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1.1 PŘEDMĚT POSOUZENÍ 

 

Předmětem hodnocení je koncepce „Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice“. 

Předkladatelem této koncepce je Statutární město České Budějovice.  

Závěr zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí – Odboru posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence (č. j. 33970/ENV/15), ze dne 21. 5. 2015, jehož předmětem byla 

předkládaná koncepce, mj. uvádí: 

Jelikož některé příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem dle § 45i odst. 1 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyloučily významný vliv 

na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce posouzení důsledků 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Ve vyhodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifikovaný 

záměr, bude mít negativní vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Dále je nutné 

při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky příslušných orgánů ochrany přírody. 

 

Dle vyjádření odboru výkonu státní správy II MŽP nelze s plnou odpovědností vyloučit negativní vliv 

realizace opatření zejména v oblasti rozvoje dopravy prioritní osy 1, u řady opatření v oblasti rozvoje 

dopravy je v koncepci konstatováno potenciální riziko v případě zásahu do lokality EVL a PO. 

Dle stanoviska AOPK ČR (regionální pracoviště Jižní Čechy) nelze vyloučit významný vliv koncepce 

(z hlediska rozvoje dopravy) především na PO Třeboňsko a EVL Blanský les.  

Předmětem posouzení jsou především opatření, tj. konkrétní opatření obecnějšího charakteru, kterými 

jsou naplňovány stanovené specifické cíle. V koncepci nechybí popis jednotlivých opatření a také 

„typové projekty“, které blíže specifikují daná opatření.   

 

1.2 CÍL HODNOCENÍ  

 

Posouzení vlivu návrhu koncepce Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice na soustavu 

Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, je samostatnou částí vyhodnocení vlivu této koncepce na životní prostředí podle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.  

Cílem naturového hodnocení bylo zjistit, zda koncepce, respektive opatření v ní uvedené, ne/mohou 

mít významně negativní vliv na soustavu Natura 2000, konkrétně na ptačí oblasti a evropsky 

1. ÚVOD 
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významné lokality a na předměty ochrany v nich a celistvost těchto lokalit, které mohou být 

předloženou koncepcí dotčené. 

 

1.3 POSTUP VYPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ 

 

Zpracovatel posouzení na soustavu Natura 2000 spolupracuje s předkladatelem koncepce a současně 

také se zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí od zahájení přípravy strategie, 

respektive strategické části. Z této skutečnosti vyplývá dobrá znalost strategie a geneze jejího vzniku. 

Výhodou tohoto postupu je možnost ovlivňovat podobu strategie již v průběhu jejího zpracování. 

Koncepce byla zpracována v průběhu období let 2014 a 2015. 

Zpracovatel posouzení se rovněž podílel na zpracování Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a současně 

žádosti o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zda koncepce může nebo nemůže mít významný vliv na soustavu Natura 2000. 

Předložená koncepce rozpracovává vizi rozvoje zájmového území IPRÚ České Budějovice a globální 

cíl ve třech hlavních prioritních oblastech do jednotlivých specifických cílů a opatření. K jednotlivým 

opatřením jsou krom jejich popisu a typových projektů uvedeny další informace – hlavní cílové 

skupiny, pro které je opatření určeno, partneři pro realizaci opatření, možné zdroje financování a 

časový plán.  

Jelikož jsou jednotlivá opatření nejdetailnějšími informacemi v rámci koncepce, jsou předmětem 

předkládaného hodnocení. V opatřeních často není ani nemůže být známa konkrétní podoba řady 

aktivit (projektů), tj. především jejich lokalizace v území, velikost, způsob realizace apod. Hodnocení 

je z tohoto důvodu možno v řadě případů provést pouze v obecnější rovině.   

Naturové hodnocení vychází z textu předloženého návrhu koncepce, stanoviska příslušného orgánu 

ochrany přírody vydaných dle § 45i ZOPK a z dalších dostupných podkladů. Při hodnocení byla 

respektována „Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů“, jež byla vydána 

ve Věstníku MŽP v listopadu 2007. 
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Předkládaná koncepce „Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice“ (dále jen IPRÚ České 

Budějovice) bude mít platnost především na období 2014 – 2020 (2022). Tento strategický dokument 

se skládá z následujících částí: 

 

• Úvodní informace 

o Územní dimenze a integrované přístupy; území IPRÚ 

o Nositel IPRÚ; subjekty zapojené do IPRÚ  

 

• Popis území a zdůvodnění jeho výběru 

o Stručný popis území 

o Zdůvodnění výběru území pro IPRÚ 

 

• Socioekonomická analýza území 

o Popis jednotlivých socioekonomických údajů; shrnutí hlavních poznatků analýzy 

o Analýza stakeholderů 

o SWOT analýza  

o Analýza problémů a potřeb 

 

• Strategická část  

o Zdůvodnění zaměření IPRÚ 

o Vize IPRÚ; globální cíl; prioritní oblasti; dílčí cíle a opatření 

o Popis jednotlivých specifických cílů a opatření 

o Koincidenční matice 

o Vazba na horizontální témata 

o Vazba na strategické dokumenty 

 

• Implementační část  

o Popis způsobů řízení IPRÚ 

o Popis realizace partnerské spolupráce 

o Monitorování a hodnocení plnění strategie 

 

• Přílohy IPRÚ 

o Harmonogram přípravy klíčových projektů 

o Finanční plán 

o SEA hodnocení 

o Mapa území  

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KONCEPCI 
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o Analýza rizik 

o Seznam obcí aglomerace 

 

Strategická část je základním výstupem koncepce, která určuje zaměření strategie a realizaci opatření 

z ní vyplývajících do budoucna. Především tato část je předmětem posouzení z hlediska možných 

vlivů na soustavu Natura 2000. Aktuální přehled prioritních oblastí, specifických cílů a priorit je 

popsán níže. 

Koncepce je určena pro území města Českých Budějovic a 79 obcí, které jsou ve správním obvodu 

obce s rozšířenou působností České Budějovice. Působnost koncepce mimo území ČR nelze 

předpokládat. Obce spadající do IPRÚ České Budějovice jsou zobrazeny na následujícím obrázku.  

 

Obr.  1:  Vymezení řešeného území IPRÚ České Budějovice 
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IPRÚ České Budějovice vychází ze strategických koncepčních dokumentů zpracovaných na různých 

úrovních. Jedná se o materiály zpracované na úrovni města České Budějovice, ORP České 

Budějovice, Jihočeského kraje a ČR. IPRÚ České Budějovice představuje ucelenou koncepci 

usměrňující efektivní využití finančních prostředků v rámci územní dimenze připravovaných 

operačních programů pro nadcházející programové období 2014 – 2020. 

Z hlediska obsahového je součástí IPRÚ České Budějovice Analytická část, na jejímž základě je 

následně formulována část Strategická, obsahující rozvojové vize, cíl rozvoje, prioritní oblasti, 

specifické cíle a opatření k naplnění těchto cílů. Strategická část byla formulována s účastí pracovních 

skupin složených z odborníků působících v jednotlivých prioritních oblastech, tj.: 

 

 PO1 – Rozvoj dopravy 

 PO2 – Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území 

 PO3 – Environmentální udržitelnost území 

 

Níže uvádíme vizi rozvoje a její globální cíl a přehled prioritních oblastí, specifických cílů a opatření. 

 

Vize strategie  

Území ORP České Budějovice je stabilizovaným a rozvíjejícím se regionem využívajícím 

hospodářský a společenský potenciál daný zejména postavením krajské metropole v území při 

současném efektivním rozvoji funkčních a kooperačních vazeb, které v území existují nebo vznikají. 

 

Globální cíl 

Posílení celkové konkurenceschopnosti a kvality života v území ORP České Budějovice 

prostřednictvím rozvoje funkčních vazeb v území a odstraňováním příčin hlavních problémů 

limitujících jeho socioekonomický rozvoj. 

 

Soupis prioritních oblastí, specifických cílů a opatření je uveden v tabulce níže. 
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Tab. 1:  Přehled prioritních oblastí, specifických cílů a opatření 

Prioritní oblast Specifický cíl Č. opatření Opatření 

PO1: Rozvoj 

dopravy  

SC 1.1 - Snížit negativní 

vlivy dopravy v území, 

zvýšit plynulost a 

zkapacitnit dopravu s 

preferencí hromadné a 

nemotorové dopravy 

1.1.1. 
Zavedení systému dopravně závislého řízení 

dopravy 

1.1.2 

Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury 

pro zlepšení dopravní dostupnosti a 

prostupnosti území včetně dopravu v klidu 

1.1.3 
Zlepšení podmínek pro alternativní způsoby 

dopravy a jejich popularizace 

1.1.4 

Podpora využívání a rozvoje městské 

hromadné a příměstské dopravy a dopravní 

obslužnosti města 

SC 1.2 - Zlepšit územní 

mobilitu prostřednictvím 

rozvoje silniční 

infrastruktury, jejímž 

prostřednictvím dojde ke 

zlepšení průjezdnosti 

městem a územím IPRÚ 

1.2.1 
Vybudování obchvatových komunikací (části 

městského obchvatu) 

1.2.2 
Vybudování infrastruktury k překonání 

přírodních a technických bariér 

PO2: Rozvoj 

konkurenceschopn

osti a vzdělávání v 

území 

SC 2.1 - Rozvinout a posílit 

infrastrukturní a materiální 

kapacity pro vzdělávání na 

všech stupních s cílem lepší 

uplatnitelnosti pracovní síly 

2.1.1 

Vybudování infrastruktury pro vzdělávání 

technických a přírodovědných oborů na ZŠ a 

MŠ 

2.1.2 

Vybudování infrastruktury pro vzdělávání 

technických a přírodovědných oborů na SŠ, 

VOŠ a VŠ 

2.1.3 

Rozšíření kapacity předškolních zařízení s 

cílem zvýšit účast na vzdělávání v raném 

věku, jako základ pro budoucí vzdělávání 

2.1.4 

Zlepšení materiálních podmínek pro rozvoj 

vzdělávání dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a podpora 

inkluzivního vzdělávání 

2.1.5 

Rozvoj výzkumných infrastruktur a 

materiálních kapacit pro vědu, výzkum a 

inovace a jejich vyšší uplatnění v praxi 

SC 2.2 - Zvýšit kvalitu 

vzdělávání v území IPRÚ 

2.2.1 
Podpora začínajících pedagogů při nástupu 

do praxe 

2.2.2 

Zlepšení kreativity a inovace výuky různými 

formami dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

2.2.3 
Podpora vědeckých popularizačních 

programů 

SC 2.3 - Posílit 

konkurenceschopnost 

pracovních sil v území 

IPRÚ optimalizací vazeb 

mezi systémem vzdělávání 

a trhem práce 

2.3.1. 
Slaďování rodinných potřeb zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

2.3.2 
Organizace spolupráce všech stupňů 

vzdělávacího systému v rámci ORP 

2.3.3 

Optimalizace vazeb mezi trhem práce a 

zaměřením vzdělávací nabídky a jejich 

vzájemná spolupráce včetně celoživotního 

učení 

2.3.4 
Monitoring stavu vzdělanosti na všech 

úrovních  

2.3.5 
Rozvoj výukových laboratoří a aplikace 

výsledků výzkumu do vzdělávání  

PO3: SC 3.1 - Vybudovat 3.1.1 Prevence vzniku odpadů 
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Prioritní oblast Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Environmentální 

udržitelnost území 

efektivní integrovaný 

systém pro nakládání s 

odpady v území IPRÚ 

3.1.2 Zpracování odpadu pro recyklaci 

3.1.3 Využití odpadu 

3.1.4 Svoz odpadu 

SC 3.2 - Zvýšit kvalitu 

životního prostředí s 

důrazem na prevenci 

povodňového rizika 

3.2.1 
Organizační a formální opatření prevence 

proti povodním 

3.2.2 
Zajištění a výstavba opatření protipovodňové 

ochrany 
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3.1 IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT 

 

Do  zájmového území IPRÚ České Budějovice zasahují 4 ptačí oblasti (PO) a 10 evropsky 

významných lokalit (EVL). Jedná se o následující:  

 

PO:  

• Českobudějovické rybníky 

• Dehtář 

• Hlubocké obory 

• Třeboňsko 

 

EVL: 

• Blanský les 

• Dvořiště 

• Hliníř - Ponědrážka 

• Hlubocké hráze 

• Hlubocké obory 

• Radomilická mokřina 

• Ruda 

• Rybník Motovidlo 

• Tůně u Špačků 

• Vrbenské rybníky 

 

Stručný popis PO a EVL nacházející se v území IPRÚ České Budějovice, včetně popisu předmětů 

jejich ochrany je uveden v následující kapitole Níže se nachází obrázek zobrazující rozložení PO a 

EVL. 

 

3. ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH  

A PTAČÍCH OBLASTECH V ÚZEMÍ ŘEŠENÉM KONCEPCÍ 
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Obr.  2:  Lokality soustavy Natura 2000 v nebo v blízkosti území IPRÚ České Budějovice 

 

Zdroj: AOPK ČR 2014 

 

3.2 ZÁKLADNÍ POPIS DOTČENÝCH LOKALIT 

 

Níže jsou uvedeny základní informace o jednotlivých potenciálně dotčených lokalitách. Zdrojem 

informací jsou oficiální webové stránky AOPK ČR (www.natura2000.cz, [cit. 2015-07-14]). 

 

3.2.1 PO Českobudějovické rybníky 

 

Název PO Českobudějovické 

rybníky 

Rozloha 6362,1 ha 

Kód lokality CZ0311037 Nadmořská výška 374 - 425 m n. m. 

Navrhovaná  Předměty ochrany Populace druhů husa velká (Anser 
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kategorie ochrany anser), kopřivka obecná (Anas 

strepera), kvakoš noční (Nycticorax 

nycticorax), rybák obecný (Sterna 

hirundo), slavík modráček 

středoevropský (Luscinia svecica 

cyanecula) a jejich biotopy 

Obce (v zájm. úz) Sedlec, Dívčice, Nákří, Olešník, Mydlovary, Zliv, Pištín, Dasný, Hluboká nad Vltavou, 

České Budějovice, Čejkovice, Dubné 

 

Jedná se o rovinaté území ležící v jižní a střední části Českobudějovické pánve v nadmořské výšce asi 

400 metrů s bohatým spektrem ptačích druhů hnízdících na rybnících v oblasti, případně protahujících 

na jarním nebo podzimním tahu. Mezi předměty ochrany patří pět druhů ptáků. Kvakoš noční hnízdí 

v několika hnízdních koloniích v celkovém počtu asi 260 – 270 párů, jeho početnost v posledním 

desetiletí zvolna stoupá. Spolu s oblastí jižní Moravy tak patří Českobudějovické rybníky k centrům 

výskytu druhu v České republice. Rybák obecný hnízdí na nezarostlých rybničních ostrůvcích, počet 

hnízdních kolonií však v posledních letech klesá hlavně vzhledem k tomu, že některé hnízdní ostrůvky 

byly rozplaveny. V posledních několika letech činil celkový zjištěný počet hnízdících párů 50 – 140. 

Slavík modráček středoevropský hnízdí především v litorálních rákosinách rybníků a v navazujících 

terestrických rákosinách v počtu asi 40 – 50 párů. Husa velká na rybnících početně hnízdí, hnízdící 

populace v posledních desetiletích významně narůstá. V létě se husy koncentrují ve velkých hejnech 

na několika shromaždištích, jsou doplňovány ptáky ze vzdálenějších oblastí. Početnost husí tak 

kulminuje v první polovině srpna, kdy dosahuje zhruba 1000 – 2500 jedinců. Kopřivka obecná hnízdí i 

protahuje především na menších, mělkých, dobře zarostlých rybnících, někdy však vytváří i početná 

hejna, protahující na větších rybnících. 

 

3.2.2 PO Dehtář 

 

Název PO Dehtář Rozloha 351,95 ha 

Kód lokality CZ0311038 Nadmořská výška 401 - 424 m n. m. 

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

 Předměty ochrany Populace druhů husa velká (Anser 

anser), rybák obecný (Sterna hirundo) 

a jejich biotopy 

Obce (v zájm. úz) Čakov, Žabovřesky, Radošovice, Záboří 

 

Ptačí oblast Dehtář leží v mírně zvlněném reliéfu jižní části Českobudějovické pánve v nadmořské 

výšce asi 400 – 410 metrů. Rybník o ploše cca 250 hektarů vyplňuje rozsáhlou mělkou sníženinu v 

údolí Babického (Dehtářského) potoka. Na rybník navazují od severu, západu a jihu rozsáhlé plochy 
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zemědělské půdy. Kolem hráze ve východní a jihovýchodní části rybníka se nachází množství 

rekreačních chat.    

Území je tradičním letním shromaždištěm husy velké (Anser anser). Maximální počty husí se zde 

shromažďují v první polovině srpna před začátkem lovné sezóny; tehdy zde bývá pozorováno asi 1000 

– 2500 jedinců. Husa velká na rybníku v posledních desetiletích také hnízdí v počtu do 10 párů. Na 

dvou ostrůvcích, které byly vybudovány v letech 1991 a 2004, hnízdí kolonie rybáka obecného (Sterna 

hirundo). Velikost kolonie kolísá především podle aktuální úrovně hladiny vody v rybníku mezi cca 

10 – 100 hnízdícími páry. 

 

3.2.3 PO Hlubocké obory 

 

Název PO Hlubocké obory Rozloha 3321,6 ha 

Kód lokality CZ0311036 Nadmořská výška 372 - 574 m n. m. 

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

 Předměty ochrany Populace druhů lejsek bělokrký 

(Ficedula albicollis), strakapoud 

prostřední (Dendrocopos medius) a 

jejich biotopy 

Obce (v zájm. úz) Hluboká nad Vltavou, Hosín, Vlkov 

 

Ptačí oblast se nachází v jižních Čechách severně od Českých Budějovic na obou březích řeky Vltavy. 

Rozkládá se mezi obcemi Chlumec, Poněšice, Vlkov, Vitín, Dobřejovice a Munice. 

Ptačí oblast je tvořena téměř výhradně souvislým lesním komplexem po obou březích Vltavy, jehož 

nejvýznamnější součástí jsou dvě obory: na levém břehu řeky Stará obora o výměře 1 511 ha, založená 

v r. 1771, s chovem daňka, muflona a prasete divokého a na pravém břehu Poněšická obora o výměře 

1 742 ha, založená v r. 1853, kde je chován jelen evropský. Díky vysokému zastoupení listnatých 

dřevin v porostech dosahují zde neobvykle vysoké početnosti některé typické druhy ptáků evropského 

listnatého lesa. Jedná se především o dva druhy z přílohy I směrnice o ptácích - strakapouda 

prostředního (Dendrocopos medius) a lejska bělokrkého (Ficedula albicollis), které jsou zde 

předmětem ochrany. 

 

3.2.4 PO Třeboňsko 

 

Název PO Třeboňsko Rozloha 47360,3 ha 

Kód lokality CZ0311033 Nadmořská výška 411 - 615 m n. m. 

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

 Předměty ochrany Populace volavky bílé (Egretta alba), 

kvakoše nočního (Nycticorax 

nycticorax), čápa černého (Ciconia 
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nigra), orla mořského (Halieetus 

albicilla), včelojeda lesního (Pernis 

apivorus), motáka pochopa (Circus 

aeruginosus), rybáka obecného (Sterna 

hirundo), kulíška nejmenšího 

(Glaucidium passerinum), sýce 

rousného (Aegolius funereus), lelka 

lesního (Caprimulgus europaeus), 

ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluny 

šedé (Picus canus), datla černého 

(Dryocopus martius), strakapouda 

prostředního (Dendrocopos medius), 

skřivana lesního (Lullula arborea), 

slavíka modráčka (Luscinia svecica), 

husy velké (Anser anser), kopřivky 

obecné (Anas strepera), lžičáka 

pestrého (Anas clypeata) a jejich 

biotopy 

Obce (v zájm. úz) Bošilec, Dynín, Mazelov 

 

Území se nachází v jižních Čechách, při hranicích s Rakouskem a leží mezi obcemi Suchdol nad 

Lužnicí, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí, Kardašova Řečice a Lásenice. Oblast zaujímá dvě třetiny 

CHKO Třeboňsko a měří 40 km na délku a 22 km v nejširším místě. Do zájmového území SO ORP 

České Budějovice zasahuje pouze okrajově.    

Na Třeboňsku byl zaznamenán výskyt téměř 280 druhů ptáků, z nichž nejméně 182 druhů hnízdí. 

Množství ptáků zdržujících se na hladinách rybníků v době migrací, především v podzimním období, 

dosahuje v některých letech více než 20 000 exemplářů. Ptačí oblast byla vymezena s ohledem 

na ochranu 16 druhů přílohy I a tří druhů podle článku 4.2. 

 

3.2.5 EVL Blanský les 

 

Název EVL Blanský les Rozloha 22211,9 ha 

Kód lokality CZ0314124 Nadmořská výška 422 - 1083 m n. m. 

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

Přírodní památka - 

část 

Předměty ochrany Polopřirozené suché trávníky a facie 

křovin na vápnitých podložích, 

význačná naleziště vstavačovitých - 

prioritní stanoviště; lesy svazu Tilio-

Acerion na svazích, sutích a v roklích; 
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lokalita hořečku českého a přástevníka 

kostivalového; nižinné až horské vodní 

toky s vegetací svazů Ranunculion 

fluitantis a Callitricho-Batrachion; 

panonské skalní trávníky; 

polopřirozené suché trávníky a facie 

křovin na vápnitých, podložích; 

bezkolencové louky na vápnitých, 

rašelinných nebo hlinito-jílovitých 

půdách; extenzivní sečené louky nížin 

až podhůří; chasmofytická vegetace 

silikátových skalnatých svahů; bučiny 

asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-

Fagetum; dubohabřiny asociace Galio-

Carpinetum; lesostepní bory; lokalita 

mihule potoční, modráska bahenního, 

modráska očkovaného, netopýra 

velkého, rysa ostrovida, vranky obecné 

a vrkoče útlého 

Obce (v zájm. úz) Boršov nad Vltavou, Čakov, Habří, Jankov, Kamenný Újezd, Kvítkovice, Lipí, Vrábče, 

Záboří 

 

Rozsáhlé území severně od Českého Krumlova. Zahrnuje téměř celou CHKO Blanský les a navazující 

údolí řeky Vltavy v úseku mezi Českým Krumlovem a Boršovem nad Vltavou. Převážná část EVL 

leží mimo SO ORP České Budějovice. Nejzachovalejší a nejcennější částí lokality Blanský les jsou 

listnaté a smíšené přírodě blízké lesní porosty – květnaté a acidofilní bučiny (mimo zájmové území), 

reliktní hadcové bory a lesostepní bory na vápencích a nelesní vegetace semixerotermních 

travinobylinných společenstev širokolistých a acidofilních suchých trávníků (mimo zájmové území), 

dále štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, smilkové trávníky, mezofilní společenstva a 

vegetace luk s vyšší (nebo kolísající) hladinou podzemní vody (pcháčové, tužebníkové a bezkolencové 

louky).  

V pozdně letním období vytváří výrazný aspekt makrofytní vegetace vodních toků v řece Vltavě. 

Vyskytují se zde vzácné druhy vodních rostlin, např. rdest prorostlý (Potamogeton perfoliatus) a 

stolístek střídavokvětý (Myriophyllum alterniflorum), jehož centrum výskytu je právě v jižních 

Čechách. Nepřehlédnutelným druhem EVL Blanský les je subendemit České kotliny hořeček český 

(Gentianella bohemica). Zdejší populace čítá stovky jedinců. Rozsáhlé lesní komplexy sousedící 

s nedalekou Šumavou jsou vhodným útočištěm rysa ostrovida (Lynx lynx), ze kterého může pronikat 

na další lokality ve volné krajině. Dalšími významnými druhy žijícími v EVL (ale mimo zájmové 
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území) jsou mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio), vrkoč útlý (Vertigo 

angustior), z motýlů přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), modrásek bahenní 

(Maculinea nausithous) a modrásek očkovaný (Maculinea teleius).  

Hlavní ohrožení lokality představuje převádění přírodě blízkých porostů na jehličnaté kultury, vysoké 

stavy zvěře, degradace nebo zarůstání lučních porostů, vzrůstající vodácká rekreace na Vltavě, 

odvodňování zemědělských a lesních pozemků. Management lokality spočívá především v zachování 

přírodě blízkých porostů a postupném převádění smrkových, popř. borových monokultur na smíšené 

nebo listnaté porosty, ve výběrovém či kotlíkovém způsobu těžby, v řízené pastvě a pravidelném 

kosení aj. V co nejvyšší míře je nutné zamezovat jakýmkoli zásahům do vodního režimu, neprovádět 

větší zásahy do dosud neupravovaných vodních toků (ve vztahu k mihuli potoční a vrance obecné). 

 

3.2.6 EVL Dvořiště 

 

Název EVL Dvořiště Rozloha 25,5 ha 

Kód lokality CZ0310080 Nadmořská výška 433 - 441 m n. m.  

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

Přírodní rezervace Předměty ochrany Přechodová rašeliniště a třasoviště; 

prolákliny na rašelinném podloží 

Obce (v zájm. úz) Lišov 

 

Rašeliniště v západní části výtopy rybníka Dvořiště, 5,5 km ZJZ od Lomnice nad Lužnicí, 2,5 km SZ 

od místní části Dolní Slověnice (obec Lišov). Nejcennějšími společenstvy jsou rašeliništní fytocenózy 

svazu Rhynchosporion albae – zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (R2.4, as. Sphagno 

subsecundi-Rhynchosporetum albae) a porosty přechodových rašelinišť svazu Sphagno recurvi-

Caricion canescentis – mokřadní ostřicovo-rašeliníková vegetace (R2.3, as. Carici rostratae-

Sphagnetum apiculati a netypické fragmenty as. Polytricho communis-Molinietum caeruleae), 

s hojným výskytem hrotnosemenky bílé (Rhynchospora alba), rosnatky okrouhlolisté (Drosera 

rotundifolia) a klikvy bahenní (Oxycoccus palustris). Biotop R2.4 (Rhynchosporion albae) je na této 

lokalitě vyvinut nejlépe a na největší souvislé ploše v rámci celého jihočeského regionu, významná a 

velmi hodnotná jsou i společenstva přechodového rašeliniště R2.3 (Sphagno-Caricion canescentis); 

ostatní přírodní biotopy tvoří pro tento cenný rašeliništní komplex významný ochranný rámec.  

Cenná rašeliništní společenstva jsou potenciálně ohrožena periodickým přeplavováním eutrofní 

rybniční vody při přívalových deštích, kdy se rychle zvedá hladina rybníka až o desítky centimetrů nad 

normální hladinu. Celá rašelinná enkláva je ohrožena postupující expanzí dřevinných náletů a proto se 

musí tyto náletové porosty (jejich okraje) pravidelně periodicky redukovat. Je potřebné pravidelně 

kosit okrajové přístupnější části rašelinné enklávy (mozaika R2.3 a T1.9), ve východní části lokality se 

tím zároveň omezuje expanze terestrického rákosu do cenných rašeliništních společenstev. 
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3.2.7 EVL Hliníř – Ponědrážka 

 

Název EVL Hliníř – Ponědrážka  Rozloha 164,3 ha 

Kód lokality CZ0313098 Nadmořská výška 412 - 427 m n. m.  

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

 Předměty ochrany Přirozená dystrofní jezera a tůně; 

přechodová rašeliniště a třasoviště; 

lokalita čolka velkého 

Obce (v zájm. úz) Bošilec, Dynín 

 

Lokalita leží mezi východním břehem Bošileckého rybník a Zlatou stokou, asi 1,5 km západně od 

obce Ponědrážka. Část lokality leží mimo zájmové území SO ORP České Budějovice. Lokalita je 

širším územím, které zahrnuje mozaiku tůní, menších rybníků, stok a lesních porostů. Nejvýznamnější 

jsou tůně v opuštěné pískovně, které jsou obtížně přístupné a kromě přirozeného zazemňování zde 

nehrozí závažnější poškození. Lokality vázané na okraje rybníků jsou ovlivněny intenzitou 

hospodaření a predačním tlakem rybích obsádek. V menších rybnících je chován hlavně kapří plůdek a 

tlak na populaci obojživelníků není tak podstatný. Rašeliniště při okraji rybníka je útočištěm řady 

významných a chráněných druhů rostlin a bezobratlých živočichů v krajině Třeboňska. V rašelinných 

tůňkách rostou společenstva svazu Sphagno-Utricularion (V3). Vedle světlezeleného zevaru 

nejmenšího (Sparganium minimum) se zde vyskytuje i leknín bělostný (Nymphaea candida) a velká 

populace bublinatky bledožluté (Utricularia ochroleuca). V místech, kde dochází kolísáním vody k 

obnažování surového humolitu, se vyskytují bohaté porosty bublinatky menší (U. minor) a b. 

prostřední (U. intermedia). Vyskytuje se zde charakteristická fauna bezobratlých slatinných rašelinišť, 

zjištěn byl např. výskyt vážky čárkované (Leucorrhinia dubia) a vážky jarní (Sympetrum 

fonscolombei). Hojná je ještěrka živorodá (Lacerta vivipara). Pro ochranu čolka velkého (Triturus 

cristatus) mají největší význam trvalé a periodické oligotrofní tůňky (V3). 

Rašeliniště je ponecháváno přirozenému vývoji a nejsou prováděny žádné umělé zásahy. Území 

rezervace není veřejnosti přístupné. Protože rybníky jsou v majetku akciové společnosti, není zcela 

zajištěno zachování současného stavu a hrozí tlak na změnu intenzity hospodaření, vyhrnování 

rybničních okrajů apod. Důležité je obnovování tůní v pískovně z důvodů zamezení přirozeného 

zazemnění a zárůstu náletovými dřevinami. Vhodné je vytvořit nové tůně v březích rybníků oddělené 

alespoň pásy porostů od vlastní vodní plochy. 
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3.2.8 EVL Hlubocké hráze 

 

Název EVL Hlubocké hráze  Rozloha 67,1 ha 

Kód lokality CZ0313099 Nadmořská výška 373 - 380 m n. m.  

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

Přírodní památka Předměty ochrany Lokalita tesaříka obrovského a roháče 

velkého 

Obce (v zájm. úz) Hluboká nad Vltavou, Zliv  

 

Zámecký park v Hluboké nad Vltavou a na jihu a jihozápadě k němu přiléhající louky a komunikace 

s liniovými porosty a solitéry starých dubů. Lokalita je cenná z hlediska výskytu bohaté xylofágní 

entomofauny vázané na duby. Z této kategorie se zde vyskytuje několik silně ohrožených druhů: 

páchník hnědý (Osmoderma eremita), kovařík Elater ferrugineus, zdobenec Gnorimus nobilis a 

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a ohrožených druhů: kovařík Lacon querceus, roháč obecný 

(Lucanus cervus) a zdobenec skvrnitý (Trichius fasciatus). Na vlhké louky s liniovými porosty 

různých dřevin jsou vázány další ohrožené druhy hmyzu, zejména střevlík Carabus scheidleri, oba 

druhy batolců – Apatura iris a A. ilia a bělopásek topolový (Limenitis populi). Je zde také bohatá 

avifauna, vzhledem k množství hnízdních dutin.  

Hlavní riziko představuje odstraňování starých a odumírajících stromů, používání pesticidů a změny 

hydrologických poměrů. Vzhledem k vysoké návštěvnosti území mají význam i škody působené 

návštěvníky kulturních a sportovních zařízení. Vhodným managementem je ponechávání torz 

odumřelých dubů s trouchem k dokončení vývoje xylofágního hmyzu (po dobu 5 let), vyloučení 

frézování pařezů, vyloučení použití fungicidů a částečná stabilizace hladiny spodní vody, dále 

postupná rekonstrukce porostů dřevin dosadbou s preferencí dubů a vrb.  

 

3.2.9 EVL Hlubocké obory 

 

Název EVL Hlubocké obory Rozloha 3257,1 ha 

Kód lokality CZ0314126 Nadmořská výška 366 - 575 m n. m.  

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

Přírodní rezrevace – 

část, Přírodní 

památka – část 

Předměty ochrany Lokalita páchníka hnědého, dvouhrotce 

zeleného, kovaříka fialového, roháče 

obecného, rýhovce pralesního 

Obce (v zájm. úz) Hluboká nad Vltavou, Hosín, Olešník, Vitín, Vlkov  

 

Lokalita sestává ze dvou částí, oddělených tokem Vltavy. Stará obora leží při levém břehu Vltavy, její 

jižní okraj zasahuje téměř do bezprostřední blízkosti města Hluboká nad Vltavou. Nová obora se 

rozkládá při pravém břehu Vltavy. Část území zaujímají PP Baba, PR Karvanice, PR Libochovka. 
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Porosty mají z větší části dobře zachovalou přirozenou druhovou skladbu a strukturu a tvoří jeden 

z nejcennějších komplexů přirozených lesních porostů (zejména dubohabřin a lipových bučin) 

ve vnitrozemí jižních Čech. Z botanického hlediska je dále významný výskyt mechorostu dvouhrotce 

zeleného (Dicranum viride). Lokalita je jednou z cca 10 lokalit na území ČR výskytu populace 

kovaříka Limoniscus violaceus. Předpoklady pro udržení jeho populace jsou dobré. Páchník hnědý 

(Osmoderma eremita) je v Hlubockých oborách zastoupen lokálně, jeho výskyt zde má spíše podružný 

význam vzhledem k jeho zastoupení na mnoha dalších jihočeských lokalitách. Lokalita je významná 

jako ohnisko výskytu roháče obecného (Lucanus cervus) pro širší oblast okolí Hluboké nad Vltavou. 

Pro střevlíčka Rhysodes sulcatus, význačný pralesní relikt, představuje oblast Nové a Staré obory 

jedno z několika posledních středoevropských refugií. Zároveň jde o naleziště řady dalších druhů 

hmyzu vázaného na lesní porosty přirozené skladby (pralesní relikty). 

Nebezpečím pro danou lokalitu je likvidace starých stromů a nadměrné stavy chované zvěře. 

K náhodnému lokálnímu poškození populace může dojít i v případě mechu dvouhrotce zeleného 

(Dicranum viride), např. při provozu turistické stezky (a cyklostezky), jež prochází v těsné blízkosti 

některých stromů, na nichž je druh evidován. Lokality se zjištěným výskytem xylofágních brouků by 

měly být vyloučeny z běžného lesnického obhospodařování, které by mělo být prováděno maximálně 

šetrně, s ponecháváním části dřevní hmoty odumírajících a trouchnivých stromů na místě. 

V porostech, kde se vyskytuje dvouhrotec zelený (Dicranum viride), je třeba zamezit jakékoliv 

komerční lesnické činnosti zahrnující například hromadné kácení a další těžební aktivity a na 

minimum omezit zásahy do porostů, které by nějakým způsobem mohly změnit vlhkostní podmínky 

biotopu. 

 

3.2.10 EVL Radomilická mokřina 

  

Název EVL Radomilická 

mokřina 

Rozloha 47,5 ha 

Kód lokality CZ0313116 Nadmořská výška 400 - 400 m n. m.  

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

 Předměty ochrany Lokalita kuňky ohnivé 

Obce (v zájm. úz) Dříteň 

 

Komplex vlhkých luk a mokřadních společenstev v nivě Radomilického potoka asi 1,5 km 

jihozápadně od obce Záblatí, asi 6 km východojihovýchodně od Vodňan. Jedná se o regionálně 

významnou populaci kuňky obecné (desítky volajících samců) ve střední části Českobudějovické 

pánve. Velikost rozmnožující se populace kuňky a hlavně úspěšnost jejího rozmnožování závisí 

na výšce hladiny vody na lokalitě. Voda je zde zadržována hradítkem na odvodňovací stoce. Plocha, 
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hloubka a doba trvání tůní, ve kterých se kuňky na lokalitě rozmnožují, je v jednotlivých letech 

ovlivňována jednak průběhem počasí (množstvím srážek) a také funkčností hradítka, které zadržuje 

vodu v ploše lokality. Z vegetace převažuje mozaika vysokostébelných společenstev rákosin a 

vysokých ostřic, náležejících ke svazům Phragmition communis a Caricion gracilis s dominancí 

chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), zblochanu vodního (Glyceria maxima), rákosu obecného 

(Phragmites australis) a ostřice štíhlé (Carex gracilis). V jižní a západní části lokality navazují cenné 

porosty krátkostébelných ostřicovomechových společenstev (Caricion fuscae) s přechody k loukám 

svazu Molinion a pcháčovým loukám svazu Calthion. Lokalita je jednou ze dvou jihočeských lokalit 

hrachoru bahenního (Lathyrus palustris). V lokalitě je bohatá entomofauna (mj. vážky Sympecma 

fusca a Lestes barbarus, kobylka Conocephalus dorsalis, pilatka Croesus varus) a bohatá fauna 

obojživelníků - např. skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan zelený (Rana kl. esculenta), rosnička 

zelená (Hyla arborea). Hnízdiště vodních a mokřadních ptáků. 

Lokalita podléhá sukcesi, především zazemňování. Ohrožením lokality je změna hydrologických 

poměrů a eutrofizace (rozlivy Radotínského potoka). Nutná je regulace hydrologických poměrů (viz 

hradítko), které zadržuje dostatek vody i pro období déletrvajícího sucha. Kulturní a ostřicové louky je 

nutno kosit. 

 

3.2.11 EVL Ruda 

 

Název EVL Ruda Rozloha 77,8 ha 

Kód lokality CZ0314109 Nadmořská výška 408 - 424 m n. m.  

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

 Předměty ochrany Rašelinný les; přirozená dystrofní 

jezera a tůně; přechodová rašeliniště a 

třasoviště; prolákliny na rašelinném 

podloží; lokalita srpnatky fermežové a 

hlízovce Loeselova 

Obce (v zájm. úz) Bošilec 

 

Rašeliniště na jihovýchodním okraji Horusického rybníka mezi obcemi Ponědrážka a Bošilec, 4 km 

JJZ od Veselí nad Lužnicí. Převážná část lokality se nachází mimo území SO ORP České Budějovice. 

Z důvodu výskytu cenných rašeliništních společenstev a mnoha velmi vzácných a ohrožených 

rostlinných druhů se jedná o jednu z nejcennějších rašeliništních lokalit v celém jihočeském regionu. 

Mělké šlenky pramenišť a neprůchodných pramenišť, odpovídající nevápnitým mechovým slatiništím 

(R2.2), jsou pokryty krátkostébelnými porosty ostřice šedavé (Carex canescens), na několika místech 

se připojuje o. mokřadní (C. limosa), o. plstnatoplodá (C. lasiocarpa), nejpočetnější populace o. 

šlahounovité (C. chordorrhiza) v jižních Čechách, velké populace vachty trojlisté (Menyanthes 

trifoliata) a přesličky poříční (Equisetum fluviatile) s řídkými porosty suchopýru štíhlého (Eriophorum 
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gracile). Velmi cenná jsou prameniště (R2.4) v počátečních fázích rašelinění. 

EVL je také jedinou lokalitou malé orchideje hlízovce Loeselova (Liparis loeselii) v jižních Čechách. 

Sporadicky se v mechovém patře vyskytují vzácné druhy mechorostů - Helodium blandowii, 

Sphagnum obtusum a druh přílohy 2 Směrnice o stanovištích srpnatka fermežová (Drepanocladus 

(Hamatocaulis) vernicosus), jenž byl recentně zjištěn ve dvou mikropopulacích ve zbytkovém porostu 

silně zamokřeného minerotrofního rašeliniště (R2.2). Cenná jsou společenstva bezobratlých s řadou 

tyrfobiontů a tyrfofilů, na sítinách byl zjištěn vzácný krasec Aphanisticus pusillus. Rozsáhlé porosty 

tavolníku v širším okolí jsou stanovištěm velice početné populace bělopáska tavolníkového (Neptis 

rivularis). Nejvýznamnějšími obratlovci jsou skokan ostronosý (Rana arvalis), bekasina otavní 

(Gallinago gallinago), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a linduška luční (Anthus pratensis). 

Biotop s hlízovcem Liparis loeselii je značně ohrožen invazí náletových druhů dřevin, proto je nutné 

pravidelné kosení lokality se zachováním původního charakteru biotopu - střídavé plošky bultů a 

jezírek se stagnující vodou. Podstatné je zachování stávajícího vodního režimu. 

 

3.2.12 EVL Rybník Motovidlo 

 

Název EVL Rybník Motovidlo Rozloha 11,6 ha 

Kód lokality CZ0310618 Nadmořská výška 389 - 393 m n. m.  

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

Přírodní památka Předměty ochrany Přirozené eutrofní vodní nádrže s 

vegetací typu Magnopotamion nebo 

Hydrocharition 

Obce (v zájm. úz) Čejkovice 

 

Malý rybník západně od silnice Čejkovice - Haklovy Dvory, 1,5 km jižně od obce Čejkovice, 5 km SZ 

od Českých Budějovic. Nejvýznamnějším biotopem je vegetace vodních makrofyt (V1F), 

reprezentovaná především velmi početnou populací plavínu štítnatého (as. Nymphoidetum peltatae). 

Z ostatních druhů se okrajově vyskytují rdest vzplývavý (Potamogeton natans), rdesno obojživelné 

(Persicaria amphibia). Podél břehů je vytvořen úzký lem eutrofních rákosin (M1.1) a vysokých ostřic 

(M1.7), rozšiřující se v širší pásmo v západní části výtopy rybníka. V západní části lokality pod hrází 

rybníka Vyšatov jsou vytvořeny souvislejší porosty bažinných vrbin (K1) sv. Salicion cinereae a 

vlhkých acidofilních doubrav (L7.2) sv. Genisto germanicae-Quercion. 

Porosty plavínu jsou velmi citlivé na režim rybářského obhospodařování rybníka. Vyžadují extenzivní 

způsob hospodaření s nízkou rybí obsádkou, s vyloučeným nebo silně omezeným hnojením a 

přikrmováním. Rybník je proto nutné obhospodařovat extenzivním způsobem jako dosud. Výši rybí 

obsádky a celkový režim hospodaření (hnojení, krmení) by měl následně specifikovat podrobný plán 

péče. 
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3.2.13 EVL Tůně u Špačků  

 

Název EVL Tůně u Špačků Rozloha 0,64 ha 

Kód lokality CZ0313132 Nadmořská výška 391 - 393 m n. m.  

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

 Předměty ochrany Lokalita hořavky duhové 

Obce (v zájm. úz) Staré Hodějovice 

 

Tůně u Špačků v nivě řeky Malše na jižním okraji Českých Budějovic. V tůni je jen pomístně vyvinut 

úzký lem litorální vegetace se zblochanem vzplývavým (Glyceria fluitans), periodicky a velmi 

sporadicky se v ní objevují fragmenty porostů řezanu pilolistého (Stratiotes aloides) (V1.B). V okolí 

tůně navazují sekundární olšiny a vrbiny, původem z náletu. Výskyt zástupců vodních mlžů umožňuje 

rozmnožování hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus; při kontrole v roce 2004 nebyla hořavka 

duhová na lokalitě zjištěna. Je možné, že se jedná o následek povodně ze srpna 2002, kdy mohlo dojít 

k jejímu vyplavení). V tůních se též nachází fauna obojživelníků, např. čolek obecný (Triturus 

vulgaris), ropucha zelená (Bufo viridis), ropucha obecná (Bufo bufo) a rosnička zelená (Hyla arborea). 

K dispozici jsou údaje o planktonní fauně z dlouhodobého časového horizontu (1930, 1980). 

Významný je též výskyt některých druhů dvoukřídlého hmyzu (tiplička Trichocera annulata, 

stínomilky Homoneura notata a Lyciella pallidiventris). 

Lokalitu může ohrozit realizace nevhodného revitalizačního projektu nivy Malše, znečištění vody 

(především splachy) a zazemňování tůní. V souvislosti s ochranou hořavky duhové je nutné uplatňovat 

také přísné ochranné podmínky pro vodní mlže, jejichž žaberní dutina je využívána pro nakladení 

jiker. Je zapotřebí vysazovat rybí obsádku, jež nepoškodí populaci hořavky ani mlžů, tzn. vyloučit 

dravé ryby a větší kapry. 

 

3.2.14 EVL Vrbenské rybníky 

 

Název EVL Vrbenské rybníky Rozloha 320,2 ha 

Kód lokality CZ0313138 Nadmořská výška 375 - 392 m n. m.  

Navrhovaná 

kategorie ochrany 

Přírodní rezervace Předměty ochrany Lokalita páchníka hnědého; přirozené 

eutrofní vodní nádrže s vegetací typu 

Magnopotamionnebo Hydrocharition; 

bezkolencové louky na vápnitých, 

rašelinných nebo hlinito-jílovitých 

půdách; lokalita kuňky ohnivé 

Obce (v zájm. úz) České Budějovice 
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Soustava rybníků a navazujících lesních, lučních a sukcesních ploch s mokřady a tůněmi v blízkosti 

severozápadního okraje Českých Budějovic, 4 km SZ od středu města. Zahrnuje mj. území stávající 

PR Vrbenské rybníky o výměře 245,8 ha; k tomuto komplexu je přičleněn malý rybník Šnejdlík na SZ 

okraji rybniční soustavy. Lokalita s rozsáhlými litorálními porosty (M1.1, M1.7) a ostrůvky, které jsou 

hnízdištěm mnoha druhů vodních a mokřadních ptáků. Nejvýznamnějším vegetačním typem 

z hlediska soustavy Natura 2000 jsou společenstva bezkolencových luk svazu Molinion (T1.9, 

převážně as. Sanguisorbo-Festucetum pratensis, řidčeji rovněž as. Junco-Molinietum), s hojným 

výskytem druhů ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), 

ocún jesenní (Colchicum autumnale) aj. Vegetace vodních makrofyt (V1F) je nejlépe vyvinuta na 

menším rybníku Šnejdlík, kde je reprezentovaná především velmi početnou populací plavínu 

štítnatého (as. Nymphoidetum peltatae). Pozoruhodné jsou zde fragmenty jednoleté vegetace písčin 

(T5.1) s bohatou populací mrvky myší ocásek (Vulpia myuros). Dlouhodobým výzkumem bylo 

v území zjištěno přes 900 druhů motýlů, mnoho nálezů je faunisticky významných. Brouci 

Helophorus obscurus a Xyleborus pfeili se zde vyskytují na jediném místě na území Čech, 

pozoruhodný je i výskyt slunéčka Sospita vigintiguttata (např. v Bavorsku je na červeném seznamu). 

Z dvoukřídlého hmyzu je významný např. výskyt stínomilky Trigonometopus frontalis (navržena jako 

zvlášť chráněný druh), smutnice Zygoneura sciarina (jedna ze tří známých lokalit v ČR) a některých 

druhů tiplíkovitých (Ceratopogonidae). Byla zde také zkoumána fauna chrostíků (databáze je uložena 

u prof. Z. Soldána, Entomologický ústav AVČR). Z hlediska ochrany evropsky významných druhů 

živočichů mají význam hlavně tato stanoviště: Litorální porosty rákosin a vysokých ostřic (M1.1, 

M1.7), makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (V2C) - kuňka ohnivá (Bombina bombina); liniové 

porosty listnáčů (X13) - páchník hnědý (Osmoderma eremita). 

Část silněji zamokřených lučních pozemků podléhá expanzivnímu šíření dřevinných náletů a 

vyžadovaly by alespoň periodickou likvidaci těchto náletů a občasné pokosení. Porosty plavínu 

v rybníku Šnejdlík jsou velmi citlivé na režim rybářského obhospodařování rybníka. Vyžadují 

extenzivní způsob hospodaření s nízkou rybí obsádkou, s vyloučeným nebo silně omezeným hnojením 

a přikrmováním. Pro oba živočišné druhy, jež jsou předmětem ochrany, je rizikovým faktorem 

používání biocidů. Prostředí výskytu kuňky ohnivé je ohroženo sukcesí (zarůstání náletem dřevin a 

zazemňování tůní) na bývalém vojenském cvičišti a zakládáním divokých skládek. Na výskyt 

páchníka má negativní vliv odstraňování nemocných a padlých stromů, vypalování a sanace 

stromových dutin. 
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4.1 ZHODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ 

 

Naturové hodnocení předložené koncepce bylo prováděno metodou ex ante (tedy v průběhu 

zpracování samotné koncepce). Podklady dodané zadavatelem v podobě celého dokumentu a 

spoluúčast při jeho přípravě jsou dostatečné pro provedení hodnocení. Vzhledem k tomu, že část 

opatření je spíše systémových a nemají fyzický průmět do území a ani u opatření s  průmětem v území 

neznáme jejich konkrétní podobu (především lokalizaci apod.), není možné v těchto případech provést 

hodnocení dostatečně podrobně pro konkrétní předměty ochrany. Z tohoto důvodu je u některých z 

těchto opatření (aktivit) nutné doporučit provedení hodnocení dle § 45i ZOPK na úrovni realizace 

konkrétních záměrů. 

 

4.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA SOUSTAVU NATURA 2000 

 

4.2.1 Způsob hodnocení 

 

Předložená koncepce obsahuje řadu opatření, které jsou rozděleny do tří dílčích prioritních oblastí a na 

ně navazujících specifických cílů. Nejprve jsou tabulkově hodnocena navržená opatření po 

jednotlivých prioritních oblastech a specifických cílech se souhrnným doprovodným komentářem, 

poté jsou pod tabulkami v kpt. 4.2.6 uvedeny podrobnější informace o jednotlivých opatřeních.  

Hodnocení je provedeno na škále od -2 do +2, tak, jak uvádí Metodika MŽP pro hodnocení 

významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů: 

 

Tab. 2:  Popis hodnocení opatření koncepce 

Hodnota Termín Popis 

-2 Významný 

negativní 

vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK - Vylučuje schválení koncepce 

obsahující takto vyhodnocené úkoly (záměry) (resp. koncepci je možné 

schválit pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)  

Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 

podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 

druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla 

možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu, záměru, opatření atd.). 

4. HODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVL A PO 
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Hodnota Termín Popis 

-1 Mírně 

negativní 

vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv - nevylučuje schválení koncepce.  

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo 

do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej dále snížit navrženými 

zmírňujícími opatřeními.  

0 Nulový vliv Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv. 

+1 Mírně pozitivní 

vliv 

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu 

nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný 

pozitivní 

vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do 

biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  

? Vliv nelze 

hodnotit 

Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) není možné 

hodnotit její vlivy.  

 

 

4.2.2 Prioritní oblast 1 – Rozvoj dopravy 

 

Specifický cíl Č. opatření Opatření Hodnocení Komentář  

SC 1.1 - Snížit negativní 

vlivy dopravy v území, 

zvýšit plynulost a 

zkapacitnit dopravu s 

preferencí hromadné a 

nemotorové dopravy 

1.1.1. Zavedení systému 

dopravně závislého 

řízení dopravy 

0 Opatření se zabývá řídícími, 

informačními a 

bezpečnostními systémy s 

minimálními územními 

nároky. Opatření nebude mít 

na PO a EVL žádný vliv.  

1.1.2 Rozvoj a zkvalitnění 

dopravní infrastruktury 

pro zlepšení dopravní 

dostupnosti a 

prostupnosti území 

včetně dopravu v klidu 

0 Opatření se soustředí na 

budování vnitřních 

propojovacích silničních 

komunikací a různých typů 

parkovišť v sídlech či v jejich 

bezprostřední blízkosti, 

opatření by na PO a EVL 

nemělo mít žádný vliv. 

1.1.3 Zlepšení podmínek pro 

alternativní způsoby 

dopravy a jejich 

popularizace 

0/? Opatření zahrnuje budování 

nových cyklostezek, vzhledem 

k současné husté síti 

cyklostezek v území EVL a 

PO existuje malá 

pravděpodobnost budování 

nových cyklostezek právě v 

těchto oblastech, vliv opatření 

je silně závislý na lokalizaci. 

1.1.4 Podpora využívání a 

rozvoje městské 

hromadné a příměstské 

dopravy a dopravní 

obslužnosti města 

1 Opatření se týká modernizace 

a ekologizace veřejné dopravy 

s minimálními územními 

nároky, opatření si mj. klade 

za cíl snížit množství emisí 

z dopravy, toto opatření může 
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Specifický cíl Č. opatření Opatření Hodnocení Komentář  

mít na PO a EVL mírně 

pozitivní vliv. 

SC 1.2 - Zlepšit územní 

mobilitu prostřednictvím 

rozvoje silniční 

infrastruktury, jejímž 

prostřednictvím dojde ke 

zlepšení průjezdnosti 

městem a územím IPRÚ 

1.2.1 Vybudování 

obchvatových 

komunikací (části 

městského obchvatu) 

0/? Opatření se zabývá 

budováním a rekonstrukcí  

silnic/obchvatů, vliv opatření 

je silně závislý na lokalizaci 

opatření. Uvedené příklady v 

rámci opatření mající pro 

životní prostředí zásadní vliv  

- severní spojka Čes. Bud., 

části připravované dálnice D3 

apod. jsou situovány mimo 

území PO a EVL. 

1.2.2 Vybudování 

infrastruktury k 

překonání přírodních a 

technických bariér 

1 Opatření je vázáno na 

frekventované komunikace, 

spočívá v budování nových 

prvků - mosty, lávky, 

ekodukty, podchody apod. 

V případě vybudování 

vhodných migračních objektů 

by opatření mohlo mít na 

migrující druhy živočichů 

v PO a EVL pozitivní vliv. 

 

 

4.2.3 Prioritní oblast 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti a vzdělávání v území 

 

Specifický cíl Č. opatření Opatření Hodnocení Komentář  

SC 2.1 - Rozvinout a 

posílit infrastrukturní a 

materiální kapacity pro 

vzdělávání na všech 

stupních s cílem lepší 

uplatnitelnosti pracovní 

síly 

2.1.1 Vybudování 

infrastruktury pro 

vzdělávání technických 

a přírodovědných oborů 

na ZŠ a MŠ 

0 Opatření se mj. zabývá 

výstavbou nové infrastruktury 

pro vzdělávání. Při 

předpokladu výstavby nových 

objektů ve vymezených 

zastavěných a zastavitelných 

částech území lze uvést, že 

opatření by nemělo mít na 

celistvost a předměty ochrany 

území Natura 2000 žádný vliv.  

2.1.2 Vybudování 

infrastruktury pro 

vzdělávání technických 

a přírodovědných oborů 

na SŠ, VOŠ a VŠ 

0 Opatření se mj. zabývá 

výstavbou nové infrastruktury 

pro vzdělávání. Při 

předpokladu výstavby nových 

objektů ve vymezených 

zastavěných a zastavitelných 

částech území lze uvést, že 

opatření nebude mít na 

celistvost a předměty ochrany 

území Natura 2000 žádný vliv.  

2.1.3 Rozšíření kapacity 

předškolních zařízení s 

cílem zvýšit účast na 

vzdělávání v raném 

věku, jako základ pro 

budoucí vzdělávání 

0 Opatření se mj. zabývá 

výstavbou nové infrastruktury 

pro vzdělávání. Při 

předpokladu výstavby nových 

objektů ve vymezených 

zastavěných a zastavitelných 

částech území lze uvést, že 
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Specifický cíl Č. opatření Opatření Hodnocení Komentář  

opatření nemůže mít na 

celistvost a předměty ochrany 

území Natura 2000 žádný vliv.  

2.1.4 Zlepšení materiálních 

podmínek pro rozvoj 

vzdělávání dětí a žáků 

se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

a podpora inkluzivního 

vzdělávání 

0 Opatření se mj. zabývá 

výstavbou nové infrastruktury 

pro vzdělávání. Při 

předpokladu výstavby nových 

objektů ve vymezených 

zastavěných a zastavitelných 

částech území lze uvést, že 

opatření nebude mít na 

celistvost a předměty ochrany 

území Natura 2000 žádný vliv.  

2.1.5 Rozvoj výzkumných 

infrastruktur a 

materiálních kapacit pro 

vědu, výzkum a inovace 

a jejich vyšší uplatnění 

v praxi 

0 Opatření se mj. zabývá 

výstavbou nové infrastruktury 

pro vzdělávání. Při 

předpokladu výstavby nových 

objektů ve vymezených 

zastavěných a zastavitelných 

částech území lze uvést, že 

opatření nebude mít na 

celistvost a předměty ochrany 

území Natura 2000 žádný vliv.  

SC 2.2 - Zvýšit kvalitu 

vzdělávání v území IPRÚ 

2.2.1 Podpora začínajících 

pedagogů při nástupu do 

praxe 

0 Opatření zabývající se 

podporou začínajících 

pedagogů bez územního 

průmětu nebude mít na PO a 

EVL žádný vliv. 

2.2.2 Zlepšení kreativity a 

inovace výuky různými 

formami dalšího 

vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků 

0 Opatření zabývající se dalším 

vzděláváním pedagogů bez 

územního průmětu nebude mít 

na PO a EVL žádný vliv. 

2.2.3 Podpora vědeckých 

popularizačních 

programů 

0 Opatření se mj. zabývá 

budováním a rozvojem 

návštěvnických a 

demonstračních center. V 

případě potřeby výstavby 

nových objektů lze 

předpokládat jejich situování 

ve vymezených zastavěných a 

zastavitelných částech území. 

Opatření by nemělo mít na 

celistvost a předměty ochrany 

území Natura 2000 žádný vliv. 

SC 2.3 - Posílit 

konkurenceschopnost 

pracovních sil v území 

IPRÚ optimalizací vazeb 

mezi systémem 

vzdělávání a trhem práce 

2.3.1. Slaďování rodinných 

potřeb zaměstnanců a 

zaměstnavatelů 

0 Opatření se týká úprav 

pracovních úvazků bez 

územního průmětu, opatření 

nebude mít na PO a EVL žádný 

vliv. 

2.3.2 Organizace spolupráce 

všech stupňů 

vzdělávacího systému v 

rámci ORP 

0 Opatření se týká užší 

spolupráce mezi subjekty škol a 

školských zařízení, opatření 

nebude mít na PO a EVL žádný 

vliv. 

2.3.3 Optimalizace vazeb 

mezi trhem práce a 

0 Opatření se zabývá 

zefektivněním pracovního trhu, 
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Specifický cíl Č. opatření Opatření Hodnocení Komentář  

zaměřením vzdělávací 

nabídky a jejich 

vzájemná spolupráce 

včetně celoživotního 

učení 

opatření nebude mít na PO a 

EVL žádný vliv. 

2.3.4 Monitoring stavu 

vzdělanosti na všech 

úrovních  

0 Opatření týkající se 

monitoringu stavu vzdělanosti 

a poradenské a informační 

činnosti bez územního průmětu 

nebude mít na PO a EVL žádný 

vliv. 

2.3.5 Rozvoj výukových 

laboratoří a aplikace 

výsledků výzkumu do 

vzdělávání  

0 Opatření se mj. zabývá 

rozvojem laboratoří, odborných 

učeben apod. V případě 

potřeby výstavby nových 

objektů lze předpokládat jejich 

situování ve vymezených 

zastavěných a zastavitelných 

částech území. Opatření by 

nemělo mít na celistvost a 

předměty ochrany území 

Natura 2000 žádný vliv. 

 

 

4.2.4 Prioritní oblast 3 – Environmentální udržitelnost 

 

Specifický cíl Č. opatření Opatření Hodnocení Komentář  

SC 3.1 - Vybudovat 

efektivní integrovaný 

systém pro nakládání s 

odpady v území IPRÚ 

3.1.1 Prevence vzniku odpadů -1 Opatření se mj. soustředí na 

omezení vznikajícího množství 

odpadů, zavádění moderních 

technologií produkujících 

menší množství odpadů, 

osvětovou činnost. 

Problematičtější je zmíněná 

potenciální výstavba zařízení 

pro energetické využívání 

odpadů. Ačkoli emise 

znečišťujících látek jsou ze 

spaloven odpadů podlimitní a 

pečlivě hlídané, mohou mít 

potenciálně negativní vliv na 

některé z předmětů ochrany. 

Významnější vliv nelze 

předpokládat. 

3.1.2 Zpracování odpadu pro 

recyklaci 

0 Opatření se zabývá 

efektivnějším zpracováním 

odpadů. Opatření nebude mít 

na PO a EVL. 

3.1.3 Využití odpadu -1 Opatření se mj. soustředí na 

zlepšení využitelnosti odpadů 

tříděním, kompostováním, 

energetickým využíváním 

odpadů či fermentací. Při 

předpokladu výstavby nových 

ploch a objektů ve vymezených 
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Specifický cíl Č. opatření Opatření Hodnocení Komentář  

zastavěných a zastavitelných 

částech území by opatření 

nemělo mít na území Natura 

2000 žádný vliv. Otázkou je 

potenciální výstavba zařízení 

pro energetické využívání 

odpadů. Ačkoli emise 

znečišťujících látek jsou ze 

spaloven odpadů podlimitní a 

pečlivě hlídané, mohou mít 

potenciálně negativní vliv na 

některé z předmětů ochrany. 

Významnější vliv nelze 

předpokládat. 

3.1.4 Svoz odpadu 0 Součástí opatření je výstavba 

nových potřebných sběrných 

dvorů a skladů komunálního 

odpadu. Nelze předpokládat 

situování opatření mimo 

vymezené zastavěné a 

zastavitelné části území, 

opatření by nemělo mít na PO a 

EVL žádný vliv. 

SC 3.2 - Zvýšit kvalitu 

životního prostředí s 

důrazem na prevenci 

povodňového rizika 

3.2.1 Organizační a formální 

opatření prevence proti 

povodním 

0 Opatření jsou organizačního a 

přípravného charakteru, na 

území PO a EVL nebudou mít 

žádný vliv. 

3.2.2 Zajištění a výstavba 

opatření protipovodňové 

ochrany 

0/? Opatření může mít potenciálně 

negativní vliv na PO a EVL 

závislých na zachování 

stávajícího vodního režimu 

(většina území Natura 2000 

v rámci zájmového území), 

dopad opatření je silně závislý 

na charakteru a především 

lokalizaci konkrétních opatření. 

Vzhledem k tomu, že 

lokalizace a charakter úprav 

není znám, nelze vliv opatření 

jednoznačně vyhodnotit. 

 

 

4.2.5 Vyhodnocení potenciálních negativních vlivů koncepce na EVL 

 

Z tabulek uvedených výše vyplývá, že některá z opatření uvedených v koncepci mohou mít 

potenciálně negativní vliv, a to v případě jejich zásahu do lokalit či lokalizace v jejich bezprostřední 

blízkosti. Koncepce podrobně nespecifikuje lokalizaci jednotlivých opatření, tudíž nelze přesně 

stanovit, zda opatření, která byla hodnocena, budou mít skutečně negativní vliv. Shrnutí těchto 

opatření uvádí následující tabulka. 

 

Tab. 3:  Opatření, která mohou mít potenciálně negativní vliv na dotčené lokality 
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Č. 

opatření 

Opatření Hodnocení Komentář  

1.1.3 Zlepšení podmínek 

pro alternativní 

způsoby dopravy a 

jejich popularizace 

0/? Opatření zahrnuje budování nových cyklostezek, vzhledem 

k současné husté síti cyklostezek v území EVL a PO existuje 

malá pravděpodobnost budování nových cyklostezek právě v 

těchto oblastech, vliv opatření je silně závislý na lokalizaci. 

1.2.1 Vybudování 

obchvatových 

komunikací (části 

městského obchvatu) 

0/? Opatření se zabývá budováním a rekonstrukcí  

silnic/obchvatů, vliv opatření je silně závislý na lokalizaci 

opatření. Uvedené příklady v rámci opatření mající pro 

životní prostředí zásadní vliv  - severní spojka Čes. Bud., 

části připravované dálnice D3 apod. jsou situovány mimo 

území PO a EVL. 

3.1.1 Prevence vzniku 

odpadů 
-1 Opatření se mj. soustředí na omezení vznikajícího množství 

odpadů, zavádění moderních technologií produkujících 

menší množství odpadů, osvětovou činnost. Problematičtější 

je zmíněná potenciální výstavba zařízení pro energetické 

využívání odpadů. Ačkoli emise znečišťujících látek jsou ze 

spaloven odpadů podlimitní a pečlivě hlídané, mohou mít 

potenciálně negativní vliv na některé z předmětů ochrany. 

Významnější vliv nelze předpokládat. 

3.1.3 Využití odpadu -1 Opatření se mj. soustředí na zlepšení využitelnosti odpadů 

tříděním, kompostováním, energetickým využíváním odpadů 

či fermentací. Při předpokladu výstavby nových ploch a 

objektů ve vymezených zastavěných a zastavitelných 

částech území by opatření nemělo mít na území Natura 2000 

žádný vliv. Otázkou je potenciální výstavba zařízení pro 

energetické využívání odpadů. Ačkoli emise znečišťujících 

látek jsou ze spaloven odpadů podlimitní a pečlivě hlídané, 

mohou mít potenciálně negativní vliv na některé z předmětů 

ochrany. Významnější vliv nelze předpokládat. 

3.2.2 Zajištění a výstavba 

opatření 

protipovodňové 

ochrany 

0/? Opatření může mít potenciálně negativní vliv na PO a EVL 

závislých na zachování stávajícího vodního režimu (většina 

území Natura 2000 v rámci zájmového území), dopad 

opatření je silně závislý na charakteru a především lokalizaci 

konkrétních opatření. Vzhledem k tomu, že lokalizace a 

charakter úprav není znám, nelze vliv opatření jednoznačně 

vyhodnotit. 

 

Opatření 1.1.3 se mj. týká výstavby cyklostezek. Téměř všemi PO a EVL v zájmovém území vedou 

v současnosti cyklostezky. Je tedy otázkou, zda budou nové cyklostezky trasovány přes území Natura. 

Pokud by k tomu došlo, měly by být využity stávající zpevněné i nezpevněné cesty, či by trasa měla 

vést po hranici PO či EVL. Pokud by toho bylo dosaženo, opatření by mělo na PO a EVL minimální 

vliv. Opatření je silně závislé na lokalizaci, negativní vliv opatření na území Natura 2000 lze očekávat 

v případě výstavby cyklostezek přes lokality předmětů ochrany PO a EVL, v takovém případě mohou 

být cyklostezky zdrojem negativních vlivů (rušení, narušení biotopů ...) pro některé evropsky 

významné druhy a biotopy. Záměr v takovémto případě musí být posuzován zvlášť dle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb. v platném znění. 

Opatření 1.2.1 týkající se vybudování obchvatových komunikací mohou mít na PO a EVL negativní 

vliv v případě výstavby silnice přes PO a EVL a v případě výstavby frekventované silnice do 

bezprostřední blízkosti PO a EVL. Rušivý účinek frekventovaných komunikací je druhově selektivní, 
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fragmentační účinek však nikoli. V případě zásahu či bezprostřední blízkosti do PO či EVL by měl být 

záměr posuzován zvlášť dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

Opatření 3.1.1 a 3.1.3 se týkají prevence vzniku a využití odpadů. K tomu má sloužit série opatření 

zajišťující zefektivnění odpadového hospodaření. Při předpokladu výstavby nových ploch a objektů 

ve vymezených zastavěných a zastavitelných částech území by opatření neměla mít na území Natura 

2000 žádný vliv. Opatření se mj. zabývají energetickým využitím odpadů, tedy vybudováním zařízení 

pro spalování odpadů. Problémem těchto zařízení jsou emise znečišťujících látek, jako jsou např. 

oxidy dusíku, síry či těžké kovy, ačkoli množství vypouštěných látek ze spaloven bývá podlimitní. 

Potenciálně mohou mít emise znečišťujících látek negativní vliv na předměty ochrany. Konkrétní 

záměr na energetické využití odpadů by měl být posuzován zvlášť dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

v platném znění. 

Opatření 3.2.2 Zajištění a výstavba opatření protipovodňové ochrany může mít na PO a EVL negativní 

vliv v případě zásahu do stávajícího vodního režimu, především v územích silně závislých na 

současném chodu vodního režimu (většina EVL v zájmovém území). Opatření je silně vázáno na 

lokalizaci a charakter záměrů. Opatření může zahrnovat i záměry revitalizačního charakteru, které by 

na PO a EVL mohly mít pozitivní vliv. Konkrétní záměry, v případě potenciálního ovlivnění 

celistvosti a předmětů ochrany v území, by měly být posuzovány zvlášť dle § 45i zákona č. 114/1992 

Sb. v platném znění. 
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4.3 POSOUZENÍ VLIVŮ KUMULATIVNÍCH A SYNERGICKÝCH 

 

Koncepce je v souladu se strategickými dokumenty na úrovni kraje, ČR a EU a má vazbu na již 

existující místní koncepční dokumenty. Návrhy z místních koncepčních dokumentů jsou do koncepce 

zahrnuty, včetně návrhů opatření, které by na EVL mohly mít negativní vliv. U dané koncepce 

v předkládané obecné rovině tedy nebyly identifikovány žádné pozitivní ani negativní kumulativní 

vlivy mezi předkládanou koncepcí a koncepcemi výše zmíněnými. Synergické vlivy nelze vzhledem 

k nejistému územnímu průmětu předjímat.  

Vzhledem k neznámé lokalizaci konkrétních opatření nelze dané vlivy v rámci koncepce hodnotit. Je 

potřeba upozornit na možnost negativních kumulativních nebo synergických vlivů v případě 

potenciálně rizikových opatření (viz výše), které by zasahovaly do EVL či jejich bezprostřední 

blízkosti. Zkoumání těchto vazeb by mělo proběhnout na podrobnější úrovni konkrétních záměrů. 

 

4.4 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT A DOPORUČENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ 

NA SOUSTAVU NATURA 2000 

 

Koncepce je předložena jako jednovariantní. Zahrnuje řadu opatření, u kterých však není znám 

konkrétní územní průmět. Dle výše uvedeného hodnocení nelze předpokládat, že realizací koncepce 

dojde k negativnímu ovlivnění soustavy Natura 2000. V rámci hodnocení bylo identifikováno pět 

opatření, které mohou být pro soustavu Natura 2000 potenciálně rizikové – cyklostezky, nové 

dopravní komunikace, zařízení k energetickému využití odpadů a protipovodňová opatření. Konkrétní 

míra těchto vlivů však není identifikovatelná, neboť bude záviset na konkrétní lokalizaci realizace 

opatření a také charakteru opatření (protipovodňová opatření).  

Na základě posouzení i tak můžeme předpokládat, že tyto potenciální vlivy, na které bylo upozorněno, 

nebudou významně negativní, případně budou vyřešeny v rámci standardního procesu tvorby 

územního plánu a jeho posouzení z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 nebo na úrovni posouzení 

konkrétního záměru dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  

U budoucích záměrů, u kterých nebude stanoviskem orgánu ochrany přírody vyloučen možný 

významný vliv na soustavu Natura 2000, budou dané záměry předmětem samostatného posouzení dle 

§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  
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Předmětem hodnocení byla koncepce „Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice“. Tato 

koncepce obsahuje 3 hlavní prioritní oblasti, které jsou rozpracovány do dílčích specifických cílů a 

opatření. Pro bližší specifikaci jsou v rámci jednotlivých opatření uvedeny typové projekty.  

Hodnocena byla „opatření“, která jsou nejkonkrétnějším výstupem strategie. Většina opatření byla 

vyhodnocena jako neutrální, bez vlivu na celistvost lokalit a předměty ochrany soustavy Natura 2000. 

Jednalo se buď o opatření nehmotného charakteru s minimálním územním průmětem, nebo o opatření 

koncentrovaná do blízkosti sídel.  

U dvou opatření byl vyhodnocen mírně pozitivní přínos pro lokality Natura, a to u opatření 

zabývajícím se snížením množství emisí z dopravy (opatření 1.1.4) a u opatření zahrnujícím výstavbu 

migračních objektů (opatření 1.2.2).  

U pěti opatření/aktivit nelze vyloučit potenciální negativní vliv na soustavu Natura 2000 (viz výše). 

Konkrétní záměry, které budou vycházet z daných opatření, by měly být předmětem samostatného 

posouzení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro opatření lze formulovat 

obecná doporučení zmírňující negativní vliv, jedná se o následující: 

 

 Opatření 1.1.3 – v případě potřeby realizace nových cyklostezek přes EVL je žádoucí využít 

stávajících zpevněných i nezpevněných cest, či trasovat mimo území předmětů ochrany.  

 Opatření 1.2.1 – v případě trasování nových komunikací přes EVL a PO se vyhnout územím 

předmětů ochrany, trasovat komunikaci tak, aby byla zachována co největší efektivní plocha 

nefragmentované oblasti v rámci PO a EVL. V případě situování komunikace do 

bezprostřední blízkosti EVL by bylo vhodné pro dosažení co nejmenšího rušivého vlivu 

vypracovat konkrétní opatření ke snížení negativního působení v rámci hodnocení dle § 45i. 

 Opatření 3.1.1 a 3.1.3 – v případě výstavby zařízení na energetické využití odpadů budou 

vlivy emisí řešeny pomocí rozptylové studie a na základě ní bude posouzena míra vlivu 

daného technického řešení na předměty ochrany PO a EVL v rámci posouzení dle § 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny.   

 Opatření 3.2.2 – s ohledem na předměty ochrany je nutné minimalizovat negativní zásahy do 

vodního režimu a záměry směřovat mimo území PO a EVL. V případě nutného zásahu 

do území Natura 2000 je potřeba konzultovat návrh záměru s příslušným orgánem ochrany 

přírody. 

 

5. ZÁVĚR A DOPORUČENÁ ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ 
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Na základě výše uvedených skutečností lze jednoznačně konstatovat, že: 

předložená koncepce ani jednotlivé opatření (záměry) v ní uvedené nemá významně negativní 

vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v rámci 

soustavy Natura 2000.       

 

Současně vzhledem k charakteru, měřítku, podrobnosti a obecnosti řady opatření obsažených 

v koncepci nelze pro některé z těchto opatření provést objektivní hodnocení vlivu na soustavu Natura 

2000.  
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EVL  Evropsky významná lokalita 

IPRÚ  Integrovaný plán rozvoje území 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

PO  Ptačí oblast 

SEA  Strategic environmental assessment (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí) 

ZOPK  Zákon o ochraně přírody a krajiny 

6. POUŽITÉ ZKRATKY 
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