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B. ÚDAJE O KONCEPCI 
 
B.1. Název 
 
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 
 
 
B.2. Obsahové zam ěření (osnova) 
 
Program rozvoje Jihočeského kraje bude základním rozvojovým dokumentem 
Jihočeského kraje na období 2014 – 2020. Jedná se o komplexní strategický materiál 
(zaměření napříč jednotlivými odvětví), který má za cíl definovat krajské priority s 
ohledem na předpokládané příležitosti v horizontu do roku 2020 (např. příprava 
kohezní politiky EU pro příští programovací období). 
 
Předpokládaná osnova PRK 2014 – 2020 je následující: 
 
1. Úvodní slovo  (standardizovaný a aktualizovaný text dle metodiky pro tvorbu PRK) 

2. Přehled programových dokument ů, koncepcí a právních norem  

3. Sociáln ě ekonomický profil kraje  (souhrnné analýzy dle jednotlivých rozvojových 
oblastí / prioritních os a celková souhrnná analýza Jihočeského kraje) 

a. Ekonomika, zemědělství a trh práce 

b. Lidské zdroje a sociální soudržnost 

c. Dostupnost a infrastruktura 

d. Městský a venkovský prostor 

e. Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví 

f. Efektivní veřejná správa a modernizace institucí 

g. Životní prostředí 

4. SWOT analýzy dle jednotlivých rozvojových oblastí /  prioritních os a celková 
souhrnná analýza Jiho českého kraje (dílčí SWOT analýzy za jednotlivé prioritní 
osy budou vznikat v gesci jednotlivých pracovních skupin podílejících se na tvorbě 
PRK) 

5. Strategie PRK 

a. Východiska – srovnání Jihočeského kraje s dostupnými údaji o situaci na 
krajské, mezikrajské, národní úrovni a úrovni EU (prostřednictvím porovnání 
výsledků hlavních analýz – viz výše) 

b. Tendence vývoje – definice hlavních rozvojových směrů Jihočeského kraje 
dle výsledků dílčích analýz včetně grafického znázornění 

c. Strategie rozvoje kraje – definice hlavní rozvojové vize, cílů PRK a 
jednotlivých prioritních os naplněných dílčími opatřeními, aktivitami a 
termíny včetně přiřazení hlavních zodpovědností, spolupracujících subjektů 
atd. 
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d. Priority  PRK (dle Národního rozvojového plánu ČR na léta 2014 – 2010) 

6. Návrh financování PRK  – definice souboru doporučení a opatření pro financování 
jednotlivých opatření PRK s vazbou na aktuálně platný střednědobý rozpočtový 
výhled Jihočeského kraje (vlastní zdroje Jihočeského kraje, prostředky státního 
rozpočtu ČR, rozpočty obcí, rozpočty dalších dílčích subjektů zajišťujících 
implementaci opatření PRK, zdroje fondů a finančních mechanismů EU, 
financování prostřednictvím PPP, úvěrových zdrojů). 

7. Zabezpečení realizace a časový harmonogram  (zpracováno bude ve struktuře 
obdobné PRK 2007 – 2013) – návrh komplexní implementační struktury 
respektující požadavek na co nejjednodušší formu 

8. Závěr (stručné shrnutí všech důležitých faktů týkajících se tvorby, obsahu a 
implementace PRK 2014 – 2020) 

9. Dtto v anglickém jazyce 

10. Seznam použitých zkratek 

11. Přílohy  (vymezení hospodářsky slabých oblastí, vymezení oblastí ohrožených 
vysídlením, popis základních struktur a obsazení pracovních týmů při implementaci 
PRK, tabulkové přílohy, mapové přílohy, stanovisko MŽP z hlediska vlivů PRK na 
životní prostředí, hodnocení vlivů na životní prostředí) 

 
Vlastní koncepce je zpracovávána externě dodavatelsky (KP projekt s.r.o., Riegrova 
1756/51, 370 01 Č. Budějovice). 
 
 
 
B.3. Charakter 
 
Program rozvoje Jihočeského kraje (PRK) je střednědobý programový dokument 
identifikující hlavní rozvojové priority k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje. 
PRK specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity Jihočeského kraje, které 
bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. Zpracovávaný PRK navazuje na 
Program rozvoje kraje 2007-2013. 
 
Konkrétní naplňování PRK probíhá na základě grantových programů a projektů 
zařazených do každoročně schvalovaných Akčních plánů rozvoje Jihočeského kraje. 
Ty zahrnují akce, které přispějí k realizaci cílů Programu rozvoje Jihočeského kraje a 
umožní plynulé navázání procesu rozvoje kraje v dalším období.  
 
 
 
B.4. Zdůvodn ění pot řeby po řízení 
 
Vzhledem k měnícímu se prostředí je potřeba provádět aktualizaci PRK, a to zpravidla 
v časových cyklech, které odpovídají vymezení programovacího období EU. Stejně tak 
se provádějí aktualizace většiny dalších koncepčních materiálů na úrovni evropské, 
národní, regionální i lokální. V aktualizacích se zohledňují nejen vývojové 
socioekonomické změny evropského a regionálního prostoru, ale i nové celosvětové 
významné přijaté politiky, včetně podporovaných rozvojových trendů a schválených 
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koncepcí. PRK se stane základním aktuálním podkladem pro formulování a realizaci 
jak krajských odvětvových dokumentů, koncepcí a plánů, tak podkladem pro rozvojové 
materiály na národní úrovni. 
 
Cílem nového PRK 2014-2020 bude vyjádřit pro stanovené období aktuální rozvojové 
směry kraje v souladu s rozvojovými směry EU a ČR, poukázat na potenciální aktivity 
a možnosti ve všech řešených oblastech, jež jsou na regionální a lokální úrovni 
Jihočeského kraje žádoucí a budou veřejnou správou podporované.  
 
PRK jako koncepce podléhá procesu posouzení vlivu koncepce na životní prostředí 
(SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
 
B.5. Základní principy a postupy (etapy) řešení 
 
PRK je zpracováván dle principu strategického plánování rozvojových dokumentů, a to 
se zapojením veřejnosti i klíčových aktérů regionálního rozvoje území. 
 
Postup zpracování PRK odpovídá obsahové struktuře uvedené v předchozím textu. 
Nejprve bude provedena aktualizace základních informací o kraji (socioekonomický 
profil regionu). Dále bude vytvořena SWOT analýza, ze které budou vycházet základní 
doporučené cíle a postupy rozvoje včetně doporučených opatření a aktivit.  
 
Při přípravě PRK bude využito dostupných informačních zdrojů a to jak na regionální 
úrovni, tak i na úrovni národní. Nezbytnou součástí přípravy bude rovněž zhodnocení 
výchozích dokumentů.  
 
Při zpracování PRK se vychází z toho, že kraj bude PRK dále rozpracovávat v rámci 
své samostatné působnosti a že se PRK stane podkladem pro formulování a realizaci 
navazujících krajských odvětvových dokumentů. V návaznosti na zákon č. 129/2000 
Sb., „o krajích (krajské zřízení)“, který mimo jiné vymezuje působnost orgánů kraje 
v oblasti koordinace rozvoje územního obvodu, schvalování programu rozvoje 
územního obvodu kraje, péče o komplexní územní rozvoj atd., je pak počítáno 
s využitím programu pro koordinaci mezi regionálními a odvětvovými programy rozvoje 
v území. 
 
 
 
B.6. Hlavní cíle 
 
Hlavním (globálním) cílem stávajícího PRK je „Rozvoj konkurenceschopnosti 
Jihočeského kraje posilováním atraktivity jeho území pro podnikání i investice, 
dynamizací lidských zdrojů a zkvalitňováním životních podmínek obyvatel při 
respektování principů udržitelného rozvoje“. Lze předpokládat, že celková vize a 
hlavní cíl nové koncepce PRK bude na tento dosavadní směr navazovat. 
 
Výstupem PRK bude stejně jako v předcházejícím programovém dokumentu 
vymezení stěžejních rozvojových oblastí, opatření a aktivit, které jsou pro dosažení 
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dohodnutých cílů klíčové. Vyjádřením rozvojových směru v jednotlivých oblastech a 
jejich vzájemným provázáním bude zajištěna korelace mezi návrhovými cíli. 
 
V době zpracování předkládaného oznámení byly navrženy dále uvedené prioritní osy, 
cíle a opatření (jedná se o předběžný návrh vycházející ze schválených priorit vedení 
Jihočeského kraje). V souladu s jejich tematickým a věcným zaměřením jsou 
rozděleny do skupin dle 5 navrhovaných národních rozvojových priorit ČR pro 
programovací období 2014-20201: 
 
1. Priority Jiho českého kraje v oblasti „Zvýšení konkurenceschopnost i 

ekonomiky“ 

Hlavním cílem na úrovni této priority bude podpořit celkový ekonomický výkon 
Jihočeského kraje, a to zejména prostřednictvím opatření vedoucích ke zvýšení 
konkurenceschopnosti jihočeského podnikatelského sektoru, zvýšení podílu podnikání 
založeného na výzkumu, vývoji a inovacích na celkové struktuře hospodářství kraje 
(včetně využití výsledků v této oblasti) a rozvoji flexibilní pracovní síly, které bude 
nabízena odpovídající struktura vzdělávacích možností. 

Pro naplnění hlavního cíle jsou na regionální úrovni stanoveny následující dílčí 
priority : 

Podpora rozvoje v ědy a výzkumu a inova čního potenciálu regionu 

→ posílení role výzkumu a vývoje v ekonomice 
→ podpora spolupráce jednotlivých subjektů v oblasti vědy a výzkumu 
→ posilování kapacit v oblasti vědeckotechnické infrastruktury 

Zlepšení podnikatelského prost ředí pro malé a st řední podniky 

→ podpora výzkumu, vývoje a inovací, podpora transferu poznatků a 
technologií, rozvoj kvalitních lidských zdrojů v inovačních odvětvích 
hospodářství 

→ podpora centralizovaných míst pro ulehčení administrativy podnikatelů 
→ snížení administrativní zátěže pro podnikání 

Trh práce a podpora vzd ělávání 

→ vytváření flexibilní a kvalitní sítě škol reagující na potřeby trhu práce (např. 
rozšíření nabídky středních škol směrem k celoživotnímu vzdělávání) 

→ podpora spolupráce středních, vyšších odborných a vysokých škol s podniky 
v regionu s cílem zlepšit vazby na trhu práce 

→ zvyšování zájmu o obory odborného vzdělání na středních školách 
 

2. Priority Jiho českého kraje v oblasti „Rozvoj páte řní infrastruktury“ 

Hlavním cílem na úrovni této priority bude celkové zlepšení vnějších, ale i vnitřních 
dopravních vazeb a vztahů v rámci Jihočeského kraje doplněných funkčními a 
potřebám regionu odpovídajícími systémy v oblasti energetické a environmentální 
infrastruktury, které v konečném důsledku přispějí ke zvýšení kvality života a rozvoji 
hospodářství v regionu. 

                                            
1 Řazení priorit Jihočeského kraje neznamená pořadí důležitosti. 
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Pro naplnění hlavního cíle jsou na regionální úrovni stanoveny následující dílčí 
priority : 

Rozvoj a modernizace základní dopravní infrastruktu ry 

→ napojení regionální a místní silniční sítě na nadřazenou dopravní síť 
→ modernizace silnic I., II. a III. třídy 
→ realizace obchvatů měst a obcí 
→ modernizace sítě regionálních železničních tratí 
→ realizace projektu letiště České Budějovice 
→ dobudování dálnice D3 
→ výstavba rychlostních silnic R3 a R4 
→ modernizace IV. tranzitního železničního koridoru 
→ dokončení Vltavské vodní cesty 
→ zřizování integrovaných dopravních systémů 

Rozvoj informa čních a komunika čních technologií 

→ rozvoj sítí informačních a komunikačních technologií v regionu a podpora 
zavádění vysokorychlostního internetu 

Rozvoj energetických sítí 

→ modernizace a další rozvoj sítí energetické infrastruktury a bezpečnosti 
dodávek včetně rozvoje obnovitelných zdrojů energie 

Ochrana a zlepšování stavu životního prost ředí  

→ rozvoj protipovodňových opatření 
→ výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod 
→ odstraňování starých ekologických zátěží, snižování eutrofizace 
→ ochrana přírody v regionu 
→ řešení problematiky NP a CHKO Šumavy (včetně projektu Bezpečná 

Šumava) 
→ řešení překračování imisních limitů pro ochranu zdraví 
 

3. Priority Jiho českého kraje v oblasti „Zvyšování kvality a efektiv ity ve řejné 
správy“ 

Hlavním cílem na úrovni této priority bude poskytovat a dále rozvíjet pro občany a 
subjekty v Jihočeském kraji takové služby veřejné správy, které budou kvalitnější a 
efektivnější směrem k občanům a budou přispívat k celkovému rozvoji ekonomiky 
regionu a které budou současně poskytovány dobře fungujícími a dále se zlepšujícími 
institucemi veřejné správy. 

Pro naplnění hlavního cíle jsou na regionální úrovni stanoveny následující dílčí 
priority : 

Efektivní ve řejná správa 

→ rozvoj informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě 
(digitalizace, elektronizace, rozvoj datových úložišť ad.) 

→ posilování efektivity fungování veřejné správy (optimalizace procesů - vnitřní 
a oborová spolupráce uvnitř regionu, rozvoj plánování na místní úrovni, 
zvyšování kvality lidských zdrojů ve veřejné správě) 
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4. Priority Jiho českého kraje v oblasti „Podpora sociálního za čleňování, boje s 

chudobou a systému pé če o zdraví“ 

Hlavním cílem na úrovni této priority bude dále rozvíjet péči o všechny skupiny 
obyvatel a systém služeb pro tyto skupiny v regionu, a to jednak snižováním rizika 
sociálního vyloučení, integrací znevýhodněných či ohrožených skupin obyvatelstva, 
zlepšováním podmínek pro život a pracovní uplatnění všech obyvatel regionu a 
zlepšováním zdravotního stavu a životního stylu obyvatel. 

Pro naplnění hlavního cíle jsou na regionální úrovni stanoveny následující dílčí 
priority : 

Zkvalit ňování ve řejných služeb v oblasti sociální integrace a pé če o zdraví 

→ posílení a zkvalitnění sítě sociálních a zdravotních služeb 
→ dobudování efektivní sítě služeb nemocnic v regionu 
→ snížení disproporce mezi poptávkou po sociálních službách a kapacitami 

zařízení sociálních služeb -> rozšíření terénních a zřízení nových kapacit 
pobytových služeb dle odůvodněných potřeb 

 
5. Priority Jiho českého kraje v oblasti „Integrovaný rozvoj území“ 

Hlavním cílem na úrovni této priority bude zajistit plošně vyvážený rozvoj území 
Jihočeského kraje, přispět ke snižování regionálních disparit a umožnit využití 
regionálního a místního potenciálu pro posílení konkurenceschopnosti a územního 
rozvoje Jihočeského kraje se zřetelem na zlepšení podmínek kvality života, rozvoj 
cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce za současného respektování principů 
udržitelného rozvoje a potřeb ochrany zdejšího hodnotného životního prostředí. 

Pro naplnění hlavního cíle jsou na regionální úrovni stanoveny následující dílčí 
priority : 

Podpora m ěst jako tahoun ů hospodá řského r ůstu 

→ podpora udržitelného rozvoje a růstu a řešení problémů rozvojových center 
(pólů růstu) regionu, která by měla plnit funkci „motorů rozvoje a posilování 
konkurenceschopnosti“ pro dílčí části území Jihočeského kraje 

Podpora rozvoje venkova 

→ zvyšování kvality života ve všech oblastech a podpora nových pracovních 
příležitostí na venkově jako cesty pro udržení obyvatelstva na venkovském 
území 

→ podpora produkce regionálních produktů 

Podpora cestovního ruchu 

→ zkvalitnění turistické infrastruktury a služeb 
→ diverzifikace a rozšíření nabídky služeb cestovního ruchu 
→ podpora propagace cestovního ruchu, přírodních, historických, kulturních a 

technických atraktivit 
→ tvorba turistických produktů 
→ obnova památek, rozvoj lázeňství a wellness, rozvoj kongresové a incentivní 

turistiky 
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Rozvoj p řeshrani ční spolupráce 

→ prohlubování spolupráce zejména se sousedními regiony, tedy s německou 
spolkovou zemí Bavorsko, konkrétně s bezprostředně hraničícím vládním 
krajem Dolní Bavorsko, a s Rakouskem, především se spolkovými zeměmi 
Horní a Dolní Rakousko zejména v rámci Evropského sdružení územní 
spolupráce (ESÚS) Dunaj - Vltava 

 
 
 
B.7. Přehled uvažovaných variant řešení 
 
Dokument PRK bude zpracován v jedné variantě. Nepředpokládá se variantní řešení 
navržených priorit, opatření a aktivit. 
 
Forma návrhu PRK umožňuje použití alternativních postupů při vlastní implementaci 
strategie PRK, avšak při respektování rámce schválených intervencí (cílu, aktivit) a v 
souladu s principy posuzování vlivu jednotlivých záměru na životní prostředí. 
 
 
 
B.8. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vli vů na životní prost ředí a 

veřejné zdraví s jinými zám ěry 

 

Vzhledem ke svému mnohostrannému obsahu a zaměření má PRK 2014-2020 vztah 
k mnoha koncepcím na národní i krajské úrovni, především v oblasti regionálního 
rozvoje, ale i z jiných oblastí. Na krajské úrovni je základním východiskem pro 
zpracování PRK dokument „Zásady územního rozvoje (ZÚR)“. Ty jsou základním 
nástrojem územně plánovací činnosti kraje. ZÚR Jihočeského kraje byly vydány 
zastupitelstvem kraje 13.9.2011, účinnost nabyly 7.11. 2011. 
 
Při zpracování PRK 2014-2020, především při navrhování cílů, priorit, opatření a 
aktivit, budou zohledněny závěry jak národních koncepcí, tak koncepčních materiálů 
pořízených na úrovni Jihočeského kraje. Jedná se o následující dokumenty: 
 
 
Národní úroveň 
 

1. Regionální a urbánní rozvoj 
 

• Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007 – 2013 
• Národní program reforem ČR 
• Politika územního rozvoje ČR  
• Usnesení vlády České republiky o vymezení regionů se soustředěnou podporou 

státu na roky 2010 - 2013 
• Strategie udržitelného rozvoje České republiky 
• Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 
• Koncepce bydlení ČR do roku 2020 
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• Rámec strategie konkurenceschopnosti (Závěrečná zpráva podskupin Národní 
ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání) 

• Investice pro evropskou konkurenceschopnost: příspěvek ČR ke strategii Evropa 
2020. Národní program reforem ČR 2011 

• Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020 
• Národní rozvojový plán 2007-2013 

 
2. Strukturální politika EU 

 
• Evropa 2020 (Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění) 

Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013 
• Strategické obecné zásady Společenství 
• Strategie hospodářského růstu ČR 
• Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 

v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání 
fondů EU po roce 2013 

• Investování do budoucnosti Evropy – 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti  

 
3. Lidské zdroje a sociální soudržnost, sport, vzdělávání 

 
• Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života 

ve stáří) 
• Národní politika zaměstnanosti (Národní reformní program ČR) 
• Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 
• Národní politika BOZP ČR 
• Národní koncepce podpory rodin s dětmi 
• Národní koncepce rodinné politiky 
• Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 
• Strategie celoživotního učení ČR 
• Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015) 
• Koncepce státní podpory sportu v České republice 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v ČR  
• Strategie boje proti extremismu 
• Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 
• Národní strategie finančního vzdělávání 
• Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice 
• Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců 
• Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP) 
• Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České 

Republiky - Zdraví pro všechny v 21. století (Zdraví 21) 
 

4. Dostupnost a infrastruktura 
 

• Dopravní politika České republiky na léta 2005 – 2013 
• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 
• Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 - 2020 
• Státní energetická koncepce 
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• Surovinová politika v oblasti nerostných surovin 
• Dlouhodobá strategie využití biopaliv v ČR 
• Akční hlukový plán 
• Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů 

energie 
 

5. Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví 
 

• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 
• Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013 

 
1. Podpora a rozvoj podnikání, průmyslu a stavebnictví 

 
• Strategie hospodářského růstu České republiky  
• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 
• Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání 
• Národní inovační strategie ČR 
• Koncepce podpory MSP na období 2007 - 2013 
• Priority proexportní politiky 
• Priority spotřebitelské politiky 2011 - 2014 
• Národní strategie regenerace brownfieldů 
• Rámec strategie konkurenceschopnosti (Závěrečná zpráva podskupin Národní 

ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání) 
 

2. Zemědělství, lesnictví, rybářství, venkovský prostor 
 

• Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s 
využitím technických a přírodě blízkých opatření 

• Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 
• Národní lesnický program do roku 2013 
• Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007–2013  
• Koncepce potravinářství ČR pro období po vstupu ČR do EU (2004–2013) 
• Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004–2013) 
• Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky 
• Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací  
• Vodohospodářská politika 
 

3. Životní prostředí 
 

• Státní politika životního prostředí ČR  
• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 
• Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR 
• Národní program snižování emisí 
• Plán hlavních povodí ČR 
• Plán odpadového hospodářství ČR 
• Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 
• Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti 
• Národní implementační plán Stockholmské úmluvy 
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• Strategie udržitelného rozvoje ČR 
• Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR 

 
Regionální úroveň 
 

1. Regionální a urbánní rozvoj 
 

• Program rozvoje Jihočeského kraje 
• Program rozvoje Jihočeského kraje – roční prováděcí dokumenty 
• Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje  
• Analýza potřeb měst po roce 2013 z hlediska budoucnosti kohezní politiky  

 
2. Strukturální politika EU: 

 
• Regionální operační program NUTS II Jihozápad 2007-2013 

 
3. Lidské zdroje a sociální soudržnost, sport, vzdělávání 

 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy 

Jihočeského kraje 
• Dlouhodobý záměr rozvoje školství v kraji 
• Koncepce dalšího rozvoje zájmového vzdělávání v Jihočeském kraji 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v kraji 
• Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji 
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2011-

2013 
• Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže Jihočeského kraje na 

období 2010 – 2011 
• Akční plán koncepce prevence kriminality na období 2010-2011 
• Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje na období 2009-2011 
• Koncepce v oblasti rodinné politiky a sociálně-právní ochrany dětí na území 

Jihočeského kraje na období 2010 – 2015 
• Rodinná politika na úrovni krajů a obcí – metodické doporučení MPSV 

 
4. Dostupnost a infrastruktura 

 
• Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 

2013    
• Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje 
• Akční plán pro komunikace na území Jihočeského kraje 
• Programy výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území kraje  
• Plán dopravní obslužnosti na léta 2012-2016 Jihočeský kraj 
• Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 
• Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště České Budějovice 
• Přehled dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje  
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje 

 
5. Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví 
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• Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji na roky 2009–2013 
• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jihočeském kraji 
• Koncepce lázeňství a wellness Jihočeského kraje  

 
6. Podpora a rozvoj podnikání, průmyslu a stavebnictví 

 
• Regionální inovační strategie Jihočeského kraje 
• Regionální surovinová politika 

 
7. Zemědělství, lesnictví, rybářství, venkovský prostor 

 
• Plán odpadového hospodářství kraje 
• Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje  
• Strategie rozvoje lesního hospodářství Jihočeského kraje  

 
8. Životní prostředí 

 
• Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 
• Koncepce systému environmentální výchovy a vzdělávání 
• Program ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského kraje  
• Program snižování emisí Jihočeského kraje 
• Generel NR-R ÚSES 
• Plán péče NP Šumava 
• Plán péče CHKO Šumava  
• Plán péče CHKO Blanský les 
• Plán péče CHKO Třeboňsko 

 
 
 
B.9. Předpokládaný termín dokon čení 
 
Termín zpracování uceleného dokumentu PRK je stanoven na 31.10.2012. 
Předpokládá se, že v návaznosti na další kroky ve věci přípravy programovacího 
období EU 2014 – 2020 dojde ještě k navazujícím aktualizacím PRK. 
 
 
B.10 Návrhové období 
 
Návrhové období realizace PRK je vymezeno roky 2014 – 2020. 
 
 
B.11. Způsob schvalování 
 
Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2014 – 2020 bude v konečné podobě 
schvalován Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Před jeho předložením zastupitelstvu 
proběhne jeho veřejné projednání a rovněž schválení Řídícím výborem pro přípravu 
PRK. 
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
C.1. Vymezení dot čeného území 
 
Dotčené území, pro které je zpracováván posuzovaný PRK, je vymezeno správním 
obvodem Jihočeského kraje. Dotčené území tvoří jižní část České republiky. Na 
západě sousedí s Plzeňským krajem, na severu se Středočeský krajem, na 
severovýchodě s krajem Vysočinou a na východě sousedí s krajem Jihomoravským. 
Jižním směrem na dotčené území navazuje Rakousko a SRN.  
 
 
Obr.1: Vymezení dotčeného území 
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C.2. Výčet dot čených samosprávních celk ů, které mohou být 
koncepcí ovlivn ěny 

 
Dotčeným vyšším územně samosprávným celkem je Jihočeský kraj. 
 
Počet samosprávných obcí 623 
Počet obyvatel (dle ČSÚ, k 31.12.2010) 638 706 
Rozloha 10 057 km2 
 
 
C.3. Základní charakteristiky stavu životního prost ředí v dot čeném 

území 
 
C.3.1. Ovzduší 
 
Území Jihočeského kraje náleží do deseti klimatických oblastí vymezených dle Quitta 
(1971). Mírně teplých je celkem sedm (MT11, MT10, MT9, MT7, MT5, MT4, MT3), 
chladné tři (CH7, CH6, CH4). Nejteplejší z oblastí (MT11, MT10) se nacházejí v 
nejnižších nadmořských výškách kraje, tj. v pánvích jižních Čech a v pásu podél 
Vltavy pod Českými Budějovicemi. Nejchladnější oblasti (CH4, CH6) se vyskytují 
pouze na Šumavě, oblast CH7 pak kromě rozsáhlého území na Šumavě ještě v 
Novohradských horách a ve vrcholových partiích Blanského lesa, Českomoravské 
vrchoviny a Votické vrchoviny. Ostatní území kraje leží v klimaticky průměrných 
oblastech - MT9, MT7, MT5, MT4 a MT3. 
 
Kvalita ovzduší v regionu je nejvíce ovlivňována velkými (především v ukazatelích SO2 
a NOx) a malými zdroji znečišťování (především v ukazatelích tuhé znečišťující látky – 
TZL, SO2, CO a těkavé organické látky – VOC) a ve velkých sídelních aglomeracích 
pak výrazně neustále rostoucím provozem mobilních zdrojů znečišťování (především 
v ukazatelích NOx, CO, troposférického ozonu a VOC). 
 
Mezi nejvýznamnější velké zdroje znečišťování ovzduší v kraji patří především 
teplárny a kotelny větších měst, dále pak slévárny, cihlářský průmysl, lakovny apod. V 
rámci Jihočeského kraje lze hodnotit vývoj v produkci emisí znečišťujících látek 
pozitivně. U většiny sledovaných látek dochází k poklesu. Vývoj produkce emisí je 
zřetelný z následující tabulky: 
 
 

Rok TZL [t/r] SO 2 [t/r] NO X [t/r] CO [t/r] VOC [t/r] NH 3 [t/r] 

2009 4 933,3 9 851,4 13 451,9 25 298,5 11 333,9 8 198,1 

2008 5 279,5 10 174,4 13 854,2 26 635,8 11 386,7 7 165,7 

2007 5 415,4 9 940,9 14 155,1 28 649,4 12 363,7 6 790,8 

2006 5 034,1 10 203,7 13 840,8 27 652,3 12 307,5 7 596,6 
2005 4 951,2 10 979,4 14 608,7 26 633,8 11 244,4 8 110,8 
2004 5 014,2 11 072,2 14 882,6 27 243,3 11 823,3 8 618,8 
2003 5 088,8 11 101,3 14 908,2 29 984,7 12 308,5 10 216,0 

 
Hlavními producenty jednotlivých znečišťujících látek v Jihočeském kraji jsou: 
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TZL- malé spalovací zdroje (vytápění domácností tuhými palivy) a automobilová 
doprava 
SO2 - komunální a průmyslové teplárny a výtopny spalující uhlí 
NOX a CO - automobilová doprava 
VOC - průmyslové technologie využívající a aplikující nátěrové hmoty, rozpouštědla, 
apod., distribuce pohonných hmot, vytápění podnikatelských a veřejných budov 
NH3 - zemědělství (chovy hospodářských zvířat, hnojení statkovými hnojivy) 
 
Ovzduší v regionu je možno hodnotit jako čisté, resp. téměř čisté s výjimkou center 
regionu, jejich okolí a dalších území s vysokou koncentrací průmyslových aktivit. 
Alarmující je zvyšující se množství mobilních zdrojů znečišťování ovzduší.  
 
 
 
C.3.2. Voda 
 
Zájmové území se nachází v povodí Labe s výjimkou východní části kraje a příhraniční 
oblasti, odkud povrchové vody odtékají též do povodí Dunaje. Nejvýznamnější řekou 
je Vltava, která tvoří osu hydrologické sítě v kraji. Vltava pramení pod Černou horou 
na Šumavě a odvádí vodu téměř z poloviny regionu. Hlavními pravostrannými přítoky 
Vltavy jsou řeky Malše a Lužnice. Z levé strany se do Vltavy vlévá řeka Otava 
odvádějící vodu ze severní části Šumavy.  
 
Významným hydrologickým prvkem území jsou rybníky, soustředěné především do 
rybníkářských oblastí Třeboňska, Vodňanska a Blatenska. Největšími z nich jsou 
rybníky Rožmberk s rozlohou 490 ha, Horusický rybník se 415 ha a Bezdrev se 
393 ha, které jsou zároveň největšími rybníky v České republice. Většina rybníků je 
intenzivně rybářsky obhospodařována, takže jakost vody zhoršuje možnosti jejich 
rekreačního využití. Většina rybníků byla vybudována ve středověku, jejich množství a 
výměra se však za čtyři sta let zmenšila o více než 70 %. Zatímco na začátku 17. 
století výměra rybníků v Českých zemích dosahovala 180 000 ha, na konci 20. století 
to bylo jen 52 000 ha, s objemem zadržované vody cca 625 mil. m3. Kromě produkční 
funkce mohou rybníky plnit funkci ekologickou, krajinotvornou, hydrologickou, půdo-
ochrannou a další. 
 
Vedle rybníků jsou významnými plochami v území umělé vodní nádrže. 
Nejvýznamnější jsou nádrže vltavské kaskády Lipno (největší vodní plocha v České 
republice 4 870 ha) a Orlík (přehradní hráz leží na území Středočeského kraje). 
Důležité jsou nádrže zajišťující zásobování pitnou vodou. Mezi nejvýznamnější 
v Jihočeském kraji patří Římov. V souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny Temelín 
byla na Vltavě vybudována vodní nádrž Hněvkovice. Zatímco výstavba rybníků je 
datována již od 14. století, výstavba údolních nádrží až během 20. století. 
Pozoruhodnou výjimkou je údolní nádrž Jordán v Táboře z konce 15. století.  
 
Na Šumavě a v Třeboňské pánvi jsou významnými vodními ekosystémy relativně 
rozsáhlá rašeliniště. Přirozená jezera jsou v Jihočeském kraji vzácná, na Šumavě se 
nachází ledovcové Plešné jezero a několik drobných rašelinných jezírek. Plešné 
jezero se nachází v nadmořské výšce 1089 m. n. m., má 7,5 ha a dosahuje hloubky 
18 m.  
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Pro ochranu podzemních vod byly na území Jihočeského kraje vyhlášeny tři 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) - CHOPAV Šumava (shodné 
hranice jako chráněná krajinná oblast (CHKO) Šumava), CHOPAV Novohradské 
hory a CHOPAV Třeboňská pánev. CHOPAV Šumava a CHOPAV Novohradské hory 
představují především potenciál povrchových vod, u CHOPAV Třeboňská pánev 
převažuje mimořádný potenciál kvalitních podzemních vod využitelných pro 
zásobování pitnou vodou. 
 
V rámci České republiky může být Jihočeský kraj hodnocen z hlediska stavu vod 
příznivě. Nevyskytují se zde rozsáhlé kontaminace podzemních a povrchových vod, 
kterými jsou postiženy oblasti s vysokou koncentrací průmyslových závodů (Severní 
Čechy, Ostravsko). V rámci regionu je významné zhoršení kvality toků na některých 
místech pod profily s vypouštěním odpadních vod a obecně vyšší koncentrace látek 
(dusičnany, fosfor, pesticidy) pocházejících z plošných zdrojů. 
 
 
 
C.3.3. Půda 
 
Půda je jednou ze základních složek životního prostředí, významných pro existenci 
rostlinných a živočišných organizmů. Ochrana půdního fondu patří k základním 
přístupům strategie udržitelného rozvoje.  
 
Struktura využití půdy v Jihočeském kraji je uvedena v následující tabulce. Největší 
zastoupení mají lesní pozemky a orná půda.  
 

  2008 2009 2010 

Zemědělská p ůda    
orná půda 317 352  316 207  315 188  
zahrady 12 357  12 376  12 398  
ovocné sady 2 293  2 287  2 264  
trvalé travní porosty 160 945  161 664  161 903  
chmelnice -  -  -  
vinice -  -  -  
celkem 492 947  492 534  491 753  
Nezemědělská p ůda       
lesní pozemky 376 797  377 078  377 489  
vodní plochy 43 800  43 840  43 986  
zastavěné plochy a nádvoří 10 566  10 587  10 592  
ostatní plochy 81 548  81 640  81 869  
celkem 512 711  513 146  513 936  

 
Celkový podíl ZPF (orná půda, zahrady, trvalé travní porosty) činí 49%. 
Nejrozšířenější skupinou půd na území Jihočeského kraje jsou hnědé půdy 
(kambizemě). Druhou nejrozšířenější skupinou jsou hydromorfní půdy, z nichž největší 
plochu zaujímají gleje. 
 
Přibližně 40 % rozlohy orných půd je postiženo vodní erozí, eroze větrem byla 
zaznamenána na téměř deseti procentech orných půd. Ohrožení půd vodní erozí není 
na území kraje rovnoměrné. Poměrně slabé ohrožení vykazují půdy v pánevních 
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oblastech (Budějovická, Třeboňská pánev), též Písecko, Táborsko. Naopak vysoké 
ohrožení půd vodní erozí je předpokládáno zejména v Šumavském podhůří 
(Prachaticko, Českokrumlovsko, Volyňsko) a rovněž v podhůří Českomoravské 
vrchoviny (Jindřichohradecko). 
 
 
 
C.3.4. Horninové prost ředí 
 
Jihočeský kraj náleží celou svou plochou 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 k Strakonicím.  
 
V oblasti moldanubického krystalinika se rozlišují tři petrograficky odlišné jednotky: 
jednotvárná skupina, pestrá skupina a pararulové jednotky. Horniny jednotvárné 
skupiny zaujímají největší plochu, tvoří širší okolí Vimperka, Volar a Prachatic, pruh 
mezi Frymburkem a Českými Budějovicemi, jižní okolí Týna nad Vltavou, jihovýchodní 
okolí Soběslavi a okolí Dačic. Horniny pestré skupiny vystupují ve dvou oblastech. 
Sušicko - votický pruh lemuje jihovýchodní okraj středočeského plutonu mezi 
Strakonicemi, Čížovou, Bernarticemi, Táborem a Borotínem a řadí se k němu i oblast 
mezi Vimperkem a Volyní. Druhý, českokrumlovský pruh probíhá od okolí Černé 
v Pošumaví až k Nové Včelnici. Pararulové jednotky (muskovit-biotitické pararuly) 
vytváří na území kraje kaplický pruh mezi Frymburkem, Kaplicí a Borovany a 
chýnovský pruh mezi Soběslaví a Mladou Vožicí.  
 
Horniny moldanubického plutonu, jehož centrální masiv má podkovitý tvar, zasahují na 
území kraje šumavskou (Vyšší Brod - Strážný) a českomoravskou větví (Novohradské 
hory, oblast mezi Novou Bystřicí, Slavonicemi, Strmilovem, Chlumem u Třeboně a 
mezi Lodhéřovem a Lomnicí nad Lužnicí).  
 
Středočeský pluton je petrograficky velmi pestrý. Těleso amfibolicko-biotitického 
syenitu typu Čertovo břemeno zasahuje na území kraje severně od Milevska, 
amfibolicko biotitický granodiorit blatenského typu tvoří těleso severovýchodně od 
Blatné, amfibolicko biotitický granodiorit červenského typu na styku s moldanubickým 
krystalinikem do něj proniká četnými apofýzami a drobnými tělesy zejména u Písku, 
biotiticko-pyroxenický syenit táborského typu tvoří těleso severozápadně od Tábora, 
amfibolicko-biotitický granodiorit dehetnického typu lemuje na východě a jihovýchodě 
masiv Čertova břemene. 
 
Z kvartérních sedimentů mají největší rozšíření deluviální uloženiny, které pokrývají 
převážnou část krystalinické oblasti, a jejich mocnost obvykle nepřesahuje 2 m. 
Kvartérní fluviální sedimenty jsou ve větších mocnostech a rozloze uloženy na horním 
toku Lužnice mezi Českými Velenicemi a Veselím nad Lužnicí, v údolní nivě Otavy 
mezi Horažďovicemi a Pískem a v údolní nivě Vltavy a Malše v úseku jejich průtoku 
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Budějovickou pánví. Eolické sedimenty jsou na území kraje zastoupeny zejména 
sprašovými hlínami, které mají zpravidla malou mocnost a rozsah a omezenými 
výskyty vátých písků u Vlkova, Lužnice a Chlumu u Třeboně. V Třeboňské pánvi jsou 
vyvinuta rozsáhlá ložiska humolitů slatinného i vrchovištního typu, která tvoří 
nesouvislý pruh táhnoucí se středem pánve od Komárova a Veselí nad Lužnicí k 
Českým Velenicím. Humolity vrchovištního typu jsou soustředěny v Šumavských 
pláních a Vltavické brázdě a v Pohořské kotlině v Novohradských horách. 
 
Jihočeský kraj není územím bohatým na suroviny, zejména zde nejsou téměř žádné 
zdroje energetických surovin. Největší surovinové bohatství tvoří ložiska písků a 
štěrkopísků, cihlářské hlíny, kameniva a sklářských písků. Z ostatních surovin je 
nejvýznamnější rašelina a v některých lokalitách také vápenec, křemelina a grafit 
(ČSÚ). Dále se na území Jihočeského kraje nachází ložiska cihlářské suroviny, jílů, 
grafitů, vltavínů, živcových surovin, zlatých rud, karbonátů, abraziv a lignitu a zlato-
wolframových rud, diatomitu, zlata-štěrkopísku, živcové suroviny-štěrkopísku a 
železné rudy.  
 
 
 
C.3.5. Příroda a krajina 
 
Jihočeský kraj patří z hlediska ochrany přírody k regionům s relativně nejmenším 
narušením. V Jihočeském regionu se také nacházejí tři nejstarší chráněná území ČR – 
NPR Žofínský prales, NPP Hojná Voda a PR Boubínský prales. Jihočeská krajina je 
proložena řadou městských a vesnických památkových rezervací, nejvýznamnější jsou 
Český Krumlov a Holašovice, zařazené do seznamu kulturního dědictví UNESCO. 
Území Jihočeského kraje zahrnuje v zásadě tři základní, navzájem se lišící krajinné 
typy: oblast jihočeských pánví s velmi početnými a zároveň největšími rybníky a 
významnými mokřadními ekosystémy, území mírně zvlněných pahorkatin a vrchovin 
s charakteristickým maloplošným střídáním drobnějších segmentů lesní a zemědělské 
krajiny a posléze horské oblasti Šumavy a Novohradských hor a jejich vyššího podhůří 
s vysokou lesnatostí a relativně hojným zastoupením přirozených a přírodě blízkých 
lesních ekosystémů, cenným lučním bezlesím a unikátními rašeliništními komplexy.  
 
Vegetační pokryv kraje v minulosti tvořily téměř souvislé lesy: v nižších polohách 
kyselé doubravy, ve vyšších polohách bučiny, v nejvyšších smrčiny, podél toků lužní 
lesy. V současné době jsou rozsáhlé plochy odlesněny a buď zcela přetvořeny 
člověkem (zastavěná území, pole) nebo na nich rostou náhradní travobylinná 
společenstva, zejména travní porosty a vlhkomilná vegetace. Hojné jsou ovsíkové 
louky, pcháčové louky a tužebníková lada, horské trojštětové louky, makrofytní 
vegetace stojatých vod, pobřežní vegetace toků, rákosiny, vysoké ostřice, křoviny a 
lesní lemy. Vzácněji se na území kraje vyskytují např. dubohabřiny, suťové lesy, bory 
a to i hadcové, teplomilné doubravy, rašelinné lesy, rašeliniště, skály a jejich 
štěrbinová vegetace, smilkové trávníky, suché trávníky, písčiny a mělké půdy. 
Specifikem je např. vegetace letněných rybníků. Co se týče vegetačně zajímavých 
oblastí Jihočeského kraje, pozoruhodné (natolik, že nemají jinde v republice obdoby) 
jsou zejména tři oblasti: Jihočeské rybniční pánve (zejména zachovalejší Třeboňská) 
s množstvím vodních a pobřežních rostlin, vzácnými druhy rašelinišť, písečných 
přesypů a podmáčených písků, dále Šumava s nejrozsáhlejší plochou nejvýše 
položených horských rašelinišť v celé střední Evropě s výskytem boreálních 
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glaciálních reliktů, a třetí zajímavou plochou jsou ostrůvky krystalických vápenců 
v Šumavsko-novohradském podhůří s řadou výjimečných rostlinných taxonů původem 
pravděpodobně z vápencového předhoří Alp. 
 
V jižních Čechách se vyskytuje řada taxonů, které nebyly nikdy nalezeny jinde 
v České republice: kýchavice Veratrum album (Šumava, Novohradské hory, Blanský 
les), pryskyřník Ranunculus aconitifolius (Šumava, Novohradské hory), prstnatec 
Dactylorhiza traunsteineri (Hornovltavská kotlina), oměj Aconitum vulparia ssp. 
vulparia (suťové lesy svahů kaňonů Vltavy, Malše, Lužnice), stolístek Myriophyllum 
alternifolium (Teplá a Studená Vltava, Vltava po přehradu Lipno), stulík Nuphar pumila 
(slepá ramena horní Vltavy), vrba Salix appendiculata (Novohradské hory). 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: šáchorek Pycreus 
flavescens (3 lokality v Budějovické a Třeboňské pánvi), nehtovec Illecebrum 
verticillatum (Třeboňská pánev), bublinatky Utricularia ochroleuca (Třeboňská pánev a 
Hornovltavská kotlina) a U. intermedia (Třeboňsko), protěž Gnaphalium luteoalbum 
(jediná lokalita na Třeboňsku), masnice Tillaea aquatica (rovněž jediná lokalita na 
Třeboňsku), pobřežnice Littorella uniflora (rybníky Třeboňska, Českomoravské 
vrchoviny). V Jihlavských vrších se nachází unikátní populace třtiny Calamagrostis 
stricta, jedna ze dvou lokalit v ČR, v Hornovltavská kotlině se nachází jedno z několika 
nalezišť popelivky Ligularia sibirica na území ČR. Jediná známá existující česká 
lokalita orchideje smrkovníku Goodyera repens se nachází na území Sušicko-
horažďovických vápenců. Unikátní jsou jihočeské výskyty mnoha dalších vzácných 
rostlin flóry České republiky, jako např. koniklec Pulsatilla vernalis (3 lokality na 
Třeboňsku), rozchodník Sedum villosum (NPP Stročov, Jihlavské vrchy), plavuník 
Diphasiastrum tristachyum (1 lokalita Boubín, 2 lokality Jihlavské vrchy), ostřice 
Vignea chordorrhiza (Šumava, Třeboňsko, Jihlavské vrchy), úpor Elatine alsinastrum 
(jediná lokalita u SZ okraje JČ kraje), sítiny Juncus capitatus a J. tenageia (obě 
Třeboňská pánev), bahnička Eleocharis quinqueflora (kdysi velmi hojná v celém 
regionu, v současnosti není známa žádná lokalita, nicméně výskyt dosud nelze 
vyloučit), rosnatky Drosera anglica (Třeboňsko a Hornovltavská kotlina) a D. 
intermedia (Třeboňsko), hořec Gentiana verna (jediná lokalita NPP Rovná u 
Strakonic), hořeček Gentianella aspera (jediná lokalita PR Kocelovické pastviny na 
Blatensku).  
 
Pro faunu jihočeského regionu jsou charakteristické převážně druhy horských lesů, 
druhy vodní a mokřadní a druhy vázané na četná rašeliniště Šumavy a Třeboňska.  
 
Pro Šumavu a Novohradské hory jsou charakteristické následující druhy: datlík tříprstý 
(Picoides tridactylus) kos horský (Turdus torquatus), strakapoud bělohřbetý 
(Dendrocopos leucotos), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), jeřábek lesní (Bonasa 
bonasia). V rámci České republiky je šumavská populace tetřeva a jeřábka zřejmě 
nejsilnější. Dalšími pro Šumavu typickými druhy jsou chřástal polní (Crex crex), 
bekasina otavní (Gallinago gallinago), tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Na Šumavu byl 
v poslední době úspěšně reintrodukován puštík bělavý (Strix uralensis). Šumava je 
také jediným místem s výskytem orla křiklavého (Aquila pomarina) v České republice. 
Rys ostrovid (Lynx lynx) obývá dnes prakticky celou Šumavu, odkud se dále šíří. Za 
významné druhy Šumavy lze rovněž považovat losa evropského (Alces alces), rejska 
horského (Sorex alpinus) a myšivku horskou (Sicista betulina).  
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Mezi významné bezobratlé živočichy vyšších poloh jihočeského regionu patří druhy 
podhorské (např. střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens), roháček bukový 
(Synodendron cylindricus), šedavka bučinová (Apamea illyria) nebo znakoplavka 
(Notonecta obliqua) a některé druhy jepic a chrostíků), druhy horské, tj. nad 1000 m. 
n. m. (např. tesařík (Tragosoma depsarium), nosatec (Plinthus šindeli)) a vzácně se 
vyskytující druhy subalpinské (např. střevlíček (Pterstichus negligens), mrchožrout 
(Pteroloma forsstroemi), chvostnatka (Machilis bohemica). Typická subalpínská 
společenstva nejsou vytvořena, jde jen o příměs několika reliktních druhů v horských 
společenstvech. Pozoruhodná je i fauna vodních bezobratlých živočichů ve vodách 
horských potoků a rašelinišť vyšších poloh – např. reliktní perlorodka říční 
(Margaritifera margaritifera). 
 
Pro jihočeskou krajinu jsou typické vodní ekosystémy. 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). Některé toky Šumavy, Novohradských hor a jejich podhůří obývá 
mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio) a střevle potoční 
(Phoxinus phoxinus). V regionu se v zabahněných slepých ramenech vzácně 
vyskytuje piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) a sekavec podunajský (Cobitis 
elongatoides). Ichtyofauna rybníků je zcela podřízena jejich hospodářskému 
využívání, jejich druhové složení je tak většinou nepřirozené a odpovídá zvolenému 
způsobu hospodaření. 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 zachovaly pouze místy (například střevlíček Pterostichus 
aterrinus, můra rákosice (Phragmitiphila nexa), modrásek hořcový (Maculinea alcon), 
tiplice (Tipula pagana), bahnomilka (Limnophila platyptera).  
 
V oblasti jihočeských rybníků lze nalézt druhy hnízdící v rámci České republiky pouze 
v oblasti Jihočeského kraje, případně Jihomoravského kraje – kvakoš noční 
(Nycticorax nycticorax), kolpík bílý (Platalea leucorodia), volavka stříbřitá (Egretta 
garzetta), tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta). Pravidelně hnízdícím druhem 
Jihočeského kraje je orel mořský (Haliaetus albicilla). K velmi vzácným druhům 
jihočeských rybníků patří bukač velký (Botaurus stellaris), bukáček malý (Ixobrychus 
minutus), břehouš černoocasý (Limosa limosa), vodouš rudonohý (Tringa totanus).  
 
Za významnou lokalitu v rámci Jihočeského kraje lze považovat vojenský prostor 
Boletice. Vyskytují se zde početné populace druhů jinde vzácných nebo řídkých – 
tetřívek obecný (Tetrao tetrix), skřivan lesní (Lullula arborea), kuňka žlutobřichá 
(Bombina variegata), čolek horský (Triturus alpesteris). 
 
Na území Jihočeského kraje se nacházejí čtyři velkoplošná zvláště chráněná území ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o jihovýchodní část Národního parku (NP) 
Šumava (33 620 ha na území Jihočeského kraje; celková rozloha 68 064 ha), 
jihovýchodní část Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Šumava (73 358 ha na území 
Jihočeského kraje; celková rozloha 99 398 ha), Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) 
Třeboňsko (70 000 ha) a Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Blanský les (21 235 ha). 
Z maloplošných ZCHÚ se na území Jihočeského kraje nachází 12 národních 
přírodních rezervací, 11 národních přírodních památek, 107 přírodních rezervací a  
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182 přírodních památek. Na území Jihočeského kraje bylo vyhlášeno 14 přírodních 
parků, 3 jsou připraveny k vyhlášení.  
 
Obr. 2: Zvláště chráněná území v Jihočeském kraji 

 
 
 
 
V současnosti je na území Jihočeského kraje vyhlášeno 100 evropsky významným 
lokalit (EVL) a 9 ptačích oblast (PO) soustavy Natura 2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Strana 24 
 

 

 
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.  EIA SERVIS s.r.o. 

 
Obr. 3: Ptačí oblasti v Jihočeském kraji 

 
 
Obr. 4: Evropsky významné lokality v Jihočeském kraji 
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Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zákona č. 114/1992 Sb. § 3 písm. a) 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální 
a nadregionální systém ekologické stability. Rozhodujícím kritériem pro vymezení 
ÚSES je biogeografická pestrost krajiny co do rozmístění rámců trvalých ekologických 
podmínek a jejich přirozené, na člověku nezávislé, vazby. ÚSES je tvořen ekologicky 
významnými segmenty krajiny. Na území Jihočeského kraje je vymezeno celkem 15 
nadregionálních biocenter (NRBC) propojených sítí nadregionálních biokoridorů 
(NRBK), které jsou formálně členěny do 26 úseků a 253 regionálních biocenter (RBC) 
propojených sítí regionálních biokoridorů (RBK), které jsou formálně členěny do 228 
úseků.  
 
Obr. 5: Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability v Jihočeském kraji  

 
 
Cca 38% rozlohy Jihočeského kraje zaujímají lesy (průměr ČR je 33,5 %). V druhové 
skladbě lesa mají 87,9 % zastoupení jehličnaté dřeviny (z toho smrk 56,1 %) a 12,1 % 
listnaté dřeviny (z toho buk 4,1 %). Průběžně dochází k mírnému poklesu jehličnanů 
ve prospěch listnáčů (v důsledku uplatnění vyššího podílu melioračních a 
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zpevňovacích dřevin při obnově porostů). Stav lesů je ovlivněn způsobem 
hospodaření, který dnes směřuje na vhodných stanovištích od holosečného 
k jemnějším způsobům podrostním, se zvyšujícím se podílem přirozených obnov. 
Zdravotní stav lesů v kraji je negativně ovlivňován zejména imisemi a následně celou 
škálou biotických škůdců (kůrovci, ploskohřbetka, bekyně mniška atd.). V celém kraji 
se periodicky vyskytují větrné kalamity. Lokálně jsou lesy silně poškozeny jelení zvěří 
(Šumava, Novohradsko, Písecko) a námrazou (Dačicko). Dosud se nepodařilo nalézt 
způsob, který by stanovil ekologicky vyvážené stavy zvěře s ohledem na škody na 
zemědělských a lesních porostech. 
 
 
C.3.6. Hmotný majetek a kulturní památky 
 
Jihočeský kraj patří k územím s bohatou historií a velkým množstvím kulturních 
památek. Na území kraje se nachází 5 509 nemovitých kulturních památek, 32 
národních kulturních památek, 7 městských památkových rezervací, 16 vesnických 
památkových rezervací, 25 městských památkových zón, 55 vesnických památkových 
zón, a 5 krajinných památkových zón.  
 
Unikátní je přítomnost dvou lokalit v regionu, které jsou zapsány do Seznamu 
světového a kulturního dědictví lidstva UNESCO (historické centrum města Český 
Krumlov a vesnice Holašovice). Další dvě lokality jsou navrhované pro zařazení – 
Slavonice a Rožmberská rybniční soustava. Rožmberská rybniční soustava propojená 
Zlatou stokou (umělý kanál z roku 1506 –1520) a Novou řekou (umělý kanál 
propojující řeky Lužnici a Nežárku z roku 1585 – 1587) byla prohlášena za národní 
kulturní památku, která je připravována k nominaci do seznamu světového dědictví 
UNESCO. Dalším kandidátem k zápisu do seznamu UNESCO je městská památková 
rezervace Slavonice (bylo vytipováno 24 unikátních renesančních měšťanských 
domů). 
 
Městskými památkovými rezervacemi jsou historická centra měst České Budějovice, 
Český Krumlov (zařazeno mezi památky UNESCO), Jindřichův Hradec, Třeboň, 
Slavonice, Prachatice a Tábor. Kromě toho je v kraji celá řada historických 
pamětihodností, jako jsou zámky v Hluboké nad Vltavou, Českém Krumlově, Blatné, 
Červené Lhotě, hrady Zvíkov, Orlík. Významná je též lidová architektura, především 
tzv. „selské baroko". Mezi nejznámější památky tohoto druhu patří náves v 
Holašovicích (okres České Budějovice), která byla v roce 1998 zařazena mezi 
památky chráněné UNESCO. 
 
 
 
C.4. Stávající problémy životního prost ředí v dot čeném území 
 
V rámci pořizování územně analytických podkladů Jihočeského kraje byl zpracován 
Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). V jeho aktualizaci ze dne 28.7.2011 byly 
definovány silné a slabé stránky Jihočeského kraje a také možné hrozby a příležitost 
tzv. SWOT analýza. SWOT analýza byla zpracována v rámci RURÚ pro 10 oblastí. 
Pět z nich se týká životního prostředí. Pro předkládané oznámení hodnocení vlivů na 
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly ze 
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SWOT analýz pro jednotlivé oblasti životního prostředí definovány následující 
nejvýznamnější problémy Jihočeského kraje. 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 
Identifikované problémy 

• Umisťování staveb s možným negativním vlivem na krajinný ráz. 
• Nadměrná urbanizace volné krajiny (mimo zastavěná území obce). 
• Nadměrná fragmentace krajiny především liniovými dopravními stavbami. 
• Pomalá a komplikovaná realizace nefunkčních (navržených) částí ÚSES. 
• Nadměrný rozvoj turistického ruchu v oblastech cenných pro ochranu přírody a 

krajiny. 
• Tlak na urbanizaci koridoru dálnice D3, případně rychlostní silnice R3 na území 

Jihočeského kraje. 
• Přivedení tranzitní, především nákladní dopravy na dálnici D3 jako důsledek 

začlenění dálnice D3 do evropského dálničního propojení sever – jih. 
 
 
VODNÍ REŽIM 
 
Identifikované problémy 

• Malá prevence a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v 
důsledku zemědělské a průmyslové činnosti. 

• Lokalizace protipovodňových opatření v krajině. 
• Malá podpora pro posilování retenční schopnosti území, přičemž je nutné dbát 

na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních 
a léčivých vod a podporovat jejich hospodárné využívání. 

 
 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
 
Identifikované problémy 

• Návrhy záměrů sportovních lyžařských areálů v lokalitách lesů zvláštního určení, 
subkategorie 31c, 32a (ORP Prachatice, Vimperk). 

• Silný urbanizační tlak na půdu s nejvyšší třídou ochrany. 
• Chybějící další návrhy zalesňování vhodných pozemků (zemědělsky 

nevyužívaných, erozně ohrožených, s nízkou hodnotou pro ochranu přírody) v 
ÚPD. 

• Vymezování nefunkčních (navržených) částí ÚSES v lesních porostech. 
 
 
HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
 
Identifikované problémy 

• Povrchová těžba stavebního kamene a štěrkopísků - představuje lokální zátěže, 
nevratné zábory půdního (lesního) fondu, místní narušení ekologické stability 
krajiny, narušením režimu povrchových a podzemních vod, zvýšenou hlučnost a 
prašnost a zatížením místní komunikační sítě. 
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• Ilegální těžba vltavínů a problematický postup využívání těžených výhradních 
ložisek Besednice, Ločenice. 

• V současnosti využívaná ložiska štěrkopísků pokryjí surovinovou potřebu 
Jihočeského kraje pouze v horizontu 20 – 30 let (důležité zajistit pokrytí budoucí 
potřeby štěrkopísků, potřeba vytipovat možná dosud netěžená ložiska 
štěrkopísků, jejichž využíváním nedochází k významným střetům s ostatními 
zákonem chráněnými zájmy). 

• Nezajištění důlních děl po ukončení poměrně rozsáhlé hlubinné těžby grafitu, 
nezajištění rozsáhlých nestabilních propadů vytěžených prostor na ložisku Lazec 
- Křenov. 

• Nedostatečný stav ochrany výhradních ložisek nerostných surovin - část 
výhradních ložisek je bez příslušné zákonné ochrany, tj. bez stanoveného CHLÚ 
(většinou pro závažné střety zájmů s ochranou přírody). 

• Chybějící vhodná revitalizace dobývacích prostorů po ukončení těžby. 
 
 
HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Identifikované problémy 

• Pomalé budování obchvatů měst a obcí pro snížení imisní a hlukové zátěže 
území. 

• Nedostatečná plynofikace obcí jako možnost pro snížení emisní/imisní zátěže 
obyvatel. 

• Provoz letišť je výraznou hygienickou závadou v území především z hlediska 
hluku. 

• Chybějící identifikace starých ekologických zátěží a vymezení ploch potřebných k 
jejich asanaci. 

• Stávající i navrhovaný systém čištění odpadních vod by měl být rozvíjen s cílem 
plnit legislativní limity (zejména pro dusík a fosfor). 

• Rostoucí produkce odpadů a nakládání s odpady v Jihočeském kraji sebou 
přináší celou řadu problémů. V kraji roste celková produkce odpadů (nejvíce v 
oblasti stavebnictví, kde byl, zaznamenán nárůst produkce odpadů mezi lety 
2007 a 2009 o více než 20 %). Problémem je stále příliš vysoký podíl 
skládkování jak průmyslového tak komunálního odpadu, což sebou přináší další 
nároky na využívání území a naráží na limity absorpční kapacity prostředí. 

• Mezi nejvýznamnější skládky s kapacitou ukládání odpadu vyšší než 400 000 m3 
a nezanedbatelnými dopady na příslušné lokality v kraji patří Lišov (okres České 
Budějovice), Lověšice (okres Český Krumlov), Fedrpuš u Jindřichova Hradce a 
Želeč (okres Tábor). Rekultivaci těchto skládek bude s postupem času nutno 
řešit stejně jako problém nových kapacit po jejich naplnění. 

• Podíl odstraňovaného odpadu v kraji (se stále vysokým podílem skládkování a 
fyzikálně-chemické úpravy) dlouhodobě převyšuje v jednotlivých letech podíl 
využívaného odpadu (recyklací anebo využitím jako paliva či k výrobě energie). 
Právě v systémech recyklace má Jihočeský kraj velké rezervy, systémy 
recyklace odpadů je nutno prosazovat i v rámci ÚPD obcí a vložit tento rámcový 
úkol do návrhu ZÚR JČK. 

• I přes celkově nenarušené životní prostředí existují v regionu lokality s 
významnou starou ekologickou zátěží (Mydlovary, popílkoviště u Českých 
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Budějovic, Vojenský újezd Boletice), jejichž sanace bude nutná, ale velmi 
nákladná. 
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

 
Program rozvoje Jihočeského kraje je dokumentem programového charakteru, který 
zahrnuje posouzení současného stavu kraje, stanovení strategie rozvoje kraje a 
navrhuje opatření pro dosažení stanovených cílů. V rámci přípravných prací na PRK 
byly definovány následující oblasti, na které bude zaměřena pozornost . Jedná se o 
oblast zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoje páteřní infrastruktury, 
zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, sociálního začleňování, boje s chudobou 
a systému péče o zdraví a integrovaného rozvoje území.  
 
Program rozvoje Jihočeského kraje bude realizován formou grantových programů a 
projektů zařazených do Akčního plánu. Akční plány jsou schvalovány každý rok. 
Projekty realizované v rámci akčního plánu mohou mít významné negativní vlivy na 
životní prostředí, zejména na ovzduší, vody, půdy (především v případě havárií), 
krajinu včetně lokalit soustavy NATURA 2000 a veřejné zdraví. Záleží především na 
jejich umístění a charakteru. Jejich samostatné posouzení z hlediska vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví musí proběhnout v rámci jejich přípravy.  
 
Vyhodnocení vlivů Programu rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí a veřejné 
zdraví bude provedeno v rámci dalšího postupu SEA PRK. Rozsah a obsah SEA bude 
odpovídat rozsahu a obsahu PRK. Tj. SEA vyhodnotí kvalitu popisu a hodnocení 
trendů ve vývoji kvality životního prostředí, zapracuje cíle ochrany životního prostředí 
a veřejného zdraví do návrhu strategických cílů PRK, zjistí soulad navrhovaných 
opatření s cíli ochrany životního prostředí, posoudí vlivy navrhovaných aktivit na 
životní prostředí a navrhne systém pro implementaci Programu rozvoje Jihočeského 
kraje a sledování jeho reálných vlivů na životní prostředí.  
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  
 
E.1. Výčet možných vliv ů koncepce p řesahující hranice České 

republiky 
 
U konkrétních projektů, které budou realizovány v rámci PRK, nelze jejich vliv na 
životní prostředí a zdraví obyvatel mimo území České republiky vyloučit. Jednotlivé 
projekty budou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Jednou z dílčích priorit PRK je Rozvoj přeshraniční spolupráce. Lze proto 
předpokládat projekty, které svým vlivem přesáhnou hranice ČR.  
 
 
 
E.2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající  se údaj ů 

v oznámení koncepce 
 
Do textu oznámení koncepce byly zařazeny kartogramy Jihočeského kraje 
s vyznačením velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území, evropsky 
významných lokalit, ptačích oblastí a prvků nadregionálního a regionálního ÚSES. 
Jiná dokumentace nebyla do oznámení zařazena.  
 
 
 
E.3. Další podstatné informace p ředkladatele o možných vlivech na 

životní prost ředí a veřejné zdraví 
 
 
E.3.1. Hodnocení vlivu na ve řejné zdraví  
 
Hodnocení vlivu PRK na veřejné zdraví bude provedeno v hodnocení SEA Programu 
rozvoje Jihočeského kraje.  
 
 
E.3.2. Zapojení ve řejnosti do procesu 
 
Informace o PRK budou vyvěšeny na www stránkách Jihočeského kraje a na úředních 
desce Jihočeského kraje. Veřejnost se bude moci zapojit do procesu hodnocení vlivů 
na životní prostředí účastí na veřejných projednáních. Občané zde mohou otázkami 
aktivně vstupovat do procesu. Připomínky vznesené při veřejných projednáních budou 
zpracovány v rámci procesu SEA PRK.  
 
Vyhodnocení PRK bude obsahovat shrnutí netechnického rázu určené pro širokou 
veřejnost.  
 
Zapojení veřejnosti do posuzování vlivů na životní prostředí nelze oddělit od zapojení 
veřejnosti do přípravy PRK. Předpokládá se úzká provázanost mezi procesem SEA a 
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tvorbou PRK. Veřejnost bude vyzvána k připomínkám prostřednictvím tisku a 
internetových stránek dle harmonogramu tvorby PRK 2014 – 2020 od prosince 2012 
do března 2013. Návrh dokumentu bude v jednotlivých etapách vyvěšován na 
stránkách Jihočeského kraje spolu s nadefinovaným formulářem pro připomínkové 
řízení. Každý občan se tak bude moci k připravovanému dokumentu vyjádřit v průběhu 
celé realizace dokumentu. 
 
1. veřejné projednání - úvodní seminář k SEA PRK  
 
V úvodní fázi prací na vyhodnocení SEA PRK z hlediska vlivů na životní prostředí je 
plánováno konání úvodního semináře. Účastníky kromě zpracovatelů PRK a SEA 
budou zájmové organizace, zainteresovaná veřejnost (zástupci veřejné správy, 
odborných institucí, nevládních organizací a privátní sféry, apod.). Účastníci budou 
seznámeni s navrženým procesem SEA a zpracovaným PRK, s časovým 
harmonogramem a s možnostmi podávání návrhů a připomínek. 
 
2. veřejné projednání – veřejné projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
 
Veřejné projednání bude připraveno a realizováno dle citovaného zákona ve 
spolupráci s předkladatelem PRK (a zpracovatelem PRK). Účastníci budou seznámeni 
s výsledky hodnocení vlivu PRK na životní prostředí. Z veřejného projednání bude 
pořízen zápis a budou vypořádány připomínky z tohoto jednání.  
 
 
 
E.4. Stanovisko orgánu ochrany p řírody, pokud je požadováno 

podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 
218/2004 Sb. 

 
Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a 
přírodní stanoviště na území EU. Hlavním úkolem, vyplývajícím ze směrnic EU, je 
vytvořit soustavu chráněných území, v ČR nazvanou Natura 2000. 
 
Nejdůležitějšími právními předpisy EU v oblasti ochrany přírody jsou: 
 
1) Směrnice Rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (zkr. 
směrnice o ptácích). 
2) Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkr. směrnice o stanovištích). 
 
V současné době je v Jihočeském kraji vymezeno 100 evropsky významných lokalit 
formou přílohy nařízení vlády č. 132/2005 Sb. a 9 ptačích oblastí. 
 
Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými 
významně ovlivnit území evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO), 
podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených 
hledisek. Při tomto hodnocení se postupuje podle právních předpisů o posuzování 
vlivů na životní prostředí v souladu s ustanovením § 45i zákona č. 114/1992 Sb., které 
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upravuje podrobně postup hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na EVL a PO 
v soustavě Natura 2000. Hodnocení vlivu koncepce na EVL a PO bude součástí SEA 
PRK dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
 
 
Přehled vyjádření příslušných orgánů státní správy k možným vlivům Programu 
rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 na soustavu Natura 2000 dle §45i zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je uveden v následující tabulce: 
 
Vyjád ření Závěry stanoviska 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního 
prostředí, zemědělství a lesnictví 

Záměr může mít samostatně nebo ve spojení 
s jinými záměry významný negativní vliv   

Správa NP a CHKO Šumava Možný významný negativní vliv nelze vyloučit. 
Správa CHKO Třeboňsko Záměr nemůže mít významný vliv  
Správa CHKO Blanský les Významný vliv nelze vyloučit. 

 
 
Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v Příloze č. 1. 
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Datum zpracování oznámení koncepce: 23. březen 2012  
 
Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail osob, které se podílely na zpracování 
oznámení koncepce: 
 

RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.  
držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.  
osvědčení č.j. 2721/4692/OEP/92/93 ze dne 11.2.1993 
Tel.: 386 354 942, e-mail vyhnalek@eiaservis.cz 
EIA SERVIS s.r.o. 
U Malše 20  
370 01 České Budějovice 
 
Mgr. Pavla Dušková 
Tel.: 386 354 942, e-mail duskova@eiaservis.cz 
EIA SERVIS s.r.o. 
U Malše 20  
370 01 České Budějovice 
 
Miroslav Kotoun BBS. 
Tel.: 724 771 027, e-mail kotoun@kpprojekt.cz 
KP projekt s.r.o. 
Riegrova 1756/51 
370 01 České Budějovice 

 
 
 
 
 
 
Podpis oprávněného zástupce předkladatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Bc. Ludvík Zíma 
 vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního 
 plánování, stavebního řádu a investic 
 


