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A. ÚVODNÍ ČÁST 
 
A.1. Důvody pro zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny 
 
1. Zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny pro území jednotlivých krajů 

vyplývá z § 77a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů.  
„Kraje zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce a strategie 
ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo 
chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku 
nebo jejich ochranné pásmo“.  

2. Koncepce ochrany přírody a krajiny bude sloužit Jihočeskému kraji jako podklad 
pro vytváření vlastní vize stavu a užívání krajiny (ochrana a vytváření ekologicky 
stabilní krajiny, pro zachování, resp. zvyšování, biologické a krajinné rozmanitosti 
a trvale udržitelného rozvoje). 

3. Koncepce ochrany přírody a krajiny bude sloužit Krajskému úřadu Jihočeského 
kraje a dalším úřadům jako podklad pro výkon státní správy v ochraně přírody a 
krajiny (sjednocení, zjednodušení a zprůhlednění výkonu přenesené působnosti 
v ochraně přírody a krajiny). 

 
 
 
A.2. Cíle koncepce ochrany přírody a krajiny 
 
Cílem koncepce ochrany přírody a krajiny byly zadavatelem stanoveny takto:  
 
1. Analýza současného stavu přírody a krajiny na území Jihočeského kraje 

(krajina, ekosystémy, fauna, flóra) 
2. Analýza současného stavu legislativní ochrany přírody a krajiny na území 

Jihočeského kraje 
(zvláštní ochrana jednotlivých složek přírody a krajiny, Natura 2000, přírodní 
parky, ÚSES, registrované VKP, památné stromy) 

3. Analýza kompetencí a možností Jihočeského kraje a ostatních subjektů v oblasti 
ochrany přírody a krajiny 
(možnosti realizace opatření a projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, 
zastoupení ochrany přírody a krajiny v sektorových politikách kraje) 

4. Analýza ekonomického rámce ochrany přírody a krajiny 
(možnosti financování opatření a projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny). 

5. Komplexní vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny na území Jihočeského 
kraje 
(prioritní problémy, možné vývojové trendy, formulace východisek nedostatky ve 
znalostech) 

6. Formulace cílů ochrany přírody a krajiny 
(krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé cíle) 
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7. Stanovení nástrojů a opatření k naplnění cílů 
(nástroje a opatření pro jednotlivé sektory: lesní hospodářství, zemědělství, vodní 
hospodářství, turistika a rekreace, doprava, ochrana nerostného bohatství a těžba 
nerostných surovin, územní plánování) 

 
Výstupem zpracování Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje budou 
následující materiály: 
 
1. Otevřený systém ochrany přírody na území Jihočeského kraje v prostředí GIS 
2. Textová část Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje 
3. Grafická část Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje (tištěná 

verze) 
4. Grafická část Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje (digitální 

verze) 
5. Barevná publikace 
6. Souhrn obsahující nejvýznamnější výstupy 
 
 
 
A.3. Harmonogram prací 
 
Zpracování Koncepce ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje je ve smlouvě 
o díle rozděleno do tří etap: 
 
I. etapa 
Zpracování analytické části 
 

30.11.2006 

II. etapa 
Zpracování návrhové části 
 

9 měsíců ode dne 
převzetí I. etapy 

III. etapa 
Zpracování informačních výstupů  
 

3 měsíce ode dne 
převzetí II. etapy 
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