhy (existence 

významných ptačích oblastí). 

• Další využití Vojenského újezdu Boletice, ve kterém je formována přírodní krajina bez lidské 

kultivační činnosti. 

• Zajištění ochrany a péče o památné stromy, mokřady (zvyšování retenční schopnosti krajiny) a 

jiných významných krajinných prvků. 

• Zajištění odpovídající ochrany a managementu zvláště chráněných území a územních systémů 

ekologické stability. Rozšiřování spolupráce s vlastníky a nájemci dotčených pozemků. 
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• Obnova a zachování přirozeného rázu vodních toků, zlepšování jakosti povrchových vod a 

vytváření podmínek pro život vodní fauny (včetně vyváženého využívání rybníků). 

• Podpora trvale udržitelného využívání zdrojů podzemních vod a podpora aktivit zvyšujících 

retenční schopnosti krajiny. 

• Podpora realizace a aktivit v oblasti environmentální osvěty – výchova a vzdělávání, rozvoj 

naučných stezek, geoparků apod. 

• Další rozvoj publikační a propagační činnosti v oblasti životního prostředí. Rozvoj a 

popularizace ekologicky šetrné turistiky. 

V rámci strategického cíle č. 2. Udržitelné využití přírodních zdrojů a efektivní využití odpadů souvisí 

s ochranou přírody například toto aktivity: 

• Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v rámci správy majetku Jihočeského kraje. 

• Podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie ve městech Jihočeského kraje (například 

prostřednictvím dotačního programu Podpora chytrých měst a obcí). 

• Realizace opatření na zachytávání a využívání dešťové vody v objektech spravovaných krajem. 

• Vyšší využívání biomasy (popř. bioplynu) jako obnovitelného a environmentálně příznivého 

energetického zdroje. 

• Podpora optimalizace nepříznivé druhové skladby lesních porostů v některých částech regionu 

(vyšší rezistence vůči kůrovcovým kalamitám). 

• Propagace a osvěta v oblasti hospodaření s vodou zaměřená na veřejnost formou informačních 

akcí, odborných seminářů nebo prezentací technologických řešení atd. 

V rámci strategického cíle č. 3. Posílení krizového řízení a prevence rizik s ochranou přírody například 

tyto aktivity: 

• Realizace aktivit a projektů snižujících dopad extrémních negativních přírodních vlivů na 

Jihočeský kraj (např. sucho, lokální povodně, kůrovcové kalamity apod.). Součástí tohoto 

opatření je například realizace aktivit a projektů v oblasti protipovodňové ochrany, v oblasti 

posilování ekologické funkce krajiny, nebo aktivity a projekty směřující ke zvýšení retenčních 

schopností krajiny. 

• Podpora opatření pro řešení nebezpečí vznikajících v období sucha (zajištění dostatečných 

zásob vody) a v období povodní (zajištění ochrany zdrojů pitné vody). 

Program rozvoje Jihočeského kraje si jako prioritní osu č. 7 vytyčil Využití přírodního a kulturního 

dědictví kraje k rozvoji cestovního ruchu. Cílem této prioritní osy je Usilovat o dlouhodobě udržitelné 

využití přírodního, historického a kulturního dědictví kraje za účelem rozvoje cestovního ruchu. 

Záměrem je rovněž zajistit kvalitní a efektivní propagaci turistické a kulturní nabídky Jihočeského kraje 

a jednotlivých dílčích turistických destinací směrem k návštěvníkům, ale i k obyvatelům Jihočeského 

kraje. Součástí této prioritní osy je rovněž zajištění kvalitní památkové péče ve smyslu ochrany a obnovy 

kulturních a historických památek. 
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V rámci této prioritní osy souvisí s ochranou přírody například toto aktivity: 

• Podpora navázání sítě cyklostezek a cyklotras na přírodní a kulturní atraktivity Jihočeského 

kraje. 

• Podpora rozvoje turistické infrastruktury v regionu (pěší naučné stezky, tematické stezky, 

historicko-poznávací stezky, jezdecké stezky, vodní stezky apod.). 

• Využití turistického potenciálu Vltavy a utváření nového nadregionálního produktu cestovního 

ruchu spojujícího Jihočeský a Středočeský kraj prostřednictvím toku řeky Vltavy. 

• Environmentálně šetrné využití potenciálu území Šumavy a dalších území se zvýšenou 

ochranou přírody. 

• Podpora zpřístupňování přírodních a kulturních atraktivit Jihočeského kraje (např. zpřístupnění 

sakrálních památek na Písecku-Blatensku). 

• Rozvoj sítě nabíjecích stanic pro elektrokola a vytvoření vhodných podmínek pro cykloturistiku 

při využití moderních technologií a prvků v přírodě zvyšujících atraktivitu cyklostezek a 

cyklotras. 

• Podpora ochrany a obnovy kulturních památek včetně památek ve volné krajině a zvyšování 

jejich atraktivity pro potřeby dalšího rozvoje cestovního ruchu. 

Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny: 

Posílení přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny je cílem ochrany přírody a krajiny. 

Koncepce ochrany přírody a krajiny klade důraz především na posílení mimoprodukčních funkcí lesních 

ekosystémů. Také doporučuje realizaci vodních nádrží vhodné velikosti a polopřirozeného až 

přirozeného charakteru nekolidujících se stávajícími přírodními a krajinnými hodnotami (tj. mimo 

území ZCHÚ a lokalit Natura 2000). 

Je zřejmé, že pro ochranu přírody a krajiny není nadměrný rozvoj cestovního ruchu pozitivní. Ochrana 

přírody a krajiny preferuje spíše šetrný cestovní ruch (soft tourism), který více respektuje životní 

prostředí, před masovou turistikou. 

Koncepce ochrany přírody a krajiny podporuje tradiční zemědělství malých rodinných farem založené 

na soukromém vlastnictví a osobní zodpovědnosti a ekologické zemědělství. Jisté nebezpečí vidíme 

v pěstování nových nepůvodních druhů rostlin (plodin) a používání geneticky modifikovaných 

organismů. Za faktor, který dle našeho názoru narušuje stabilizaci zemědělství, lze označit nevhodně 

nastavenou dotační politiku. 

Základní nesoulad spatřujeme v jednostranné podpoře cestovního ruchu. Ochrana přírody a krajiny 

preferuje spíše šetrný cestovní ruch (soft tourism), který více respektuje životní prostředí, před 

masovou turistikou. V Jihočeském kraji existují lokality, které vyžadují usměrnění případně vyloučení 

cestovního ruchu. Jedná se především o cenné biotopy nacházející se ve zvláště chráněných územích. 

B.8.2. Uzemní studie krajiny na území Jihočeského kraje 

V roce 2021 byla zpracována Územní studie krajiny Jihočeského kraje. Studie stanovuje zásady pro 

dosažení cílových kvalit krajiny a požadavky na uspořádání a využití území na celém území Jihočeského 

kraje. Studie zpřesnila krajinné oblasti vymezené v Generelu krajiného rázu. 
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Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny: 

Územní studie je v souladu s koncepcí ochrany přírody a krajiny. 

B.8.3. Regionální surovinová politika Jihočeského kraje 

Hlavním koncepčním dokumentem zabývajícím se problematikou těžby nerostných surovin na území 

kraje je Regionální surovinová politika Jihočeského kraje. Platná verze dokumentu pochází z roku 2003 

a v současné době je zastaralá. Proto byla v roce 2019 uzavřena smlouva s Českou geologickou službou 

na aktualizaci zastaralé dokumentace, která bude dokončena v horizontu několika let. Koncepční 

řešení regionálních surovinových politik vychází ze Surovinové politiky České republiky v oblasti 

nerostných surovin a jejich zdrojů z roku 2017. 

Regionální surovinová politika podrobně analyzuje stávající situaci, střety, legislativní rámec a výhled 

do budoucna. V rámci aktualizace bude řešena mimo jiné problematika těžby vltavínů, stavebních 

surovin (hlavně šterkopísků), grafitu, vliv těžby na soustavu NATURA 2000 a požadavky na rozvoj území 

a dopravní infrastruktury. 

Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny: 

V rámci nové surovinové politiky by nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny mohl nastat při 

snahách o využití dosud netěžených ložisek. Zde mohou nastat zatím neidentifikované střety se zájmy 

ochrany přírody. Bylo by proto vhodné provést revizi všech ložisek na území Jihočeského kraje a 

v případě takového střetu navrhnout řešení situace jako v případě území CHKO Třeboňsko (rebilance 

ložisek a převody zásob mezi zásoby vázané).  

Obdobně by bylo vhodné v nové surovninové politice posoudit aktuální stav i výhledové záměry 

u ložisek rašeliny, těžených zejména pro zemědělské a zahradnické využití. V případě drobnější těžby 

rašeliny jako přírodního léčivého zdroje pro lázeňské účely nejsou zřejmě střety s ochranou přírody 

zásadní a lze zde nalézt soulad obou zájmů. Z hlediska ochrany přírody je účelné rašelinu sledovat 

společně s nerostnými surovinami. Je proto žádoucí do nové surovinové politiky doplnit obdobné údaje 

jako pro nerosty i pro rašelinu. 

Dále bychom doporučili při hodnocení těžeben vhodných k ukládání inertních materiálů kromě 

inženýrsko-geologického a hydrogeologického posouzení zohlednit i hledisko ochrany přírody a krajiny. 

Řada opuštěných těžeben získala v důsledku postupující sukcese novou přírodní kvalitu a stala se 

útočištěm zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, v řadě případů se jedná i o vymezené skladebné 

prvky ÚSES. 

B.8.4. Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje 

Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje z roku 2007 hodnotí stav ochrany před 

povodněmi na území kraje, stanovila slabá místa a vymezila cíle ochrany před povodněmi. Součástí 

Koncepce je i návrh opatření na ochranu před povodněmi v obcích, které nebyly chráněny před 

povodněmi z vodních toků, nebo před nimi byly chráněny nedostatečně. 
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Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny:  

Koncepce ochrany přírody a krajiny preferuje pasivní formy protipovodňové ochrany a nesouhlasí 

s tvrdými technickými úpravami toků (narovnávání koryt, betonování koryt, břehů), které lze provádět 

pouze v odůvodněných případech (ohrožení majetku, zdraví lidí atd.). 

Pro posílení přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny koncepce doporučuje realizaci vodních 

nádrží vhodné velikosti a polopřirozeného až přirozeného charakteru nekolidujících se stávajícími 

přírodními a krajinnými hodnotami. 

B.8.5. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje 

V roce 2018 došlo k aktualizaci obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do 

roku 2030 s ohledem na řízení sucha. 

Plán se skládá z těchto dílčích částí: 

A. Demografický vývoj 

B. Výpočet potřeby vody 

C. Zásobování vodou 

D. Odkanalizování a čištění odpadních vod 

E. Ekonomická část, stanovení priorit 

V části C jsou vytipovány riziková území z hlediska ohrožení suchem a zásobouvání pitnou vodou. 

Rovněž je zde stanovena kapacita vodních zdrojů na území kraje a řešení dopadů hydrologického 

sucha.  

Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny: 

Zpracovatelé kromě jiného navrhují technická opatření u skupinových vodovodů a rekonstrukci 

vodovodní sítě. Rekonstrukce by měla, především u větších měst, začít „Vodním auditem“, který bude 

zaměřen na snížení spotřeby vody a na úspory vody v domácnostech a u velkých spotřebitelů. Stejně 

zpracovatelé přistupují i k problematice kanalizace. Z celého textu vyplývá snaha šetřit vodní zdroje a 

snižovat vypouštěná znečištěných vod na minimum. Tato skutečnost je v souladu s požadavky ochrany 

přírody a krajiny. 

B.8.6. Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021–2030 

V roce 2021 došlo k finalizaci tohoto strategického dokumentu, jehož zpracovatelem je Jihočeská 

centrála cestovního ruchu. Koncepce obsahuje strategické a operační cíle, které mají být realizovány 

v daných tematických oblastech prostřednictvím jednotlivých aktivit. 

Ochrany přírody a krajiny se dotýkají především aktivity uskutečňované v rámci strategického cíle č. I: 

Posílení konkurenceschopnosti značky Jižní Čechy. 

Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny 

Nová Koncepce cestovního ruchu klade důraz na princip udržitelného cestovního ruchu. Koncepce 

zdůrazňuje, aby působením cestovního ruchu nedocházelo k poškozování životního prostředí, 

vytěžování přírodních zdrojů a devalvaci toho nejcennějšího, co se v jižních Čechách nachází. 
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Podpora cestovního ruchu je prakticky ve všech koncepčních materiálech Jihočeského kraje. Ochrana 

přírody a krajiny není zcela proti rozvoji cestovního ruchu, i když značná část aktivit cestovního ruchu 

(především masová turistika) je pro přírodu a krajinu riziková. Koncepce ochrany přírody a krajiny 

preferuje deklarované programy v oblasti venkovské turistiky a agroturistiky. 

B.8.7. Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje na období 2016–2025 

Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje je zásadním strategickým dokumentem v oblasti 

odpadového hospodářství na období 2016–2025. 

Hlavní priority odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016–2025: 

• Předcházení vzniku odpadů a opětovné použití výrobků s ukončenou životností. 

• Kvalitní recyklace a maximální vyuţití vhodných odpadů (materiálové, energetické), a to 

především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionu. 

• Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) a ostatními 

biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území Jihočeského kraje, s důrazem na oddělený 

sběr. 

• Omezení skládkování na území Jihočeského kraje. 

• Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. 

• Optimalizace odpadového hospodářství s ohledem na vynaloţené náklady a ekonomickou a 

sociální udržitelnost. 

• Zajištění dlouhodobé stability a udrţitelnosti odpadového hospodářství v Jihočeském kraji. 

Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny: 

Vytyčené cíle jsou v souladu s koncepcí ochrany přírody a krajiny. 

B.8.8. Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018–2043 

Koncepce byla dokončena v první polovině roku 2019. Koncepce v aktuálním znění získala kladné 

stanovisko z pohledu možných vlivů na životní prostředí (červenec 2019). Aktualizovaná energetická 

koncepce definuje strategické rozvojové cíle s ohledem na bezpečnost, hospodárnost a udržitelnost: 

Princip udržitelnosti má ekonomický a environmentální rozměr. Z hlediska environmentálního se pod 

pojmem „udržitelný rozvoj“ rozumí společensky odpovědný přístup vědomě preferující ekologicky 

šetrnější (obnovitelné či druhotné) zdroje před zdroji fosilního původu, jejichž potenciál je vyčerpatelný 

a jejichž spalování vede k nežádoucím emisím. Environmentální dopady je přitom nezbytné hodnotit na 

lokální a globální úrovni. 

Energetická koncepce obsahuje návrh opatření a aktivit, které jsou rozděleny do devíti oblastí: 

• Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií 

• Realizace energetických úspor 

• Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů 

• Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 

• Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů 

• Rozvoj energetické infrastruktury 

• Ostrov elektrizační soustavy 
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• Inteligentní síť 

• Využití alternativních paliv v dopravě 

Je zde nutné zmínit, že nastíněná opatření nemají předem stanovenou odpovědnou osobu za jejich 

uskutečnění ani konkrétní termín, jsou pouze výčtem takových aktivit, které napomohou v naplňování 

cílů koncepce. 

Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny: 

Podpora využití obnovitelných zdrojů energie, a především úspora energie je v souladu s ochranou 

přírody a krajiny. V případě výstavby nových průmyslových zón koncepce preferuje využití lokalit typu 

brownfield před dalším záborem půd. Jako problematické se zde jeví budování nových energetických 

sítí, které představují výrazný zásah do krajinného rázu (nadzemní sítě), případně biotopů. Před 

vytápěním elektrickou energií a zemním plynem upřednostňujeme vytápění s použitím tepelných 

čerpadel a solárních panelů. 

B.8.9. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Jihočeského kraje na období 2021–2030 

Jihočeský kraj má pro období 2021–2030 zpracovánu koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty (EVVO). Koncepce stanovuje pět strategických oblastí se specifickámi cíli a opatřeními k jejich 

dosažení. 

Strategické oblasti jsou rozděleny podle členění Státního programu EVVO, přičemž jsou zohledněna 

specifika Jihočeského kraje: 

• Udržitelnost systému a prostředí pro EVVO 

• Kvalita, diverzita a inovace v EVVO 

• Spolupráce, síťování, propojování v EVVO 

• Posilování postavení a porozumění EVVO 

• Vzdělávací cíle a relevantní témata EVVO 

Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny: 

Vytyčené cíle jsou v souladu s koncepcí ochrany přírody a krajiny. 

B.8.10. Generel krajinného rázu Jihočeského kraje 

V rámci Generelu krajinného rázu byla vymezena území speciálních zájmů a oblasti s výjimečným 

krajinným rázem. Krajinnému rázu a Generelu krajinného rázu se podrobněji věnuje kap. B.4.2.3. 

Krajinný ráz. 

Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny: 

Dokument je v souladu s koncepcí ochrany přírody a krajiny. 
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B.8.11. Aktualizace Plánu územního systému ekologické stability Jihočeského kraje 

Aktualizace plánu územního systému ekologické stability vymezuje prvky ÚSES nadregionální a 

regionální úrovně mimo území NP a CHKO Šumava, CHKO Třeboňsko a CHKO Blanský les. Tento 

dokument je podrobněji popsán v kap. B.4.3. Územní systém ekologické stability. 

Soulad/nesoulad s koncepcí ochrany přírody a krajiny: 

Aktualizovaný plán ÚSES z roku 2019 je v souladu s koncepcí ochrany přírody a krajiny. 

B.9. LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY 

V rámci dané kapitoly jsou uvedeny vybrané významné změny legislativy od vzniku původní koncepce. 

Od roku 2007 došlo v legislativě týkající se přírody a krajiny ke změnám, které mohou významně 

ovlivnit stávající stav přírody a krajiny: 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (verze 37, aktuální znění 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022)  

Od roku 2007 proběhlo několik novel, významná je novela č. 250/2014 Sb., o změně zákonů 

souvisejících s přijetím zákona o státní službě („změnový zákon“). S účinností k 1. 1. 2015 se Agentura 

ochrany přírody a krajiny ČR stala správním úřadem. Nabytím účinnosti změnového zákona zanikly 

správy CHKO jako orgány ochrany přírody vykonávající státní správu podle ZOPK. Správy CHKO zůstaly 

součástí organizační struktury AOPK ČR. Od 1. 1. 2015 vykonává AOPK ČR státní správu prostřednictvím 

15 regionálních pracovišť, v jejichž čele stojí ředitel. 

Za významnou lze považovat novelu č. 123/2017 Sb., která nabyla účinnosti ke dni 1. 6. 2017. Novela 

stanovila nový koncepční odborný dokument pro národní parky, tzv. zásady péče o národní parky a 

jejich ochranná pásma (viz § 38a ZOPK v aktuálním znění), viz kap. B.5.1. Zákonem se také změnil 

přístup k zonaci v národních parcích, od roku 2017 se vyhlašují 4 místo 3 zón. Nově je zaveden institut 

tzv. klidových území, § 17 ZOPK, což jsou území s omezeným pohybem osob z důvodu umožnění 

nerušeného vývoje ekosystémů nebo jejich složek.  

Zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů 

Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů ((proti)invazní zákon) (verze 2, aktuální znění 

1. 1. 2022 – 31. 12. 2024) 

Zákon mění 7 národních zákonů – zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon na ochranu zvířat proti 

týrání, lesní zákon, vodní zákon, zákon o myslivosti, zákon o rybářství a zákon o rostlinolékařské péči. 

Zákon byl přijat ve vazbě na implementaci nařízení Evropského parlamentu EU č. 1143/2014 o prevenci 

a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Nařízení se vztahuje na druhy 

v seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (tzv. "unijní seznam"), který 

byl publikován 13. 7. 2016 jako Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1141. V roce 2017 byl doplněn 

navazujícím prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1263 (doplněno 12 druhů) a v roce 2019 pak bylo 

přidáno dalších 17 druhů. Celkem je nyní v seznamu 66 druhů. Novela ZOPK specifikuje, jakým 

způsobem bude stát bojovat s invazními nepůvodními druhy rostlin a živočichů. Při praktickém 

provádění opatření k regulaci invazních nepůvodních druhů předpokládá novela zapojení vlastníků 

pozemků a dalších oprávněných osob v rozsahu běžné péče o pozemky (tj. je-li kupříkladu na pozemku 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

201 

bolševník velkolepý, předpokládá se, že jej vlastník v rámci běžné údržby bude kosit spolu s ostatní 

vegetaci). Pokud je ale invazní druh již příliš rozšířený, a to historicky nebo jde o činnosti nad rámec 

běžné péče, počítá se s podporou realizace formou dohod s vlastníky či uživateli pozemků a aktivní 

účastí orgánů ochrany přírody. Opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci invazních nepůvodních 

druhů budou předmětem podpory. V současnosti je dotační podpora opatření k regulaci invazních 

nepůvodních druhů začleněna do Operačního programu Životní prostředí a opatření k omezování 

dopadů invazních nepůvodních druhů jsou také v různé míře součástí národních programů MŽP nebo 

podmínek podpor stanovených v rámci Společné zemědělské politiky. Zákon není ze strany odborníků 

ochrany přírody přijat přiliš kladně, z pohledu ČSOP se jedná o novelu, která umožňuje plošné sázení 

nepůvodní douglasky tisolisté.  

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (verze 19, aktuální znění 1. 1. 2022 – 31. 1. 2022) 

V březnu 2021 proběhlo v Poslanecké sněmovně první čtení další novely zákona o myslivosti. Důvodem 

novelizace zákona o myslivosti by měla být ochrana lesních porostů před narůstajícím stavem spárkaté 

zvěře, která způsobuje neúměrné škody ohryzem a okusem. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (verze 38, aktuální znění 

1. 1. 2022 – 31. 1. 2022) 

Významnou novelou zákona je zákon č. 544/2020 Sb. Do vodního zákona byl danou novelou vložen 

§ 15c Odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků. Uvedeným 

došlo k nápravě zastaralého vodního zákona, kdy se upravený vodní tok musel vracet do původního 

stavu a nemohlo docházet k samovolné renaturaci koryt vodních toků. Nemohla být tak naplněn soulad 

s Rámcovou směrnicí vodách v dosahování dobrého ekologického stavu povrchových vod. Do zákona 

byla dále uvedenou novelou vložena nová hlava X Zvládání sucha a stavu nedostatku vody, která ukládá 

povinnost na národní úrovni a na úrovni krajů zpracovat Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku 

vody. Plán zakládá možnosti pro příznivá opatření v krajině, např. opatření ke zpomalení, zadržení či 

vsakování povrchových vod.  

Zákon č. 416/2009, o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) (verze 10, aktuální znění 1. 1. 2021 – 30. 6. 

2023) 

Další významnější změnu přinesla novela liniového zákona č. 403/2020 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací („liniový 

zákon“). Spolu s novelou došlo i ke změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), ve kterém je nově zaveden institut tzv. jednotného závazného 

stanoviska v § 82a. Orgány ochrany přírody tak nově mají povinnost v případě záměrů podle liniového 

zákona vydávat jednotné závazné stanovisko, ve kterém promítne všechny chráněné zájmy dle ZOPK. 

V případě, že bude třeba výjimky dle ZOPK, vyjádří se k tomu orgán ochrany přírody v jednotném 

závazném stanovisku a, lze-li povolit výjimku nebo stanovit odchylný postup, může současně stanovit 

další podmínky pro povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu. Zásadní je tzv. fikce 

souhlasu, kdy v zájmu urychlení procesů povolujících stavby se tímto institutem apeluje na dotčené 

orgány, aby se vyjadřovaly v často poměrně krátkých zákonných lhůtách, a to pod pohrůžkou zániku 

možnosti vyjádřit se k záměru a vzniku domnělého souhlasu s ním. Zavedení fikce (souhlasného a 

bezpodmínečného) závazného stanoviska jakožto podkladového správního aktu pro veškeré záměry 
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povolované či jinak aprobované podle stavebního zákona (§ 4 odst. 9 stavebního zákona) je jednou 

z nejspornějších změn obsažených v novele liniového zákona (např. ve vztahu 

k mezinárodním závazkům na evropské úrovni – Natura 2000, Ramsarská úmluva apod.). 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (verze 22, aktuální znění 20. 11. 2021 

– 31. 1. 2022) a zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (verze 27, aktuální znění 1. 1. 2021 – 31. 12. 

2022)  

Významně se měnil a bude měnit zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

především v souvislosti se změnou stavebního zákona. Ten s účinností od 1. 7. 2023 ruší většinu 

samostatně vydávaných závazných stanovisek dotčených orgánů, integruje „posuzování a ochranu 

veřejných zájmů“ do stavebního úřadu. Výjimku z posuzování úřadu tvoří památky, zvláště chráněná 

území a hasiči, kde se budou stanoviska vydávat samostatně. Pokud nechceme v rámci ochrany přírody 

a krajiny chránit pouze zvláště chráněná území před plánovanými záměry, musí si stavební úřad 

vyžádat vyjádření od orgánů ochrany přírody.  

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

způsobu evidence územně plánovací činnosti (verze 3, aktuální znění 29. 1. 2018 – 30. 6. 2023) 

Aktuální novela č. 13/2018 Sb. významně upravuje územně plánovací činnost, reaguje na opravené 

znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb., m.s. Sdělení 

stanovilo nové pojmy a požadavky na plánovaní v krajině. Nově se v ZÚR vymezují krajiny se 

stanovenými cílovými kvalitami, jsou významně upraveny náležitosti územně plánovacích dokumentací 

a územně analytických podkladů. Značně se změnily sledované jevy přílohy A – přibyla povinná 

evidence a zákres krajinných okrsků (na základě územních studií krajiny), smluvně chráněných území, 

mokřadů dle Ramsarské úmluvy, biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 

(významné z hlediska migrační prostupnosti území), ploch vodní a větrné eroze, plochy vhodné k 

zalesnění, plochy vhodné k zatravnění, území chráněná pro akumulaci povrchových vod (tzv. LAPV), 

kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem, 

kritické body a jejich povodí aj., což je velmi pozitivní pro ochranu přírodních a krajinných hodnot a 

funkcí v rámci územního plánování. 

Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit (verze 

5, aktuální znění 23. 12. 2021) 

Nařízení uvádí soupis a bližší informace k vyhlášeným evropsky významným lokalitám v ČR. Některé 

evropsky významné lokality na území Jihočeského kraje byly nařízením upraveny v roce 2013, některé 

EVL v rámci novelizace nařízení č. 73/2016 v roce 2016. 

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro 

poskytování některých zemědělských podpor (verze 7, aktuální znění 1. 6. 2021) 

V nařízení jsou definovány standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES), 

kterými je podmíněno čerpání zemědělských plateb. Zemědělci jsou tak nuceni dodržovat určité 

podmínky (ochranné pásy podél vodních toků, minimální pokryv půdy, zachování úrovně organických 

složek aj.). Novelizací č. 177/2021 se omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé 

plochy, čímž dojde ke zvýšení mozaikovitosti krajiny. 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

203 

Dle Strategie ochrany biologické rozmanitosti do roku 2030 by v roce 2022 měla být hotova aktualizace 

seznamu zvláště chráněných druhů a aktualizovaný seznam druhů ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., 

v platném znění. 

B.10. VYHODNOCENÍ ZMĚN A VÝVOJE PŘÍRODY A KRAJINY V KRAJI 

Kapitola shrnuje nejdůležitější změny a poznatky v oblasti přírody a krajiny od doby vzniku původní 

koncepce: 

• Výměra zemědělské půdy klesla o 6 455 ha. Došlo k velkému úbytku orné půdy, o více než 

15 000 ha, k úbytku zahrad a sadů o 227 ha, vzrostla výměra trvalých travních porostů 

o 8 774 ha, výměra lesních pozemků se zvýšila o 4 809 ha. 

• Podle ČÚZK (Ročenka půdního fondu, 2021) jen za rok 2020 v Jihočeském kraji ubylo necelých 

1 518 ha orné půdy, a to zejména na úkor TTP (1 074 ha), a dále pak lesních pozemků (154 ha), 

ostatních ploch (125 ha) a zahrad (80 ha). 

• O 0,1 proc. bodu přibylo zástavby, od roku 2005 do roku 2020 vrostla výměra zastavěných 

ploch v ORP České Budějovice o 405 ha, výrazně se zvýšil vliv urbanizmu a dopravy – především 

výstavba dálnic a rychlostních komunikací a výstavba rozsáhlých rekreačních a logistických 

areálů. 

• Došlo k mírnému nárůstu přirozenosti dřevinné skladby v ČR, a to o 1,5 ± 0,2 %. V rámci 

Jihočeského kraje se jednalo o nárůst 1,3 ± 0,6 %. 

• Příčiny nevyhovujícího stavu lesů (vysoký podíl nahodilých těžeb, v Jihočeském kraji pak bylo 

evidováno více než 1 mil. m3 kůrovcových těžeb) jsou stále stejné, problémem je zvyšující se 

průměrná teplota a nižší a nerovnoměrně rozložené srážky (dle odborného časopisu Zpravodaj 

ochrany lesa Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. z roku 2021 byl 

posledním normálním rokem rok 2013). 

• Porovnáním členění klimatických poměrů z let 1971 a 2007 je zjevný posun klimatických oblastí 

od chladných k mírně teplým a v rámci mírně teplých k teplejším a sušším, celkově s výrazným 

rozšířením oblastí teplejších a sušších.  

• Vzrůstá počet půdních bloků v režimu ekologického zemědělství – v roce 2010 bylo dle ČSÚ 

v Jihočeském kraji zhruba 43 700 ha certifikované půdy v ekologickém zemědělství, v roce 2015 

už to bylo téměř 64 400 ha.  

• Vzhledem k postupujícím realizacím kanalizací s ČOV se postupně snižuje znečištění vodních 

toků, přesto je jejich znečištění (především fosforem stále vysoké). Ve srovnání s rokem 2007 

došlo ke změnám v množství vypouštěných odpadních vod u jednotlivých subjektů, velkým 

rozdílem je až dvojnásobný pokles vypouštěných odpadních vod u JIP Papírny Větřní, téměř 

dvojnásobně se zvýšilo vypouštěné množství u JE Temelín Kořensko. 

• V porovnání s rokem 2002 vzrostla spotřeba vody pro JE Temelín, významně klesl odběr vody 

pro vodárenské účely (z 21 193 tis. m3/rok 2002 na výše uvedených 16 691,7 tis. m3 v roce 

2012). 

• Přijetím národní Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR (MŽP 2009, aktualizace 2014), která je 

respektována plány dílčích povodí a realizována správci povodí se ve vybraných úsecích na 

vodních tocích Blanice, Lužnice, Nežárka, Malše a Zlatý potok předpokládá realizace opatření 

na eliminaci migračních bariér v tocích.  

• Trvá silné znečištění až hypertrofie vodních nádrží v kraji. 
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• Častými epizodami sucha od roku 2014 vzrostl počet vodních toků ohrožených vysycháním a 

vodních toků, u nichž byla hydrologická bilance hodnocena jako podprůměrná až silně 

podprůměrná (Lomnice, Skalice aj.).  

• Dle dat Českého statistického úřadu návštěvnost Jihočeského kraje v počtu hostů 

v ubytovacích zařízeních neustále roste (stav do roku 2018), zvyšuje se návštěvnost a tlak na 

cenná území. 

• Od roku 2007 dle databáze České geologické služby SurIS byly otevřeny 4 nové dobývací 

prostory: Studená (granit; obec Studená), Hrbov u Lhenic (vltavíny; obec Lhenice), Řípec 

(štěrkopísek; obec Řípec) a Besednice I (vltavíny, obec Besednice). Zrušeno bylo 11 dobývací 

prostorů. 

• Probíhají pro ochranu přírody úspěšné rekultivace v kraji s využitím přírodě blízké obnovy 

(Pískovna Planá nad Lužnicí, Jehnědno, těžebna Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí aj.). 

• Největší ekologické zátěže v kraji od roku 2007 stále zůstávají. 

• Počet registrovaných významných krajinných prvků se zvýšil jen mírně, o 33 prvků. 

• Většina přechodně chráněných ploch na území kraje již není vyhlašována, o většinu není 

pečováno. 

• Rostoucí hrozba invazních druhů. 

• Počet maloplošných zvláště chráněných území vzrostl o 56 území, přibylo 7 nových národních 

přírodních památek. 

• Počet evropsky významných lokalit vzrostl o 37 území. 

• V roce 2009 byly vyhlášeny 2 ptačí oblasti – Českobudějovické rybníky a PO Dehtář.  

• V roce 2009 a v roce 2016 byla vyhlášena smluvně chráněná území Boletice, Kratochvíle-

zámek, Polná a Prachatice-kostel. 

• Od roku 2018 je v rámci ÚAP poskytován jev č. 36b Biotop vybraných zvláště chráněných druhů 

velkých savců, který nahrazuje dříve poskytované vrstvy Migračně významné území, Dálkový 

migrační koridor a Místo omezení dálkového migračního koridoru. Jedná se o zpřesněnou 

spojitou síť, která může daleko lépe posloužit ke zlepšení migrační prostupnosti území. 

Zpřesněn byl také jev č. 36 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

s národním významem, taktéž v souladu zlepšení ochrany na biotop vázaných druhů.  

• Deštníkovým lesním druhem v kraji je rys ostrovid. Dle zooložky ze Správy NP Šumava byl 

zaznamenán nárůst hustoty samostatných jedinců rysa, což by mohlo naznačovat mírně 

pozitivní trend v celé populaci (vzhledem k dlouholetého monitoringu rysů na Šumavě). 

• Z nelesních druhů lze za významnou deštníkovou skupinu luk označit motýly. Dle výsledků 

mapování AOPK ČR (viz kniha Denní motýli a vřetenušky jižních Čech) vyplývá, že většina z 111 

recentně (v letech 2011-2018) zaznamenaných druhů motýlů v jižních Čechách ubývá. 

Nejohroženějšími druhy motýlů jsou druhy vázané na xerotermní stanoviště, 25 xerotermních 

druhů motýlů v kraji již vyhynulo, přičemž z 21 kriticky ohrožených druhů v kraji je na 

xerotermy vázano 16 druhů. 

• Od roku 2007 proběhla rapidní změna u Cypripedium calceolus (střevíčník pantoflíček) – 

postupně zanikají známé jihočeské lokality. Minuartia Smejkalii (kuřička Smejkalova) nebyla od 

roku 2007 na území kraje zaznamenána. V posledních letech bylo nalezeno v CHKO Třeboňsko 

Luronium natans (žabníček vzplývavý), z mechorostů přibyla Buxbaumia viridis (šikoušek 

zelený). Hojně se na území vyskytuje Leucobryum glaucum (bělomech sivý) a Sphagnum spp. 

(příloha V.). 

• V rámci aktualizace národního seznamu EVL v roce 2016 byly na území kraje doplněny dva 

předměty ochrany – Bombina variegata (kuňka žlutobřichá) v EVL Boletice a Dicranum viride 

(dvouhrotec zelený) v EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka. 
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• Přibyly do sítě NSZS záchranné stanice Klášterec a Třeboň, záchranná stanice ve Voticích byla 

přesunuta do Hrachova. Mimo síť NSZS vznikly od roku 2007 stanice v Telči, Milevsku a 

v Kašperských Horách. 

• Vzrostl počet památných stromů v kraji o 153 objektů. 

Závěry  

Trend úbytku zemědělské půdy je alarmující pro druhy vázané na zemědělskou krajinu a nelesní 

biotopy, které jsou již v současnosti ohroženy nevhodnými způsoby obhospodařování či úplným 

zánikem obhospodařování území (viz zánik většiny přechodně chráněných ploch v kraji; zánik několika 

zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit z důvodu zániku předmětů ochrany; za 15 let 

jen mírný nárůst registrovaných významných krajinných prvků). Péče o nelesní biotopy je krom orgánů 

ochrany přírody v kraji zajišťována ve velké míře nestátními neziskovými organizacemi, které pomáhají 

zachovat populace ohrožených druhů. Zajištění péče o nelesní území bude i nadále klíčové pro 

zachování vysoké biodiverzity kraje (viz klesající počet druhů motýlů v kraji, zanikající lokality 

střevíčníku pantoflíček). Pro některé druhy mohou být příležitostí k přežití dotační a legislativní změny 

v zemědělství, které vedou k postupnému snižování toxických a znečišťujících látek a k mozaikovitosti 

krajiny (viz novelizace č. 177/2021). Krajský úřad v rámci krajských dotačních programů podporuje 

zakládání krajinných prvků, zároveň má v plánu od příštího roku vyhlásit nový dotační program, který 

bude podporovat protierozní ochranu, opatření proti suchu, výsadbu a obnovu alejí atd. I to je 

příležitostí pro populace druhů, ale i pro zvýšení atraktivity krajiny. 

Velkou a do velké míry využitou příležitostí v kraji je ekologická obnova území po těžbě nerostných 

surovin. Orgány ochrany přírody kraje aktivně podporují trend využití přírodě blízké obnovy 

v rekultivovaných těžebnách, ve spolupráci s provozovateli těžby, což se velmi pozitivně odráží 

na zlepšování příležitostí pro nelesní druhy rostlin a živočichů. Aktivní spolupráce s provozovateli těžby 

ještě před jejím zahájením je z hlediska finálního stavu území nezbytností.  

Pozitivní je zvýšený počet zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a 

smluvně chráněných území v kraji, vzrostl počet záchranných stanic.   

Zvyšující se výměra lesů víceméně souvisí s opouštěním krajiny. Lesní ekosystémy se potýkají 

s negativními vlivy, které přináší probíhající klimatická změna. I v lesnictví jsou pozitivní trendy 

ve vztahu k ochraně přírody, a to k větší nutnosti respektování přirozené druhové skladby dřevin, 

obzvláště v současných pro lesy nevyhovujících klimatických podmínkách. Zákonem č. 364/2021 Sb. 

(protiinvazní zákon), který se snaží zabránit vysazování geograficky nepůvodních druhů, však byla 

udělena výjimka modřínu opadavému a explicitně také douglasce tisolisté. Je otázkou, nakolik tato 

právní úprava ovlivní lesní ekosystémy na našem území. V rámci projektu „Vracíme vodu lesu“ bylo 

v Jihočeském kraji Lesy ČR, s.p. realizováno či se v současnosti realizuje přes 30 akcí – realizace tůní, 

realizace či rekonstrukce vodních nádrží a revitalizace toků. Podpora retence a akumulace vody v lesích 

je vzhledem k současnému stavu lesů klíčová.  

Druhová bohatost a existence mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v kraji je vázána 

především na vodu vázané ekosystémy. Vzhledem k probíhající klimatické změně je klíčové zachování 

stávajícího vodního režimu, především v oblastech výskytu těchto druhů. Proto je zásadní, aby byly v 

těchto územích (např. v plánech péče) požadovány návrhy opatření ke zmírnění dopadů klimatické 

změny. Dle analýz jsou k suchu nejvíce zranitelné oblasti pánví s unikátními mokřadními a rašelinnými 

ekosystémy.  

Nadále problematická zůstává jakost povrchových vod, a to především v souvislosti s intenzivním 

rybníkářstvím a v souvislosti s nedostatečným čištěním povrchových vod (absence ČOV a terciárního 
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stupně dočišťování – odstraňování fosforu). Ve vztahu ke stále častěji se vyskytující podprůměrné až 

silně podprůměrné hydrologické bilanci vodních toků je očekávaná snížená samočistící schopnost 

vodních toků a tedy ještě větší problém s jakostí vod. Problém je významný pro společenstva druhů 

rostlin a živočichů vázaná na oligotrofní a mezotrofní vody. Snižování znečištění živinami povrchových 

vod je jednou ze zásadních výzev v kraji. 

Ke zlepšení ekologického stavu vodních toků mohou vést dva zásadní dokumenty – vodní zákon (novela 

č. 544/2020 Sb.) a aktualizovaná Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. Do vodního zákona byl danou 

novelou vložen § 15c Odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních 

toků. Uvedeným došlo k nápravě zastaralého vodního zákona, kdy se upravený vodní tok musel vracet 

do původního stavu a nemohlo docházet k samovolné renaturaci koryt vodních toků. Nemohl být tak 

naplněn soulad s Rámcovou směrnicí vodách v dosahování dobrého ekologického stavu povrchových 

vod. Přijetím výše uvedené koncepce je správce povodí povinen zapracovávat do plánů dílčích povodí 

opatření na eliminaci migračních bariér v tocích, čímž se zlepší podmínky především pro populace ryb 

(úseky na tocích Blanice, Lužnice, Nežárka, Malše a Zlatý potok). 

Zásadním problémem ochrany přírody je zvyšující se fragmentace biotopů a krajiny. Od roku 2018 je 

pro účely územního plánování poskytována AOPK ČR kvalitní vrstva jev č. 36b Biotop vybraných zvláště 

chráněných druhů velkých savců, spojitá vrstva, která by měla být chráněna před umisťováním staveb 

trvalého charakteru. Pro migrační prostupnost je především důležité zachování migračních koridorů, 

které jsou součástí dané vrstvy, a které jsou vymezeny v minimálním rozsahu, který zajišťuje migraci 

náročných lesních druhů (vlk, rys osrovid, los evropský). Důležité je také zalesňování ploch v migračních 

koridorech, které umožní zlepšit migrační prostupnost území, a odstraňování stávajících kritických míst 

migrace. Fragmentace se ale děje také u nelesních biotopů, řešení a vhodná opatření k problematice 

fragmentace i u nelesních biotopů přinesl projekt AOPK ČR Komplexní přístup k ochraně fauny 

terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR (EHP-CZ02-OV-1-028-2015). Problémem jsou 

stávající frekventované silnice I. a II. třídy bez objektů a opatření k zajištění migrační prostupnosti 

území.  

Dalším negativním trendem je zvyšování tlaku turismu a rekreantů na cenná území v kraji. Institut 

klidových území NP Šumava zavedený novelou zákona o ochraně přírody a krajiny č. 123/2017 Sb. je 

v současnosti prakticky jedinou možností, jak ochránit v NP druhy citlivé na rušení. Zvýšená rekreační 

aktivita způsobená pandemii covid19 má negativní dopad na cenná území v blízkosti větších sídel (např. 

PR Dívčí kámen, NPR Vyšenské kopce, PP Cvičák), proto je z pozice orgánů ochrany přírody nutné 

operativně reagovat vhodnými opatřeními ke snížení reakreačního tlaku v cenných územích.  

V souvislosti s globalizací i k probíhající klimatické změně roste hrozba dopadů rozšiřujících se populací 

invazních druhů ohrožujících původní druhy a společenstva. Na tuto hrozbu již nově reagují právní 

předpisy v ČR upravující likvidaci těchto druhů. Národní seznam invazních druhů nebyl dosud stanoven, 

ale odborné seznamy invazních druhů se již vyskytují (Šefrová, Laštůvka 2005, Pyšek et al. 2012, Pergl 

et al. 2016).  
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C. NÁVRHOVÁ ČÁST 

C.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODKLADY 

C.1.1. Způsob zpracování návrhové části koncepce 

Návrhová část Koncepce ochrany přírody a krajiny představuje základní strategický materiál rozvoje 

oblasti ochrany přírody a krajiny na území Jihočeského kraje. Na základě veškerých zjištěných poznatků 

(viz kapitola A.2. Základní podklady) byla formulována vize, která definuje cílový stav ochrany přírody 

a krajiny v Jihočeském kraji a hlavní cíle pro ochranu přírody a krajiny (viz kapitola B. Vize a hlavní cíle 

ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje). V kapitole C. Cíle a Opatření v ochraně přírody a krajiny 

byly hlavní cíle rozpracovány do dílčích cílů, jejichž naplnění zajišťují navržená opatření. Z hlavních a 

dílčích cílů byly vybrány prioritní úkoly pro ochranu přírody a krajiny. Proces formování strategie je 

naznačen v uvedeném schématu: 

 

Struktura části C. Cíle a Opatření v ochraně přírody a krajiny je následující. Každé problematice (vrstvě) 

je věnována zvláštní kapitola. Kapitola začíná stručným popisem stavu řešené problematiky 

v Jihočeském kraji. Zde jsou uvedeny základní informace a rozbor nedostatků a případných rizik pro 

ochranu přírody a krajiny vycházející z analytické části Koncepce ochrany přírody a krajiny. Hlavní částí 

každé kapitoly je definování cílů ochrany přírody a krajiny v dané problematice (vrstvě). Pro každý cíl 

jsou stanovena opatření k jeho dosažení (naplnění). 

Pro jednotlivá opatření je navržena doba jejich plnění (realizace): 

Krátkodobé do 2 let K 

Střednědobé 2-5 let S 

Dlouhodobé nad 5 let D 

Průběžné dle potřeby P 

 

K, S, D, P jsou zkratky pro dobu plnění (realizace) jednotlivých opatření používané v tabelárním 

vyjádření navrhovaných opatření v následujícím textu. 

Dále je specifikována role Jihočeského kraje (JČK) při realizaci jednotlivých opatření. V odůvodněných 

případech jsou uvedeny případné spolupracující subjekty při realizaci opatření. Uvažovány jsou 

následující možnosti: 

• JČK bude realizovat (vlastními personálními kapacitami) - R 

• JČK zadá realizaci (realizaci zajistí jiný subjekt na základě smlouvy o dílo) - Z 
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• JČK podpoří realizaci grantem (realizaci zajistí jiný subjekt na základě přidělení grantové 

podpory) - G 

• JČK podpoří realizaci metodicky (zpracuje vlastními personálními kapacitami metodický 

materiál nebo zajistí jeho zpracování jiným subjektem) - M 

R, Z, G, M jsou zkratky pro roli Jihočeského kraje při plnění (realizaci) jednotlivých opatření používané 

v tabelárním vyjádření navrhovaných opatření v následujícím textu. 

Pro Jihočeský kraj v samostatné působnosti a pro Krajský úřad – Jihočeský kraj v přenesené působnosti 

dle zvláštních zákonů používáme zkratku JČK. Pro obce s rozšířenou působností (ORP) používáme 

zkratku obce III., pro obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ) používáme zkratku obce II., pro ostatní 

obce zkratku obce I. 

V prvních dvou případech se jedná o opatření, ke kterým je příslušný buď Jihočeský kraj nebo Krajský 

úřad – Jihočeský kraj (JČK). Tato opatření budou realizovat v menší míře zaměstnanci Krajského úřadu 

vlastními silami, většinou ale bude realizace zadána jinému subjektu na základě smlouvy o dílo. 

Podpora realizace formou grantu přichází v úvahu u opatření, ke kterým není příslušný JČK. Příjemcem 

podpory a realizátorem těchto opatření budou především obce, vlastníci nebo uživatelé (nájemci) 

pozemků (fyzické i právnické osoby), nestátní neziskové organizace, případně i podnikatelské subjekty. 

Metodická podpora bude poskytována, stejně jako v předchozím případě, u opatření, ke kterým není 

příslušný JČK. Metodická podpora bude směřována především k nižším stupňům veřejné správy (obce 

III., obce II. obce I.), využívat ji může ovšem i veřejnost (fyzické osoby), nestátní neziskové organizace, 

obce, případně i podnikatelské subjekty. Role kraje při realizaci opatření bude mít úzký vztah 

k následnému finančnímu, případně personálnímu zajištění realizace opatření. 

Část D. Cíle a opatření k naplnění cílů ochrany přírody a krajiny ve vybraných sektorech představuje 

souhrn cílů a opatření, která budou prosazována orgánem ochrany přírody KÚ JČK při tvorbě 

příslušných sektorových politik kraje. Každému sektoru je věnována samostatná kapitola. Podobně 

jako v kapitole C. Cíle a Opatření v ochraně přírody a krajiny je na začátku každé kapitoly uveden stručný 

popis stavu daného sektoru v Jihočeském kraji. Informace jsme čerpali z příslušných zpracovaných a 

schválených sektorových dokumentech (politikách) Jihočeského kraje. Následuje rozbor nedostatků a 

případných rizik pro ochranu přírody a krajiny z analytické části koncepce a z dokumentu Vyhodnocení 

stávající koncepce. 

Pro opatření na ochranu přírody a krajiny v jednotlivých sektorech nenavrhujeme termíny realizace ani 

subjekt, který by měl opatření realizovat. To by mělo být stanoveno v jednotlivých sektorových 

dokumentech (politikách), konkrétně v částech zabývajících se ochranou přírody a krajiny, případně 

ochranou životního prostředí. Většina opatření navrhovaných pro sektorové dokumenty je shodné 

nebo podobná s opatřeními stanovenými v části C. Cíle a Opatření v ochraně přírody a krajiny. Tím by 

měla být formálně zajištěna možnost realizace těchto opatření z pozice orgánů ochrany přírody a 

krajiny. 

Návrhová část Koncepce ochrany přírody a krajiny je po schválení Radou Jihočeského kraje pro 

Jihočeský kraj závazná. Pro ostatní subjekty je pouze doporučující. 
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C.1.2. Základní podklady   

Návrhová část Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje prioritně vychází z poznatků 

získaných v analytické části aktualizované koncepce a také z dokumentu Vyhodnocení stávající 

koncepce, který se zabýval plněním stanovených cílů.   

Základní dokumenty pro ochranu přírody a krajiny na celostátní úrovni, které jsme při zpracování 

návrhové části KOPK JČK respektovali, jsou následující: 

• Strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 

• Státní program ochrany přírody a krajiny České republiky pro období 2020–2025 

• Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 

• Strategický rámec Česká republika 2030 

Jako podklad pro zpracování části týkající se sektorových politik jsme využili koncepční materiály a 

studie, které Jihočeský kraj zpracoval nebo zajistil jejich zpracování a které se věnují některé z řešených 

problematik na území kraje: 

• Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027 (2021) 
• Územní studie krajiny Jihočeského kraje (2020-2021) 
• Regionální surovinová politika Jihočeského kraje (dokončena 2022, schválení 2023) 
• Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (2007) 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (2018) 
• Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2021-2030 (2021) 
• Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje na období 2016-2025 (2016) 
• Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043 (2020) 
• Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na 

období 2021-2030 (2021) 
• Generel krajinného rázu Jihočeského kraje (2009) 
• Aktualizace Plánu územního systému ekologické stability pro Jihočeský kraj (2019) 
• Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje (2010) 
• Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území 

Jihočeského kraje (aktualizace 2022) 
• Svozová studie odpadu do ZEVO v Jihočeském kraji (2021) 
• Studie proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v 

Jihočeském kraji (2020) 
• Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Jihočeského kraje (2007) 
• Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021-2027 
• Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2021-2027 
• Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027 
• Studie EVL Vrbenské rybníky – Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování 

návštěvnické infrastruktury v lokalitě Vávrovské rybníky (2019) 
• Studie území v povodí Bílého potoka včetně návrhu protierozních a protipovodňových 

opatření (2019) 
• Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík (2021) 

Při zpracování návrhové části byly dále využity veškeré náměty a poznámky objednatele a dalších osob 

a subjektů, které se účastnily konzultačních jednání.  
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C.2. VIZE A HLAVNÍ CÍLE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE 

Formulace představy o optimálním stavu ochrany přírody a krajiny je vzhledem k interdisciplinárnosti 

oboru velmi složité. Prakticky každá lidská aktivita nějakým způsobem přírodu a krajinu ovlivňuje. 

Za základ považujeme důslednou ochranu a péči o přírodní hodnoty v území s ohledem na probíhající 

klimatickou změnu. 

 

Vize ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

„Jihočeský kraj zůstane krajem se zachovalou přírodou a esteticky hodnotnou krajinou, bude i nadále 

patřit mezi ekologicky nejcennější regiony České republiky. Jihočeský kraj bude plně respektovat 

požadavky na obecnou i zvláštní ochranu přírody, zachování biodiverzity a krajinného rázu, zejména 

s ohledem na potenciální střety se záměry socioekonomického rozvoje kraje a s ohledem na probíhající 

klimatické změny a její dopady. Kraj bude spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty, včetně 

informované a motivované veřejnosti a svým vlastním přístupem bude motivovat veřejnost k ochraně 

přírody a krajiny kraje.“   

 

Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

HC 1 Zachování a aktivní tvorba rozmanité a esteticky hodnotné krajiny 

HC 2 Zachování a aktivní podpora původních druhů rostlin a živočichů a přírodních biotopů 

HC 3 Zlepšování stavu vodních, lesních a na zemědělství vázaných ekosystémů  

HC 4 

Zajištění ochrany a managementu u mimořádně hodnotných segmentů krajiny (např. 

zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, přechodně chráněné plochy, 

registrované významné krajinné prvky, lokality výskytu zvláště chráněných druhů 

s národním významem, památné stromy, hodnotné segmenty ÚSES – např. NRBC, RBC) 

HC 5 
Zajištění migrační prostupnosti území kraje, zamezení fragmentace cenných přírodních 

lokalit či zajímavých ucelených segmentů krajiny 

HC 6 Vyvážené prosazování zájmů ochrany přírody a krajiny v sektorových politikách kraje 

HC 7 

Podpora organizací realizujících praktickou péči o přírodu a krajinu a aktivní spolupráce 

kraje s těmito organizacemi, osvěta obyvatel a subjektů realizujících se v krajině (lesní 

hospodáři, zemědělci, rybníkáři, rybáři, myslivci apod.) 
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C.3. CÍLE A OPATŘENÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY  

Vazby cílů v ochraně přírody a krajiny na hlavní cíle 

H
C

1 

H
C

2 

H
C

3 

H
C

4 

H
C

5 

H
C

6 

H
C

7 
CÍLE V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

   

● ●   ● ● ● C.1 Vytvoření funkční sítě prvků ÚSES na území Jihočeského kraje 

● ●   ● ● ● C.2 Dosažení cílového stavu prvků ÚSES a zajištění vhodné péče 

● ●  ● ● ● ● C.3 Zajištění odpovídající ochrany významných krajinných prvků 

● ●  ● ● ● ● C.4 Registrace nových prvků jako VKP a tvorba nových prvků v krajině s potenciálem k registraci jako VKP 

● ●  ● ● ● ● C.5 Péče o hodnotné segmenty VKP ze zákona a registrované VKP 

 ●   ● ● ● C.6 Zastavení úbytku původních druhů rostlin a živočichů na území kraje 

 ●   ● ● ● C.7 Aktivní podpora v posílení populací původních druhů rostlin a živočichů 

● ● ● ● ● ● ● C.8 Zajištění odpovídající ochrany a péče o hodnotné přírodní biotopy 

● ● ● ● ● ● ● C.9 Zajištění odpovídající ochrany a péče o mokřady národního významu 

● ● ● ● ● ● ● C.10 Zlepšení nevyhovujícího stavu přírodních biotopů či biotopů silně ovlivněných člověkem 

● ● ● ● ● ● ● C.11 Zakládání přírodních biotopů, zejména mokřadů, se zajištěním rozvoje cílových společenstev 

● ●  ●  ● ● C.12 Zajištění ochrany a péče o významné geologické lokality 

● ●  ●  ● ● C.13 Důsledné prosazování zájmů ochrany přírody v rámci celého procesu těžby – od přípravy až po zrušení d. p. 

●   ●  ●  C.14 Zachování hodnotných segmentů krajiny z pohledu krajinného rázu 

●   ●  ●  C.15 Vytváření nových přírodních, kulturních a estetických hodnot v krajině přispívajících ke zlepšení krajinného rázu 

● ●   ● ● ● C.16 Vytvoření reprezentativní soustavy ZCHÚ 

● ●   ● ● ● C.17 Zajištění příznivého stavu předmětů ochrany v ZCHÚ 

● ●   ● ● ● C.18 Vytvoření reprezentativní soustavy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na území kraje 

● ●   ● ● ● C.19 Zajištění příznivého stavu předmětů ochrany v EVL a ptačích oblastech na území kraje 

● ●   ● ● ● C.20 Rozšiřování počtu smluvně chráněných území v kraji 

 ●   ● ● ● C.21 Zastavení úbytku zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na území kraje 

 ●   ● ● ● C.22 Aktivní podpora v posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

● ●  ●    C.23 Průběžná aktualizace a doplňování údajů o památných stromech na území Jihočeského kraje 

● ●  ●    C.24 Zajištění odpovídající ochrany a péče o památné stromy 

 

C.3.1. Obecná ochrana přírody  

C.3.1.1. Územní systém ekologické stability 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Z hlediska územního plánování představuje ÚSES jeden z limitů využití území (veřejně prospěšné 

opatření dle § 2 stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu vymezit a respektovat. 

V rámci rozlišovaných úrovní ÚSES (nadregionální, regionální a místní) jsou v měřítku celého kraje 

významné především úrovně nadregionální a regionální ÚSES (společně někdy označované jako 

nadmístní úroveň), s platnou koncepcí obsaženou v krajské územně plánovací dokumentaci, tj. 

v zásadách územního rozvoje (ZÚR). Vymezení ÚSES v Jihočeském kraji je řešeno i v Aktualizaci plánu 

územního systému ekologické stability Jihočeského kraje (Löw et al. 2019), při které došlo k aktualizaci 

prvků ÚSES mimo území NP a CHKO Šumava, CHKO Třeboňsko a CHKO Blanský les. Aktualizace plánu 

zahrnuje dvě úrovně: a) plán nadmístního ÚSES, který má sloužit jako podklad pro vymezení ÚSES 

v ZÚR; b) plán místního ÚSES, resp. lokálních biocenter, který má sloužit jako podklad pro vymezení 

ÚSES v územních plánech obcí. 
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O vybrané prvky ÚSES se na území kraje stará specializovaná organizace Krajské školní hospodářství. 

Všechny úrovně ÚSES (nadregionální, regionální i lokální) jsou součástí Geoportálu Jihočeského kraje 

(sekce Ochrana životního prostředí): https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/javascript/ozp/. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Vysoký podíl nefunkčních prvků ÚSES a jejich pomalá realizace 

• Nenávaznost prvků ÚSES mezi obcemi, které spadají pod různé obce s rozšířenou působností 

(ORP) nebo pod různé kraje. Např. nenávaznost ÚSES v ZÚR Jihočeského kraje ve znění 1., 2., 

3. a 5. aktualizace na hranicích s Plzeňským krajem31 

• Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro 

realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných opatření 

• Některé obce nemají schválenou územně plánovací dokumentaci, a tedy ani ÚSES 

Problémem je obecně zajištění funkčnosti ÚSES, tedy zajištění spojité sítě prvků s cílovým 

společenstvem. Významným problémem je střet ÚSES s liniovými stavbami: 

• Koridory dopravní infrastruktury na území kraje se dostávají do střetu s regionálními nebo 

nadregionálními biokoridory (RBK, NRBK) 

• Do regionálních biocenter (RBC) zasahuje několik dopravních koridorů 

• Střety s RBC, RBK a NRBK vykazuje na území kraje několik koridorů elektrického vedení; za 

největší problém lze považovat průchod elektrického vedení přes biocentra, zejména přes lesní 

porosty, kde je nutné smýcení stromů 

• Ke střetům s prvky ÚSES dochází i při výstavbě vodovodů, kanalizací a plynovodů 

• Podobně je to i u záměrů těžby, kde lze vhodnou etapizací a navazujících rekultivací funkce 

prvků ÚSES zachovat 

• Všechny výše uvedené střety s ÚSES na území kraje lze snížit opatřeními navrženými v rámci 

podrobnějších dokumentací 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 5, HC 6, HC 7 

C.1: Vytvoření funkční sítě prvků ÚSES na území Jihočeského kraje 

C.2: Dosažení cílového stavu prvků ÚSES a zajištění vhodné péče  

  

 

31 Kraj má zpracován Plán ÚSES pod názvem Aktualizace plánu územního systému ekologické stability Jihočeského 
kraje (Löw et al. 2019), který aktualizuje prvky ÚSES nadregionální a regionální úrovně mimo území NP a CHKO 
Šumava, CHKO Třeboňsko a CHKO Blanský les. Zabýval se také řešením nenávazností na sousední kraje. Plán ÚSES 
se stal podkladem pro nové vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES v rámci 4. aktualizace ZÚR JČK 
(4AZÚR). V současné době je 4AZÚR ve fázi po veřejném projednání.   

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/javascript/ozp/
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Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 36: Cíl C.1: Vytvoření funkční sítě prvků ÚSES na území Jihočeského kraje 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Aktualizovat ÚSES v územních plánech obcí v souladu s Plánem ÚSES 
(Löw et al. 2019) 

D M  obce III. 

Aktualizovat v Geoportálu Jihočeského kraje lokální ÚSES na základě 
jeho vymezení v platných územních plánech obcí či jejich změnách 

P R, M, Z obce III. 

Zrevidovat návaznost ÚSES všech úrovní mezi obcemi s rozšířenou 
působností 

D R, Z obce III.  

Maximálně eliminovat střety záměrů s prvky ÚSES při vymezování 
záměrů v rámci podrobnějších dokumentací a při jejich realizaci 
(maximální zajištění zachování min. prostorových parametrů, 
maximální zajištění konektivity prvků) 

P R, M obce III.  

Požadovat po ORP databáze vyhodnocující funkčnost jednotlivých 
prvků ÚSES  

D M, G, Z obce III.  

Podporovat dosažení funkčnosti všech prvků ÚSES (dosažení 
cílových společenstev)  

P M, R, G, Z 
obce III., 
hospodařící 
subjekty  

Zajišťovat pozemky vhodné pro směnu při realizaci prvků ÚSES; 
vyčlenit finanční prostředky pro výkup potřebných pozemků 

P R, M, G obce III., obce I. 

 

Tabulka 37: Cíl C.2: Dosažení cílového stavu prvků ÚSES a zajištění vhodné péče 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vyhodnotit aktuální stav území (hodnoty v území) před založením 
prvku ÚSES, pro zjištění vhodného cílového společenstva (zjištění 
vzácných a ohrožených druhů, společenstev, které je třeba podpořit) 

P M, R, G 

obce III., AOPK 
ČR, odborníci na 
jednotlivé skupiny 
druhů 

Podporovat péči o vybrané prvky ÚSES (antropogenně podmíněný 
ÚSES – luční a mokřadní společenstva, u lesního ÚSES pečovat o 
založené porosty v prvních letech) 

P R, M, G 

obce III., AOPK 
ČR, subjekty 
pečující o přírodu, 
veřejnost 

 

C.3.1.2. Významné krajinné prvky 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji  

Kompletní vrstva významných krajinných prvků ze zákona pro územní plánování a rozhodování v území 

nebyla na území Jihočeského kraje dosud vytvořena, není součástí aktuálních ÚAP, přitom se jedná 

o důležitou vrstvu pro územní plánování a rozhodování orgánů ochrany přírody (zásah do VKP). Bližší 

definice jednotlivých významných krajinných prvků ze zákona (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 

jezera a údolní nivy) uvádí výklad MŽP ve Věstníku MŽP č. 4/2003. V Jihočeském kraji přibylo lesních 

pozemků, jen za rok 2020 o 154 ha.  

Dle dat územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností z roku 2020 je na území 

Jihočeského kraje vymezeno 537 zákresů významných krajinných prvků registrovaných (VKPr), z toho 

504 polygonových záznamů a 33 záznamů bodových, viz obrázek níže. Po úpravě databáze (odmazání 

duplicit) bylo ke květnu roku 2018 na území kraje registrováno cca 395 prvků, od doby zpracování 
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původní koncepce (od roku 2006) se počet registrovaných prvků zvýšil o 33. V roce 2013 byla vydána 

Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k registraci významných krajinných 

prvků. Metodická instrukce je určena především orgánům ochrany přírody, jejím cílem je sjednotit 

postup orgánů ochrany přírody při rozhodování o registraci významných krajinných prvků a při změně 

či zrušení platných rozhodnutí o registraci podle § 6 ZOPK. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Neexistující vrstva významných krajinných prvků ze zákona v ÚAP kraje (většiny ORP) – 

rozsáhlá vrstva, nejednoznačné vymezování VKP – existence rozdílných přístupů při 

vymezování 

• Absence podrobnějšího výkladu ochrany VKP ze zákona (např. pro údolní nivy), s rozdílným 

přístupem jednotlivých orgánů ochrany přírody v ochraně VKP  

• Rozdílný přístup a aktivita orgánů ochrany přírody při registraci VKP – nedostatečná ochrana 

hodnotných krajinných prvků a segmentů, které naplňují požadavky na vyhlášení reg. VKP 

• Nedostatečná péče o prvky a segmenty závislé na obhospodařování území 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 4, HC 5, HC 6, HC 7 

C.3: Zajištění odpovídající ochrany významných krajinných prvků  

C.4: Registrace nových prvků jako VKP a tvorba nových prvků v krajině s potenciálem 

k registraci jako VKP 

C.5: Péče o hodnotné segmenty VKP ze zákona a registrované VKP 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 38: Cíl C.3: Zajištění odpovídající ochrany významných krajinných prvků  

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vytvořit kompletní vrstvu významných krajinných prvků ze 
zákona v rámci ÚAP (jev 23a)32  

K M, Z obce III., AOPK ČR 

Zajistit a koordinovat jednotný způsob ochrany významných 
krajinných prvků v rámci územního plánování a činností v nich 
v kraji – připravit metodický materiál o rozhodování a 
činnostech ve VKP ze zákona  

K R obce III., AOPK ČR, MŽP 

 

Tabulka 39: Cíl C.4: Registrace nových prvků jako VKP a tvorba nových prvků v krajině s potenciálem k registraci 
jako VKP 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

 

32 V roce 2023 by měl být dokončen projekt TAČR pod názvem „Praktické nástroje pro plánování a ochranu VKP 
údolní niva“ (SS01010213), který by měl sloužit jako metodický nástroj pro orgány ochrany přírody na úrovni obcí 
s rozšířenou působností pro vymezení a kategorizaci niv. Součástí projektu budou tedy stanovené kategorie niv 
a k nim uvedená doporučení pro jejich ochranu. Role kraje spočívá v odborné a finanční pomoci při vymezování 
a kategorizaci niv. 
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Registrovat prvky v krajině naplňující kritéria pro vyhlášení 
významných krajinných prvků 

P M obce II., AOPK ČR 

Vytipovat plochy a realizovat v nich hodnotné prvky, které 
mohou být registrovány jako VKP (mokřady a tůně mimo nivy, 
lesní remízy, meze, stromořadí, luční enklávy aj.)  

P M, Z, G 

obce II., obce I., AOPK 
ČR, vlastníci a uživatelé 
pozemků, subjekty 
pečující o přírodu 

 

Tabulka 40: Cíl C.5: Péče o hodnotné segmenty VKP ze zákona a registrované VKP  

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vytipovat a chránit hodnotné segmenty VKP ze zákona 
(hodnotné plochy lesů, niv, úseků vodních toků, litorálů 
rybníků a jezer) a realizovat v nich vhodný management  

S M, G 
obce III., AOPK ČR, 
subjekty pečující 
o přírodu 

Zajistit a provádět péči o registrované VKP závislé na 
obhospodařování (především vodní a na vodu vázané 
ekosystémy a sekundární trávníky), pro vybraná území a 
vybrané aktivity organizovat dobrovolnické akce v péči 
o území  

P M, G 
obce II., obce I., 
subjekty pečující 
o přírodu, veřejnost  

 

C.3.1.3. Ochrana rostlinných a živočišných druhů  

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Obecnou ochranu druhů vymezuje § 5 ZOPK (včetně § 5a, který v rozšířené míře chrání ptáky).  

Obecnou ochranou druhů se chrání všechny druhy rostlin a živočichů. Kromě zmíněného § 5a, který se 

vztahuje na ptáky na úrovni jednotlivce (i vejce, hnízda ...), se obecná ochrana na jedince nevztahuje, 

smysl spočívá v zabránění vyhynutí populací. Tento fakt je podstatný především pro regionálně 

izolované malé populace, které jsou vázané na konkrétní biotopy, nebo geograficky ohraničená menší 

území. Jedná se většinou o vzácné druhy, které jsou součástí národních či regionálních červených 

seznamů. Od vzniku původní koncepce byly aktualizovány červené seznamy lišejníků (2010), 

mechorostů (2012), cévnatých rostlin (2017), bezobratlých (2017) i obratlovců (2017). Z regionálních 

seznamů byly pro území Jihočeského kraje vypracovány dva komentované červené seznamy. Jedním 

z nich je Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech (Chán a kol., AOPK ČR 1999), který byl 

aktualizován v roce 2013, druhým je Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české 

Šumavy (Procházka, Štech, 2002). V současnosti se zpracovává květena Šumavy 

https://www.florasilvaegabretae.eu/homepage/project, jejím dílčím cílem je i červený seznam celé 

Šumavy. Ohledně motýlů vyšla v roce 2019 kniha Denní motýli a vřetenušky jižních Čech 

(https://zp.kraj-jihocesky.cz/denni-motyli-a-vretenusky-jiznich-cech.html).  

Velkým problémem ochrany přírody je pokles početnosti a rozšíření u celých skupin (opylovači, 

obojživelníci, ptáci zemědělské krajiny aj.). Restriktivní nástroje obecné ochrany přírody nejsou 

dostačující a je potřeba především motivovat uživatele krajiny k ochraně stanovišť a druhů. Krom 

obhospodařování krajiny je velkým problémem pro zachování populací druhů fragmentace krajiny. Od 

ledna roku 2020 je AOPK ČR poskytován pro územně analytické podklady jev 36b Biotop vybraných 

zvláště chráněných druhů velkých savců, který může zajišťovat přežívání a migraci vybraných velkých 

savců (rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný a los evropský). Výše uvedené druhy jsou deštníkovými 

druhy, zajištěním jejich územních nároků na přežívání a migraci budou zajištěny nároky dalších lesních 

druhů. Jev 36b nahrazuje dříve poskytované vrstvy Migračně významné území, Dálkový migrační 

https://www.florasilvaegabretae.eu/homepage/project
https://zp.kraj-jihocesky.cz/denni-motyli-a-vretenusky-jiznich-cech.html
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koridor a Místo omezení dálkového migračního koridoru, poskytované v minulosti v rámci ÚAP jako 

jevy 119 B, C a D. V rámci jevu bylo v kraji identifikováno 38 kritických míst migrace, kde je prostupnost 

území pro velké savce značně selektivní až málo pravděpodobná. Problémem pro migrační prostupnost 

v kraji jsou především frekventované silnice I. a II. třídy a bezlesí.  

Již od roku 2006 existují technické podmínky pro Ředitelství silnic a dálnic pod názvem „Migrační 

objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy“, které se snaží v rámci 

budování nových staveb řešit i migrační prostupnost území. Problémem jsou především frekventované 

silnice I. a II. třídy, které byly postaveny před přijetím těchto podmínek a na kterých se nenachází žádné 

migrační objekty či opatření. Problémem je dále nový trend budování nových rodinných domů 

v krajině, které se taktéž mohou stát překážkou v migraci určitých druhů živočichů. Migrační 

prostupnost území a fragmentace krajiny nemají explicitní podporu v ZOPK a je na individuálním 

posouzení orgánů ochrany přírody, jak jednotlivé záměry posuzovat. Právě proto by této problematice 

měla být věnována zvýšená pozornost a koordinace s odborníky ze Správy NP a AOPK ČR. 

AOPK ČR eviduje kolizní místa na komunikacích s obojživelníky, plazi a vydrami, tedy kritické silniční 

úseky, kde dochází k migraci těchto taxonů. Některé úseky již byly zajištěny v podobě umístění trvalých 

bariér, či pravidelně prováděného transferu. Evidence míst je uvedena na stránkách AOPK ČR, 

https://aopkcr.maps.arcgis.com.  

Roustoucí dopad na populace druhů (i vzhledem k výše uvedeným faktorům fragmentace a 

nevhodného obhospodařování krajiny) mají invazní druhy rostlin a živočichů. V posledních letech již na 

daný problém zareagovala jak evropská, tak česká legislativa, zákonem č. 364/2021 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních 

druhů, byl nastaven kompetenční, procedurální a sankční systém, umožňující účinnou aplikaci přímo 

použitelné legislativy Evropské unie v oblasti regulace invazních nepůvodních druhů. Této příležitosti 

pak bylo využito také k odstranění deficitu spočívajícího v trvajícím neprovedení implementace 

staršího, věcně souvisejícího nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se 

nevyskytujících druhů v akvakultuře, které zavedlo sektorově úzce zaměřená omezení týkající se 

povolování využití této specificky vymezené kategorie nepůvodních druhů v akvakultuře. Od 1. 1. 2022 

je účinná novela zákona 114/1992 v souvislosti s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 

nepůvodních druhů a Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně 

se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Invazním druhům a jejich mapování se dosud věnují časově, 

kapacitně či územně omezené projekty nebo dílčí aktivity. To by se s uvedením paragrafu 13f 

novelizovaného zákona o ochraně přírody a krajiny do praxe mělo změnit, a mělo by to tedy být 

alespoň pro některé invazní druhy celoplošné a systematické, viz analytická část.  

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Fragmentace krajiny a snížení migrační prostupnosti území 

• Úbytek a degradace přírodních biotopů  

• Nevhodný způsob obhospodařování krajiny 

• Nebezpečné objekty a jevy lidské činnosti (dráty elektrického vedení, odpady po rybářské 

činnosti – vlasce, háčky; pytláctví, otravy, senoseče, skleněné plochy, likvidace hnízd a dutin 

využívaných ptáky a letouny, nezabezpečené komíny apod.) 

• Nedostatečná podpora druhů v sídlech  

https://aopkcr.maps.arcgis.com/
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• Invazní druhy a klimatické změny 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 2, HC 5, HC 6, HC 7 

C.6: Zastavení úbytku původních druhů rostlin a živočichů na území kraje 

C.7: Aktivní podpora v posílení populací původních druhů rostlin a živočichů 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 41: Cíl C.6: Zastavení úbytku původních druhů rostlin a živočichů na území kraje 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Identifikovat a chránit lokality s významnými populacemi 
druhů před likvidací a fragmentací v rámci územního 
plánování a rozhodování orgánů ochrany přírody (více 
využívat institutu přechodně chráněných ploch či smluvně 
chráněných území) 

D R, M, Z 
obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR  

Zajistit konektivitu lokalit s významnými populacemi druhů 
pro možnost výměny jedinců mezi populacemi a chránit před 
nevhodnými stavbami a opatřeními biotopy vybraných zvláště 
chráněných druhů velkých savců (jev 36b v rámcí ÚAP) 

D R, M 
obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR  

Nové stavby přednostně situovat v návaznosti na zastavěná 
území, minimalizovat výstavbu ve volné krajině (s výjimkou 
staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury) 

P R, M obce III., obce II., obce I. 

Požadovat vypracování migračních studií v rámci liniových a 
velkoplošných staveb (strategické – úroveň SEA, rámcové – 
dokumentace EIA a detailní – DUR), které dostatečně a 
bezpečně zajistí migrační prostupnost území 

P R, M obce III., AOPK ČR  

Provádět pravidelný monitoring vybraných skupin rostlin a 
živočichů (polní „plevele“, koryši, opylovači, ryby, ptáci, savci 
zemědělské krajiny, synantropní druhy) a provádět pravidelný 
monitoring chráněných a cenných území z hlediska výskytu 
významných populací druhů 

P M, G 

obce III., AOPK ČR, 
odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
Správa NP Šumava, VÚ 
Boletice 

Provádět konkrétní opatření k zastavení úbytku populací 
vybraných druhů a výše uvedených skupin (úprava stávajících 
biotopů, zakládání nových) 

P M, G, Z 

obce III., AOPK ČR, 
Správa NP Šumava, VÚ 
Boletice, odborníci na 
jednotlivé druhy či 
skupiny druhů, subjekty 
pečující o přírodu, 
hospodařící subjekty, 
vlastníci pozemků 

Podporovat záchranné stanice živočichů na území kraje  P R 
nestátní neziskové 
organizace 

Podporovat nestátní neziskové organizace či jiné subjekty 
pečující o přírodu zlepšující podmínky pro život populací 
původních druhů rostlin a živočichů 

P R 
nestátní neziskové 
organizace, subjekty 
pečující o přírodu  

Podporovat nahrazování nezabezpečených drátů elektrických 
vedení vedením pro ptáky bezpečnějším 

P R, M 
obce III., ČEPS, a.s., 
provozovatelé 
distribuční soustavy 

Vzdělávat rybáře, myslivce a zemědělce ohledně dopadů jejich 
činnosti na živočichy; dohoda o likvidaci invazních druhů 
rostlin a živočichů 

K R 
rybníkáři, rybářské 
svazy, myslivci, 
zemědělci 

Vzdělávat veřejnost a investory (letáková kampaň, přednášky 
pro veřejnost, výstavy na veřejných prostranstvích; požadavky 
ve stanoviscích) ohledně nutnosti zabezpečování prosklených 

P R 
veřejnost, AOPK ČR, 
ČIŽP, nestátní neziskové 
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

ploch před nárazy ptáků, ohledně nutnosti podpory hnízdění a 
úkrytišť ptáků a letounů a odstraňování objektů, které jsou 
pro živočichy pastí  

organizace, Správa NP 
Šumava  

 

Tabulka 42: Cíl C.7: Aktivní podpora v posílení populací původních druhů rostlin a živočichů  

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat extenzivní obhospodařování krajiny vedoucí 
k podpoře ohrožených druhů (extenzivní pastva, řízené 
vypalování, kosení, odstraňování náletů, ochrana doupných 
stromů v lesích, obhospodařování vodních nádrží vedoucí 
k podpoře ohrožených druhů aj.) 

P M, G 

obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR, Správa NP 
Šumava, hospodařící 
subjekty, vlastníci 
pozemků, subjekty 
pečující o přírodu     

Podporovat projekty podporující původní druhy (monitoring a 
vyhodnocení stavu, realizace v krajině i v sídlech) 

P R, M, G 

obce III., obce II., AOPK 
ČR, Správa NP Šumava, 
subjekty pečující o 
přírodu, zoologické 
zahrady, odborníci na 
jednotlivé druhy či 
skupiny druhů  

Vzdělávat veřejnost (letáková kampaň, přednášky pro 
veřejnost či výstavy na veřejných prostranstvích) o invazních 
druzích rostlin a jejich dopadu na ekosystémy – doporučení na 
lividaci těchto druhů v zahradách obyvatel + vzdělávat 
veřejnost o nutnosti podpory původní druhů rostlin a 
živočichů (původní byliny a dřeviny, podpora druhově 
bohatějších travních směsí, vhodné vodní prvky v zahradách 
aj.)  

P R 
veřejnost, AOPK ČR, 
Správa NP Šumava 

 

C.3.1.4. Hodnotné přírodní biotopy a mokřady  

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji  

Jednou z informací o přírodních biotopech je vrstva mapování biotopů, která začala vznikat v roce 2000 

v souvislosti s vytipováváním evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a která poskytuje 

informace i o hodnotě přírodního biotopu. Vrstva je dostupná ke stažení na webových stránkách AOPK 

ČR, https://data.nature.cz/. Přírodní biotopy tvoří v Jihočeském kraji cca 60 % rozlohy území, největší 

rozlohu zaujímají lesy, následované sekundárními trávníky a vřesovišti a vodními toky a nádržemi. Při 

prorovnání s průměrným zastoupením formačních skupin biotopů v celé ČR je zjevné, že Jihočeský kraj 

má výrazně vyšší zastoupení přírodních biotopů vodních, přírodních lesních biotopů, mokřadů, 

pramenišť a rašelinišť, naopak výrazně méně má biotopů silně ovlivněných člověkem. Přírodní biotopy 

tvoří fragmenty v krajině a nejsou legislativně chráněny. Přitom se jedná o zbytky přirozených 

společenstev, které umožňují přežívání a rozmnožování populací druhů. Tato vrstva je vhodným 

podkladem pro monitoring druhů a stanovišť a zjištění cenných lokalit pro zvýšenou ochranu. Krom 

zástavby, která způsobuje likvidaci nebo fragmentaci přírodních biotopů, jsou problémem probíhající 

klimatické změny. Porovnáním členění klimatických poměrů z let 1971 a 2007 je zjevný posun 

klimatických oblastí od chladných k mírně teplým a v rámci mírně teplých k teplejším a sušším, celkově 

s výrazným rozšířením oblastí teplejších a sušších.  

https://data.nature.cz/
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Od roku 1990 je Česká republika smluvní stranou Úmluvy o mokřadech, majících mezinárodní význam 

především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva). ČR má na seznamu zapsáno celkem 14 

lokalit mokřadů, přičemž 3 z nich se nacházejí na území Jihočeského kraje – RS 1 Šumavská rašeliniště, 

RS 2 Třeboňské rybníky a RS 8 Třeboňská rašeliniště. V roce 2014 byl zahájen projekt na zjištění stavu 

všech mokřadů na území ČR, které byly vytipovány v rámci publikace Mokřady České republiky vydané 

v roce 2009. Součástí výstupů projektu je databáze mokřadů národního významu ČR obsahující tři 

úrovně mokřadů – nadregionálního, regionálního a lokálního charakteru. Databáze, resp. data, jsou 

k dispozici na webových stránkách AOPK ČR (http://mokrady.ochranaprirody.cz/, 

https://data.nature.cz/). Na území Jihočeského kraje bylo identifikováno 52 lokalit mokřadů 

nadregionálního, 402 lokalit mokřadů regionálního významu a 1166 lokalit lokálního významu. 

V současné době je pro kraj zpracovávána metodika pro praxi: „Návrh jednotného postupu orgánů obcí 

Jihočeského kraje při řešení problematiky vodního režimu a dopadů nepříznivých hydrologických 

situací“ (dále jen metodika „Sucho“), která by měla řešit i postup k ochraně, realizaci a péči o mokřadní 

území.  

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Likvidace a fragmentace hodnotných přírodních biotopů  

• Absence vhodného způsobu obhospodařování krajiny pro většinu přírodních biotopů 

• Probíhající klimatické změny – prodlužující se a prohlubující se epizody sucha, invazní druhy 

• Nevhodné obhospodařování rybníků a nevhodná/nedostatečná péče o mokřadní lokality 

• Silná eutrofizace vodního prostředí 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1 až HC 7 

C.8: Zajištění odpovídající ochrany a péče o hodnotné přírodní biotopy 

C.9: Zajištění odpovídající ochrany a péče o mokřady národního významu 

C.10: Zlepšení nevyhovujícího stavu přírodních biotopů či biotopů silně ovlivněných 

člověkem  

C.11: Zakládání přírodních biotopů, zejména mokřadů, se zajištěním rozvoje cílových 

společenstev  

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 43: Cíl C.8: Zajištění odpovídající ochrany a péče o hodnotné přírodní biotopy 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Identifikovat a chránit hodnotné přírodní biotopy před 
likvidací a fragmentací v rámci územního plánování a 
rozhodování orgánů ochrany přírody   

P R, M, Z 
obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR  

Zajistit územní ochranu hodnotným přírodním biotopům 
formou reg. VKP, přechodně chráněné plochy, smluvně 
chráněného území, příp. prostřednictvím ZCHÚ či EVL 

S R, M 
obce III., obce II., AOPK 
ČR  

Zajistit a provádět péči o hodnotné přírodní biotopy 
k podpoře cílových společenstev a druhů, pro vybraná území a 
vybrané aktivity organizovat dobrovolnické akce v péči 
o území  

P R, M, G 
obce III., obce II., obce 
I., subjekty pečující o 
přírodu, veřejnost 

http://mokrady.ochranaprirody.cz/
https://data.nature.cz/
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Informovat vlastníky a hospodařící subjekty o existenci 
zajímavých biotopů v území a dohodnout s nimi pro biotop 
vhodné podmínky hospodaření  

K M 

obce III., obce II., obce 
I., vlastníci pozemků, 
hospodařící subjekty, 
subjekty pečující o 
přírodu  

 

Tabulka 44: Cíl C.9: Zajištění odpovídající ochrany a péče o mokřady národního významu 

Opatření Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Chránit mokřady národního významu (nadregionální, 
regionální i lokální úrovně) před likvidací a fragmentací 
v rámci územního plánování a rozhodování orgánů ochrany 
přírody  

P R, M 
obce III. AOPK ČR, 
Správa NP Šumava 

Zajistit územní ochranu hodnotným mokřadním lokalitám 
formou reg. VKP, přechodně chráněné plochy, smluvně 
chráněného území, příp. prostřednictvím ZCHÚ či EVL 

S R, M 
obce III., obce II., AOPK 
ČR  

Zajistit a provádět péči o mokřady národního významu 
k podpoře cílových společenstev a druhů, pro vybraná území a 
vybrané aktivity organizovat dobrovolnické akce v péči 
o území   

P R, M, G  

obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR, Správa NP 
Šumava subjekty 
pečující o přírodu, 
hospodařící subjekty, 
veřejnost 

Informovat vlastníky a hospodařící subjekty o existenci 
zajímavých mokřadních ploch a dohodnout s nimi pro vybraná 
společenstva a druhy vhodné podmínky hospodaření   

K M 

obce III., AOPK ČR, 
Správa NP Šumava, 
vlastníci pozemků, 
hospodařící subjekty, 
subjekty pečující o 
přírodu  

 

Tabulka 45: Cíl C.10: Zlepšení nevyhovujícího stavu přírodních biotopů či biotopů silně ovlivněných člověkem 

Opatření Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Revitalizovat vybrané přírodní biotopy (lesy v ÚSES – dosažení 
cílového společenstva, zlepšení vodního režimu lesů; 
revitalizace vybraných úseků vodních toků a niv, odstraňování 
migračních překážek v tocích; revitalizace nádrží za účelem 
podpory cílového společenstva, druhu; revitalizace luk, 
mokřadů aj.) 

P M, G, Z 

obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR, Správa NP 
Šumava, správci povodí, 
subjekty pečující 
o přírodu, vlastníci 
pozemků a hospodařící 
subjekty 

Snižovat množství závadných látek z hospodaření ve vodách 
(dotace dusíku, fosforu, pesticidů) – formou administrativních 
opatření (např. požadovat pravidelný monitoring vody na 
výústním objektu, neudělování výjimek ze zákazu vnosu 
závadných látek do vod v rybníkářství u hypertrofních nádrží), 
podporou protierozních opatření na orné půdě a budováním a 
intenzifikací ČOV a splaškové kanalizace, viz Studie Orlík 

P M, G, Z 
obce III., obce II., obce 
I., hospodařící subjekty 
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Tabulka 46: Cíl C.11: Zakládání přírodních biotopů, zejména mokřadů, se zajištěním rozvoje cílových 
společenstev  

Opatření Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vytipovat plochy v zemědělské krajině a v zastavěném území 
obcí pro založení přírodních biotopů k podpoře mozaikovitosti 
a konektivity krajiny a k podpoře retence vody v území, 
obnova pramenišť a pramenných úseků toků, zajistit jejich 
realizaci 

K M, G, Z 

obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR, subjekty 
pečující o přírodu, 
vlastníci pozemků a 
hospodařící subjekty 

Vymezit a realizovat plochy k zalesnění ve vymezeném 
biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců či 
v plochách mezi lesními celky pro podporu migrace lesních 
druhů 

K M, Z 

obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR, vlastníci 
pozemků, hospodařící 
subjekty   

Podporovat v sídlech dřeviny odolné k suchu a znečištění P R, M, G 
obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR, vlastníci 
pozemků  

Realizovat zatravněné plochy a linie v krajině a v sídlech 
s druhově pestrým a původně a stanovištně blízkým osivem 
pro podporu opylovačů a druhů vázaných na sekundární 
trávníky, vytvářet propojené sítě sekundárních trávníků, 
křovin a mokřadních ploch v sídlech a v krajině  

P M, G, Z 
obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR, subjekty 
pečující o přírodu      

V souvislosti s výše uvedenou aktivitou upravit frekvence sečí 
tak, aby byl zajištěn rozvoj cílového společenstva a zajištěna 
podpora opylovačů 

P M 
obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR, vlastníci 
pozemků 

Podporovat a realizovat v sídlech zelené střechy a zelené 
stěny 

P M, Z 
obce III., obce II., obce 
I., AOPK ČR, subjekty 
pečující o přírodu    

 

C.3.1.5. Významné geologické lokality a území po těžbě 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji  

Tzv. významné geologické lokality eviduje Česká geologická služba, která vytvořila online databázi se 

záznamy o lokalitách, které dokumentují ukázky mnoha velmi různorodých geologických jevů, 

významných výskytů hornin, minerálů i zkamenělin. Patří mezi ně nejen lokality zvláště chráněných 

území v různých stupních ochrany, ale právě také lokality nechráněné, vědecky významné či zajímavé, 

z nichž mnohé dosahují významu i lokalit chráněných. Databáze byla vytvořena v roce 2001 z dat z roku 

1998 a je průběžně aktualizována. Podle stupně ochrany jsou významné geologické lokality v databázi 

ČGS rozděleny do tří skupin:  

• A – Významné geologické lokality, chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. zákon o ochraně 

přírody a krajiny v platném znění 

• B – Významné geologické lokality doporučené k ochraně 

• C – Významné geologické lokality registrované v ČGS 

Na území Jihočeského kraje je v současnosti evidováno 266 lokalit, z nichž je 108 chráněno 

prostřednictvím ZCHÚ (kategorie A), v kategorii B, v doporučení pro zvýšení ochrany, je zařazeno 41 

lokalit.  

Souběžně s předkládanou koncepcí je zpracovávána aktualizace Regionální surovinové politiky 

Jihočeského kraje. Území po těžbě jsou velkou příležitostí pro vzácné a ohrožené druhy rostlin a 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

222 

živočichů. Již v průběhu těžby dochází ke kolonizaci území, častými pozorovanými skupinami jsou 

obojživelníci, bezobratlí, cévnaté rostliny, ale i mechorosty a lišejníky, u větších vodních ploch ptáci. 

Jedná se převážně o druhy, které jsou v současné kulturní krajině ohroženy vyhynutím. Území po těžbě 

se stala útočišti řady vzácných druhů. Spolupráce mezi orgány ochrany přírody a těžaři už v kraji 

probíhá, nicméně není zavedenou zvyklostí, a hlavně naráží na zákonné předpisy, které požadují 

technické rekultivace podle plánů sanace a rekultivace zpracovaných již při otvírkách těžeben (např. 

v 60. letech minulého století, viz vytěžená rašeliniště na Třeboňsku). Rekultivace uvedené v těchto 

plánech vůbec neodráží aktuální stav v těžebně, tedy ani existenci a potenciál území pro druhovou 

ochranu, dokáží tak zlikvidovat jedinečnost území z pohledu krajinného rázu, rekreace i turistiky.  

Od roku 2007 dle databáze České geologické služby SurIS byly otevřeny 4 nové dobývací prostory: 

Studená (granit; obec Studená), Hrbov u Lhenic (vltavíny; obec Lhenice), Řípec (štěrkopísek; obec 

Řípec) a Besednice I (vltavíny, obec Besednice). Zrušeno bylo 11 dobývací prostorů. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Absence územní ochrany a péče u některých významných geologických lokalit 

• Zásah do kvalitních biotopů při otvírkách ložisek, negativní ovlivnění kolektorů podzemní vody  

• Technické rekultivace těžeben, které nezohledňují zájmy ochrany přírody 

 Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 4, HC 6, HC 7 

C.12: Zajištění ochrany a péče o významné geologické lokality 

C.13: Důsledné prosazování zájmů ochrany přírody v rámci celého procesu těžby – od 

přípravy až po zrušení dobývacího prostoru 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 47: Cíl C.12: Zajištění ochrany a péče o významné geologické lokality 

Opatření Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Chránit významné geologické lokality v rámci územního 
plánování a rozhodování orgánů ochrany přírody 

P R, M obce III., obce II. 

Posoudit možnost vyhlášení nových ZCHÚ u dosud územní 
ochranou nechráněných významných geologických lokalit  

S R 
Česká geologická služba, 
AOPK ČR, Správa NP 
Šumava 

Zajistit péči o vybrané významné geologické lokality  P R, M, G 

obce III., obce II., Česká 
geologická služba, AOPK 
ČR, Správa NP Šumava, 
subjekty pečující o 
přírodu       
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Tabulka 48: Cíl C.13: Důsledné prosazování zájmů ochrany přírody v rámci celého procesu těžby – od přípravy až 
po zrušení dobývacího prostoru 

Opatření Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vyžadovat po těžebních společnostech:  

• plán managementu biodiverzity – postup pro 
ochranu druhů a biotopů po dobu aktivní těžby 
v těžebně a plán opatření ke snížení dopadů těžby 
na populace druhů (transfery, etapizace pohybu 
v těžebně apod.) 

• biologický monitoring – průběžné monitorování 
přítomnosti živočichů a rostlin s cílem ochrany 
vzácných a ohrožených druhů v průběhu těžby  

• plán obnovy biodiverzity v území 

• ekologický dozor  

P R, M 

obce III., obce II., obce 
I., těžební společnosti, 
subjekty pečující o 
přírodu, AOPK ČR 

Požadovat vyhodnocení navržené rekultivace, nejlépe 
nezávislými odbornými organizacemi či odborníky a alespoň 
na části vytěžené plochy požadovat rekultivaci ve formě 
přírodě blízké (ekologické) obnovy   

P R, M 

obce III., obce II., obce 
I., těžební společnosti, 
subjekty pečující o 
přírodu, AOPK čR 

 

C.3.1.6. Krajinný ráz 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Ve srovnání s ostatními kraji České republiky má Jihočeský kraj největší plochu rybníků a rašelinišť, 

pramení zde a podstatnou částí svého toku protéká nejdelší řeka Vltava, nacházejí se zde tři nejstarší 

chráněná území České republiky: Žofínský prales, Hojná Voda a Boubínský prales. 

V roce 2009 byl zpracován Generel krajinného rázu Jihočeského kraje, v rámci něhož byla vymezena 

území speciálních zájmů a oblasti s výjimečným krajinným rázem. Na území Jihočeského kraje bylo 

vymezeno 31 oblastí krajinného rázu, přičemž území velkoplošných ZCHÚ (NP Šumava, CHKO Šumava, 

CHKO Blanský les, CHKO Třeboňsko) byla zahrnuta vždy pod jednu oblast krajinného rázu. 

V roce 2021 byla zpracována Územní studie krajiny Jihočeského kraje stanovující zásady pro dosažení 

cílových kvalit krajiny a požadavky na uspořádání a využití území na celém území kraje. Tato územní 

studie zpřesnila krajinné oblasti dle výše uvedeného generelu a je podkladem pro aktualizaci ZÚR 

Jihočeského kraje. Kromě územní studie pro celé území kraje existuje i urbanistický a architektonický 

manuál NP Šumava – Krajina Národního parku Šumava (2011) a řada územních studií pro území CHKO 

Šumava. 

Na území Jihočeského kraje se nachází celkem 14 vyhlášených přírodních parků, navrženy jsou další tři. 

Vrstva přírodních parků je součástí Geoportálu Jihočeského kraje (vrstva je zde i dostupná ke stažení): 

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/mapy/zivotni-prostredi/prirodni-parky-jihoceskeho-

kraje. Na území Jihočeského kraje se nachází jeden geopark – Kraj blanických rytířů, který byl 

certifikován v roce 2014 a který zároveň zasahuje i na území Středočeského kraje a Kraje Vysočina. Na 

území Jihočeského kraje se nacházejí dvě biosférické rezervace UNESCO: Šumava a Třeboňsko.  

Ochrana krajiny a krajinného rázu, především její kulturní a historické složky, může být zajištěna i 

zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo kultury 

po projednání s krajským úřadem může vyhlásit krajinnou památkovou zónu. Na území kraje se nachází 

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/mapy/zivotni-prostredi/prirodni-parky-jihoceskeho-kraje
https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/mapy/zivotni-prostredi/prirodni-parky-jihoceskeho-kraje
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pět krajinných památkových zón: Novohradsko, Římovsko, Orlicko, Čimelicko-Rakovicko a Libějovicko-

Lomecko. Obnova historických krajinných struktur je podporována prostřednictvím dotačních titulů 

Jihočeského kraje (např. dotační program Jihočeského kraje – Kulturní dědictví). 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny 

• Na území kraje dlouhodobě dochází k čím dál rychlejší industrializaci krajiny. Rozšiřují se sídelní 

aglomerace, intenzivně se buduje dopravní infrastruktura; na silnice, obchvaty a dálnice pak 

navazuje řada dalších aktivit – vyrůstají kolem nich stavby, které přesahují svými parametry 

místní měřítko (supermarkety, velkosklady atd.) 

• Prosazuje se stále větší tlak na umisťování staveb do volné krajiny (mimo zastavěné území) 

• Negativní dominanty v krajině 

• Nedostatečná obnova historických krajinných struktur přírodního charakteru (mezí, remízů, 

alejí, solitérních stromů aj.) i kulturního charakteru (kapliček, křížů, Božích muk aj.) 

• V minulosti došlo na území kraje k výstavbě velkého množství fotovoltaických elektráren ve 

volné krajině 

• Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro 

realizaci krajinotvorných programů a opatření (především realizaci navržených prvků ÚSES) 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 4, HC 6 

C.14: Zachování hodnotných segmentů krajiny z pohledu krajinného rázu 

C.15: Vytváření nových přírodních, kulturních a estetických hodnot v krajině přispívajících ke 

zlepšení krajinného rázu území 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 49: Cíl C.14: Zachování hodnotných segmentů krajiny z pohledu krajinného rázu 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Minimalizovat zásahy do hodnotné krajiny z hlediska krajinného 
rázu, které by vedly ke snížení ekologické, kulturní či estetické 
hodnoty území – zajištění ochrany hodnotných segmentů krajiny 
v rámci územního plánování 

P R, M 
obce III., obce II., 
obce I. 

Respektovat zásady pro zachování nebo dosažení cílových kvalit 
krajiny stanovené v Územní studii krajiny Jihočeského kraje 

P R, M 
obce III., obce II., 
obce I.  

Zajistit vhodnou ochranu a péči o přírodní parky v kraji a zasahující 
geopark Kraj blanických rytířů  

D R 

AOPK ČR, Kraj 
Blanických rytířů 
z.s., subjekty 
pečující o přírodu, 
hospodařící 
subjekty, 
veřejnost 

Spolupracovat s Národním památkovým ústavem i na místní úrovni 
při ochraně a managementu kulturního dědictví (např. ochrana a 
obnova drobných sakrálních staveb)  

P R 
obce III., obce II., 
obce I. 

Regulovat výstavbu velkoplošných fotovoltaických elektráren, 
větrných elektráren ve volné krajině, velkoobjemových a výškových 
staveb v územích s vyšší ekologickou, historickou či estetickou 
hodnotou 

S R, M 
obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR 
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Tabulka 50: Cíl C.15: Vytváření nových přírodních, kulturních a estetických hodnot v krajině přispívajících ke 
zlepšení krajinného rázu území  

Opatření Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat obnovu historických krajinných struktur přírodního i 
kulturního charakteru (meze, remízy, aleje, solitérní stromy; 
kapličky, kříže, Boží muka aj.) 

P G, M 

obce III., obce II., 
obce I., vlastníci a 
uživatelé 
pozemků, 
subjekty pečující 
o krajinu 

Podporovat zakládání nových krajinotvorných prvků zvyšujících 
hodnotu území z hlediska krajinného rázu  

P G, M 

obce III., obce II., 
obce I., vlastníci a 
uživatelé 
pozemků, 
subjekty pečující 
o krajinu  

 

C.3.2. Zvláštní ochrana přírody 

C.3.2.1. Zvláště chráněná území 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji  

Na území Jihočeského kraje se nachází 10 národních přírodních rezervací, 17 národních přírodních 

památek, 113 přírodních rezervací a 189 přírodních památek (k listopadu roku 2021). Od vzniku 

původní koncepce vzrostl počet ZCHÚ o 56 území, krajský úřad navrhuje k vyhlášení dalších 15 území.  

Plány péče a realizace managementu v kraji je zajišťována především prostřednictvím rozpočtu kraje. 

Náročnější péče a zásahy pak prostřednictvím různých dotačních projektů, za významný je zmíněný 

LIFE, dále OPŽP a Interreg. I vzhledem k narůstajícímu počtu MZCHÚ je problematické navržený 

management realizovat. Je proto nutné hledat i jiné možnosti, jak realizaci managementu zajistit.  

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Nedostatečná realizace péče (management) o ZCHÚ 

• Dopady probíhajících klimatických změn 

• Nevhodné zásahy a způsoby hospodaření v blízkosti ZCHÚ 

• Invazní druhy 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 5, HC 6, HC 7 

C.16: Vytvoření reprezentativní soustavy ZCHÚ 

C.17: Zajištění příznivého stavu předmětů ochrany v ZCHÚ 
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Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 51: Cíl C.16: Vytvoření reprezentativní soustavy ZCHÚ 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Revidovat a optimalizovat soustavu maloplošných ZCHÚ na 
území Jihočeského kraje na základě odborných podkladů – 
úprava hranic a ochranných pásem, příp. předmětů ochrany, 
monitoringu a managementu 

P R 

odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
AOPK ČR, Správa NP 
Šumava 

Vytipovat nová území pro vyhlášení ZCHÚ s výskytem 
životaschopných populací ohrožených druhů a vytvořit tak 
soustavu území, která zajistí přežití populací ohrožených 
druhů v kraji 

S R 

odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
AOPK ČR, Správa NP 
Šumava 

Posoudit možnost vyhlášení nových ZCHÚ u dosud územní 
ochranou nechráněných významných geologických lokalit, viz 
cíl Zajištění ochrany a péče o významné geologické lokality  

S R 
Česká geologická služba, 
AOPK ČR, Správa NP 
Šumava 

 

Tabulka 52: Cíl C.17: Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany v ZCHÚ 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vyžadovat širší tým různých odborníků pro zpracování plánů 
péče a společně stanovit priority území 

P R, G, Z 

odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
AOPK ČR, Správa NP 
Šumava 

Požadovat v plánech péče uvedení vlivu navržených 
managementových opatření na všechny rostlinné a živočišné 
druhy. Pokud dojde u některých druhů ke „střetu“ požadavků, 
musí být navržená opatření patřičně zdůvodněna a rovněž 
musí být doloženo, že druhy managementem potlačené nebo 
ohrožené mají dostatečně silné a životaschopné populace 
v jiných zvláště chráněných územích v kraji   

P R, M, G, Z 

odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
AOPK ČR, Správa NP 
Šumava  

Požadovat v plánech péče vyhodnocení rizik spojených s 
geograficky nepůvodními druhy rostlin a živočichů a s dopady 
klimatických změn na populace druhů a navrhnout konkrétní 
opatření ke snížení dopadů těchto faktorů, převážně na druhy, 
které jsou předmětem ochrany v území 

P R, M, G, Z   

odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
AOPK ČR, Správa NP 
Šumava  

Požadovat vyhodnocení efektivnosti managementu v územích 
v minulých obdobích v rámci pořizovaných plánů péče 
(vzhledem k proměnlivosti klimatu není zaručeno, že současné 
plány péče a prováděný management má žádoucí dopady na 
kvalitu území, proto je i do budoucna nutné provádět 
postmanagementový monitoring chráněných území) 

P R, M, G, Z  

odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
AOPK ČR, Správa NP 
Šumava  

Zapojit do realizace managementu subjekty pečující o přírodu 
a hospodařící subjekty, u vybraných území a aktivit i veřejnost 
(organizace dobrovolnických akcí), osvěta hospodařících 
subjektů a veřejnosti  

P R, M, G, Z  

odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
subjekty pečující o 
přírodu, hospodařící 
subjekty, AOPK ČR, 
veřejnost, Správa NP 
Šumava  
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C.3.2.2. Soustava Natura 2000 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji  

V rámci soustavy Natura 2000 jsou chráněny velkou měrou druhy a stanoviště, které se na území ČR 

vyvinuly díky lidskému hospodaření a jejich přítomnost je podmíněna jeho pokračováním (např. kosení, 

pastva).  Soustava Natura 2000 počítá s člověkem jako partnerem. Cílem soustavy Natura 2000 není 

zcela vyloučit vliv člověka v lokalitách. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mohou mít negativní 

vliv na předměty ochrany. Pro všechny koncepce nebo záměry, které by samostatně či ve spojení 

s jinými mohly významně ovlivnit území soustavy Natura 2000, je proto třeba vypracovat hodnocení 

vlivů koncepcí a záměrů na EVL a PO, tzv. naturové hodnocení, který zadává orgán ochrany přírody, 

v Jihočeském kraji jsou kompetentními orgány ochrany přírody k Natuře 2000 Krajský úřad Jihočeského 

kraje, AOPK ČR – RP Jižní Čechy, Správa NP Šumava, Újezdní úřad Boletice a MŽP.  

Pro péči o EVL a PO jsou od roku 2009 zpracovávány tzv. souhrny doporučených opatření (SDO), které 

stanovují cíle ochrany EVL a PO pro jednotlivé předměty ochrany, a to na základě posouzení aktuálního 

a potenciálního stavu. V SDO jsou navrhována optimální (a často i konkrétně lokalizovaná) péče k jejich 

dosažení. Na rozdíl od plánů péče nejsou SDO stanoveny obecně právním předpisem (vyhláška MŽP 

č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování 

chráněných území), ale řídí se „metodickými listy“ Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zajištění 

součinnosti hospodařících subjektů a sledování stavu předmětů ochrany je koncepčního charakteru a 

mělo by být iniciováno z centrální úrovně, tj. z úrovně MŽP, které je zodpovědné za řádnou 

implementaci směrnice „o stanovištích“ a směrnice „o ptácích“. Pilotním krokem v tomto směru, který 

by měl významně přispět k řešení obou zmíněných problematik, bude zejména realizace 

„Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice“ (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-

IP: N2K Revisited) v letech 2019-2026, právě s koordinací ze strany MŽP. V rámci projektu by mělo dojít 

mj. ke zmíněnému monitoringu a zhodnocení stavu předmětů ochrany, revizi cílů ochrany na úrovni 

lokalit, prioritizaci opatření péče a hodnocení jejích dopadů na předměty ochrany, zintenzivnění 

komunikace s vlastníky a mobilizaci potřebných finančních zdrojů. Významným komplementárním 

projektem financovaným z Operačního programu Životní prostředí bude projekt AOPK ČR zaměřený na 

aktualizaci Informačního systému ochrany přírody „Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR 

– nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů“. 

V Jihočeském kraji se nachází či do něj zasahuje 9 ptačích oblastí. Od roku 2007 byly vyhlášeny PO 

Českobudějovické rybníky a PO Dehtář. Na území kraje se nachází či do něj zasahuje 102 evropsky 

významných lokalit, oproti roku 2007 se zvýšil počet EVL o 37. Od doby vyhlášení EVL k listopadu 2021 

bylo z důvodu zániku předmětů ochrany zrušeno v kraji 14 evropsky významných lokalit. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Nedostatečná realizace péče (management) o území, potažmo o evropsky významné druhy a 

evropsky významná společenstva  

• Nevhodné zásahy a způsoby hospodaření v území a v blízkosti území, které negativně ovlivňují 

předměty ochrany 

• Dopady probíhajících klimatických změn na předměty ochrany 

• Invazní druhy 
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Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 5, HC 6, HC 7 

C.18: Vytvoření reprezentativní soustavy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí 

na území kraje 

C.19: Zajištění příznivého stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách a 

ptačích oblastech na území kraje 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 53: Cíl C.18: Vytvoření reprezentativní soustavy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí na území 
kraje 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Spolupracovat s AOPK ČR na vytvoření optimalizované 
soustavy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, která 
zajistí přežití evropsky významných druhů a stanovišť 

D R 
odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
Správa NP Šumava 

 

Tabulka 54: Cíl C.19: Zajištění příznivého stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách a ptačích 
oblastech na území kraje 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Monitorovat a vyhodnocovat stav předmětů ochrany 
v EVL a PO 

P R AOPK ČR 

Uzavírat dohody s uživateli pozemků v EVL a PO o způsobu 
hospodaření, který bude vést k cílům stanoveným souhrny 
doporučených opatření  

P R 
hospodařící subjekty, 
AOPK ČR 

Vzdělávat subjekty hospodařící v EVL a PO o možnostech 
finančních kompenzací z AOPK ČR 

P R 
hospodařící subjekty, 
AOPK ČR 

Spolupracovat s AOPK ČR na likvidaci invazních druhů v EVL a 
PO – osvěta hospodařících subjektů a veřejnosti – organizace 
dobrovolnických akcí ve vybraných územích při vybraných 
aktivitách 

P R 

AOPK ČR hospodařící 
subjekty, veřejnost, 
subjekty pečující o 
přírodu 

 

C.3.2.3. Smluvně chráněná území 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji  

Smluvní ochranu lze dle § 39 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, použít na evropsky významné 

lokality, památné stromy, ale také pro území se soustředěnými přírodními hodnotami, kde jsou 

zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v rámci příslušné biogeografické oblasti nebo 

stanoviště vzácných či ohrožených druhů živočichů a rostlin, které nejsou ještě dle ZOPK chráněny.  

Institut začal být v kraji využíván od roku 2009, kdy byla jako SCHÚ vyhlášena 4 území – SCHÚ Boletice, 

SCHÚ Kratochvíle-zámek, SCHÚ Polná a SCHÚ Prachatice-kostel. Všechna jsou součástí soustavy Natura 

2000.  
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Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Na komunikaci náročné uzavírání smluv s vlastníky pozemků, komplikované především 

v územích s vyšším počtem vlastníků 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 5, HC 6, HC 7 

C.20: Rozšiřování počtu smluvně chráněných území v kraji 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 55: Cíl C.20: Rozšiřování počtu smluvně chráněných území v kraji 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Spolupracovat s AOPK ČR na vytvoření seznamu území, která 
by byla vhodná k vyhlášení jako SCHÚ a oslovit vlastníky 
pozemků – vybírat i území, která nejsou součástí soustavy 
Natura 2000 (např. území s významnou populací druhu, které 
není dosud chráněno) 

D R 

odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
obce III., Správa NP 
Šumava 

 

C.3.2.4. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji  

Zvláštní ochrana druhů se řídí podle § 48 – § 58 ZOPK. Jedná se o specifické podmínky ochrany 

vybraných a definovaných (vyjmenovaných) druhů rostlin a živočichů, kteří jsou odstupňovány do tří 

kategorií: KO (kriticky ohrožené), SO (silně ohrožené) a O (ohrožené). Seznamy zvláště chráněných 

rostlin a živočichů, včetně zařazení do tří kategorií, jsou v přílohách č. II a III vyhlášky č. 395/1992 Sb., 

kterou se provádí některá ustanovení ZOPK, v platném znění. V příloze II této vyhlášky je vyjmenováno 

celkem 535 rostlin a v příloze III je 315 taxonů živočichů (chráněných druhů živočichů je ve skutečnosti 

o několik desítek více, protože, vzhledem k obtížné determinaci, jsou u některých bezobratlých 

chráněné veškeré druhy celého rodu a ve vyhlášce je uveden jen rod). Na území Jihočeského kraje bylo 

dle Nálezové databáze ochrany přírody k 15. 12. 2021 nalezeno 187 druhů kriticky ohrožených, 248 

druhů silně ohrožených a 217 druhů ohrožených, tedy většina zvláště chráněných druhů na území ČR. 

Velkým nedostatkem je skutečnost, že seznamy zvláště chráněných druhů a rostlin, uváděných ve 

vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá nařízení zákona o ochraně přírody a krajiny, se až 

na několik výjimek téměř třicet let nezměnily a v řadě případů nereflektují skutečné požadavky na 

druhovou ochranu v současnosti. Některé druhy ve vyhlášce už nejsou natolik vzácné, aby jim bylo 

nutné poskytovat zvláštní ochranu, a vyskytují se poměrně hojně (některé druhy střevlíků, zlatohlávek 

huňatý, mravenci rodu Formica, čmeláci rodu Bombus, bobr evropský). To samozřejmě zatěžuje OOP 

vydáváním rozhodnutí o výjimkách a komplikuje přípravu řady investic. Na straně druhé jsou 

decimováni a vyhynutí se blíží jiné druhy, kterým OOP příliš neumí pomoci. Seznamy ve vyhláškách při 

tom často nesplňují ani funkci „deštníkových“ druhů. Při koncepci ochrany „deštníkových“ druhů by 

mohly být seznamy ve vyhlášce kratší a ochrana biodiverzity by při tom byla účinnější. V odborných 

kruzích již dlouho existuje snaha aktualizovat seznam ZCHD tak, aby reflektoval změny, k nimž 
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z hlediska stavu jednotlivých druhů i celkového poznání dochází. Opakovaně se objevují úvahy o úpravě 

celkového přístupu k obecné i zvláštní ochraně druhů v rámci ZOPK. Dle informací z MŽP (2018) je 

aktualizace seznamu ZCHD AOPK ČR ve spolupráci s akademickou sférou a odborníky z praxe již 

provedena, problematické je přijetí těchto změn do legislativy. 

Od roku 2017 běží mezinárodní projekt zaměřený na monitoring a ochranu rysa pod názvem 3Lynx, 

jehož se účastní 11 partnerů z 5 zemí (ČR, Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko) a který je financován 

programem Interreg Central Europe. V rámci prvního monitoringu v období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 

2018 bylo na území 13 000 km2 na pomezí ČR, Německa a Rakouska zaznamenáno 107 samostatných 

rysů. Dle zooložky ze Správy NP Šumava byl zaznamenán nárůst hustoty samostatných jedinců rysa, 

což by mohlo naznačovat mírně pozitivní trend v celé populaci (vzhledem k dlouholetého monitoringu 

rysů na Šumavě).  

Z nelesních druhů lze za významnou deštníkovou skupinu luk označit motýly. Dle výsledků mapování 

(viz kniha Denní motýli a vřetenušky jižních Čech) vyplývá, že většina ze 111 recentně (v letech 2011-

2018) zaznamenaných druhů motýlů v jižních Čechách ubývá. Nejohroženějšími druhy motýlů jsou dle 

publikace xerotermní druhy vázané na suchá teplá a bezlesá stanoviště (suché stepní trávníky, 

společenstva bezlesých skalních svahů, suché nízkostébelné louky apod.), dle nálezů vyhynulo na území 

jižních Čech již 25 xerotermních druhů motýlů, přičemž z 21 kriticky ohrožených druhů v kraji je na 

xerotermy vázano 16 druhů. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Fragmentace krajiny a snížení migrační prostupnosti území 

• Úbytek a degradace přírodních biotopů  

• Nevhodný způsob obhospodařování krajiny 

• Nebezpečné objekty a jevy lidské činnosti (dráty elektrického vedení, odpady po rybářské 

činnosti – vlasce, háčky; pytláctví, otravy, senoseče, skleněné plochy, likvidace hnízd a dutin 

využívaných ptáky a letouny, nezabezpečené komíny apod.) 

• Nedostatečná podpora druhů v sídlech  

• Invazní druhy a klimatické změny 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 2, HC 5, HC 6, HC 7 

C.21: Zastavení úbytku zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na území kraje 

C.22: Aktivní podpora v posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 56: Cíl C.21: Zastavení úbytku zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na území kraje  

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Identifikovat deštníkové druhy zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů a provádět u nich pravidelný monitoring 
populací 

P R, M, G 

obce III., AOPK ČR, 
odborníci na jednotlivé 
druhy či skupiny druhů, 
Správa NP Šumava, VÚ 
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Boletice, subjekty 
pečující o přírodu 

Vzdělávat veřejnost a investory (letáková kampaň, přednášky 
pro veřejnost, výstavy na veřejných prostranstvích; požadavky 
ve stanoviscích) ohledně ochrany jedinců ZCHD včetně jejich 
biotopů (hnízd, dutín) a nutnosti strpění jedinců ZCHD na 
vlastních objektech a pozemcích 

P R 

veřejnost, AOPK ČR, 
Správa NP, ČIŽP, 
nestátní neziskové 
organizace, Správa NP 
Šumava  

 

Tabulka 57: Cíl C.22: Aktivní podpora v posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Spolupracovat na přípravě a vyhlášení záchranných programů 
a programů péče, realizovat je 

P R, G 

AOPK ČR, Správa NP 
Šumava, zoologické 
zahrady, nestátní 
neziskové organizace  

 

C.3.2.5. Památné stromy 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji  

Památné stromy jsou definovány v § 46, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, jako 

mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí, které lze za památné stromy vyhlásit 

rozhodnutím orgánů ochrany přírody (obce s pověřeným úřadem). Evidenci památných stromů vede 

AOPK ČR a zobrazuje je na stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP): 

https://drusop.nature.cz/portal/. V evidenci jsou uvedeny informace o parametrech a ochranném 

pásmu objektu, případně další informace, které byly příslušným orgánem ochrany přírody poskytnuty. 

Informace o památných stromech lze zobrazit i na Geoportálu Jihočeského kraje (sekce ÚAP Geologie 

a životní prostředí).  

Na území Jihočeského kraje se nachází 658 vyhlášených památných stromů, z toho 534 jednotlivých 

stromů, 95 skupin stromů a 29 stromořadí (stav v listopadu 2021). Od roku 2007 vzrostl počet 

památných stromů v kraji o 153 objektů (jednotlivé stromy, skupiny stromů, stromořadí). 

Podstatné je zajištění odpovídající ochrany a péče o památné stromy. Péče o památné stromy je 

povinností vlastníka pozemku, na kterém se strom nachází. Kraje i obce s rozšířenou působností mohou 

na péči o památné stromy získat dotaci z národních programů MŽP. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny 

• Aktualizace a doplňování informací o památných stromech je obecně problematické. Každý 

orgán ochrany přírody si tuto problematiku řeší sám a jednotlivé zdroje o památných stromech 

se navzájem liší – ÚSOP a informace na úrovni obcí se od sebe liší nebo některé informace 

chybí. Často se v jednotlivých zdrojích liší názvy památných stromů a jejich identifikační čísla. 

Nejčastějším nedostatkem je nepředání informace o vyhlášení památného stromu na AOPK 

ČR. 

https://drusop.nature.cz/portal/
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• V intravilánu často dochází k poškození památných stromů (zejména kořenů nebo kmene) při 

stavebních pracech. Obdobná je situace v blízkosti lesních porostů, kdy dochází k poškození 

stromů při přibližování dříví. 

• Problematická je často i obnova historických aleji, která by měla probíhat postupně se 

zachováním starých jedinců (tj. nekácet všechny stromy najednou). Staré stromy poskytují 

biotop pro řadu druhů hmyzu, ptáků a netopýrů. Přitom je však nutné respektovat provozní 

bezpečnost v okolí stromů. 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 4 

C.23: Průběžná aktualizace a doplňování údajů o památných stromech na území 
Jihočeského kraje 
C.24: Zajištění odpovídající ochrany a péče o památné stromy 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 58: Cíl C.23: Průběžná aktualizace a doplňování údajů o památných stromech na území Jihočeského 
kraje 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Provést revizi památných stromů na území Jihočeského kraje, 
opravit chybné a doplnit chybějící údaje 

P R, M obce III., AOPK ČR 

Převést údaje o památných stromech do Geoportálu Jihočeského 
kraje  

K R obce III., AOPK ČR 

Podporovat průběžnou a společnou aktualizaci a doplňování dalších 
údajů (věk, zdravotní stav aj.) o památných stromech v informačních 
systémech úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP) a jejich přenos 
do Geoportálu kraje 

P R, M obce III., AOPK ČR  

 

Tabulka 59: Cíl C.24: Zajištění odpovídající ochrany a péče o památné stromy 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Předjímat a předcházet možnému poškození, negativnímu ovlivnění 
památných stromů v rámci územní plánování a činností (včetně 
hospodaření v území) s pomocí nástrojů ochrany přírody  

P M 
obce III., obce II., 
obce I.  

Zajišťovat kontrolu a spolupráci s dalšími subjekty při stavebních 
pracech a dalších činnostech v bezprostřední blízkosti památných 
stromů 

P M 
obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR 

Zajišťovat pravidelnou kontrolu a kvalitní odbornou péči o památné 
stromy 

P M, G obce III., AOPK ČR 

Průběžně doplňovat síť památných stromů o dosud nechráněné 
jedince či skupiny, motivovat k této činnosti širokou veřejnost 

P M, G 
obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR 
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C.4. CÍLE A OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY VE 

VYBRANÝCH SEKTORECH 

Vazby cílů v ochraně přírody a krajiny ve vybraných sektorech na hlavní cíle 

H
C

1 

H
C

2 

H
C

3 

H
C

4 

H
C

5 

H
C

6 

H
C

7 

CÍLE V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY ve vybraných hospodářských sektorech 

 

 
● ● ●  ● ● ● D.1 Lesy s pestrou druhovou skladbou, věkovou a prostorovou strukturou 

● ● ●  ● ● ● D.2 Zvýšení retenční schopnosti lesů a snížení nadměrné půdní eroze 

● ● ●   ● ● D.3 Podpora přirozené mozaikovitosti, odolnosti a biodiverzity zemědělské krajiny 

● ● ●   ● ● D.4 Snižování rizika nadměrné eroze půdy a zadržování vody v zemědělské krajině 

●  ●   ● ● D.5 Zachování přírodě blízkých úseků koryt vodních toků a zlepšování nevyhovujícího HMF stavu koryt vodních toků 

●  ●   ● ● D.6 Zlepšování jakosti povrchových vod 

●  ●   ● ● D.7 Vyvážené využívání rybníků s ohledem na vyskytující se vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů a zvýšení  
počtu vodních ploch bez intenzivního chovu ryb ●  ●   ● ● D.8 Užívání zdrojů povrchových a podzemních vod v souladu se zachováním na vodu vázaných vodních ekosystémů 

●  ●   ● ● D.9 Aktivní podpora druhů vázaných na vodní ekosystémy 

     ●  D.10 Zachování přírodních hodnot v rekreačně a turisticky přístupných zvláště chráněných územích 

     ●  D.11 Zlepšování podmínek pro populace druhů a neživou část přírody ohrožené rekreací a turismem 

     ●  D.12 Podpora ekologicky šetrných forem cestovního ruchu  

     ●  D.13 Zajistění migrační prostupnosti a řešení krajinného rázu při přípravě a realizaci dopravních staveb 

     ●  D.14 Zlepšení migrační prostupnosti a krajinného rázu u stávajících dopravních staveb 

     ●  D.15 Podpora dopravy šetrné k životnímu prostředí 

● ●  ●  ● ● D.16 Důsledné prosazování ochrany živé i neživé přírody v rámci celého procesu těžby – od přípravy až po zrušení d. p.  

● ●  ●  ● ● D.17 Prosazování rekultivací, které umožní rozvoj vzácných a ohrožených druhů a společenstev 

     ●  D.18 Snižování množství uloženého odpadu na skládkách odpadů 

     ●  D.19 Maximální využití odpadů jako zdrojů surovin 

     ●  D.20 Snižování dopadů energetiky na přírodu a krajinu 

     ●  D.21 Důsledná ochrana přírodních hodnot v rámci územního plánování  

     ●  D.22 Zajištění konektivity a migrační prostupnosti krajiny v rámci územního plánování 

● ● ● ● ● ● ● D.23 Zajištění komunikace, spolupráce a přenosu informací v ochraně přírody a krajiny 

      ● D.24 Zvyšování informovanosti orgánů ochrany přírody o hodnotách a potenciálech přírody a krajiny 

      ● D.25 Sdílení informací o hodnotách a potenciálech přírody a krajiny  

 

C.4.1. Lesní hospodářství  

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji  

V roce 2020 představovala výměra lesních pozemků (porostní půda + ostatní lesní pozemky) na území 

kraje necelých 38 % (průměr ČR je necelých 34 %). Podíl listnatých a jehličnatých dřevin v lesích se 

vlivem současné kalamitní situace v českých lesích postupně mění. Kalamitní holiny vzniklé 

v posledních letech představují dočasný stav, jsou postupně zalesňovány, což je současně příležitost ke 

změně směrem k druhově a věkově pestřejším lesům.  

Druhovou skladbu lesních porostů může do určité míry orgán ochrany přírody na úrovni kraje ovlivnit 

při schvalování lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO), ve kterých lze 

uplatňovat požadavek na pestřejší druhovou skladbu. 

Využívání geograficky nepůvodních dřevin při obnově lesních porostů je v přírodních lesních oblastech 

regulováno závaznými stanovisky MŽP, které jsou nezbytnou podmínkou schválení oblastních plánů 

rozvoje lesů. Další omezení stanoví ostatní orgány ochrany přírody prostřednictvím závazných 
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stanovisek k jednotlivým LHP. V listopadu 2021 nabyl účinnosti zákon č. 364/2021 Sb., tzv. invazní 

novela, která umožňuje plošné sázení nepůvodní douglasky tisolisté, která při výsadbách může 

částečně nahradit smrk. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Neúměrné stavy zvěře způsobující škody na lesních porostech, zejména při obnově lesa, 

značně navyšující náklady na obnovu a ochranu lesa (oplocenky, individuální ochrana) 

• Problematická obnova lesa na kalamitních holinách – obnovu komplikují vysoké stavy zvěře, 

častější a intenzivnější epizody sucha, poškození oplocenek bořivými větry nebo agresivní 

buřeň 

• Rychlý povrchový odtok a nadměrná půdní eroze na kalamitních holinách 

• Odumírání různých druhů stromů v posledních letech – jedná se například o jasan (v důsledku 

Chalara fraxinea), borovice (kombinace sucha a podkorního hmyzu) 

• Zvýšené riziko lesních požárů s častějšími a delšími epizodami sucha a vyššími teplotami  

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 3, HC 5, HC 6, HC 7 

D.1: Lesy s pestrou druhovou skladbou, věkovou a prostorovou strukturou 

D.2: Zvýšení retenční schopnosti lesů a snížení nadměrné půdní eroze 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 60: Cíl D.1: Lesy s pestrou druhovou skladbou, věkovou a prostorovou strukturou  

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat posun k přirozené druhové skladbě a bohatší věkové a 
prostorové struktuře lesních porostů 

P M, G 
vlastníci lesů, 
obce III., AOPK ČR 

Využívat kontrolní a motivační mechanismy k zajištění odpovídající 
realizace LHP a LHO 

P M, G 
vlastníci lesů, 
obce III., MZe 

Podporovat (např. osvětovou činností) snížení aplikace chemických 
látek v lesním hospodářství s nabídkou alternativních řešení 

P R 
vlastníci lesů, 
AOPK ČR, Správa 
NP Šumava  

Podporovat omezení holých sečí a podporovat přirozenou obnovu 
lesa (i s využitím přípravných dřevin) 

P R, M, G 
vlastníci lesů, 
obce III., AOPK ČR 

Podporovat šetrné těžební, pěstební a obnovní postupy při 
posilování přirozené obnovy lesa (včetně prodloužení zákonné lhůty 
na zalesnění a zajištění porostů) 

P R, M, G 
vlastníci lesů, 
obce III., AOPK ČR 

Podporovat zachování starých listnatých stromů pro hnízdění ptáků 
a netopýrů (doupné stromy) a ponechání části odumřelého dřeva v 
lesních porostech 

P R, M, G 

vlastníci lesů, 
obce III., AOPK 
ČR, subjekty 
pečující o přírodu 

Podporovat omezování stavů zvěře na pro les únosnou míru a tím 
podporovat pestrou druhovou skladbu 

D M, G 

obce III., AOPK 
ČR, Správa NP 
Šumava, 
myslivecká 
sdružení 

Podporovat poradenství pro vlastníky lesa zaměřené na výhody 
přírodě blízkého obhospodařování lesa, motivovat vlastníky lesa k 
přírodě ohleduplnému využívání lesních porostů 

P R 
vlastníci lesů, 
AOPK ČR, Správa 
NP Šumava  
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Motivovat vlastníky lesů ke změně kategorie lesa na lesy zvláštního 
určení u lesních porostů na území MZCHÚ a ve vybraných 
biocentrech ÚSES 

P R, M, G 
vlastníci lesů, 
obce III., AOPK ČR 

Podporovat přeměnu zbývajících smrkových a borových monokultur 
na druhově a věkově pestřejší porosty 

D M, G 
vlastníci lesů, 
obce III., AOPK ČR  

 

Tabulka 61: Cíl D.2: Zvýšení retenční schopnosti lesů a snížení nadměrné půdní eroze 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat údržbu a realizaci mokřadů, tůní na lesních pozemcích  P M, Z, G 

vlastníci lesů, 
obce III., AOPK 
ČR, subjekty 
pečující o přírodu 

Podporovat opatření k zamezení nebo zpomalení zrychleného 
povrchového odtoku – stabilizace lesních cest a údolnic se zádržnou 
funkcí 

P R, M, G 
vlastníci lesů, 
obce III. 

Podporovat zachování, ochranu a obnovu pramenišť a přírodě 
blízkých úseků vodních toků na lesních pozemcích 

P M, Z, G 

vlastníci lesů, 
správce vodního 
toku, AOPK ČR, 
subjekty pečující 
o přírodu 

 

C.4.2. Zemědělství 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

V roce 2020 se v Jihočeském kraji se nacházelo téměř 488 750 ha zemědělské půdy, což představuje 

49 % rozlohy kraje. Přírodní podmínky pro zemědělské hospodaření jsou v Jihočeském kraji značně 

rozdílné. Jsou zde oblasti s příznivými podmínkami pro intenzivní zemědělství (Budějovická pánev, 

Táborsko), ale i oblasti podhorské a horské (Šumava, Novohradské hory), které jsou méně úrodné a 

jsou spíše vhodné pro extenzivní a ekologické hospodaření a chov dobytka. 

V porovnání s daty původní koncepce klesla výměra zemědělské půdy v kraji o 6 455 ha. Došlo 

k velkému úbytku orné půdy, a to o více než 15 tis. ha, a také k úbytku zahrad a sadů o 227 ha. Naopak 

vzrostla výměra trvalých travních porostů (TTP) o 8 774 ha. 

Krajský úřad má ze zákona vymezenou působnost. V oblasti metodiky a kontroly přenesené působnosti 

ve vztahu k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a jako nadřízený (odvolací) orgán, který 

přezkoumává rozhodnutí vydaná obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Další oblastí působnosti 

krajského úřadu je poskytování stanovisek a vyřizování podnětů, stížností a jiných podání. Dále pak 

krajský úřad může poskytovat dotace, například na podporu včelařství, podporu opatření na 

biologickou ochranu polních kultur (ptačí budky, umělé hnízdní dutiny pro sovy), na propagaci 

zemědělství a regionálních zemědělských produktů nebo na podporu vzdělávání a osvěty. 

Ochranu přírody na zemědělské půdě lze podpořit z dotačních programů na evropské, národní i krajské 

úrovni. Krajský úřad v rámci krajských dotačních programů dlouhodobě podporuje zakládání krajinných 
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prvků. V roce 2022 v rámci dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny poskytuje finanční prostředky 

na výsadbu klimatické zeleně mimo les. 

V roce 2020 si krajský úřad nechal zpracovat metodiku pro praxi „Návrh jednotného postupu orgánů 

obcí Jihočeského kraje při řešení problematiky vodního režimu a dopadů nepříznivých hydrologických 

situací“, jejíž součástí jsou doporučující opatření na zadržení vody v krajině. 

Důležitým nástrojem pro realizaci řady přírodě blízkých opatření v zemědělské krajině jsou komplexní 

pozemkové úpravy (KoPÚ). Realizace KoPÚ přispívá k minimalizaci erozních smyvů a ochraně půdy 

proti suchu. V rámci KoPÚ se rovněž provádí zatravnění polních cest, realizace ÚSES, tůní nebo 

mokřadů. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Velké půdní bloky, které jsou ohrožovány nadměrnou větrnou a vodní erozí 

• Setrvalý úbytek zemědělské půdy (zejména orné půdy), především z důvodu výstavby  

• Častější výskyt suchých období (zejména v jarních a letních měsících) představující nedostatek 

vody pro pěstování některých zemědělských plodin 

• Nedostatek prvků v krajině zadržujících vodu 

• Problematická a zdlouhavá realizace pozemkových úprav a financování konkrétních výstupů 

(např. plánu společných zařízení) 

• Neochota některých zemědělských subjektů k přírodě šetrnějším postupům a respektování 

předmětů ochrany přírody 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 3, HC 6, HC 7 

D.3: Podpora přirozené mozaikovitosti, odolnosti a biodiverzity zemědělské krajiny 

D.4: Snižování rizika nadměrné eroze půdy a zadržování vody v zemědělské krajině 

  



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

237 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 62: Cíl D.3: Podpora přirozené mozaikovitosti, odolnosti a biodiverzity zemědělské krajiny 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat pravidelnou péči o trvalé travní porosty, především v 
botanicky a zoologicky cenných lokalitách (ZCHÚ, EVL) 

P R, M, G 

hospodařící 
subjekty, AOPK 
ČR, subjekty 
pečující o přírodu, 
veřejnost 

Podporovat mozaikovitost krajiny – zakládání a údržbu rozptýlené 
zeleně v zemědělské krajině a rozčlenění velkých půdních bloků 
(meze, remízky, cesty s doprovodným porostem dřevin atd.) 

P R, M, G 

hospodařící 
subjekty, vlastníci 
pozemků, AOPK 
ČR, subjekty 
pečující o přírodu, 
veřejnost 

Podporovat péči o zemědělsky nevyužívanou půdu s výskytem 
invazních a expanzivních druhů rostlin 

P R, M, G 

vlastníci 
pozemků, obce 
III., AOPK ČR, 
subjekty pečující 
o přírodu, 
veřejnost 

Podporovat šetrné zemědělské hospodaření (zejména ekologické 
zemědělství), včetně poradenství a osvěty 

P R 

hospodařící 
subjekty, AOPK 
ČR, Správa NP 
Šumava, nestátní 
neziskové 
organizace 

Podporovat a prosazovat dodržování zásad správné zemědělské 
praxe (prostřednictvím AEKO, individuálních dotací pro soukromé 
zemědělce, standardů dobrého zemědělského a environmentální 
stavu půdy DZES) 

P M 
hospodařící 
subjekty, MZe 

Maximálně chránit zemědělskou půdu před trvalými zábory P R, M 
obce III., obce II., 
obce I. 

V rámci územního plánování a dalších činností podporovat členění 
velkých půdních bloků 

P M 
obce III., obce II., 
obce I. 

Podporovat snížení aplikace chemických látek v zemědělství P M 

hospodařící 
subjekty, AOPK 
ČR, Správa NP 
Šumava  

 

Tabulka 63: Cíl D.4: Snižování rizika nadměrné eroze půdy a zadržování vody v krajině 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat trvalé zatravnění a výsadbu dřevin na erozně 
ohrožených pozemcích 

P R, M, G 
hospodařící 
subjekty, obce I., 
obce II., obce III. 

Podporovat obnovu funkcí údolních niv a dodržování ochranných 
pásů podél vodních toků 

P R, M, G 

vlastníci 
pozemků, 
hospodařící 
subjekty 

Podporovat pěstování vhodných plodin a používání odpovídajících 
agrotechnických postupů na erozně ohrožených pozemcích (např. 
strip-till, podsevy) 

P R, M, G 
hospodařící 
subjekty, MZe 
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat realizaci protierozních a retenčních opatření v rámci 
komplexních pozemkových úprav (např. polní cesty, průlehy, meze) 

P R, M 

pozemkové 
úřady, vlastníci 
pozemků, 
hospodařící 
subjekty 

Podporovat zakládání a údržbu mokřadů a tůní na zemědělské půdě P M, Z, G 

vlastníci 
pozemků, 
hospodařící 
subjekty 

 

C.4.3. Vodní hospodářství 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Jihočeský kraj disponuje mnoha ekologicky hodnotnými vodními ekosystémy – mokřady, rašeliniště, 

rozsáhlé litorály rybníků, jezera přírodní i antropogenní (po těžbě nerostných surovin). V Jihočeském 

kraji se nacházejí tři rozsáhlé chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Šumava, Novohradské hory 

a Třeboňská pánev. Většina těchto hodnotných území je chráněna prostřednictvím zvláště chráněných 

území či soustavou Natura 2000. Vodní hospodářství je jedním z nejdůležitějších odvětví v kraji. S tím 

souvisí trvající a nově se objevující problémy na vodu vázaných přírodních hodnot.  

Vodní toky v kraji jsou intenzivně využívány k vodárenským, rybářským, průmyslovým, zemědělským, 

energetickým účelům, ale i k účelům plavebním (rekreační kanoistika, výletní plavba). Hlavním 

problémem uvedených forem využívání je změna přirozené dynamiky a změna podmínek ve vodních 

tocích. Uvedené změny mají vliv na vodní a nivní populace druhů. Vodní toky byly upraveny v minulosti, 

větší roli v současném stavu ekosystémů tekoucích vod hraje v podmínkách měnícího se klimatu tzv. 

hydrologické sucho, které ohrožuje nejen výše uvedená hospodářství, ale také společenstva 

spolutvořící vodní ekosystémy. S hydrologickým suchem souvisí snížení samočistící schopnosti vodních 

ekosystémů, tedy posiluje se stávající problém znečištění vod. Alarmující je v kraji zatížení vod 

fosforem, v roce 2021 byla pro kraj zpracována Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace 

fosforu do vodního díla Orlík, kraj se snaží investovat do zlepšení kvality vody ve všech přehradách 

Vltavské kaskády. Pokračuje se s realizacemi kanalizací a ČOV. Vzrůstajícím problémem jsou rezidua 

pesticidů v podzemních vodách a v nádržích a obecně historický a současný způsob hospodaření na 

rybnících způsobující až hypertrofii rybníků.    

V roce 2009 byla MŽP přijata Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, jejíž snahou je odstraňovat migrační 

překážky pro vodní organizmy na významných migračních tocích. Dle aktualizace z roku 2014 (přičemž 

se připravuje nová) jsou jimi v kraji vodní toky Blanice, Lužnice, Nežárka, Malše a Zlatý potok. 

Odpovědnými subjekty za postupné odstraňování migračních překážek jsou především správci povodí. 

Ti se snaží napravovat ekologický stav vodních toků. Pro třetí plánovací období plánů dílčích povodí 

bylo navrženo k revitalizaci 16 úseků vodních toků v povodí Horní Vltavy a 2 úseky toků v povodí Dyje, 

přičemž je v plánu navrženo revitalizovat vodní toky další, viz https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-

vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020 a http://pop.pmo.cz/cz/stranka/plany/. Iniciátorem revitalizací 

vodních toků mohou být také obce či kraj. Kraj investuje do revitalizací vodních ekosystémů, podporuje 

https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020
https://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/navrhy-planu-dilcich-povodi-2020
http://pop.pmo.cz/cz/stranka/plany/
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adaptační opatření v krajině i v sídlech. V současnosti kraj zpracovává Plán pro zvládání sucha a stavu 

nedostatku vody v Jihočeském kraji. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Nevhodné úpravy vodních toků a odvodňování krajiny v minulosti 

• Nevhodné obhospodařování a využívání vodních toků a nádrží – zásahy do vodních toků 

nešetrné k vodním a na vodu vázaným společenstvům – migrační překážky v tocích, špičkování 

vodních elektráren; rybniční hospodaření nešetrné k vodním a na litorál vázaným 

společenstvům (vstupy živin a pesticidů, nevhodná a přílišná rybí obsádka, vyhrnování 

rybníků…) 

• Nadměrné čerpání zdrojů podzemních vod a těžba štěrkopísků, které mohou negativně ovlivnit 

vodní ekosystémy 

• Snížená jakost vod (nedostatečné čištění odpadních vod, nevhodné hospodaření na rybnících, 

erozní smyvy v kombinaci s minimálními zůstatkovými průtoky a jejich nedosahováním) 

• Hydrologické sucho postihující povrchové i podzemní vody 

• Invazní a expanzní druhy rostlin a živočichů 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 3, HC 6, HC 7 

• D.5: Zachování přírodě blízkých úseků koryt vodních toků a zlepšování nevyhovujícího 
hydromorfologického stavu koryt vodních toků 

• D.6: Zlepšování jakosti povrchových vod 

• D.7: Vyvážené využívání rybníků s ohledem na vyskytující se vzácné a ohrožené druhy 
rostlin a živočichů a zvýšení počtu vodních ploch bez intenzivního chovu ryb  

• D.8: Užívání zdrojů povrchových a podzemních vod v souladu se zachováním na vodu 
vázaných vodních ekosystémů  

• D.9: Aktivní podpora druhů vázaných na vodní ekosystémy 
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Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 64: Cíl D.5: Zachování přírodě blízkých úseků koryt vodních toků a zlepšování nevyhovujícího 
hydromorfologického stavu koryt vodních toků 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vymezit úseky přírodě blízkých koryt vodních toků a chránit je před 
zásahy, které by zhoršily dobrý hydromorfologický stav úseků 
vodních toků 

S M, Z, G 

obce III., správce 
toku, AOPK ČR, 
Správa NP 
Šumava 

Vymezit úseky koryt vodních toků k podpoře samovolné renaturace 
či iniciace renaturace (odstranění opevnění břehů, příčné překážky 
v toku apod.), která by vedla k rozčlenění koryta vodního toku33 a 
realizovat ji  

S M, Z, G 

obce III., správce 
toku, správce 
povodí, AOPK ČR, 
Správa NP 
Šumava 

Vymezit úseky koryt vodních toků vhodných k revitalizaci, se 
zahrnutím co největší plochy nivy toku, a realizovat je  

S M, Z, G 

obce III., obce II., 
obce I., správce 
toku, správce 
povodí, AOPK ČR, 
Správa NP 
Šumava  

 

Tabulka 65: Cíl D.6: Zlepšování jakosti povrchových vod 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Snižovat množství závadných látek z hospodaření ve vodách (dotace 
dusíku, fosforu, pesticidů) – formou administrativních opatření 
(např. požadovat pravidelný monitoring vody na výústním objektu, 
neudělování výjimek ze zákazu vnosu závadných látek do vod 
v rybníkářství u hypertrofních nádrží), podporou protierozních 
opatření na orné půdě a budováním a intenzifikací ČOV a splaškové 
kanalizace, viz Studie Orlík 

P R, M, G, Z 

správci povodí, 
zemědělci, obce 
III., obce II., obce 
I.  

Snižovat množství závadných látek z průmyslové činnosti –
požadovat v případech nedodržování limitů v povoleních 
k vypouštění opatření k nápravě 

P M 
průmyslové 
podniky 

 

Tabulka 66: Cíl D.7: Vyvážené využívání rybníků s ohledem na vyskytující se vzácné a ohrožené druhy rostlin a 
živočichů a zvýšení počtu vodních ploch bez intenzivního chovu ryb  

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vytipovat ekologicky hodnotné vodní nádrže a vodní nádrže 
s potenciálem pro rozvoj cennějších vodních ekosystémů, u kterých 
je nutná regulace rybničního hospodaření 

D R, M, G 

obce III., AOPK 
ČR, Správa NP 
Šumava, 
organizace 
pečující o přírodu 

Ve spolupráci s rybníkáři vytvářet vhodné podmínky pro zachování 
výskytu stávajících vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, 
s vhodně nastaveným managmentem o rybniční ekosystém (letnění, 

S R, M obce III. 

 

33 Jedná se o úseky koryt, kde samovolnou renaturací či její iniciací nedojde k zahlubování koryta toku – je-li 
předpoklad, že by k tomuto negativnímu jevu došlo, pak je potřebné monitorovat vývoj koryta a korigovat jeho 
vývoj.  
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

zimování, odbahňování, péče o litorální porosty aj.), cílem je 
zachovat populace těchto druhů  

Zakládat nové vodní plochy s cílem podpory vzácných a ohrožených 
druhů rostlin a živočichů vázaných na vodní ekosystémy při zajištění 
migrační prostupnosti (kontinua) vodního toku 

D M, G 

obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR, 
Správa NP 
Šumava, vlastníci 
pozemků 

 

Tabulka 67: Cíl D.8: Užívání zdrojů povrchových a podzemních vod v souladu se zachováním na vodu vázaných 
vodních ekosystémů 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Monitorovat hladinu povrchových vod v cenných vodních 
ekosystémech, především na vodních tocích s častými minimálními 
zůstatky a ve vytížených hydrogeologických rajonech 2151 
Třeboňská pánev – severní část a 2160 Budějovická pánev  

P R, M obce III., AOPK ČR  

Identifikovat rizikové odběry pro vodní ekosystémy a realizovat 
opatření k eliminaci jejich ohrožení (revize povolení s nakládáními 
s vodami, omezení odběrů po určité období, neudělování nových 
povolení k odběrům) 

S M 
obce III., správce 
povodí, správci 
vodních toků  

Požadovat v rámci EIA důsledné posouzení těžeben při jejich 
otevírání a rozšiřování z hlediska jejich vlivu na vodní režim 
konkrétních na vodu vázaných ekosystémů (identifikovaných orgány 
ochrany přírody) 

P R, M 
obce III., obce II., 
obce I. 

 

Tabulka 68: Cíl D.9: Aktivní podpora druhů vázaných na vodní ekosystémy 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Provádět pravidelný monitoring, návrhy opatření a péče o hodnotné 
lokality závislé na hladině povrchové či podzemní vody  

P R, M, G 

obce III., obce II., 
AOPK ČR, Správa 
NP Šumava, 
subjek ty pečující 
o přírodu 

Podporovat realizaci depresí, tůní, hrázek, valů – s trvalým či 
periodickým nadržením vody 

P R, M, G 

obce III., obce II., 
obce I., vlastníci 
pozemků, AOPK 
ČR, Správa NP 
Šumava, subjekty 
pečující o přírodu 

 

C.4.4. Turistika a rekreace 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Turistika a rekreace je nadále významným ekonomickým faktorem v kraji. Kraj má zpracovánu koncepci 

rozvoje cestovního ruchu (Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030). Součástí 

návrhové části koncepce je mj. podpora nových pěších tras a cyklotras, podpora vodáckých kempů a 

tábořišť, podpora infrastruktury pro motorizovanou plavbu na vodních tocích, podpora vzniku nových 
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horolezeckých úseků, rozvoj koupání ve vodních tocích, budování nových vyhlídek, rozhleden – 

všechny tyto a podobné projekty mohou být v konkrétních lokalitách ve střetu s hodnotami přírody a 

krajiny.   

Podle plánů péče a vyjádření Správy NP Šumava a středisek AOPK ČR se zvyšuje tlak rekreantů a turistů 

na všechna velkoplošná ZCHÚ v kraji a některá maloplošná ZCHÚ mimo VZCHÚ. Zvýšená rekreační 

aktivita (i díky omezení způsobená onemocněním COVID-19), u které je předpoklad negativního vlivu 

na biotopy a druhy, byla pozorována v NPR Vyšenské kopce, PP Cvičák a v PR Dívčí kámen. AOPK ČR 

uvádí, že rekreační využití těchto území je již na horní hranici únosnosti a požaduje pomoc kraje 

v podobě konzultací při propagaci turistických cílů (např. propagovat v PR Dívčí kámen hrad, nikoliv 

skalní vyhlídky, podobně v NPR Vyšenské kopce – nepropagovat je nebo propagovat jen naučnou 

stezku a při propagaci explicitně uvádět i omezení mimo stezky či hrad). 

Na území CHKO Šumava jsou nejvíce dotčena MZCHÚ – NPR Boubínský prales, NPR Černé a Čertovo 

jezero, PP Královský hvozd (včetně ochranného pásma) – oblast v okolí Jezerní hory. I zde je možnost 

pomoci kraje – v informování veřejnosti o jiných krásách Šumavy a upozornění na chování a dopady 

nevhodného chování na výše uvedená území. 

Mezi nejsilněji zatížená území v CHKO Třeboňsko patří: okolí Třeboně včetně hrází rybníků Svět a 

Opatovický, hráz Rožmberka, hráz Nové řeky, cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně, oblast Nadějské 

a Chlumecké soustavy, Jemčinské polesí. Silně navštěvovány jsou v létě oblasti jezer po těžbě 

štěrkopísku (Veselské pískovny, Suchdolské pískovny). Z ryze pěších stezek je populárním cílem naučná 

stezka v NPR Červené blato. Dle správce CHKO však návštěvnost zatím nemá závažné negativní vlivy na 

biotopy a populace zvláště chráněných druhů, průnik turistů do ryze cennějších území je omezen 

přírodními podmínkami a preferencí doporučovaných tras. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Přímé i nepřímé ohrožení jedinců i populací druhů rostlin a živočichů – sběr, sešlap, rušení  

• Fragmentace krajiny výstavbou větších center rekreace a chatových osad 

• Eroze půdy, podloží daná nadměrnou zátěží návštěvníků 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 6 

D.10: Zachování přírodních hodnot v rekreačně a turisticky přístupných zvláště chráněných 
územích  
D.11: Zlepšování podmínek pro populace druhů a neživou část přírody ohrožené rekreací a 
turismem 
D.12: Podpora ekologicky šetrných forem cestovního ruchu  

 
  



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

243 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 69: Cíl D.10: Zachování přírodních hodnot v rekreačně a turisticky přístupných zvláště chráněných 
územích 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Ochránit předměty ochrany ZCHÚ před likvidací a stresem vhodnými 
administrativně-právními a koncepčními nástroji orgánů ochrany 
přírody a pomocí informačních materiálů (informace o negativních 
dopadech turismu a rekreace a o optimálním chování v území) 

S R, M 
AOPK ČR, Správa 
NP Šumava 

 

Tabulka 70: Cíl D.11: Zlepšování podmínek pro populace druhů a neživou část přírody ohrožené rekreací a 
turismem 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Upravovat chování návštěvníků pomocí technických opatření 
v cenných územích (zábrany; umístění odpočívadel, odpadkových 
košů, vyhlídek, informačních tabulí, horolezeckých cest apod.) 

D R, M 
AOPK ČR, Správa 
NP Šumava  

Propagovat méně vytížené lokality, území (odvrátit pozornost od 
vytížených zranitelných území) a spolupracovat s AOPK ČR a Správou 
NP Šumava na vytvoření nabídky ekologicky šetrných produktů 

S R, M 
AOPK ČR, Správa 
NP Šumava  

 

Tabulka 71: Cíl D.12: Podpora ekologicky šetrných forem cestovního ruchu 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat ekologicky šetrnou a vhodně lokalizovanou dopravu 
v turisticky atraktivních územích (bezemisní autobusy, cyklobusy, 
půjčovny kol, kombinovaná doprava) 

P R, M 
AOPK ČR, Správa 
NP Šumava  

Vytvářet síť turistických tras, naučných stezek, vyhlídkových tras, 
cyklotras či cyklostezek, a to tak, aby byl eliminován nevhodný tlak 
na přírodní hodnoty v územích 

D M, G 
Klub českých 
turistů 

Nepodporovat hromadné sportovní a kulturní akce v přírodně 
cenných a zranitelných územích, či v jejich blízkosti 

P R, M 

obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR, 
Správa NP 
Šumava 

 

C.4.5. Doprava 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Liniové stavby jsou obecně velkým problémem pro migraci živočichů. Veškeré očekávané 

frekventované komunikace by měly mít zpracovány migrační studie. Jejich součástí by měla být 

opatření k zajištění maximální a bezpečné prostupnosti. 

K ochraně migrační prostupnosti území v rámci územního plánování slouží vymezená spojitá síť 

biotopů (Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců), které mohou zajišťovat přežívání 

a migraci vybraných velkých savců (rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný a los evropský). Mimo 

medvěda hnědého se v Jihočeském kraji vyskytují všechny výše uvedené druhy. Jádrová území na 
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území kraje představují velkoplošná zvláště chráněná území, Vojenský újezd Boletice a Novohradské 

hory. Podklad je AOPK ČR od ledna 2020 poskytován ve formě spojité polygonové gisové vrstvy 

(shapefile) jako územně analytický podklad (ÚAP). 

V letech 2017 až 2020 byl Jihočeský kraj zapojen do projektu Interreg: Connecting Nature AT-CZ. 

Jedním z výstupů projektu bylo vymezení migračních koridorů volně žijících živočichů mezi Vysočinou, 

Jihočeským a Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem. Tyto migrační koridory a jejich kritická 

místa jsou součástí Geoportálu Jihočeského kraje. Jedná se o koridory, které nejsou uvedeny v datech 

AOPK ČR. Oproti datům z AOPK ČR zde však chybí podrobnější zdůvodnění kritických míst. Tato sekce 

je navíc na geoportálu špatně dohledatelná. Mapu si lze načíst prostřednictvím tohoto odkazu: 

https://zp.kraj-jihocesky.cz/pb1-migracni-koridory-zvere.html. 

Výskyt problematických míst pro migraci živočichů řeší i sekce Aplikovaná ochrana přírody mapového 

serveru AOPK ČR, která mapuje např. kolizní místa na komunikacích pro obojživelníky nebo 

průchodnost krajiny pro velké savce: https://aopkcr.maps.arcgis.com/. 

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• V kraji bylo identifikováno 38 kritických míst migrace, kde je migrační prostupnost území 

značně selektivní až málo pravděpodobná (podle Biotopu vybraných zvláště chráněných druhů 

velkých savců, AOPK ČR). Problémem pro migrační prostupnost v kraji jsou především 

frekventované silnice I. a II. třídy a bezlesí 

• Výstupy projektu Connecting Nature AT-CZ jsou v současné době pro odbornou i širokou 

veřejnost špatně dohledatelné 

• Nedostatečné řešení dopravních staveb z hlediska krajinného rázu 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 6 

D.13: Zajištění migrační prostupnosti a řešení krajinného rázu při přípravě a realizaci 

dopravních staveb 

D.14: Zlepšení migrační prostupnosti a krajinného rázu u stávajících dopravních staveb 

D.15: Podpora dopravy šetrné k životnímu prostředí 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 72: Cíl D.13: Zajištění migrační prostupnosti a řešení krajinného rázu při přípravě a realizaci dopravních 
staveb 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Minimalizovat střety nových dopravních staveb s cennými částmi 
krajiny, preferovat taková technická řešení, která budou ohleduplná 
k okolní krajině 

P R, M, Z 
obce III., AOPK 
ČR, ŘSD 

Zajistit prostupnost tělesa dopravních staveb pro živočichy v souladu 
s pořízenými migračními studiemi 

P R, M, Z 
obce III., AOPK 
ČR, ŘSD 

V blízkosti dopravních staveb realizovat dostatečné výsadby 
doprovodných dřevin a zajistit jejich následnou péči 

P R, M, Z AOPK ČR, ŘSD 

 

https://zp.kraj-jihocesky.cz/pb1-migracni-koridory-zvere.html
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Tabulka 73: Cíl D.14: Zlepšení migrační prostupnosti a krajinného rázu u stávajících dopravních staveb  

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Na vybraných úsecích komunikací navrhnout a realizovat opatření 
pro minimalizaci střetů vozidel s živočichy (oplocení exponovaných 
úseků, pachové ohradníky, migrační objekty) 

D R, M, Z 
obce III., AOPK 
ČR, ŘSD, vlastníci 
pozemků 

Zajišťovat pravidelnou, odbornou péči o dřeviny podél dopravních 
staveb a za odstraněné dřeviny průběžně 

vysazovat jedince nové 

P R, M, Z 
obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR, 
ŘSD 

 

Tabulka 74: Cíl D.15: Podpora dopravy šetrné k životnímu prostředí 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat cyklistickou dopravu, včetně dalšího rozvoje vhodně 
situovaných cyklotras a cyklostezek (při odpovídající ochraně 
cenných biotopů) 

P R, M, G, Z 
AOPK ČR, 
Jihočeská centrála 
cestovního ruchu 

Podporovat a upřednostňovat dopravu šetřící životní prostředí, tj. 
zejména hromadnou dopravu a integrované dopravní systémy před 
dopravou individuální 

D R, M, G, Z 
AOPK ČR, 
Jihočeská centrála 
cestovního ruchu 

V blízkosti cenných biotopů optimalizovat technologii zimní údržby 
(především dávky posypových solí); v odůvodněných 

případech vyloučit používání posypových solí, nebo odvádět 
splachové vody z vozovky mimo cenné biotopy 

P R, M, G AOPK ČR, ŘSD 

 

C.4.6. Těžba nerostných surovin 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Společně s předkládanou koncepcí je zpracovávána aktualizace Regionální surovinové politiky 

Jihočeského kraje, která by měla vést v patrnosti také environmentálními limity těžby.  

Střet přírodních hodnot s těžbou je významný v CHKO Třeboňsko, kde se nachází rozsáhlá evidovaná 

těžená i dosud netěžená ložiska štěrkopísků, jílů a kaolinu. Průmyslová těžba rašeliny v současné době 

v CHKO Třeboňsko již neexistuje, zanikla před několika lety kvůli nemožnosti postupu těžby do dalších 

lokalit, právě z důvodů ochrany přírody a krajiny. Část původních rekultivačních plánů ze 70. a 80. let 

20. století byla realizována, jednalo se o klasické lesnické rekultivace. V posledních letech dochází 

ke změně přístupu k rekultivacím i v rámci samotných těžebních společností. Nejvíce ložiskových území 

spadá pod organizace Českomoravský štěrk, a.s. a LB MINERALS, s.r.o., které již ve spolupráci s orgány 

ochrany přírody a odborníky úspěšné přírodě blízké rekultivace realizovaly (Pískovna Planá nad Lužnicí, 

Jehnědno). Při katedře botaniky PřF JU v Českých Budějovicích existuje již řadu let neformální skupina 

zabývající se tématem ekologie obnovy pod názvem Pracovní skupina ekologie obnovy, sdružující nejen 

část zaměstnanců katedry botaniky PřF JU a vědecké pracovníky z jiných kateder a ústavů Akademie 

věd, ale i členy nevládních neziskových organizací. Jihočeský kraj se tak může stát vzorem dobré praxe 

pro ostatní kraje České republiky v oblasti výzkumu a úspěšných rekultivací.  

Na části těžebny Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí byla v posledních dvou letech z iniciativy LČR s. p. a 

s finanční podporou z krajinotvorných programů resortu MŽP (PPK, POPFK, OPŽP) realizována 

poměrně rozsáhlá revitalizace zaměřená na obnovu vodního režimu narušeného rašeliniště a jeho okolí 
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(zaslepení odvodňovacích kanálů, tvorba tůní). Podobně v bývalé těžebně Branná (místní část Třeboně) 

byla část území na základě nového plánu rekultivace (2019) vyčleněna na nyní již realizovanou 

revitalizaci obdobně jako v těžebně Hrdlořezy. 

Problémem pro ochranu přírody je nadále nelegální těžba vltavínů.  

Nedostatky a případná rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Likvidace hodnotných biotopů a populací druhů při otvírkách ložisek 

• Likvidace hodnotných biotopů a populací druhů, které kolonizovali území v průběhu těžby  

• Potenciální negativní ovlivnění kolektorů podzemní vody  

• Technické rekultivace těžeben, které nezohledňují zájmy ochrany přírody 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 4, HC 6, HC 7 

D.16: Důsledné prosazování ochrany živé i neživé přírody v rámci celého procesu těžby – od 

přípravy až po zrušení dobývacího prostoru  

D.17: Prosazování rekultivací, které umožní rozvoj vzácných a ohrožených druhů a 
společenstev  
 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 75: Cíl D.16: Důsledné prosazování ochrany živé i neživé přírody v rámci celého procesu těžby – od 
přípravy až po zrušení dobývacího prostoru 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vyžadovat po těžebních společnostech:  

• plán managementu biodiverzity – postup pro ochranu 
druhů a biotopů po dobu aktivní těžby v těžebně a plán 
opatření ke snížení dopadů těžby na populace druhů 
(transfery, etapizace pohybu v těžebně apod.) 

• biologický monitoring – průběžné monitorování 
přítomnosti živočichů a rostlin s cílem záchrany vzácných a 
ohrožených druhů v průběhu těžby  

• plán obnovy biodiverzity v území 

• ekologický dozor 

P R, M 

obce III., obce II., 
obce I., těžební 
společnosti, 
subjekty pečující 
o přírodu, AOPK 
ČR 

 

Tabulka 76: Cíl D.17: Prosazování rekultivací, které umožní rozvoj vzácných a ohrožených druhů a společenstev 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Požadovat vyhodnocení navržené rekultivace, nejlépe nezávislými 
odbornými organizacemi či odborníky, a alespoň na části vytěžené 
plochy požadovat rekultivaci ve formě přírodě blízké (ekologické) 
obnovy   

P R, M 

obce III., obce II., 
obce I., těžební 
společnosti, 
subjekty pečující 
o přírodu, AOPK 
ČR 
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C.4.7. Odpadové hospodařství 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Jihočeský kraj má zpracován Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje na období 2016–2025 

(dále POH). Odpadového hospodářství se dále dotýkají následující koncepce: Svozová studie odpadu 

do ZEVO v Jihočeském kraji (2021) a Územní energetická koncepce (na období 2018-2043) řešící 

energetické využívání odpadů.  

Dle POH je v Jihočeském kraji skládkováno méně než 10 % z celkové produkce všech odpadů vzniklých 

v kraji. Největší procento tvoří odpady komunální – skládkováno je 71 % všech produkovaných 

komunálních odpadů, cca 200 000 tun za rok. Pozitivním trendem je každoroční snižování ukládaného 

množství odpadu na skládky. Dle Svozové studie odpadu do ZEVO (2021) kleslo od roku 2006 množství 

komunálního odpadu uloženého na skládkách o 19 % (ze 77 % na cca 58 %). 

Část komunálních odpadů je separována odděleným sběrem a následně materiálově využívána. 

V Jihočeském kraji jsou pro občany vytvořeny možnosti třídit papír, sklo, plasty (směsné nebo pouze 

PET) v mnoha obcích je také zaveden sběr nápojových kartonů. Obce v Jihočeském kraji jsou aktivně 

zapojeny do systému EKO-KOM, který zabezpečuje povinnosti autorizované obalové společnosti pro 

ostatní subjekty. Jihočeský kraj dále spolupracuje se společnostmi zajišťujícími zpětný odběr 

elektrozařízení – ASEKOL a ELEKTROWIN. V Jihočeském kraji přibývají dle Svozové studie (2021) 

zařízení pro nakládání s odpady, především se jedná o budování a rozšiřování sběrných dvorů, 

kompostáren, třídících linek a zařízení pro zpracování elektroodpadů.  

V oblasti materiálového využití odpadů vykazuje systém odpadového hospodářství kraje stoupající 

tendenci. Nejvyšší podíl materiálového využití tvoří stavební a demoliční odpady. Stavební a demoliční 

odpady jsou využívány zejména na území ORP Planá nad Lužnicí a ORP České Budějovice, kde jsou 

využívány k rekultivaci. V Jihočeském kraji sídlí mimo jiné největší český závod na recyklaci PET. Velký 

důraz v řízení odpadového hospodářství v Jihočeském kraji je v rámci POH kladen na oblast prevence 

a předcházení vzniku odpadů.  

Územní energetická koncepce upozorňuje na energetické využívání jen takových odpadů, které již 

nejsou využitelné materiálově (tedy pouze nerecyklovatelná část směsného komunálního odpadu, 

biologicky rozložitelný komunální odpad ze separovaných sběrů či čistírenské kaly), s čímž je potřebné 

při kalkulování staveb ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) počítat. Materiálové využití 

odpadů by mělo předcházet využití energetickému. Svozová studie odpadů uvádí tři záměry ve 

výstavbě ZEVO. V kraji byla zpracována studie proveditelnosti, která stanovila podrobnější podmínky 

pro možnost energetického využití odpadů – Studie proveditelnosti na možnosti energetického 

využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji po ukončení skládkování neupravených 

komunálních odpadů včetně stanovení potřebného počtu překladišť (2021). 

Nedostatky a případná rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Kontaminace životního prostředí emisemi a průsaky z řízených a černých skládek odpadů 

• Nedostatečné znovuvyužití a recyklace odpadů, které povede k otvírce nových těžeben  
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Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 6 

D.18: Snižování množství uloženého odpadu na skládkách odpadů 

D.19: Maximální využití odpadů jako zdrojů surovin 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 77: Cíl D.18: Snižování množství uloženého odpadu na skládkách odpadů 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Předcházet vzniku odpadů na skládkách a podporovat materiálové a 
energetické využití odpadů  

D R, M MŽP 

Vzdělávat veřejnost (především školy) o nutnosti předcházení vzniku 
odpadů a o skládkování a jeho dopadech na životní prostředí a 
krajinu  

P R, M MŽP 

 

Tabulka 78: Cíl D.19: Maximální využití odpadů jako zdrojů surovin 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat výstavbu veškerých zařízení (firem) materiálově 
využívajících a zpracovávajících odpad – třídící linky, recyklační 
provozy, zálohový systém, podpora recyklovaných výrobků apod. 

P R MŽP 

Zajišťovat a podporovat třídění komunálních odpadů pro 
domácnosti a ve všech veřejných budovách  

P R MŽP 

 

C.4.8. Energetika  

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

V roce 2018 byla pro kraj vypracována Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043 

(ÚEK), z důvodu zajištění souladu s aktualizovanou Státní energetickou koncepcí ČR schválenou vládou 

v květnu roku 2015. Koncepce uvádí hlavní změny, ke kterým od roku 2008 (od parciální aktualizace) 

došlo, mapuje současný stav užití energie, sestavila bilanci užití všech forem energie.  

Nejvýznamnější položku v bilanci užití energie představuje primární energie ve formě jaderného paliva 

využívaného v jaderné elektrárně Temelín. Elektrárna má celostátní vliv a naprostá většina elektřiny 

vyrobené na území Jihočeského kraje je vyvedena mimo území kraje (cca 75 % celkové produkce). 

Nepočítáme-li s touto energií z jádra, pak je struktura primární energie užité v kraji pro vlastní potřebu 

dle ÚEK následující: cca 29,7 % paliva z uhlí, cca 23,5 % palivo obnovitelného původu (biomasa), cca 

23,0 % zemní plyn, cca 17,0 % elektřina (z toho cca 3,6 % je primární elektřina vyráběná fotovoltaickými 

a vodními elektrárnami), cca 6,1 % plynná paliva obnovitelného původu (bioplyn), pod 1 % kapalná 

fosilní paliva (topné oleje) a pod 1 % také odpady (vyprodukované na území kraje).  

Dle koncepce se do roku 2004 celková spotřeba každoročně zvyšovala, poté se trend zastavil a nyní 

s malými výkyvy spotřeba energie stagnuje nebo mírně klesá. Od poslední vydané ÚEK došlo 

k mírnému snížení brutto spotřeby (pokles o cca 4,4 % proti roku 2003), čistá spotřeba má dlouhodobě 
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relativně stabilní úroveň. Po jaderné elektrárně Temelín jsou dlouhodobým největším producentem 

elektřiny parní a paroplynové elektrárny, dále plynové a spalovací elektrárny (jejichž podíl na produkci 

vzrostl ze 6,6 GWh v roce 2007 na 272,8 GWh v roce 2015), solární elektrárny (vzrůst produkce k roku 

2015 ve srovnání s rokem 2007 o cca 260 GWh) a vodní elektrárny.  

Jihočeský kraj zažil v posledních letech nárůst počtu instalací fotovoltaických elektráren, kdy jimi 

vyrobená elektřina (brutto) představuje více než 20 % z výroby celkové, pokud bychom neuvažovali 

výrobu z jaderné elektrárny Temelín. Spotřeba zemního plynu má v kraji v posledních letech klesající 

trend, přestože se počet odběratelů zemního plynu výrazně zvýšil (pokles o cca 44 % mezi lety 2001-

2014). Od roku 2001 došlo k poklesu spotřeby uhelných paliv (hnědé uhlí, černé uhlí, koks) o více než 

60 % a zvýšila se spotřeba biomasy na cca 4,5násobek. Významně také poklesla spotřeba tepla (30% 

pokles mezi roky 2002-2014), spotřeba elektřiny ve srovnání let 2001-2014 o cca 10 %.  

Od schválení Státní energetické koncepce ČR v květnu 2015 se uskutečnila na úrovni EU v oblasti 

energetiky řada strategických změn, na které chtěla energetická koncepce ČR reagovat aktualizací 

koncepce v roce 2023, vzhledem k energetické krizi vyvolané válkou na Ukrajině v únoru roku 2022 se 

ale na evropské, resp. české úrovni očekávají zásadní koncepční změny související s rychlejším 

opouštěním fosilních paliv, resp. plynu.   

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Velké objemy ukládaného radioaktivního odpadu – velký zábor území 

• Opětovné vyšší vnosy oxidů síry, dusíku a organických sloučenin do ovzduší návratem k tuhým 

palivům s negativním dopadem na druhy rostlin a živočichů citlivých na znečištění  

• Vysoký zábor zemědělské půdy pro řepku olejku, velice náročnou na ochranné látky, které jsou 

toxické pro ostatní druhy rostlin a živočichů  

• Vodní elektrárny s environmentálně nešetrnými typy turbín (s velkou mírou poškození a 

úhynem ryb) a s nedostatečně účinnými navigačními opatřeními mimo odběrné objekty, 

s absencí alternativní migrační cesty; vodní elektrárny na málo vodných tocích 

• Snížená prostupnost krajiny a snížená hodnota krajinného rázu velkoplošnými fotovoltaickými 

elektrárnami 

• Venkovní vedení elektrické energie s negativním dopadem na jedince ptáků (nezabezpečené 

dráty elektrického vedení) 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 6  

D.20: Snižování dopadů energetiky na přírodu a krajinu 

Opatření k naplnění cílů 

Tabulka 79: Cíl D.20: Snižování dopadů energetiky na přírodu a krajinu 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Podporovat nefosilní zdroje energie pro domácnosti  P R MŽP 

Podporovat šetrné zemědělské hospodaření (zejména ekologické 
zemědělství), včetně poradenství a osvěty 

P R 
hospodařící 
subjekty, AOPK 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

250 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

ČR, Správa NP 
Šumava, NNO 

Podporovat environmentálně šetrné typy turbín u vodních 
elektráren, požadovat v rámci EIA účinná řešení v navádění vodních 
organizmů a řešení alternativních migračních cest 

P R, M obce III., AOPK ČR 

Kontrolovat minimální zůstatkové průtoky pod odběrnými objekty 
pro vodní elektrárny  

P M obce III. 

Požadovat v rámci EIA při posuzování záměrů fotovoltaických 
elektráren řešení prostupnosti krajiny pro živočichy a řešení vlivu 
záměru na krajinný ráz – na přírodní, kulturní a estetické hodnoty 
krajiny 

P R, M 
obce III., obce II., 
obce I. 

Požadovat v rámci EIA při posuzování záměrů větrných elektráren 
řešení dopadů na tahy ptáků a řešení vlivu záměru na krajinný ráz – 
na přírodní, kulturní a estetické hodnoty krajiny 

P R, M 
obce III., obce II., 
obce I. 

Podporovat nahrazování nezabezpečených drátů elektrického 
vedení vedením, které je pro ptáky bezpečnější 

P R, M 

obce III., ČEPS, 
a.s., 
provozovatelé 
distribuční 
soustavy 

 

C.4.9. Územní plánování 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Od roku 2007, od pořízení původní koncepce, vznikl nový druh územně plánovací koncepce – zásady 

územního rozvoje (ZÚR), které nahradily tzv. územní plány velkých územních celků (na úrovni okresů a 

velkoplošných zvláště chráněných území). Od vzniku prvních ZÚR v roce 2011 bylo pořízeno již 7 

aktualizací, aktuálním územně plánovacím dokumentem kraje jsou Zásady územního rozvoje kraje 

ve znění 1., 2., 3., 5., 6., 7. a 8. aktualizace. 

ZÚR stanovují priority pro zajištění příznivého životního prostředí, stanovují podmínky koncepce 

ochrany a rozvoje přírodních hodnot, stanovují cílové charakteristiky krajin, včetně územních 

podmínek pro jejich zachování nebo dosažení34. V rámci aktuálních ZÚR nejsou stanovena konkrétní 

veřejně prospěšná opatření, do kterých je zahrnován územní systém ekologické stability (ÚSES).  

ZÚR jsou závazným dokumentem pro územní plány obcí, ve kterých se po roce 2006 aktualizací 

stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. promítá požadavek na zpracování koncepce uspořádání 

krajiny (KUK). Ta musí obsahovat řešení uspořádání nezastavěného území, včetně prověření, ve 

kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření v souladu s § 18 odst. 

5 stavebního zákona. Vyhláška č. 500/2006 Sb., v platném znění, explicitně vyjmenovává řešení ÚSES, 

prostupnosti území, protierozní ochrany, ochrany před povodněmi, rekreace a dobývaní nerostů. 

V rámci KUK lze chránit také plochy hodnotné z hlediska výskytu vzácných a ohrožených druhů, 

významných populací druhů či hodnotných přírodních biotopů a také zamezit ztrátě konektivity těchto 

 

34 Dne 1. 9. 2021 byla zapsána do systému centrální evidence územně plánovací činnosti iKAS (Evidence územně 
plánovací činnosti krajů) Územní studie krajiny Jihočeského kraje, která stanovuje krajinné oblasti a v nich 
základní zásady pro využívání krajiny v měřítku nadmístního významu tak, aby odpovídal současným požadavkům 
kladeným na její obsah Evropskou úmluvou o krajině. Studie je podkladem pro aktualizaci ZÚR.  
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území. Kvalita zpracovaných KUK je odvislá od míry znalostí o území, proto je vhodné požadovat 

zapojení širšího týmu odborníků na přírodu a krajinu. Lze si však také před zpracováním územního 

plánu nechat zadat studii, která identifikuje přírodní hodnoty v území a stanoví požadavky na jejich 

zachování.  

Nedostatky a případná rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Nedostatečná identifikace přírodních a krajinných hodnot a jejich ochrana v rámci procesu 

územního plánování  

• Nedostatečná ochrana dosud nefragmentovaných cenných území v rámci procesu územního 

plánování  

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 6  

D.21: Důsledná ochrana přírodních hodnot v rámci územního plánování  

D.22: Zajištění konektivity a migrační prostupnosti krajiny v rámci územního plánování 

Tabulka 80: Cíl D.21: Důsledná ochrana přírodních hodnot v rámci územního plánování 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Identifikovat přírodní a krajinné hodnoty před nebo v rámci tvorby 
územního plánu (hodnotné přírodní biotopy, prameniště a mokřady, 
zajímavé krajinné struktury, plochy hodnotné z hlediska krajinného 
rázu)  

P M, G, Z 

obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR, 
organizace 
pečující o přírodu 
a krajinu 

Vhodně nastavit ochranu výše uvedeným přírodním a krajinným 
hodnotám v rámci územního plánování 

P M, G, Z 

obce III., obce II., 
AOPK ČR, 
organizace 
pečující o přírodu 
a krajinu 

 

Tabulka 81: Cíl D.22: Zajištění konektivity a migrační prostupnosti krajiny v rámci územního plánování 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Umisťovat zastavitelné plochy v rámci tvorby ÚP mimo biotop 
vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců  

P M, Z 
obce III., obce II., 
obce I., 
zpracovatel ÚP 

Umisťovat plochy a koridory v rámci ZÚR mimo jádrová území 
biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 

P M, Z 

AOPK ČR, Správa 
NP Šumava a další 
orgány veřejné 
správy 

Zajistit konektivitu podobných typů biotopů – lokalit s významnými 
populacemi původních druhů, pro možnost výměny jedinců mezi 
populacemi 

 P M 
obce III., obce II., 
obce I., 
zpracovatel ÚP  
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C.4.10. Veřejná správa do úrovně kraje 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

V rámci kraje působí v ochraně přírody a krajiny následující subjekty: 

• příslušné správní úřady: krajský úřad, obecní (městské) úřady obcí s rozšířenou působností 

(ORP, tzv. obce III. stupně), obecní (městské) úřady obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ, 

tzv. obce II. stupně), obecní (městské) úřady (obce I. stupně), Agentura ochrany přírody a 

krajiny ČR (AOPK ČR), Správa národního parku (NP), Ministerstvo životního prostředí (MŽP), 

Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice, Ministerstvo obrany 

• speciální správní úřad: Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 

• samospráva Jihočeského kraje a samosprávy obcí a měst 

• podpůrné prvky samosprávného systému (výbory, komise apod.) 

• rozpočtové, příspěvkové a ostatní organizace státu a obcí, jejichž aktivity mají přímý dopad na 

problematiku ochrany přírody a krajiny (podniky Povodí s.p., státní a obecní lesní správa, 

pozemkové úřady) 

• nestátní neziskové organizace (NNO) 

Kompetencím jednotlivých složek státní správy Jihočeského kraje a legislativnímu rámci je věnována 

pozornost v analytické části Koncepce ochrany přírody a krajiny. 

Nedostatky a případná rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Nedostatečné posouzení a následná ochrana přírodních a krajinných hodnot v území – 

nedostatečné informace o hodnotných lokalitách, nedostatečná komunikace a dohody se 

subjekty realizujícími se v krajině majícími jiný zájem, než je ochrana přírody  

• Nedostatečná spolupráce mezi orgány ochrany přírody, s ostatními orgány státní správy, se 

státními i nestátními organizacemi – nedostatečné sdílení informací o přírodních hodnotách 

v území, o pořizovaných studiích a projektech, nedostatečná spolupráce při prosazování 

zachování přírodních a krajinných hodnot, nedostatečná spolupráce s NNO a veřejností 

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 1, HC 2, HC 3, HC 4, HC 5, HC 6, HC 7  

D.23: Zajištění komunikace, spolupráce a přenosu informací v ochraně přírody a krajiny 

Tabulka 82: Cíl D.23: Zajištění komunikace, spolupráce a přenosu informací v ochraně přírody a krajiny 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zajistit uložení a sdílení dat o přírodně a krajinně cenných a 
potenciálně cenných lokalitách a oblastech, které dosud nejsou 
součástí ÚAP (např. v podobě ÚAP kraje a GIS JČK), zajistit jejich 
aktualizaci  

P R 
obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR, 
NNO 

Poskytovat výše uvedená data subjektům realizujícími záměry 
stavebního i nestavebního charakteru v krajině, ke kterým se orgán 
ochrany přírody vyjadřuje 

P R, M 
obce III., obce II., 
obce I. 
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Zajistit vytvoření veřejně přístupného úložiště pro sdílení studií a 
projektů, které mají dopad na přírodu a krajinu 

K R 
obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR, 
NNO  

Organizovat semináře k vybraným problematikám v ochraně přírody 
a krajiny pro nižší stupně veřejné správy a pro veřejnost 

P R 
obce III., obce II., 
obce I., NNO 

 

C.4.11. Informační nástroje 

Stručný popis stavu a změn v Jihočeském kraji 

Informační nástroje a jejich efektivní využívání jsou pro oblast ochrany přírody a krajiny klíčové. Kvalitní 

data a podklady a jejich interpretace jsou důležité pro územní plánování, rozhodování orgánů veřejné 

správy i pro vzdělávání zájmových skupin a veřejnosti, které může vést k potřebné změně chování. 

Ve srovnání s dobou zpracování původní koncepce došlo k významnému pozitivnímu přísunu a 

shromažďování informací. K 1. lednu 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, který v sobě zahrnuje mimo jiné i nový nástroj územního 

plánování v podobě územně analytických podkladů (ÚAP), ve kterých jsou pravidelně sledovány jevy 

(hodnoty) důležité pro ochranu přírody a krajiny. Ty jsou důležité z hlediska zajištění ochrany jevů 

přírody a krajiny v rámci územního plánování. Problémem je kvalitní naplnění jevů (např. často 

chybějící vymezení významných krajinných prvků ze zákona na úrovni ORP – jev 23a či chybějící 

vymezení území za účelem ochrany krajinného rázu – jev 17a) či neuvedení zdroje vymezených dat. 

Pro čitelnější vizualizaci jednotlivých vrstev dat ÚAP byl na úrovni kraje zřízen Geoportál Jihočeského 

kraje.  

Orgán ochrany přírody by měl pro rozhodování orgánů veřejné správy monitorovat ale i další jevy, 

které nejsou součástí ÚAP, minimálně následující: 

• hodnotné lokality z hlediska biotopů (úseky přírodě blízkých vodních toků, hodnotné vodní 

plochy, mokřady, prameniště, skály, sutě, louky, křoviny či lesy)  

• hodnotné lokality z hlediska výskytu významných populací druhů, s monitoringem stavu 

populací 

• soupis deštníkových druhů a kriticky ohrožených taxonů dle IUCN, se sledováním jejich 

populací 

• lokality, ve kterých by byla vhodná revitalizace (úseky vodních toků, vodní plochy mokřady a 

podmáčené plochy, prameniště, louky, křoviny či lesy)  

• vymezení nezastavitelných ploch pro zajištění konektivity a prostupnosti krajiny a snížení 

dopadů vzrůstající fragmentace krajiny  

Sledování výše uvedených jevů je odvislé od aktivity jednotlivých orgánů ochrany přírody, přičemž 

neexistuje (tak jako např. ÚAP) jednotný systém evidence výše uvedených jevů a jejich sdílení.  

Vzhledem k objemu dat a časové náročnosti na zajištění výše uvedených bodů je vhodné, aby orgány 

ochrany přírody maximálně spolupracovali jak mezi sebou, tak s odbornými organizacemi (nestátní 

neziskové organizace, akademická pracoviště) pro zajištění a sdílení dat a podkladů k lepší ochraně 

hodnot a potenciálů území. 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

254 

Dalším z úkolů orgánů ochrany přírody je environmentální a ekologické vzdělávání veřejnosti v souladu 

se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí. Pro ochranu nezastavěného území je důležité oslovovat především 

vlastníky pozemků, lesní hospodáře, zemědělce, rybníkáře, rybáře, myslivce a turisty v navštěvovaných 

cenných územích. V sídlech je pak potřebné zaměřovat vzdělávání celé veřejnosti na osvětu a podporu 

ohrožených synantropních druhů, na nebezpečnost odpadů pro živočichy (pasti, úrazy), propagaci 

záchranných stanic, nebezpečí invazních druhů rostlin pěstovaných v zahradách a na tvorbu a 

revitalizaci vhodných biotopů v sídlech podporujících vzácné a původní druhy rostlin a živočichů 

(květnaté louky, tůňky, mokřady, revitalizované úseky toků). 

Komunikace s vlastníky pozemků a subjekty realizujícími se v krajině úspěšně vedla k vyhlášení 4 

smluvně chráněných území, přičemž u dvou území (Kratochvíle-zámek a Prachatice-kostel) je smluvním 

orgánem ochrany přírody Krajský úřad Jihočeského kraje. Od roku 2007 působí v Jihočeském kraji 

Spolec Krasec (KRAjská Síť Environmentálních Center), který koordinuje ekovýchovná centra v kraji 17 

členských organizací poskytujících výukové programy, přednášky a semináře, exkurze, výstavy, 

výukové materiály a akce pro pedagogy, poradenství, dobrovolnické aktivity či popularizaci 

hodnotných lokalit s cílem poznání přírody. Spolek je podporován Jihočeským krajem. Důležitou část 

environmentální a ekologické výchovy zajišťuje Správa NP Šumava, která poskytuje informace 

o přírodě Šumavy ve dvou návštěvnických centrech a realizuje výukové programy v 5 střediscích.  

Nedostatky a rizika pro ochranu přírody a krajiny  

• Nedostatečné informace orgánů veřejné správy o hodnotách a potenciálech přírody a krajiny  

• Nedostatečné sdílení informací, dat a podkladů mezi orgány ochrany přírody a odbornými 

organizacemi (nestátní neziskové organizace, akademická pracoviště) 

• Nedostatečná spolupráce a nedostatečné vzdělávací aktivity zaměřené na subjekty 

realizujícími se v krajině (lesní hospodáři, zemědělci, rybníkáři, rybáři a myslivci)  

Cíle 

Vazba na hlavní cíle: HC 7  

D.24: Zvyšování informovanosti orgánů ochrany přírody o hodnotách a potenciálech přírody 

a krajiny  

D.25: Sdílení informací o hodnotách a potenciálech přírody a krajiny  

Tabulka 83: Cíl D.24: Zvyšování informovanosti orgánů ochrany přírody o hodnotách a potenciálech přírody a 
krajiny  

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Požadovat úplná a v atributech vyplněná data ÚAP na úrovni obcí 
s rozšířenou působností a zajistit sběr dat o přírodně a krajinně 
cenných a potenciálně cenných lokalitách a oblastech, které je nutné 
zachovat 

S M 
obce III., obce II., 
obce I., AOPK ČR, 
NNO 

Vymezit hodnotné lokality (biotopy, druhy), lokality k revitalizaci a 
nezastavěných (nezastavitelných) území pro ochranu konektivity 
krajiny 

D M 

obce III., obce II., 
obce I., nestátní 
neziskové 
organizace, AOPK 
ČR 
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Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vytvořit soupis deštníkových druhů a kriticky ohrožených taxonů dle 
IUCN, sledovat v čase jejich populace 

S R, M 
Správa NP 
Šumava, AOPK 
ČR, obce III. 

 

Tabulka 84: Cíl D.25: Sdílení informací o hodnotách a potenciálech přírody a krajiny 

Opatření 
Doba 
plnění 

Úloha JČK 
při plnění 

Spolupracující 
subjekty 

Vytvořit platformu pro sdílení informací o přírodě a krajině 
s odbornými organizacemi (organizace pečující o přírodu, 
akademická pracoviště) 

S R 

nestátní 
neziskové 
organizace, 
akademická 
pracoviště 

Seznámit subjekty hospodařící v krajině s hodnotnými a potenciálně 
hodnotnými lokalitami a s možnostmi hospodaření v nich se 
zajištěním zachování hodnot, uzavírat s nimi dohody o způsobu 
hospodaření 

S R, M 

obce III., obce II., 
obce I., nestátní 
neziskové 
organizace, AOPK 
ČR 

Cílit ve vzdělávání veřejnosti na osvětu a podporu ohrožených 
synantropních druhů, na nebezpečnost odpadů pro živočichy (pasti, 
úrazy), propagaci záchranných stanic, nebezpečí invazních druhů 
rostlin pěstovaných v zahradách a na tvorbu a revitalizaci vhodných 
biotopů v sídlech podporujících vzácné a původní druhy rostlin a 
živočichů (květnaté louky, tůňky, mokřady, revitalizované úseky 
toků) 

P R, M 

obce III., nestátní 
neziskové 
organizace, AOPK 
ČR  

 

C.4.12. Ekonomické nástroje 

C.4.12.1. Finanční nároky na realizaci Koncepce ochrany přírody a krajiny JČK  

Krajský úřad zajišťuje péči (management) v ZCHÚ, v lokalitách Natura 2000 (EVL, PO) a dalších přírodně 

významných územích (např. ÚSES). AOPK ČR spravuje lokality ve své kompetenci (ZCHÚ, CHKO, NP, 

volnou krajinu atd.). 

Management ZCHÚ a další činnosti provádí Krajský úřad třemi způsoby: 

a) management je zajišťován formou servisu vlastními prostředky a pracovníky prostřednictvím 

zřizované organizace (Krajské školní hospodářství) v režimu vertikální spolupráce podle §11 

zákona o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ) 

b) management je zajišťován formou dohod s majiteli, nájemci, pachtýři pozemků, popř. dalšími 

právními formami umožňujícími hospodaření na dotčených pozemcích; subjektům je 

poskytován příspěvek podle §68 a 69 ZOPK 

c) management je zajišťován formou služby zadávané podle ZZVZ 

Při managementu ZCHÚ a dalších činnostech, které zajišťují plnění cílů ochrany přírody a krajiny, je 

nezbytné pokračovat ve spolupráci s dalšími zainteresovanými subjekty (např. se Správami NP a CHKO, 

AOPK ČR, nestátními neziskovými organizacemi, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, 

regionálními muzei apod. 
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Finanční prostředky (výdaje) potřebné k plnění jednotlivých cílů ochrany přírody a krajiny, tj. 

prostředků k realizaci opatření navržených v kapitole C. a D. lze rozdělit do čtyř skupin: 

a) Průběžné (mandatorní) výdaje – jedná se o výdaje, které jsou součástí rozpočtu kraje. Tyto 

výdaje jsou z velké části stanoveny kompetencemi Jihočeského kraje v samostatné působnosti 

nebo Krajského úřadu – Jihočeský kraj v přenesené působnosti (působnost dle §77a ZOPK) 

b) Jednorázové výdaje – jedná se o výdaje jednorázového charakteru, který je dán aktuálními 

potřebami. Může se jednat např. o finance na vypracování vrstev VKP ze zákona, vytipování 

ploch v zemědělské krajině a v zastavěném území obcí pro založení přírodních biotopů, 

vymezení úseků vodních toků k ochraně, podpoře renaturace (revitalizace), vytipování 

ekologicky hodnotných vodních nádrží a vodních nádrží s potenciálem pro rozvoj cennějších 

vodních ekosystémů apod.  

c) Výdaje projektové povahy (projektové výdaje) – jedná se zpravidla o předprojektovou a 

projektovou přípravu, administraci dotace, kofinancování, předfinancování a financování 

nezpůsobilých výdajů konkrétních projektů, směřovaných k podpoře biodiverzity, vegetačním 

úpravám, obnově a zlepšení vodního režimu v krajině i zastavěných územích a podobným 

tématům.  

d) Investiční výdaje na výkupy pozemků a nákup techniky – jedná se o prostředky vynaložené 

zejména na výkupy pozemků ve ZCHÚ, územích s jiným typem ochrany, jako ÚSES, lokality 

výskytu chráněných druhů nebo pozemky na směnu či arondaci řešených území nebo 

konkrétních projektů. Technika pro zajišťování lesnických, zemědělských a zemních, resp. 

stavebních prací je systematicky doplňována k existujícím technologickým linkám pro 

zajišťování prací vlastními silami prostřednictvím zřizované organizace. 

Projekty a péče o přírodu a krajinu jsou realizovány vlastními silami kraje, vlastníky pozemků, třetí 

stranou či nestátními neziskovými organizacemi a akademickými pracovišti. Systém vícestranné péče 

o přírodu a krajinu a spolupráce by měl být nadále podporován a zachován, obzvláště v souvislostí se 

vzrůstajícím počtem území, které vyžadují realizaci pravidelné či jednorázové péče. 

Souhrnné vyčíslení jednotlivých druhů výdajů a jejich předpokládaný výhled do roku 2025 

a) Rozpočtové výdaje Jihočeského kraje směřované do oblasti ochrany přírody a krajiny v širším slova 

smyslu jsou alokovány v rozpočtové skladbě na §§ 3741 a 3742.   

Tabulka 85: Přehled skutečných upravených rozpočtů vždy ke konci rozpočtového roku za období let 2014–
2022* 

Rok §3742 (v Kč) §3741 (v Kč) 

2014 7 475 175  2 306 914  

2015 8 287 703  2 502 033  

2016 6 298 837  1 054 391  

2017 12 343 333  3 085 310  

2018 15 788 974  2 110 403  

2019 15 138 635  12 423 989 

2020 22 679 414  1 220 431  

2021 22 215 766 2 132 340  

2022 27 640 000  4 400 000  

*účetně neukončený rok – aktuální stav 
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Uvedené položky neudávají zcela přesný objem všech prostředků vynaložených do ochrany přírody, 

které se mohou překrývat s jinými výdaji, např. do vodního hospodářství či jednorázových investičních 

akcí, které mohou mít také přínos pro ochranu přírody, ale pro zajištění základních povinností a potřeb 

je seznam vypovídající. Za období od roku 2014 dochází k poměrně významným změnám v nákladech 

na služby, stavební práce, zdroje a suroviny. Většina těchto nákladů je využívána na péči o chráněná 

území a druhy, popř. další lokality s nějakým typem ochrany (např. ÚSES). Významná část péče je 

v současné době zajišťována prostřednictvím projektu CZ-SK SOUTH LIFE, který je financován 

komunitárním programem LIFE z EU. Realizace programu bude ukončena v roce 2023 a rokem 2024 

začíná běžet jeho desetiletá udržitelnost. V této souvislosti je zapotřebí počítat se zajištěním rozpočtu 

Jihočeského kraje. Ukončení projektu nenavyšuje požadavky na rozpočet, protože naopak tyto 

prostředky byly ušetřeny rozpočtu Jihočeského kraje za doby trvání projektu. Péče o nově zřízenou 

soustavu Natura 2000 bylo ze zákona nezbytné zajistit bez ohledu na existenci projektu. Objem 

prostředků pro roky 2023 až 2025 je proto nezbytné navrhovat v objemu §§ 3741 a 3742 v celkové výši 

32–35 mil. Kč ročně. Součástí těchto výdajů bude financování přímých nákladů na péči a zároveň 

příprava projektů, zejména z OPŽP, LIFE, popř. dalších dotačních programů na realizaci rozsáhlejších 

jednorázových projektů. 

b) Realizace projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny prostřednictvím dotačních programu EU, 

popř. národních dotačních programů.  

Dotační nástroje a jejich využívání je zcela zásadně limitující pro realizaci velkých a rozsáhlých opatření 

v ochraně přírody a krajiny, protože řada z nich je velice nákladných a není reálné je financovat pouze 

z rozpočtů kraje. V následující tabulce je uveden přehled vybraných realizovaných, probíhajících a 

připravovaných projektů, které jsou zaměřeny výhradně na ochranu přírody a krajiny. Probíhají a 

připravují se další projekty s nepřímým vlivem, jako návštěvnická infrastruktura, vodohospodářské 

projekty, projekty boje se suchem apod.  

Tabulka 86: Přehled projektů kraje zaměřených výhradně na ochranu přírody a krajiny 

Projekt – název Program Finance projektu  Realizace Poznámka 

Implementace soustavy NATURA 
2000 v Jihočeském kraji 2009–
2013 

OPŽP 129 451 743 Kč  2009–2013  
dokončen včetně udržitelnosti, 
vyhodnocen, zkontrolován SFŽP 

Implementace soustavy NATURA 
2000 v Jihočeském kraji – II. 
etapa 

OPŽP 31 181 704 Kč 2017–2023 
zřízeno celkem 30 zvláště 
chráněných území v Jihočeském 
kraji 

Rozvoj soustavy zvláště 
chráněných území v Jihočeském 
kraji 2023–2027 

OPŽP 150 000 000 Kč  2023–2027  
plány péče, průzkumy, zaměření, 
značení - povinnosti krajů, 
rozpočet odhad 

Crossborder Habitat Network 
and Management - Connecting 
Nature AT-CZ 45 

Interreg CZ-AT 5 113 567 Kč  2017–2020  
Celková alokace včetně všech 
partnerů 1 845 408 € 
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Projekt – název Program Finance projektu  Realizace Poznámka 

Adaptace na klimatické změny 
pomocí zelené infrastruktury 

Interreg CZ-AT 1 747 173 Kč  2014–2020  

Niederösterreich, Verein ‘‘Natur 
im Garten‘‘, 
Niederösterreichische 
Agrarbezirksbehörde – 
Fachabteilung Landentwicklung, 
KS NS MAS ČR JmK, DSO 
Mikroregion Horňácko, Přírodní 
zahrada z.s., JmK, KS NS MAS ČR 
JČK, JČK 

Podpora přirozeného prostředí a 
výskytu perlorodky říční v 
povodí Malše 

Interreg CZ-AT 1 414 253 € 2017–2020 
VÚV TGM, v.v.i., AOPK ČR,  JČK, 
Amt der Oberösterreichischen 
Landesregierung 

Optimalization of Natura 2000 
sites management delivery in 
the South Bohemia Region and 
the territory of South Slovakia 
(Optimalizace zajišťování 
managementu lokalit soustavy 
NATURA2000 v Jihočeském kraji 
a na jižním Slovensku) – CZ-SK 
South LIFE 

LIFE 60 180 850 Kč 
 

2017–2024 

partnerský projekt se 
Slovenskem v celkovém objemu 
7 024 703 € 

LIFE ModelForest - Modelová 
péče o lesní habitaty a druhy 
vázané na lesní habitaty stromy 

LIFE 10 000 000 Kč  2023–2027  
zařazeny lokality ve správě JČK, 
rozpočet i termíny budou 
upřesněny 

Regenerace stanovišť pro 
předměty ochrany a vybudování 
návštěvnické infrastruktury v 
EVL Vrbenské rybníky v lokalitě 
Vávrovské rybníky 

OPŽP 171 000 000 Kč  2023–2025  
termíny odvislé od vyhlášení a 
podmínek příslušné výzvy OPŽP, 
rozpočet bude dopřesněn  

Projekt Revitalizace Strpské 
rybniční soustavy v regionálním 
biocentru Radomilická mokřina 

OPŽP 130 000 000 Kč  2024–2027  

zvažována kombinace s LIFE 
v projektu PONDS FOR CLIMATE, 
popř. integrovaný projekt; 
odhad nákladů 

Revitalizace Sudoměřské 
rybniční soustavy v 
nadregionálním biocentru 
Řežabinec 

OPŽP 151 000 000 Kč  2024–2027  

zvažována kombinace s LIFE 
v projektu PONDS FOR CLIMATE, 
popř. integrovaný projekt; 
odhad nákladů 

Revitalizace stanovišť a 
optimalizace vodního režimu v 
EVL a PR Radomilická mokřina 

OPŽP 35 000 000 Kč  2023–2025  
záměr; zahájení projektové 
přípravy, odhad  

 

Projekty jsou připravovány s ohledem na řadu okolností, zejména potřebu řešení v konkrétních 

územích (degradace stanovišť, vodní režim, stav vegetace, změny v biodiverzitě aj.), na majetkoprávní 

poměry a další objektivní limity, strukturou a možnostmi aktuálních dotačních programů, možnostmi 

rozpočtu kraje, personálními a technickými kapacitami pro přípravu a realizaci projektů. Příprava 

projektů proto z finančního hlediska vyžaduje meziročně různé, předem složitě definovatelné objemy 

prostředků. Projektová příprava je často způsobilým výdajem, proto lze kalkulovat s její podílovou 

návratností. U všech projektů je zapotřebí počítat s nezpůsobilými výdaji, které lze předpokládat 

v případě, že známe pravidla dotačních programů nebo nepředvídatelné, které vznikají z objektivních 
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okolností při realizaci projektu. Při schvalování projektových rámců evropských i národních projektů 

v ZK je vhodné navrhovat vždy finanční strukturu v tomto formátu: 

dotace – kofinancování – předfinancování – nezpůsobilé výdaje 

Výše uváděné roční rozpočtové prostředky pro §§ 3741 a 3742 zahrnují i předem nespecifikované 

výdaje na předprojektovou a projektovou přípravu a není zapotřebí je samostatně vyčíslovat.  

 

Zaměření finančních prostředků  

V souvislosti s klimatickou změnou lze očekávat růst nákladů na udržení stávajících přírodních hodnot 

v kraji – lesních, vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Prioritní by měla být dále podpora 

biodiverzity původních druhů v krajině i v sídlech v zajištění jejich přežití v kraji. K tomu je mj. nutné 

podporovat takový stav a způsob obhospodařování zemědělské krajiny, který zajistí a podpoří přežití 

druhů zemědělské krajiny a podporovat zeleň v krajině i v sídlech. Klíčová zůstává ochrana zvláště 

chráněných území v kraji, jež jsou čím dál více ohroženější klimatickou změnou a rostoucím rekreačním 

tlakem. Uchovat stávající přírodní hodnoty v ZCHÚ pro budoucí generace by mělo být prioritou kraje. 

Vzhledem k rostoucímu počtu vyhlášených ZCHÚ a EVL a zároveň zániku mnoha zajímavých lokalit 

nedostatkem péče či nevhodným hospodařením je nutné zajištění spolupráce s veřejností, subjekty 

hospodařícími v krajině a nestátními neziskovými organizacemi na péči o cenná území. 

C.4.12.2. Možné zdroje finančních prostředků 

Zdroje z regionálních rozpočtů  

Dotační program (DP) Rozvoj venkova a krajiny 

• Opatření č. 1: Ochrana druhů 

• Opatření č. 2: Podpora chovu ryb ve vodních tocích – jedná se o podporu zarybňování 

tekoucích vod původními druhy ryb. 

• Opatření č. 3: Podpora chovu včel.  

• Opatření č. 4: Výsadba klimatické zeleně – podpora malých územně samosprávných celků, 

případně svazků obcí do 2 tis. obyvatel a nestátních neziskových organizací při výsadbě zeleně 

mimo les a tím využití jejích klimatických funkcí. 

DP Podpora zvýšení retence vody v krajině – podpora výstavby a obnovy zaniklých malých vodních 

nádrží do 0,6 až 1 ha v extravilánu obcí. Patří zde i další krajinné prvky podporující retenci vody 

v krajině. 

DP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – podpora řešení problémů 

s odkanalizováním v obcích do 2000 obyvatel, popřípadě místních částí obcí do 500 obyvatel, čištěním 

odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (EO) a zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v obcích 

do 2000 obyvatel, popřípadě místních částí obcí do 500 obyvatel.  

DP Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 – cílem programu je např. rozvoj obcí, 

obnova a výstavba občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné 

prostranství. 
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DP EVVO – cílem programu EVVO (Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) je cílená podpora EVVO ve 

školách. 

DP Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – podpora zpracování územně plánovací 

dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí 

nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů. 

• Opatření č. 1: Zpracování návrhu územního plánu. 

• Opatření č. 2: Zpracování návrhu změny územně plánovací dokumentace vyvolané výhradní 

potřebou kraje (tj. z podnětu kraje). 

Příspěvky na hospodaření v lesích – hlavními poskytovateli příspěvků a také sběrnými místy jsou od 

roku 2005 jednotlivé krajské úřady (např. na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, nebo na 

ekologické a k přírodě šetrné technologie). Krajské úřady jsou i sběrnými místy příspěvky poskytované 

MZe ze státního rozpočtu (např. na vyhotovení LHP v digitální formě). Hospodaření v lesích je 

podporováno celkem jedenácti dotačními tituly.  

Národní zdroje 

Program péče o krajinu (PPK) 

Tento dotační program vyhlašovaný MŽP poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % 

vynaložených nákladů na realizaci opatření. Program je zaměřen na provádění drobného 

managementu a dělí se na tři samostatné podprogramy: 

• Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území a 

jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a 

evropsky významných lokalit (PPK chráněná území) 

• Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK volná krajina) 

• Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK handicapy)  

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) 

Tento dotační program, který vyhlašuje MŽP, podporuje investiční i neinvestiční záměry realizující 

adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy. 

Program podporuje i k financování monitoringu a podkladových materiálů. Na jednoleté i víceleté 

realizace je poskytována dotace až do výše 100 % celkových nákladů. 

Podprogramy se liší předmětem podpory a možnými žadateli: 

• Zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve zvláště chráněných územích (vč. OP) a lokalitách 

soustavy Natura 2000 

• Péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 

• Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu 

• Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu 

• Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu 

• Odborné studie a další podkladové materiály 
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Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) 

Podprogram je součástí programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŽP. 

Poskytuje investiční i neinvestiční prostředky pro realizaci činností na pozemcích ve ZCHÚ, jejichž 

vlastníkem je stát. Žadateli této dotace mohou být jen AOPK ČR, Správy národních parků a Správa 

jeskyní ČR. 

MŽP Program Likvidace škod po živelných pohromách 

Vytvoření tohoto programu bylo iniciováno opakujícími se živelními pohromami, zejména povodněmi 

a záplavami, které v uplynulých letech zasáhly různé oblasti České republiky a způsobily značné škody. 

Hlavním cílem programu je zajistit odstranění škod způsobených živelní pohromou za účelem obnovy 

poškozeného území a majetku spadajícího do resortu MŽP. 

Národní program Životní prostředí (NP ŽP) 

Národní program Životní prostředí (NP ŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního 

prostředí a je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům. Obsahové zaměření vychází 

z aktuálních priorit koncepčních a strategických dokumentů MŽP, zejména Státní politiky životního 

prostředí 2012-2020. 

Program je rozdělen do šesti prioritních oblastí: 

• Voda 

• Ovzduší 

• Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 

• Příroda a krajina 

• Životní prostředí ve městech a obcích 

• Environmentální prevence 

V rámci tohoto programu jsou poskytovány i dotace na výsadbu stromů. 

Národní podpory MZe v oblasti vod 

MZe poskytuje podporu na opatření ve veřejném zájmu, především prevenci před povodněmi, 

odstraňování povodňových škod a obnovu, a také na odbahnění a rekonstrukci rybníků. Správcům toků 

je poskytována podpora až do 100 % výdajů.  

V roce 2022 se jednalo o tyto programy: 

• Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží 

• Podpora prevence před povodněmi III. 

• Odstranění následků povodní na státním vodohopodářském majetku II 

• Podpora opatření na drobných vodních tocích a na malých vodních nádržích 

Zdroje EU 

Dotační programy Evropské unie, ze kterých lze čerpat v rámci programových období na výše uvedené 

cíle k ochraně a zlepšení přírody a krajiny jsou následující: 
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Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Program, který umožňuje čerpat finanční prostředky z pěti prioritních os, oborů Čistota vody, Kvalita 

ovzduší, Zpracování odpadu, Ochrana přírody a Energetické úspory. Jedná se o program, ze kterého 

může kraj naplnit minimálně 10 v koncepci uvedených cílů, viz tabulka níže. V rámci nového 

programového období OPŽP 2021–2027 se do konce letošního roku chystá vyhlášení více jak dvou 

desítek výzev ze všech v programu uvedených specifických cílů. Spuštění příjmu žádostí u prvních výzev 

je naplánováno na polovinu srpna. V tabulce níže je uvedena vazba specifických cílů OPŽP uvedených 

v Harmonogramu výzev programu Životní prostředí 2021–2027 na rok 2022 (verze k 20. 7. 2022) na 

cíle stanovené předkládanou koncepcí. 

Tabulka 87: Specifické cíle OPŽP na rok 2022, ze kterých lze čerpat na naplnění cílů stanovených předkládanou 
koncepcí (k 22. 8. 2022) 

• 1.1 Energetické úspory 

• 1.2 Obnovitelné zdroje energie 

• 1.3 Adaptace na změnu klimatu 

• 1.4 Vodovody a kanalizace 

• 1.5 Oběhové hospodářství 

• 1.6 Příroda a znečištění 

Celkem je pro výše uvedené strategické cíle alokováno přes 61 mld. Kč, kraj může být příjemcem všech 

výše uvedených strategických cílů OPŽP.   

Program rozvoje venkova (PRV) 

Jedná se aktuálně o program na období 2014–2020, který byl prodloužen o přechodné období 2021–

2022. Nejméně 30 % finančních prostředků určených pro každý program rozvoje venkova musí 

směřovat do opatření týkajících se životního prostředí a změny klimatu. Většina z těchto prostředků je 

poskytována formou grantů a ročních plateb zemědělcům, kteří přecházejí k ekologičtějšímu způsobu 

hospodaření. V současné době jsou připravována pravidla na další programovací období.  V Česku bude 

nový programový dokument vycházet ze Strategického plánu společné zemědělské politiky na roky 

2023–2027 (zatím ještě není schválen Evropskou komisí). Strategický plán by měl odrážet základní 

principy společné zemědělské politiky, tj. podpora evropských zemědělců, zajišťování potravinové 

bezpečnosti v Evropě, a to při provozování odolného, udržitelného a konkurenceschopného 

zemědělského sektoru.  

Obecné cíle programu jsou vyjádřeny v 6 prioritách, z nichž dvě priority naplňují cíle ochrany přírody a 

krajiny. Jedná se o priority: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a 

lesnictvím a Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 

v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu.  

Z výše uvedených prioritních os vychází pouze jeden dotační titul (k 22. 7. 2022), ze kterého lze čerpat 

do konce listopadu roku 202235. Jedná se o titul 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů – příjem žádostí na 

plošná opatření, jež naplňuje dva cíle stanovené předkládanou koncepcí – cíl C.11: Zakládání přírodních 

 

35 Jen pro ty, kteří již podali do 16. 5. Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2022. 
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biotopů, zejména mokřadů, se zajištěním rozvoje cílových společenstev a cíl C.15: Vytváření nových 

přírodních, kulturních a estetických hodnot v krajině přispívajících ke zlepšení krajinného rázu území.  

Role kraje vzhledem k PRV je především osvětová (informování zemědělců o nových výzvách a 

možnostech) a pobídková (nabídka pomoci s administrací, pomoci s péčí o určité lokality apod.). 

Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO – POPFK) 

Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, na základě kterého žádá Česká republika o finanční 

příspěvek z evropského Nástroje pro oživení a odolnost na realizaci opatření a reforem. Více informací 

lze nalézt na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/narodni_plan_obnovy. 

LIFE 

Program zřízený v roce 2013, jehož cílem je zajišťovat a šířit řešení a osvědčené postupy pro dosažení 

cílů v oblasti životního prostředí a klimatu a podporovat inovativní technologie ve dvou 

podprogramech – Podprogram pro životní prostředí a Podprogram pro oblast klimatu. Z obou 

podprogramů lze naplňovat cíle stanovené předkládanou koncepcí. V současné době je v přípravě nové 

programové období 2021–2027 s alokovanými prostředky 5,4 mld. €. Nový program LIFE zahrnuje tyto 

oblasti – oblast Životní prostředí: Příroda a biologická rozmanitost a Oběhové hospodářství a kvalita 

života a oblast Opatření v oblasti klimatu: Zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně 

a Přechod na čistou energii.  

Kraj může žádat dotace na tzv. Standardní akční projekty nebo Integrované projekty. Standardními 

akčními projekty jsou projekty využívající osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty 

a informační projekty. Jsou financovány prostřednictvím grantů. Aby byly standardní projekty 

způsobilé pro kofinancování, musí vykazovat následující znaky: 

• Projekty pro osvědčené postupy / dobré praxe (best practice) uplatňují vhodné, ekonomické a 

nejmodernější techniky, metody a přístupy zohledňující specifický kontext projektu. 

• Demonstrační projekty uvádějí do praxe, testují, vyhodnocují a šíří akce, metodiky nebo 

přístupy, které jsou nové nebo neznámé v daném kontextu projektu, například v kontextu 

geografickém, ekologickém, socioekonomickém, a které by bylo možné uplatnit někde jinde za 

podobných okolností. 

• Pilotní projekty uplatňují techniku nebo metodu, která nebyla nikdy a nikde uplatněna ani 

testována, nabízí potenciální výhody související se životním prostředím nebo klimatem 

v porovnání s aktuálním osvědčeným postupem a lze ji následně uplatnit ve větším měřítku 

v podobných situacích. 

• Projekty pro informace, povědomí a šíření (informační) podporují komunikaci, šíření informací 

a zvyšování povědomí pro životní prostředí a opatření v oblasti klimatu. 

V oblasti ochrany přírody a krajiny se prostředky tradičně čerpají na aktivity zaměřené na obnovní 

management pro prioritní druhy a stanoviště, jež jsou předmětem ochrany na území sítě Natura 2000 

a prioritních druhů ptáků v ptačích oblastech, včetně likvidace invazních nepůvodních druhů, rozvoj 

zelené infrastruktury prostřednictvím propojování lokalit a podporu ekosystémových služeb v daných 

lokalitách. Mimo soustavu Natura 2000 se jedná zejména o demonstrační aktivity na podporu Strategie 

v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Z té vychází většina cílů stanovených v předkládané 

koncepci. 

https://www.mzp.cz/cz/narodni_plan_obnovy
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Integrované projekty realizující na velkém území (v rámci regionů, více regionů na národní nebo 

mezinárodní úrovni) plány ochrany životního prostředí nebo klimatu nebo strategie vyžadované 

specifickou legislativou EU pro životní prostředí nebo klima, v oblastech přírody, vody, odpadů, ovzduší 

včetně zmírňování a adaptace na klimatickou změnu. Zaručují zapojení zainteresovaných subjektů a 

podporují koordinaci a mobilizaci alespoň jednoho unijního, národního nebo privátního zdroje 

financování. Cílem integrovaných projektů by mělo být úplné provedení určeného 

plánu/strategie/akčního plánu.  

Program LIFE podporuje i nestátní neziskové organizace v rámci Operačních grantů LIFE pro NNO, které 

nabízejí neziskovým organizacím s přeshraniční působností dvouleté provozní granty, které poskytují 

podporu na určité provozní a administrativní náklady neziskových subjektů podílejících se na rozvoji, 

provádění a kontrole dodržování politiky a právních předpisů Unie.  

Fondy EHP (Evropského hospodářského prostoru) a Norska 

Možnost čerpání z fondů je již od roku 2004. Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a 

zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky 

prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU. 

V současném třetím období 2014–202136 obdrží Česká republika zhruba 5 miliard korun, mj. i na oblast 

životního prostředí – alokovaná částka pro Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu činí 

v uvedeném období přibližně 800 milionů korun. V rámci výše uvedeného období jsou podporovány 4 

oblasti: 

Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech: 

• Realizace pilotních projektů pro aplikaci výsledků vědecko-výzkumných a inovativních projektů 

v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech do praxe; 

• Implementace přírodě blízkých opatření pro zvýšení biodiverzity v ekosystémech mimo zvláště 

chráněná území; 

• Implementace opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů (zejména uvedených 

na červených seznamech ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů); 

• Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit. 

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší: 

• Monitorování a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší v regionech a tvorba akčních 

plánů pro zlepšení kvality ovzduší; 

• Realizace vybraných opatření identifikovaných v přijatých akčních plánech; 

• Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách lokálního znečištění ovzduší a 

realizace akčních plánů; 

• Monitoring a identifikace místního znečištění zapříčiněného lokálními topeništi; 

 

36 V důsledku pandemie Covid 19 byly prodlouženy termíny výzev a navýšeny zálohové platby v projektech. 
V rámci realizace projektů bylo umožněno posunutí termínu zahájení projektu a prodloužení doby jeho realizace 
(maximálně však 30. dubna 2024).  
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• Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách správného způsobu vytápění 

domácností, vhodných typů paliv a nezbytné údržby topenišť. 

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod: 

• Zajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve 

vodním prostředí (v souladu s nařízením evropské směrnice č. 2008/105/EC); 

• Implementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků; 

• Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti snižování množství 

znečišťujících látek ve vodním prostředí. 

Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám: 

• Tvorba plánů pro adaptaci na změny klimatu v regionech a jejich zmírňování; 

• Implementace přírodě blízkých opatření vycházejících z adaptačních a mitigačních plánů; 

• Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti změn klimatu, 

zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám. 

Kraj se může ucházet o dotaci ze všech výše podporovaných oblastí. Z daného programu lze financovat 

vybrané cíle ochrany přírody a krajiny stanovené předkládanou koncepcí. 

Soukromé zdroje 

Dalším možným zdrojem financování opatření k ochraně, péči a zlepšení přírody a krajiny v kraji jsou 

soukromé subjekty. Role kraje spočívá v oslovování subjektů s možností zapojení se do konkrétních 

záměrů, projektů, péče. Krom podnikatelského sektoru je vhodné oslovit veřejnost, díky čemuž je 

zajištěna osvěta a potenciální delší udržitelnost projektu. 

C.5. PRIORITNÍ ÚKOLY V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY 

V následujícím výčtu jsou uvedena opatření, kterým je potřeba v následujících letech věnovat zvýšenou 

pozornost a která považujeme v oblasti přírody a krajiny za prioritní. Zmíněné prioritní úkoly vycházejí 

z cílů uvedených v předchozích kapitolách. 

1. Podporovat vodní ekosystémy a zadržování vody v krajině i sídlech 

a. zachovávat a pečovat o hodnotné ekosystémy vázané na vodu 
b. revitalizovat ekosystémy vázané na vodu a vytvářet nové – realizovat opatření na 

zadržování vody (revitalizace vodních toků a niv, mokřady, tůně, krajinotvorné prvky) 

2. Podporovat biodiverzitu a péči o chráněná území 

a. chránit a pečovat o lokality s významnými populacemi druhů rostlin a živočichů 
(zejména o zvláště chráněná území a evropsky významné lokality) 

b. chránit konektivitu a migrační prostupnost krajiny 
c. zakládat nové krajinotvorné prvky a pečovat o biotopy umožňující rozvoj společenstev 

s přirozenou druhovou skladbou 
d. podporovat záchranné stanice živočichů na území kraje 

3. Podporovat stabilní a druhově i věkově pestré lesy 

a. podporovat hospodaření v lesích směřující k druhově a věkově pestrým lesům 
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b. podporovat zadržování vody v lesích a zvýšení retenční schopnosti lesů 

4. Podporovat udržitelné využívání zemědělské půdy  

a. chránit zemědělskou půdu před zábory trvalého charakteru, především vysoce bonitní 
půdu (I. a II. třída ochrany) 

b. chránit zemědělskou půdu před degradací – podporovat opatření k šetrnému 
využívání zemědělské půdy (opatření proti vodní a větrné erozi, opatření ke snížení 
zemědělského sucha, ekologické zemědělství aj.). 

5. Podporovat zakládání a péči o zeleň 

a. chránit a pečovat o stávající zeleň v krajině a v sídlech 
b. zakládat nové prvky zeleně (dřeviny, travobylinná vegetace, v intravilánu zelené 

střechy a fasády) 

6. Podporovat formy rekreace a turistiky šetrné k přírodě  

a. vytvářet podmínky pro sladění zájmů rekreace a ochrany přírody (podpora projektů 
naučného charakteru, podpora agroturistiky atd.) 

b. zpřístupňovat přírodu v souladu se zachováním současných hodnot i pro budoucí 
generace  

7. Podporovat informovanost, osvětu a spolupráci v ochraně přírody a krajiny 

a. nadále podporovat a rozvíjet Geoportál Jihočeského kraje  
b. sdílet informace o ochraně přírody a krajiny na webových stránkách a sociálních sítích 

kraje 
c. vzdělávat veřejnost a subjekty hospodařící v krajině (lesní hospodáři, zemědělci, rybáři 

atd.) o přírodních hodnotách a vhodné péči, včetně vzdělávání dětí a mládeže 
d. při péči o cenná území spolupracovat s odbornou i širokou veřejností, subjekty 

hospodařícími v krajině a neziskovými organizacemi 
 

ZÁVĚR 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje analyzovala současný stav ochrany přírody a 

krajiny (analytická část). Koncepce formulovala vizi kraje v ochraně přírody a krajiny a navrhla cíle a 

opatření pro ochranu a vytváření přírodních hodnot v souladu s ostatními zájmy v obhospodařování 

krajiny (návrhová část). Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje bude sloužit Krajskému 

úřadu Jihočeského kraje a nižším stupňům veřejné správy jako podklad pro výkon státní správy 

v ochraně přírody a krajiny. Dále bude koncepce využívána Jihočeským krajem a dalšími subjekty při 

naplňování vize kraje v ochraně přírody a krajiny a při realizaci konkrétních programů a projektů. 

 

  



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

267 

POUŽITÉ ZDROJE A LITERATURA 

Agentura CzechInvest [online]: Národní databáze brownfieldů, http://www.brownfieldy.eu/databaze-

brownfieldu/  

AOPK ČR [online]: Mokřady České republiky, http://mokrady.ochranaprirody.cz/  

AOPK ČR [online]: Nálezová databáze ochrany přírody, https://portal.nature.cz  

AOPK ČR [online]: Ústřední seznam ochrany přírody, https://drusop.nature.cz/portal/  

ATEM s.r.o., EIA SERVIS s.r.o. (2007): Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje. Analytická 

část. 

Culek a kol. (2013): Biogeografické regiony České republiky. Geoinovace, Masarykova univerzita Brno. 

Česká geologická služba [online]: Geovědní mapy, https://mapy.geology.cz/geocr500/  

Česká geologická služba [online]: Hydrogeologické rajóny, https://mapy.geology.cz/hydro_rajony/ 

Česká geologická služba [online]: Národní geoparky, http://www.geology.cz/narodnigeoparky  

Česká geologická služba [online]: Rebilance zásob podzemních vod, http://www.geology.cz/rebilance   

Česká geologická služba, [online]: Surovinový informační systém, https://mapy.geology.cz/suris/ 

Česká geologická služba [online]: Významné geologické lokality, 

https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/ 

ČHMÚ (2019): Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu 

v ČR, https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu   

ČSOP [online]: Záchranné stanice, https://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/  

ČSÚ: statistiky v oblasti územní rozlohy, výměr druhů pozemků, lesnictví, zemědělství, demografie. 

ČSÚ: Statistická ročenka půdního fondu České republiky za rok 2021.  

ČÚZK: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky. 

Demek a kol. (2006): Hory a nížiny – zeměpisný lexikon ČR. AOPK ČR.  

Dohnal a kol. (2011): Krajina Národního parku Šumava. Urbanistický a architektonický manuál 

Národního parku Šumava. 

Ekologie obnovy, http://www.ekologieobnovy.cz/  

Hanč a kol. (2019): Denní motýli a vřetenušky jižních Čech. Vydal Jihočeský kraj, ISBN: 978-80-87520-

56-6. 

Chábera S., 1985: Vodní toky. In. Chábera, S. (ed.): Jihočeská vlastivěda. Neživá příroda. Jihočeské 

nakladatelství, České Budějovice, pp. 167-191. 

Informační systém MŽP Systém evidence kontaminovaných míst [online]: 

https://www.sekm.cz/portal/  

Informační systém statistiky a reportingu v životním prostředí [online]: Jihočeský kraj – Lesy (na základě 

dat z ÚHUL), https://issar.cenia.cz/jihocesky-kraj/lesy/  

Intersucho, www.intersucho.cz    

http://www.brownfieldy.eu/databaze-brownfieldu/
http://www.brownfieldy.eu/databaze-brownfieldu/
http://mokrady.ochranaprirody.cz/
https://portal.nature.cz/
https://drusop.nature.cz/portal/
https://mapy.geology.cz/geocr500/
https://mapy.geology.cz/hydro_rajony/
http://www.geology.cz/narodnigeoparky
http://www.geology.cz/rebilance
https://mapy.geology.cz/suris/
https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/
https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
https://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/
http://www.ekologieobnovy.cz/
https://www.sekm.cz/portal/
https://issar.cenia.cz/jihocesky-kraj/lesy/
http://www.intersucho.cz/


„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

268 

Janeček et al. (2012): Ochrana zemědělské půdy před erozí. 

Kloubec B., Hora J., Šťastný K. (ed.): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj, České Budějovice (2015), 640 str. 

Krajský úřad Jihočeského kraje (2017): Územně analytické podklady Jihočeského kraje. 4. aktualizace, 

Rozbor udržitelného rozvoje území. 

Kříž H. 1985: Podzemní vody. In. Chábera, S. (ed.): Jihočeská vlastivěda. Neživá příroda. Jihočeské 

nakladatelství, České Budějovice, pp. 153-167. 

Mapové portály: https://geoportal.gov.cz/, www.mapy.cz, www.google.com/maps 

Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze, IFER – Ústav pro výzkum lesních 

ekosystémů, s.r.o., Norsk institut for bioøkonomi (2014): FRAMEADAPT – Rámce a možnosti lesnických 

adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu. EHP-CZ02-OV-1-019-2014.  

Mikyška, R. (1968): Geobotanická mapa ČSSR. 1, České země. Vyd. 1. Academia, nakladatelství 

Československé akademie věd, 1968. 204 str. 

MMR (2019): Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady. Metodický návod k příloze 

č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. ISBN 978-80-7538-243-6. Třetí vydání.  

MZe [online]: Registr ekologických podnikatelů, k 31. 12. 2017 

MŽP [online]: Databáze záchranných stanic pro handicapované živočichy, 

https://www.mzp.cz/cz/zachranne_stanice  

MŽP a kol. (2020): Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. 

MŽP (2013): Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP k registraci 

významných krajinných prvků, uvedená ve Věstníku MŽP 2013, částka 7, str. 98–113; online: 

https://www.mzp.cz/cz/vyznamne_krajinne_prvky 

Národní geoportál INSPIRE [online]: Půdní mapa ČR 1:250 000. Klasifikace půdních typů dle 

Taxonomického klasifikačního systému půd ČR (TKSP) a World Reference Base for Soil Resources 

(WRB). Česká informační agentura životního prostředí, 2014-10-16. 

Pladias: Databáze české flóry a vegetace [online]: Fytogeografické členění České republiky.  

Pladias: Databáze české flóry a vegetace [online]: Mapa potenciální přirozené vegetace České 

republiky. 

Platné právní předpisy ČR, metodické dokumenty MŽP, MMR a MZe, mezinárodní úmluvy. 

Povodí Moravy, s.p. (2020): Plán dílčího povodí Dyje 2021-2027 (návrh). 

Pergl P. et al. (2016): Černý, šedý a varovný seznam nepůvodních druhů (Black, Grey and Watch Lists 

of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy, 

NeoBiota 28: 1-37) 

Pyšek et al. (2012): Katalog nepůvodních rostlin ČR (Catalogue of alien plants of the Czech Republic), 

2. vydání. 

Řehounek J., Řehounková K., Tropek R. & Prach K. 2015: Ekologická obnova území narušených těžbou 

nerostných surovin a průmyslovými deponiemi.  Calla, České Budějovice, (druhé, přepracované a 

doplněné vydání). 

http://www.google.com/maps
https://www.mzp.cz/cz/zachranne_stanice
https://www.mzp.cz/cz/vyznamne_krajinne_prvky
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#obnova_uzemi
http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#obnova_uzemi


„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

269 

Skalický, V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. In: Hejný S., Slavík B., Chrtek J., Tomšovic P. & 

Kovanda M. (eds), Květena České socialistické republiky [Flora of the Czech Socialist Republic] 1: 103–

121, Academia, Praha.  

Státní pozemkový úřad [online]: Celostátní databáze BPEJ. 

Sweco Hydroprojekt a.s. (2016): Aktualizace obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro 

Jihočeský kraj do roku 2030.  

Sweco Hydroprojekt a.s., DHI a.s. (2020): Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021-2027 (návrh). 

Sweco Hydroprojekt a.s., DHI a.s. (2020): Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2021-2027 (návrh). 

Šefrová, H., Laštůvka, Z.: (2005): Katalog druhů živočichů cizího původu v České republice (Catalogue 

of alien animal species in the Czech Republic). Mendelova univerzita v Brně. 

Šťastný a kol. (2021): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014-2017. Aventinum. 

Quitt, E. 1971: Klimatické oblasti Československa. ČSAV. 

Tolasz, R., Míková, T., Valeriánová, A., Voženílek, V. (2007): Atlas podnebí Česka. Univerzita Palackého 

v Olomouci – ČHMU, 255 s. 978-80-244-1626-7. 

TopGis s.r.o. (2020): Vrstva landuse pro Jihočeský kraj v letech 2015, 2017 a 2020, poskytnuto KÚ JČK 

ÚHÚL [online]: Mapové aplikace ÚHÚL. 

ÚHÚL: Národní inventarizace lesů v České republice, výsledky druhého cyklu 2011-2015. 

ÚHÚL a kol. [online]: Oblastní plány rozvoje lesů. 

Ústav územního rozvoje MMR (2021): Politika územního rozvoje České republiky, ve znění závazném 

od 1. 9. 2021. Praha, Brno. 

Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností (2020) 

Vlček V. (ed.) a kol., 1984: Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Academia, Praha, 315 pp. 

VÚMOP [online]: Geoportál SOWAC GIS https://geoportal.vumop.cz/ 

VÚLHM (2020, 2021): Zpravodaj ochrany lesa, Supplementum. 

VÚV T.G.M., v.v.i., online: DIBAVOD. 

VÚV T.G.M., v.v.i., online: HEIS. 

VÚV TGM, v.v.i., WELL consulting s.r.o., Mendelova univerzita v Brně (2015): Vysychání toků v období 

klimatické změny: predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro 

management vodního hospodářství a údržby krajiny.  

Zásady péče o Národní park Šumava na období 2022-2040, ve fázi návrhu, 

https://www.npsumava.cz/sprava-np/zasady-pece-o-narodni-park-sumava/  

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. 8 aktualizace. Nabytí účinnosti dne 5. 10. 2021. 

webové stránky a ústní informace od orgánů ochrany přírody v kraji 

 

https://geoportal.vumop.cz/
https://www.npsumava.cz/sprava-np/zasady-pece-o-narodni-park-sumava/


„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

270 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Bilance zemědělské půdy dle evidence KN ve srovnání s ostatními kraji ČR 37 

Tabulka 2: Bilance nezemědělské půdy ve srovnání s ostatními kraji ČR 37 

Tabulka 3: Základní charakteristiky klimatických oblastí na území Jihočeského kraje 55 

Tabulka 4: Hlavní charakteristiky fytogeografických okrsků v Jihočeském kraji 63 

Tabulka 5: Výměra lesních pozemků a lesnatost jednotlivých okresů Jihočeského kraje 73 

Tabulka 6: Hlavní škodliví činitelé v lesích v roce 2020 pro jednotlivé okresy jihočeského kraje 88 

Tabulka 7: Výměra druhů pozemků zemědělského půdního fondu v ha pro obce s rozšířenou 

působností na území Jihočeského kraje v roce 2020 89 

Tabulka 8: Ohrožení větrnou erozí v Jihočeském kraji a v ČR 93 

Tabulka 9: Převody vody mezi vodními toky 103 

Tabulka 10: Vodní cesty na území Jihočeského kraje 104 

Tabulka 11: Sumární zastoupení druhů pozemků v ha v SO ORP Jihočeského kraje v letech 2005 a 

2020  111 

Tabulka 12: Zrušené dobývací prostory po roce 2007 117 

Tabulka 13: Brownfieldy v Jihočeském kraji s rozlohou nad 10 ha 118 

Tabulka 14: Staré ekologické zátěže na území Jihočeského kraje a jejich kategorizace 119 

Tabulka 15: Staré ekologické zátěže představující aktuální riziko pro znečištění vod a půd 119 

Tabulka 16: Seznam oblastí krajinného rázu 123 

Tabulka 17: Vyhlášené přírodní parky v Jihočeském kraji 125 

Tabulka 18: Navrhované přírodní parky v Jihočeském kraji 126 

Tabulka 19: Počet evidovaných VKPr v SO ORP Jihočeského kraje 132 

Tabulka 20: Přechodně chráněné plochy vyhlašované na území Jihočeského kraje 134 

Tabulka 21: Formace zastoupené v Jihočeském kraji a srovnání s ČR 138 

Tabulka 22: Přírodní biotopy v Jihočeském kraji 138 

Tabulka 23: Mokřady mezinárodního významu na území Jihočeského kraje 140 

Tabulka 24: Velkoplošná zvláště chráněná území na území Jihočeského kraje 151 

Tabulka 25: Popis zón NP Šumava podle přírodních podmínek a cíle ochrany 153 

Tabulka 26: Národní přírodní rezervace na území Jihočeského kraje 160 

Tabulka 27: Národní přírodní památky na území Jihočeského kraje 160 

Tabulka 28: Navrhovaná maloplošná zvláště chráněná území 163 

Tabulka 29: Ptačí oblasti a jejich charakteristika 165 

Tabulka 30: Evropsky významné lokality s nesouladem mezi navrhovanou a vyhlášenou kategorií 

ochrany ZCHÚ  167 

Tabulka 31: Smluvně chráněná území na území Jihočeského kraje 168 

Tabulka 32: Kritická místa migrace na území Jihočeského kraje 171 

Tabulka 33: Rostlinné druhy, které byly od roku 2010 opět na území kraje pozorovány 179 

Tabulka 34: Záchranné stanice s působností na území Jihočeského kraje 185 

Tabulka 35: Zaniklé památné stromy s dosud platným dokumentem vyhlášení, trvající ochranou 

  187 

Tabulka 36: Cíl C.1: Vytvoření funkční sítě prvků ÚSES na území Jihočeského kraje 213 

Tabulka 37: Cíl C.2: Dosažení cílového stavu prvků ÚSES a zajištění vhodné péče 213 

Tabulka 38: Cíl C.3: Zajištění odpovídající ochrany významných krajinných prvků 214 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

271 

Tabulka 39: Cíl C.4: Registrace nových prvků jako VKP a tvorba nových prvků v krajině s potenciálem 

k registraci jako VKP 214 

Tabulka 40: Cíl C.5: Péče o hodnotné segmenty VKP ze zákona a registrované VKP 215 

Tabulka 41: Cíl C.6: Zastavení úbytku původních druhů rostlin a živočichů na území kraje 217 

Tabulka 42: Cíl C.7: Aktivní podpora v posílení populací původních druhů rostlin a živočichů 218 

Tabulka 43: Cíl C.8: Zajištění odpovídající ochrany a péče o hodnotné přírodní biotopy 219 

Tabulka 44: Cíl C.9: Zajištění odpovídající ochrany a péče o mokřady národního významu 220 

Tabulka 45: Cíl C.10: Zlepšení nevyhovujícího stavu přírodních biotopů či biotopů silně ovlivněných 

člověkem  220 

Tabulka 46: Cíl C.11: Zakládání přírodních biotopů, zejména mokřadů, se zajištěním rozvoje cílových 

společenstev  221 

Tabulka 47: Cíl C.12: Zajištění ochrany a péče o významné geologické lokality 222 

Tabulka 48: Cíl C.13: Důsledné prosazování zájmů ochrany přírody v rámci celého procesu těžby – 

od přípravy až po zrušení dobývacího prostoru 223 

Tabulka 49: Cíl C.14: Zachování hodnotných segmentů krajiny z pohledu krajinného rázu 224 

Tabulka 50: Cíl C.15: Vytváření nových přírodních, kulturních a estetických hodnot v krajině 

přispívajících ke zlepšení krajinného rázu území 225 

Tabulka 51: Cíl C.16: Vytvoření reprezentativní soustavy ZCHÚ 226 

Tabulka 52: Cíl C.17: Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany v ZCHÚ 226 

Tabulka 53: Cíl C.18: Vytvoření reprezentativní soustavy evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí na území kraje 228 

Tabulka 54: Cíl C.19: Zajištění příznivého stavu předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách 

a ptačích oblastech na území kraje 228 

Tabulka 55: Cíl C.20: Rozšiřování počtu smluvně chráněných území v kraji 229 

Tabulka 56: Cíl C.21: Zastavení úbytku zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů na území kraje 

  230 

Tabulka 57: Cíl C.22: Aktivní podpora v posílení populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

  231 

Tabulka 58: Cíl C.23: Průběžná aktualizace a doplňování údajů o památných stromech na území 

Jihočeského kraje 232 

Tabulka 59: Cíl C.24: Zajištění odpovídající ochrany a péče o památné stromy 232 

Tabulka 60: Cíl D.1: Lesy s pestrou druhovou skladbou, věkovou a prostorovou strukturou 234 

Tabulka 61: Cíl D.2: Zvýšení retenční schopnosti lesů a snížení nadměrné půdní eroze 235 

Tabulka 62: Cíl D.3: Podpora přirozené mozaikovitosti, odolnosti a biodiverzity zemědělské krajiny 

  237 

Tabulka 63: Cíl D.4: Snižování rizika nadměrné eroze půdy a zadržování vody v krajině 237 

Tabulka 64: Cíl D.5: Zachování přírodě blízkých úseků koryt vodních toků a zlepšování 

nevyhovujícího hydromorfologického stavu koryt vodních toků 240 

Tabulka 65: Cíl D.6: Zlepšování jakosti povrchových vod 240 

Tabulka 66: Cíl D.7: Vyvážené využívání rybníků s ohledem na vyskytující se vzácné a ohrožené druhy 

rostlin a živočichů a zvýšení počtu vodních ploch bez intenzivního chovu ryb 240 

Tabulka 67: Cíl D.8: Užívání zdrojů povrchových a podzemních vod v souladu se zachováním na vodu 

vázaných vodních ekosystémů 241 

Tabulka 68: Cíl D.9: Aktivní podpora druhů vázaných na vodní ekosystémy 241 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

272 

Tabulka 69: Cíl D.10: Zachování přírodních hodnot v rekreačně a turisticky přístupných zvláště 

chráněných územích 243 

Tabulka 70: Cíl D.11: Zlepšování podmínek pro populace druhů a neživou část přírody ohrožené 

rekreací a turismem 243 

Tabulka 71: Cíl D.12: Podpora ekologicky šetrných forem cestovního ruchu 243 

Tabulka 72: Cíl D.13: Zajištění migrační prostupnosti a řešení krajinného rázu při přípravě a realizaci 

dopravních staveb 244 

Tabulka 73: Cíl D.14: Zlepšení migrační prostupnosti a krajinného rázu u stávajících dopravních 

staveb  245 

Tabulka 74: Cíl D.15: Podpora dopravy šetrné k životnímu prostředí 245 

Tabulka 75: Cíl D.16: Důsledné prosazování ochrany živé i neživé přírody v rámci celého procesu 

těžby – od přípravy až po zrušení dobývacího prostoru 246 

Tabulka 76: 246 

Tabulka 77: Cíl D.17: Prosazování rekultivací, které umožní rozvoj vzácných a ohrožených druhů a 

společenstev  246 

Tabulka 78: Cíl D.18: Snižování množství uloženého odpadu na skládkách odpadů 248 

Tabulka 79: Cíl D.19: Maximální využití odpadů jako zdrojů surovin 248 

Tabulka 80: Cíl D.20: Snižování dopadů energetiky na přírodu a krajinu 249 

Tabulka 81: Cíl D.21: Důsledná ochrana přírodních hodnot v rámci územního plánování 251 

Tabulka 82: Cíl D.22: Zajištění konektivity a migrační prostupnosti krajiny v rámci územního 

plánování  251 

Tabulka 83: Cíl D.23: Zajištění komunikace, spolupráce a přenosu informací v ochraně přírody a 

krajiny  252 

Tabulka 84: Cíl D.24: Zvyšování informovanosti orgánů ochrany přírody o hodnotách a potenciálech 

přírody a krajiny 254 

Tabulka 85: Cíl D.25: Sdílení informací o hodnotách a potenciálech přírody a krajiny 255 

Tabulka 86: Přehled skutečných upravených rozpočtů vždy ke konci rozpočtového roku za období 

let 2014–2022* 256 

Tabulka 87: Přehled projektů kraje zaměřených výhradně na ochranu přírody a krajiny 257 

Tabulka 88: Specifické cíle OPŽP na rok 2022, ze kterých lze čerpat na naplnění cílů stanovených 

předkládanou koncepcí (k 22. 8. 2022) 262 

 

  



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

273 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Správní členění Jihočeského kraje ................................................................................. 43 

Obrázek 2: Geologické podmínky a geomorfologické členění území Jihočeského kraje ................ 53 

Obrázek 3: Klimatické poměry na území Jihočeského kraje ............................................................ 55 

Obrázek 4: Půdní mapa Jihočeského kraje ...................................................................................... 57 

Obrázek 5: Fytogeografické členění Jihočeského kraje ................................................................... 62 

Obrázek 6: Rekonstrukční geobotanické jednotky Jihočeského kraje ............................................. 65 

Obrázek 7: Potenciální vegetace na území Jihočeského kraje (zjednodušená) ............................... 66 

Obrázek 8: Biogeografické regiony na území Jihočeského kraje ..................................................... 71 

Obrázek 9: Přírodní lesní oblasti na území Jihočeského kraje ......................................................... 74 

Obrázek 10: Druhová skladba lesů v Jihočeském kraji v letech 2000, 2010 a 2018 .......................... 76 

Obrázek 11: Přirozenost dřevinné skladby v přírodních lesních oblastech v rámci Národní 

inventarizace lesa pro období 2011-2015 (NIL 2) ................................................................................. 77 

Obrázek 12: Změna podmínek pro smrk, buk a dub v Jihočeském kraji pro období 2021-2040 ...... 78 

Obrázek 13: Kategorie lesa v Jihočeském kraji .................................................................................. 79 

Obrázek 14: Srovnání rozsahu odlesnění v letech 2015 a 2020 ........................................................ 81 

Obrázek 15: Ukázka srovnání rozsahu odlesnění v letech 2015 a 2020 v lesním porostu SV od Českých 

Budějovic  ....................................................................................................................................... 82 

Obrázek 16: Ukázka srovnání rozsahu odlesnění v letech 2015 a 2020 v lesních porostech západně 

od Milevska  ....................................................................................................................................... 82 

Obrázek 17: Ukázka srovnání rozsahu odlesnění v letech 2015 a 2020 v lesních porostech u Českého 

Rudolce  ....................................................................................................................................... 83 

Obrázek 18: Evidované poškození porostů větrem, sněhem a námrazou od roku 1990 do roku 2020 

v České republice ................................................................................................................................... 84 

Obrázek 19: Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví v krajích ČR od roku 2010 do roku 2020

  ....................................................................................................................................... 85 

Obrázek 20: Vývoj orné půdy, zemědělských pozemků a lesních pozemků (v ha) na území ČR od roku 

1966 do roku 2020 ................................................................................................................................ 90 

Obrázek 21: Zastoupení tříd ochrany ZPF v Jihočeském kraji ............................................................ 91 

Obrázek 22: Ohrožení půd vodní erozí na území Jihočeského kraje ................................................. 92 

Obrázek 23: Ohrožení půd větrnou erozí na úrovni katastrálních území Jihočeského kraje ............ 93 

Obrázek 24: Hospodářská zvířata v zemědělském sektoru Jihočeského kraje v letech 2001 až 2020 .. 

  ....................................................................................................................................... 95 

Obrázek 25: Počet ekofarem a plocha ekologicky obhospodařované půdy v okresech Jihočeského 

kraje v roce 2017  ................................................................................................................................... 96 

Obrázek 26: Nepříznivé oblasti (LFA/ANC) na území Jihočeského kraje ........................................... 97 

Obrázek 27: Intenzita sucha v půdním profilu 0 až 100 cm pro území celé ČR v roce 2020 ............. 98 

Obrázek 28: Relativní nasycení půdy a intenzita sucha v různých půdních profilech pro okres České 

Budějovice v srpnu 2015 (stav k 9. 8. 2015) .......................................................................................... 98 

Obrázek 29: Environmentální cíle pro útvary povrchových vod – chemický stav* ......................... 102 

Obrázek 30: Environmentální cíle pro útvary povrchových vod – ekologický stav/potenciál* ....... 105 

Obrázek 31: Riziko vysychání drobných vodních toků ..................................................................... 108 



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

274 

Obrázek 32: Staré ekologické zátěže v Jihočeském kraji představující aktuální riziko pro znečištění 

vod a půd  ..................................................................................................................................... 121 

Obrázek 33: Oblasti krajinného rázu na území Jihočeského kraje .................................................. 123 

Obrázek 34: Přírodní parky v Jihočeském kraji ................................................................................ 125 

Obrázek 35: Registrované významné krajinné prvky na území Jihočeského kraje .......................... 133 

Obrázek 36: Mokřady mezinárodního a národního významu v Jihočeském kraji ........................... 141 

Obrázek 37: Velkoplošná zvláště chráněná území včetně zonace na území Jihočeského kraje ..... 152 

Obrázek 38: Navržená klidová území v NP Šumava ......................................................................... 156 

Obrázek 39: Maloplošná zvláště chráněná území v Jihočeském kraji ............................................. 159 

Obrázek 40: Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců na území Jihočeského kraje 

  ..................................................................................................................................... 170 

Obrázek 41: Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem .... 

  ..................................................................................................................................... 172 

Obrázek 42: Památné stromy na území Jihočeského kraje ............................................................. 187 

 

  



„EKOTOXA-PRAVEC“ Aktualizace Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 

   

 

275 

SEZNAM ZKRATEK 

AEKO 
ANC 
AOPK ČR 
AV ČR 
AVIF 

Agroenvironmentálně-klimatické opatření 
Area with natural constraints (oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními) 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
Akademie věd České republiky 
Databáze zabývající se pozorováním ptáků 

BPEJ 
BRKO 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
Biologicky rozložitelné komunální odpady 

BRO 
BVS 
CITES 
 
ČEPS 
ČGS 
ČIŽP 
ČOV 
ČR 
ČSO 
ČSOP 

Biologicky rozložitelné odpady 
Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin 
Česká elektroenergetická přenosová soustava 
Česká geologická služba 
Česká inspekce životního prostředí 
Čistírna odpadních vod 
Česká republika 
Česká společnost ornitologická 
Český svaz ochránců přírody 

ČSÚ 
ČÚZK 
DP 
DR ÚSOP 

Český statistický úřad 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
Dotační program 
Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody 

DSO 
DUR 
DYJ 
DZES 

Dráha soustředěného odtoku 
Dokumentace pro územní rozhodnutí 
Dílčí povodí Dýje 
Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy 

EGN 
EHP 
EIA 
ES 
EU 
EVL 
EVVO 
GIS JČK 
GMO 

Evropská síť geoparků  
Evropský hospodářský prostor 
Hodnocení vlivů na životní prostředí 
Evropské společenství 
Evropská unie 
Evropsky významná lokalita 
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Geoportál Jihočeského kraje 
Geneticky modifikované organismy 

GND 
HVL 

Geograficky nepůvodní dřevina 
Dílčí povodí Horní Vltavy 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHOPAV 
iKAS 
Interreg 
IUCN 
JČK 
JE 
JPSP 
KO 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod  
Evidence územně plánovací činnosti krajů 
Program Meziregionální spolupráce v rámci EU 
Mezinárodní svaz ochrany přírody 
Jihočeský kraj 
Jaderná elektrárna 
Jednotný program sčítání ptáků 
Kriticky ohrožené 

KOPK 
KoPú 

Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Komplexní pozemkové úpravy 
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KRASEC 
KS NS MAS 
ČR 
KÚ 
KUK 

Krajská sít environmentálních center 
Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR 
 
Krajský úřad 
Koncepce uspořádání krajiny 

LAPV Území chráněná pro akumulaci povrchových vod  

LBC Lokální biocentrum 

LBK 
LIFE 

Lokální biokoridor 
Finanční nástroj EU pro životní prostředí 

LFA 
LHO 

Less favoured area (znevýhodněná oblast) 
Lesní hospodářské osnovy 

LHP Lesní hospodářský plán 

LPIS 
LSD 

Land parcel indentification system (systém evidence zemědělské půdy) 
Liniové sčítání druhů 

LVS 
MaS 
MěÚ 
MKR 
MMR 

Lesní vegetační stupeň 
Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích 
Městský úřad 
Místo krajinného rázu 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

MZD 
MZe 

Meliorační a zpevňující dřeviny 
Ministerstvo zemědělství 

MZCHÚ 
MŽP 
NDOP 
NIL 
NNO 

Maloplošná zvláště chráněná území 
Ministerstvo životního prostředí 
Nálezová databáze ochrany přírody 
Národní inventarizace lesů 
Nestátní neziskové organizace 

NO 
NOx 
NP 
NPO 
NPP 
NPR 
NPŽP 

Nápravné opatření 
Oxidy dusíku 
Národní park 
Národní plán obnovy 
Národní přírodní památka 
Národní přírodní rezervace 
Národní program Životní prostředí 

NRBC 
NRBK 
NSZS 
NZO 
O 
OkÚ 
OOP 

Nadregionální biocentrum 
Nadregionální biokoridor 
Národní síť záchranných stanic 
Nitrátově zranitelná oblast 
Ohrožené 
Okresní úřad 
Orgán ochrany přírody 

OPRL 
OPŽP 

Oblastní plán rozvoje lesa 
Operační program Životní prostředí 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OŽP 
PDP 
PET 

Odbor životního prostředí 
Plán dílčího povodí 
Plast polyethylentereftalát 

PCHP Přechodně chráněná plocha 

PLO 
PO 
POH 
POPFK 

Přírodní lesní oblast 
Ptačí oblast 
Plán odpadového hospodářství 
Program obnovy přirozené funkce krajiny 
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POÚ 
PP 
PPK 

Pověřený obecní úřad 
Přírodní památka 
Program péče o krajinu 

PR 
PRV 
PRVKÚK 
PřF JU 

Přírodní rezervace 
Program rozvoje venkova 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje 
Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity 

PÚR Politika územního rozvoje 

RBC Regionální biocentrum 

RBK Regionální biokoridor 

RP 
RS 

Regionální pracoviště 
Ramsar Site – mokřad mezinárodního významu 

RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 

ŘSD 
SDO 
SEA 

Ředitelství silnic a dálnic 
Souhrny doporučených opatření 
Hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí 

SEKM 
SFŽP 
SCHKO 
SCHÚ 
SO 
SO2 

Systém evidence kontaminovaných míst 
Státní fond životního prostředí  
Správa Chráněné krajinné oblasti 
Smluvně chráněné území 
Silně ohrožené 
Oxid siřičitý 

SO ORP 
SPÚ 
SurIS 
SZIF 

Správní obvod obce s rozšířenou působností 
Státní pozemkový úřad 
Surovinový informační systém České geologické služby 
Státní zemědělský intervenční fond 

TTP Trvalý travní porost 

ÚAP 
ÚEK 

Územně analytické podklady 
Územní energetická koncepce 

ÚHÚL 
UNESCO 
ÚP 
ÚPD 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů 
Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 
Územní plán 
Územně plánovací dokumentace 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ÚSK 
ÚSOP 
ÚV 

Územní studie krajiny 
Ústřední seznam ochrany přírody 
Úpravna vody 

VKP 
VKPr 
VLS ČR 
VN 

Významný krajinný prvek 
Registrovaný významný krajinný prvek 
Vojenské lesy a statky ČR 
Vodní nádrž 

VÚ 
VÚLHM 

Vojenský újezd 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

VÚV TGM 
VVP 
VZCHÚ 
WMS 
ZEVO 
ZCHD 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 
Vojenský výcvikový prostor 
Velkoplošné zvláště chráněné území 
Webové mapové služby 
Zařízení na energetické využití odpadu 
Zvláště chráněné druhy 

ZCHÚ Zvláště chráněné území 
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ZOPK Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZÚR 
ZZVZ 
ŽP 

Zásady územního rozvoje 
Zákon o zadávání veřejných zakázek 
Životní prostředí 
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