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1. POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO 
KRAJE 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje byly pořízeny na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, v tehdejším znění. O vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo 
Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011 pod číslem usnesení 293/2011/ZK-26 a jsou účinné ode dne 7. 11. 2011. První aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválena dne 18. 12. 2014 a nabyla 
účinnosti dne 6. 1. 2015, tzn., že nabyla účinnosti před schválením a účinností Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR.  
Z 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byly po společném jednání vyčleněny záměry Ee38 a Ee39, které 
byly řešeny 2. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 2. aktualizace byla vydána 17. 12. 2015 a nabyla 
účinnosti dne 6. 1. 2016. Tato aktualizace, stejně jako 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která byla 
taktéž vydána 17. 12. 2015 a nabyla účinnosti dne 6. 1. 2016, byla v době vydání aktualizované politiky územního rozvoje 
(schválené Vládou ČR dne 15. 4. 2015, závazné ode dne 17. 4. 2015) ve vysokém stupni rozpracovanosti, proto kompletně 
Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky nezohlednila.  

 
Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich 3. aktualizace, byl zpracován na 
základě ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „stavební zákon“) a § 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (dále též jen „vyhláška“).  
V § 42 odst. 3 stavebního zákona je stanoveno, že krajský úřad předloží zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let po vydání 
zásad územního rozvoje nebo jejich poslední aktualizace zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období. V souladu s tímto 
ustanovením a dále i s ohledem na ustanovení § 41 odst. 4 stavebního zákona, ve kterém je stanovena povinnost uvést zásady 
územního rozvoje do souladu s následně vydanou politikou územního rozvoje, přistoupil odbor regionálního rozvoje, územního 
plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále též jen „pořizovatel“) jako pořizovatel zásad územního 
rozvoje, ke zpracování v pořadí druhé zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Pořizovatel přitom 
s ohledem na skutečnost, že v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje je nutno reagovat na změny vyvolané změnou 
právních předpisů a schválení nových koncepčních dokumentů (zrušení kategorie rychlostních komunikací, změna hranic 
vojenského újezdu, vznik nové obce na území kraje, schválení Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje na období 
2016 - 2025 apod.) nevyužil zjednodušení dle § 42 odst. 6 stavebního zákona, které umožňuje v případě uvedení zásad 
územního rozvoje do souladu s nadřazenou dokumentací nepořizovat zprávu o uplatňování.   
 
Návrh zprávy byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., v platném znění, ve které je stanoven výčet kapitol, které 
zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje musí povinně obsahovat. V návrhu této zprávy vycházel pořizovatel při 
hodnocení uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v uplynulém období především z platné Politiky územního 
rozvoje ČR, z písemně do doby zpracování návrhu zprávy uplatněných požadavků obcí a občanů, z jednání s dotčenými 
orgány, z vytipovaných problémů k řešení v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje, v rozsahu, ve kterém byly 
evidovány v územně analytických podkladech Jihočeského kraje a z vlastních poznatků, získaných při aplikaci zásad. 

 
Návrh zprávy byl v souladu s ustanovením § 42 odst. 1 stavebního zákona zaslán ke konzultaci obcím na území Jihočeského 
kraje, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu životního prostředí, příslušnému orgánu ochrany přírody, sousedním krajům 
a dotčeným orgánům s možností vyjádřit se k návrhu zprávy. Požadavky obcí, zaslané pořizovateli v rámci konzultací byly 
vyhodnoceny a zahrnuty do zprávy o uplatňování ZÚR (viz kapitola D). Požadavky dotčených orgánů a veřejnosti zaslané 
pořizovateli v rámci konzultací byly vyhodnoceny a zahrnuty do příslušných částí zprávy o uplatňování ZÚR dle přílohy č. 1  
a přílohy č. 2 zprávy. Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje ve svém stanovisku 
ze dne 17. 5. 2016 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění konstatoval, že 
připravovaná aktualizace nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského 
úřadu Jihočeského kraje. Totéž konstatovala Správa národního parku Šumava ve svém stanovisku ze dne 13. 5. 2016 pro 
území Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Ministerstvo 
životního prostředí ve svém stanovisku čj. 28155/ENV/16 ze dne 20. 5. 2016 podle ustanovení § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí“), požadovalo posouzení návrhu 4. aktualizace ZÚR z hlediska vlivů na životní prostředí. Vzhledem ke skutečnosti, 
že svá stanoviska podle § 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění, neuplatnily všechny dotčené orgány, oslovil je pořizovatel 
dodatečně.  
 
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla projednána a schválena Zastupitelstvem Jihočeského 
kraje dne 22. 9. 2016 pod č. usnesení 404/2016/ZK-25 . 
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Po schválení zprávy o uplatňování byly na podnět oprávněných investorů pořízeny a schváleny 5. a 6. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje. 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne  
9. března 2017, 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dne 9. března 2018. 
 
Na podkladě schválené zprávy o uplatňování bylo přistoupeno k zpracování aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje, která aktualizuje Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 1., 2., 3., 5., a 6. aktualizace.  
 
Zodpovědným projektantem 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je ing. arch. Ludmila Šnejdová, 
autorizovaný architekt, ve spolupráci s ing. Štěpánem Lukschem a ing. Věrou Třískovou. Hodnocení vlivu 4. aktualizace Zásad 
územního rozvoje na životní prostředí bylo na základě výběrového řízení zpracováno firmou EIA Servis s.r.o. České 
Budějovice. Odpovědnou úřední osobou za pořízení 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je ing. Daniela 
Řežábková. 
 
Jako podklad pro aktualizaci ZÚR byly Jihočeským krajem, popř. ve spolupráci s Jihočeským krajem pořízeny nové podklady, 
a to:  

- Aktualizace Plánu územního systému ekologické stability Jihočeského kraje; 
- Studie proveditelnosti obchvatu obce Stachy a Zdíkovec, silnice II/145; 
- Studie proveditelnosti východního obchvatu Horní Pěny, silnice II/128; 
- Studie proveditelnosti dopravního řešení silnice II/154 v průtahu města Třeboň - vyřešení dopravně závadného místa 

na hrázi rybníka Svět, vedení pěších a cyklistů v souběhu se silnicí II/154; 
- Dokumentace pro územní řízení: I_20 České Budějovice - Severní spojka; 
- Územní studie Lipensko - odstranění disparit rozvoje území a nastartování rozvoje oblasti Lipenska; 
- Územní studie průmyslové zóny letiště České Budějovice; 
- Studie „Jižní obchvat Dolního Bukovska“; 

 
v době zpracování návrhu pro společné jednání pak byly rozpracovány: 

- Územní studie krajiny Jihočeského kraje. 
 
Jako podklad pro zpracování návrhu aktualizace ZÚR pak sloužily i další oborové dokumenty, studie, metodiky a strategie 
regionálního nebo republikového významu zpracované, popř. aktualizované, v době od schválení zprávy o uplatňování. Jako 
příklad uvádíme např.: 

- Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest – prověření územních nároků pro vodní cestu v úseku Třebenice – 
České Budějovice na Vltavě; 

- Národní plány povodí (Labe, Dunaj), plány pro zvládání povodňových rizik (v povodí Labe, v povodí Dunaje), plány 
dílčího povodí (Horní Vltavy, Dyje); 

- Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje na období 2016 - 2025; 
- Koncepce vězeňství do roku 2025; 
- Územně technická studie „V433 – zdvojení vedení Dasný - Slavětice“; 
- Studie „Optimalizace silnice I/4 v úseku Nová Hospoda – Strážný (st. hranice ČR – SRN)“; 
- Technicko – ekonomická studie „I/20 české Budějovice, Okružní ulice“; 
- Aktualizovaná technická studie „I/23 Kardašova Řečice - obchvat“; 
- Severní obchvat Dačic – varianta s okružními křižovatkami; 
- Studie proveditelnosti východního obchvatu Volar, silnice II/141. 

 

Kapitola bude postupně doplňována dle stavu projednání 

2. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO 
KRAJE PODLE § 40 ODST. 1 A 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Vyhodnocení souladu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje s Politikou 

územního rozvoje ČR 
Povinnost respektovat Politiku územního rozvoje ČR 2008 v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje i v návrhu 

jejich aktualizace vyplývá z ustanovení § 31 odst. 4 stavebního zákona, kde je stanoveno, že politika územního rozvoje je 

závazná pro pořízení zásad územního rozvoje. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje obsahovaly všechny požadavky 

územního rozvoje republikového a mezinárodního významu obsažené v Politice územního rozvoje ČR 2008, které se týkaly 

území Jihočeského kraje. Zásady v souladu s řešením politiky územního rozvoje upřesňovaly a zapracovaly priority územního 

plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, upřesňovaly a vymezovaly rozvojové oblasti a rozvojové osy republikového 

významu, upřesňovaly a vymezovaly specifickou oblast republikového významu a tyto doplňovaly o rozvojové oblasti 
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a rozvojové osy a specifické oblasti nadmístního významu, dále také upřesňovaly a vymezovaly koridory a plochy dopravy 

a technické infrastruktury republikového a mezinárodního významu, které zasahují na území Jihočeského kraje a tyto 

doplňovaly o koridory a plochy dopravy a technické infrastruktury nadmístního významu. Vydanými Zásadami územního 

rozvoje Jihočeského kraje byly respektovány i republikové priority stanovené v kapitole (2) Politiky územního rozvoje ČR 2008. 

Při zpracování 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byly zásady územního rozvoje posouzeny z hlediska 

souladu s prioritami upravenými, popř. doplněnými Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1  

a bylo konstatováno, že na tyto priority není potřeba reagovat úpravou priorit ve výrokové části 4. aktualizace Zásad územního 

rozvoje Jihočeského kraje, neboť v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje jsou již v dostatečné míře a podrobnosti 

absorbovány. 

Návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 

2008 ve znění Aktualizace č. 1 schválenou vládou České republiky 15. 4. 2015. Aktualizace zohledňuje úkoly a priority 

stanovené Politikou územního rozvoje ČR 2008. Výjimku tvoří pouze ty úkoly, které nebyly splněny ze strany ministerstev, jako 

jejich garantů a ty úkoly, které byly schválenou zprávou o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR navrženy v rámci její  

4. aktualizace k vypuštění. 

Priority územního plánování stanovené v kapitole (2) Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 

jsou zpřesněny v jednotlivých kapitolách Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 4. aktualizace následovně: 

Priority uvedené pod body (14), (15), (18), (19), (20), (21), (22), (25), (26), (27), (28), (30), (31) a (32) stanovené v Politice 

územního rozvoje ČR 2008 nebyly v její aktualizaci č. 1 podstatným způsobem měněny. Tyto priority byly zohledněny již  

v 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, v rámci 4. aktualizace byly prověřeny a nebyla shledána potřeba 

jejich úpravy. Proto nebyly ve 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje doplňovány ani jiným způsobem 

upravovány.  

Pod bodem (14a) nově Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 stanovená priorita „Při plánování 

rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při  zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, 

především orné půdy a ekologických funkcí krajiny“ patří mezi základní priority územního plánování kraje, uvedené v kap. a) 

stanovení priorit pro zajištění udržitelného rozvoje území a dále byla naplněna mimo jiné i v kapitole e) stanovení podmínek 

koncepce ochrany a upřesnění přírodních hodnot ZÚR. Tato priorita byla dostatečným způsobem zapracována již v aktuálním 

znění Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, a proto nebylo potřebné ji v rámci 4. aktualizace Zásad územního rozvoje 

Jihočeského kraje měnit.  

Úprava – vypuštění části textu u priority (16) v Politice územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 nemá 

dopad na zpřesnění této priority v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje.  

I nově pod bodem (16a) Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 stanovená priorita „Při územně 

plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který představuje objektivní 

a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek“ byla naplněna již v platných 

Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje a patří mezi základní priority územního plánování kraje, uvedené v kap. a) 

stanovení priorit pro zajištění udržitelného rozvoje území.  

Ani úprava znění republikové priority územního plánování (17) nemá dopad do jejího uplatnění v Zásadách územního rozvoje 

Jihočeského kraje, priorita je v zásadách a jejich aktualizaci naplňována řadou návrhů: Vymezením rozvojových oblastí 

a os s předpoklady dalšího územního rozvoje a posílení hospodářského rozvoje, vytvářením předpokladů pro překonání 

důsledků případných náhlých hospodářských změn v širším zázemí. Pro účelné využití území je stanoven požadavek 

přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce 

a přestavby nevyužívaných objektů (tzv. „brownfields“) a nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území. Priorita (17) 

je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, vymezení ploch 

a koridorů, VPS a VPO.  

Pod bodem (20a) nově Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 stanovená priorita „Vytvářet 
územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny“ patří mezi základní priority územního plánování kraje, uvedené v kap. a) stanovení 
priorit pro zajištění udržitelného rozvoje území a je řešena i v kapitole h). Priorita byla dostatečným způsobem zapracována již 
v aktuálním znění Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, a proto nebylo potřebné ji v rámci 4. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje měnit.  
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Priorita (23) v Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 upraveném znění je naplňována zejména 

v kapitolách: Priority územního plánování, Rozvojové oblasti a osy, Specifické oblasti, Vymezení ploch a koridorů, VPS a VPO 

a v kapitole h). 

Priorita (24) v Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 upraveném znění „Vytvářet podmínky pro 

zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a 

požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba 

dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 

ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 

podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou), byla dostatečným způsobem 

zapracována již v aktuálním znění Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (především v kap. a)), a proto nebylo potřebné 

ji v rámci 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje měnit. 

Pod bodem (24a) nově Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 stanovená priorita „Na územích, 
kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, 
je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky 
pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů“ byla taktéž dostatečným způsobem 
zapracována již v aktuálním znění Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (především v kap. a)), a proto nebylo potřebné 
ji v rámci 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje měnit. 
 
Priorita (29) je naplňována zejména v kapitolách: Priority územního plánování, Rozvojové oblasti a osy, Vymezení ploch 

a koridorů, VPS a VPO a v kapitole h) Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.  

Úkoly pro územního plánování stanovené v jednotlivých kapitolách Politiky územního rozvoje České republiky ve znění 

Aktualizace č. 1 jsou zpřesněny v jednotlivých kapitolách aktualizace následovně: 

Rozvojová oblast a osa republikového významu:  

Územní vymezení rozvojové oblasti OB10 České Budějovice vymezené v kapitole (3) Politiky územního rozvoje České 

republiky ve znění Aktualizace č. 1 zůstává v návrhu aktualizace beze změny, změna územního vymezení nebyla potřebná, 

neboť oblast byla vymezena mimo území ORP Trhové Sviny již v nyní platném znění Zásad územního rozvoje Jihočeského 

kraje. Vymezení rozvojové osy nebylo v Politice územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 měněno. Rovněž 

kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánovaní, byly v Zásadách územního rozvoje 

Jihočeského kraje zohledněny již dříve a stanovené zásady a úkoly reflektují i změny v Politice územního rozvoje České 

republiky ve znění Aktualizace č. 1. 

Specifické oblasti republikového významu:  

Na území Jihočeského kraje je PUR vymezena jedna specifická oblast republikového významu SOB1 Šumava. Územní 

vymezení této oblasti bylo v návrhu aktualizace ponecháno č. 4 beze změny. Došlo pouze k aktualizaci výčtu katastrálních 

území na základě změn, vyplývajících ze zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic 

vojenských újezdů, změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). 

Koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury a další úkoly pro územní plánování: 

Koridor konvenční železniční dopravy C-E551 Praha – Benešov – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Horní 

Dvořiště – hranice ČR (-Linec) vymezený v odst. (85) Politiky územního rozvoje ve znění 1. Aktualizace je v Zásadách 

územního rozvoje Jihočeského kraje vymezen jako záměr s kódem D3 „IV. tranzitní železniční koridor“ a v rámci 4. aktualizace 

ZÚR se jeho vymezení nemění. 

Koridor konvenční železniční dopravy ŽD4 Plzeň – České Budějovice – České Velenice – hranice ČR (-Vídeň) vymezený 

v odst. (92) Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. aktualizace je v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje vymezen 

jako záměr D14 Železnice Plzeň – České Budějovice, v návrhu aktualizace došlo na základě požadavku oprávněného 

investora k vymezení nových úseků D14/4 a D14/5. Nový úsek D14/6 byl vymezen v závislosti na zajištění potřeby koordinace 

s výstavbou dálnice D3 (vlastní zjištění zpracovatele návrhu 4. aktualizace ZÚR). 

Koridor konvenční železniční dopravy ŽD5 Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Velenice – hranice ČR/Rakousko (-

Vídeň) vymezený v odst. (93) Politiky územního rozvoje ČR 2008 byl Politikou územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace 

vypuštěn, neboť se jedná o záměr na území jednoho kraje, nezařazený do sítě TEN – T, který však má regionální (krajský) 

význam, v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje byl proto v rámci 4 aktualizace ze záměrů republikového významu 

přeřazen do záměrů krajského významu. 



11 
 

Koridor dálnice D3 vymezený v odst. (98) Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace je v Zásadách územního 

rozvoje Jihočeského kraje vymezen jako záměr D1 - v návrhu aktualizace došlo na základě požadavku Ministerstva dopravy 

k  úpravě – rozšíření koridoru o plochu pro odpočívku Chotýčany a dále k přiřazení nových úseků z důvodu převedení 

rychlostní silnice R3 v úseku Dolní Třebonín – Kaplice – Dolní Dvořiště – Linec (Rakousko) do kategorie dálnice ve vazbě na 

novelu zákona č.3/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Koridor kapacitní silnice R3 vymezený v odst. (102) Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace v úseku Dolní 
Třebonín – Kaplice – Dolní Dvořiště – Linec (Rakousko) byl v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění  
1. Aktualizace vymezen jako záměr D2 – v návrhu 4. aktualizace zůstává tento koridor z územního hlediska beze změny, došlo 
zde pouze k jeho přiřazení k záměru D3 mezi dálnice, ve vazbě na novelu zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě které byly všechny dosavadní rychlostní silnice přeřazeny mezi dálnice. 
 
Koridor kapacitní silnice R4 vymezený v odst. (107) Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace v úseku Příbram 
– Nová Hospoda (křižovatka se silnicí I/20 severozápadně od Písku) je v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje 
vymezen jako záměr D4 s názvem „Rychlostní silnice R4“ – v návrhu aktualizace došlo k jeho přeřazení mezi dálnice ve vazbě 
na novelu zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě které byly všechny 
dosavadní rychlostní silnice přeřazeny mezi dálnice. Současně byl na základě požadavku oprávněného investora vymezen 
nový úsek D4/2 pro odpočívku Předotice. 
 
Koridor kapacitní silnice S3 vymezený v odst. (112) Politiky územního rozvoje ČR 2008pro silnici I/4 v úseku Nová Hospoda 

(křižovatka se silnicí I/20 severozápadně od Písku) – Strakonice – Vimperk – Strážný – hranice ČR/Německo (-Pasov) byl 

v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje vymezen jako záměr D5 s názvem „Silnice I/4“. S ohledem na skutečnost, 

že koridor byl v 1. Aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR vypuštěn, neboť se jedná o záměr na území jednoho kraje, 

nezařazený do sítě TEN - T, který však má regionální (krajský) význam, byl záměr v rámci 4. aktualizace ze záměrů 

republikového významu přeřazen do záměrů krajského významu.  

Záměr S13 alternativního spojení západní hranice ČR s východem území jižně od D1 vymezený v odst. (122) Politiky 
územního rozvoje ČR 2008 byl Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 upraven na 2 samostatné záměry 
(Plzeň)–D5–Nepomuk–Blatná–Písek–Vodňany–České Budějovice a Písek–Tábor–D3–Pelhřimov–D1. Do 4. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je promítnut jako množina záměrů na silnicích I. třídy I/19, I/20 a I/29 jako záměr 
D89.  

Vodní doprava, záměr VD5, tj. splavnění Vltavy v úseku Třebenice – České Budějovice pro lodě do 300t výtlaku, vymezený 

v Politice územního rozvoje ČR 2008 byl v její 1. Aktualizaci upraven na úkol (198). Úkol pro Jihočeský kraj (198) „V případě 

územních nároků [čl. (181)] vymezit koridor pro vodní cestu v úseku Třebenice–České Budějovice na Vltavě“, je  

ve 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje naplněn úpravou záměru D18.  

Veřejné logistické centrum (dále též „VLC“) Českobudějovicko uvedené v odst. (130) Politiky územního rozvoje ČR 2008 

bylo její 1. Aktualizací vypuštěno, plocha byla v rámci 4. aktualizace ze záměrů republikového významu přeřazena do záměrů 

krajského významu.  

Mezinárodní letiště České Budějovice vymezené v odst. (133) Politiky územního rozvoje ČR 2008 jako záměr L3 bylo do 

Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje promítnuto jako záměr D20, plocha byla v Politice územního rozvoje ČR ve znění 

1. aktualizace vypuštěna, neboť pro rozšíření a další rozvoj letiště je v současné době postačující stávající areál. Plocha byla 

v rámci 4. aktualizace vymezena jako stav v koordinačním výkrese.  

Požadavek na vymezení plochy pro rozšíření včetně vyvedení elektrického a tepelného výkonu elektrárny Temelín, 
uvedený v odst. (142) Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace pod kódem E4a je do Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje promítnut prostřednictvím záměrů KP38  – plochy pro dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín 
v kapitole „Vymezení rozvojových ploch“ v tabulce těchto záměrů u bodu (12a) výrokové části, Ee32 – vyvedení výkonu 
z elektrárny Temelín do rozvodny Kočín, Ee33 – vedení ZVN 400kV Kočín – Mírovka, Ee35 - rozšíření stávající rozvodny 
Kočín, Ee42 - Rozvojová plocha pro vyvedení výkonu a vedení ZVN a VVN – plocha pro připojení ZVN a VVN do rozvodny 
Kočín a Ee40 – vedení ZVN 400kV Kočín – Slavětice – záměr vedení ZVN 400kV od elektrické stanice Kočín do elektrické 
stanice Slavětice. Všechny záměry týkající se elektroenergetiky jsou v kapitole „Vymezení ploch a koridorů pro veřejnou 
technickou infrastrukturu“ v tabulce u bodu (28a) výrokové části. Dalším záměrem, týkající se vyvedení výkonu je záměr Et1 
dálkový horkovod ETE – České Budějovice, uvedený v tabulce u bodu (30b) výrokové části aktualizovaných Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje.  
 
Požadavek na vymezení koridoru pro dvojité vedení 400 kV Kočín – Mírovka, uvedený v odst. (146) Politiky územního 
rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace pod kódem E7 včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic, je promítnut do 
čtyř samostatných záměrů v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o záměry Ee32 – vyvedení výkonu 
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z elektrárny Temelín do rozvodny Kočín, Ee33 – vedení VVN 400kV Kočín – Mírovka, Ee35 – rozšíření stávající rozvodny 
Kočín a Ee42 - Rozvojová plocha pro vyvedení výkonu a vedení ZVN a VVN – plocha pro připojení ZVN a VVN do rozvodny 
Kočín. Záměry jsou v aktualizaci Zásad územního rozvoje upraveny dle požadavku oprávněného investora.  
 
Požadavek na koridor pro dvojité vedení 400 kV Dasný – Slavětice, uvedený v odst. (150i) Politiky územního rozvoje ČR 
ve znění 1. Aktualizace pod kódem E20 včetně souvisejících ploch pro rozšíření el. stanic, je vymezen v návrhu 4. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje variantně jako záměr Ee40x ZVN 400 kV Kočín Slavětice, záměr Ee41 Rozšíření 
stávající elektrické stanice Dasný a záměr Ee42 Rozvojová plocha pro vyvedení výkonu a vedení ZVN a VVN. 
 
Požadavek na koridor pro dvojité vedení 400 kV Kočín – Přeštice, uvedený v odst. (150j) Politiky územního rozvoje ČR ve 
znění 1. Aktualizace pod kódem E21 včetně souvisejících ploch pro rozšíření el. stanic, byl vymezen jako záměr Ee36  
v 2. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Záměr je 4. aktualizací měněn (zkrácen o nově vymezený záměr 
Ee42). 
 
Záměr P1 vymezený v odst. (151) Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace, tj. koridor pro propojovací plynovod 
VVTL DN 800 PN 80 v Jihočeském kraji, vedoucí z okolí obce Záboří (obec s rozšířenou působností Vodňany) v jižních 
Čechách na hranici ČR – Rakousko na pravém břehu Lipna, je vymezen v návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
jako záměr Ep10 s názvem Propojení tranzitních plynovodů – trasa záměru byla v 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje ČR 
upravena dle výsledku posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 
 
Záměr P15 vymezený v odst. (160d) Politiky územního rozvoje ČR ve znění 1. Aktualizace, tj. koridor VTL plynovodu Mozart 
není po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu vzhledem ke skutečnosti, že byl uplatněn požadavek na vypuštění 
záměru v Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje ČR řešen. Záměr není prověřen ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu 
ani oprávněného investora. Vymezení plynovodu by bylo s ohledem na nutnost jeho vypuštění po schválení Aktualizace č. 4 
Politiky územního rozvoje ČR nehospodárné a znamenalo by neúměrný zásah do práv dotčených vlastníků a obcí.   
 
Požadavek vymezit lokality pro akumulaci povrchových vod (dále též jen „LAPV“) vyplývající z odst. (167) Politiky 
územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 je naplněn v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje formou vymezení 
územních rezerv pro lokality Hradiště na Černé, Dolní Bolíkov na Bolíkovském potoce, Větší Vltavice na Větší Vltavici, 
Bednárec na Žirovnici, Nihošovice na Peklově, Myslín na Skalici, Budislav na Černovickém potoce. Záměry nejsou  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje měněny. 
 
Požadavek vyplývající z odst. (169) Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 vymezit potenciální plochu 
pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo byl v 1. aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje řešen v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR tím způsobem, že v návrhu aktualizace 
ZÚR nejsou v lokalitách s vhodnými vlastnostmi pro vybudování hlubinného úložiště vymezeny žádné nové záměry 
nadmístního významu, které by podstatným způsobem znemožnily využití území pro případnou realizaci úložiště. V kapitole 
h) výrokové části 1. aktualizace ZÚR „Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti 
obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí,…“ je pak na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu 
stanoveno, že v územních plánech obcí dotčených vymezením průzkumného území nesmí být vymezovány nové záměry, 
které by mohly narušit stabilitu zemské kůry a vyžadovaly povolení zásahu do zemské kůry. Lokality nejsou v návrhu 
4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyl dokončen průzkum 
ložisek, a proto nebylo rozhodnuto o konkrétním umístění úložiště, vymezeny polygonem. Po provedení konečného výběru 
dvou nejvhodnějších lokalit (po roce 2025) a aktualizaci PÚR budou plochy řešeny v rámci aktualizace zásad územního 
rozvoje. Záměr není 4. aktualizací měněn. Ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebyl ani uplatněn požadavek na 
změnu. 
 
Úkol pro Jihočeský kraj (195) „Prověřit možnosti zlepšení průjezdnosti silnice České Budějovice–Jindřichův Hradec–Třebíč–
D1, zejména řešením obchvatů měst a obcí. Na základě prověření zajistit územní ochranu pro zlepšení průjezdnosti 
vymezením koridorů pro dílčí změny trasy silnice“, je do 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje promítnut 
pod kódem D91 jako množina záměrů na silnici I. třídy I/23 a I/34.  Dopravní záměry tvořící tuto množinu byly  v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje již vymezené, a to pod kódy: D12/1, D12/4.1, D12/4.2, D12/5, D9/5, D9/6, D9/8, D/B. Pro 
zdůraznění republikového významu tohoto záměru daného jeho vymezením v Politice územního rozvoje ČR byly všechny výše 
uvedené záměry (úseky záměrů – vyjma územní rezervy) sloučeny (převedeny) pod záměr s novým označením D91, který je 
zařazen do záměrů republikového významu v oblasti dopravní infrastruktury.  
 
Úkol pro Jihočeský kraj (196) „V případě územních nároků [čl. (181)] vymezit koridor pro vodní cestu v úseku Třebenice–
České Budějovice na Vltavě“, je ve 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje splněn úpravou záměru D18. 
Rozsah koridoru vymezeného v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění před aktualizací č. 4 byl prověřen dle 
„Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest“, 2017, zpracovatel Sweco Hydroprojekt a. s., objednatel ČR – Ředitelství 
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vodních cest.  Z uvedeného prověření vzešel závěr, že vymezený koridor není dostatečného rozsahu, aby pokryl „těleso 
průplavu“ dle uvedené aktuálně zpracované vyhledávací studie. 

Úkol pro kraje (199) „Na základě navržených podmínek a zpracovaného podkladu pro vymezování lokalit vhodných pro využití 
obnovitelných zdrojů energie [čl. (176)] prověří možnost vymezení ploch vhodných pro umístění obnovitelných zdrojů“, není  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje řešen, neboť nebyl zpracován Politikou územního rozvoje 
předpokládaný podklad pro jejich vymezení. Po splnění úkolu (199) bude v navazující aktualizaci v případě potřeby řešen  
i Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.  
 
Úkol (201) pro Jihočeský kraj prověřit, případně vymezit koridor, pro VTL plynovod Horní Dvořiště–hranice ČR/Rakousko 
a koridor pro VTL plynovod Horní Dvořiště–Dubičné byl v části VTL plynovod Horní Dvořiště–hranice ČR/Rakousko splněn již 
dříve, koridor je v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje vymezen jako záměr Ep14, v části Horní Dvořiště–Dubičné 
není po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu vzhledem ke skutečnosti, že byl uplatněn požadavek na vypuštění 
záměru v Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje ČR řešen. Vymezení plynovodu by bylo s ohledem na nutnost jeho 
vypuštění po schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR bylo nehospodárné a znamenalo by neúměrný zásah 
do práv dotčených vlastníků. 

 
Úkol (183), na nějž je navázán úkol (203) pro dotčené kraje „Prověřit účelnost a reálnost lokalit vhodných pro umístění 

přečerpávacích vodních elektráren a souvisejících koridorů pro elektrické vedení z důvodu zajištění spolehlivosti a bezpečnosti 

provozu elektrizační soustavy ČR v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie, umístění lokalit navrhnout 

především mimo zvláště chráněná území“ nebyl ze strany garanta splněn, proto není 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 

Jihočeského kraje řešen. Po splnění úkolu (183) bude v navazující aktualizaci v případě potřeby řešen i Zásadami územního 

rozvoje Jihočeského kraje.  

 

Vyhodnocení souladu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje s cíli a úkoly 

územního plánování 

SOULAD S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Z hlediska souladu s cíli územního plánování lze konstatovat, že aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
přímo cíle územního plánování stanovené v § 18 stavebního zákona respektuje. K jednotlivým cílům viz níže: 

1. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích.  

Základní princip dlouhodobé udržitelnosti vývoje kraje spočívající ve vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území je v 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje dodržen. Zásady i ve své aktualizované podobě prokazují 
z obecné povahy i z konkrétní náplně řadu významných přínosů vytvářením vhodných územních podmínek pro předcházení 
zjištěných rizik ovlivňujících potřeby současné generace obyvatel Jihočeského kraje i pro předcházení předpokládaných 
ohrožení podmínek života generací budoucích. 

Stanovený cíl je naplněn především kompletním řešením Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které umožňují 
všestranný rozvoj Jihočeského kraje při zohlednění jeho hodnot a kvalitního životního prostředí. Jednou z rozhodujících 
vlastností zásad územního rozvoje je jejich strategický plánovací charakter. Ten se projevuje zpřesněním celostátních záměrů 
a zájmů stanovených v politice územního rozvoje ve specifických podmínkách a nadmístních souvislostech konkrétního kraje 
a zvláště stanovením priorit územního plánování kraje a určením konkrétních požadavků na využití území kraje, kritérií  
a podmínek pro rozhodování o změnách v území a úkolů pro územní plánování v konkrétně vymezovaných oblastech, osách, 
plochách a koridorech kraje s mezinárodním, republikovým či nadmístním významem. Zásady územního rozvoje se tím 
zařazují mezi zásadní strategické dokumenty kraje, mezi důležité krajské politiky, jimiž je rozvoj kraje usměrňován v krátko, 
středně, i dlouhodobých horizontech. Z takto pojatého poslání a charakteru lze zásady územního rozvoje označit za přínosné 
k rozvoji území kraje. 

Jednou z ukázek této koordinace je např. vymezení rozvojových os v překryvu s vymezenými specifickými oblastmi  
a stanovení podmínek pro tento překryv (podmínky jsou stanoveny v rámci jednotlivých rozvojových os i v rámci vymezeného 
krajinného typu „krajina s předpokládanou vyšší mírou urbanizace“, který je na vymezené rozvojové osy a oblasti navázán). 
Z hlediska vyvážených podmínek pro hospodářský rozvoj a soudržnost obyvatel je třeba vyzdvihnout vymezení ploch 
republikového a nadmístního významu v oblasti ploch komerčních a průmyslových a zejména vymezení ploch a koridorů 
veřejné dopravní a technické infrastruktury (taktéž republikové a nadmístní úrovně). 
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Návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje svým řešením splnění výše uvedeného cíle územního 
plánování nenarušuje. Naopak, nalezením vhodnějších (ekonomicky i majetkově přijatelnějších) trasování měněných záměrů 
přispívá k vyšší míře pravděpodobnosti jejich budoucí realizace a tím i k reálnému naplnění uvedeného cíle územního 
plánování.  

2. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  

Soustavnost a komplexnost řešení účelného využití a prostorového uspořádání území kraje je jednak zajištěna kontinuitou 
a návazností na vydané Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v platném znění, na zpracované územně analytické 
podklady kraje a na Politiku územního rozvoje ČR 2008 ve znění Aktualizace č. 1 a taktéž vymezením rozvojových oblastí a os 
nadmístního a republikového významu a stanovením podmínek pro provádění změn v jejich území, vymezím specifických 
oblastí republikového nadmístního významu, ve kterých jsou stanovena opatření ke snížení zjištěných popř. očekávaných 
disproporcí. Koordinace veřejných a soukromých záměrů v území je zabezpečena především stanovenými požadavky na 
uspořádání a využití území a stanovením úkolů pro územní plánování, stanovením požadavků nadmístního významu na 
koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí a dále vymezením veřejně 
prospěšných staveb. 

Definováním priorit územního plánování, vymezením územního systému ekologické stability, upřesněním územních podmínek 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot kraje, a stanovením cílových charakteristik krajiny, 
včetně stanovení požadavků na uspořádání a využití území a úkolů pro územní plánování jsou vytvořeny předpoklady pro 
udržitelný rozvoj území při zachování vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj  
a pro soudržnost společenství obyvatel území  

Taktéž tento cíl územního plánování je zajištěn především celkovým řešením Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje  
a dílčí aktualizace této dokumentace naplnění tohoto cíle nikterak negativně neovlivňuje. Naopak lze na u všech měněných 
záměrů konstatovat, že změnou jejich trasování na základě podrobnější znalosti území nejen v měřítku zásad územního 
rozvoje, ale též v některých případech znalostí poměrů majetkoprávních, dochází přetrasováním záměrů k dosažení obecně 
prospěšného souladu zájmů veřejných (tj. např. zajištění plynulosti dopravy a zajištění náhradních zdrojů pro zásobování 
vodou) se zájmy soukromými (tj. vedení veřejně prospěšných staveb soukromé pozemky jen v nezbytně nutné míře či 
nenarušení obytné pohody v již zastavěném území). 

3. Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů.  

Tento cíl je naplněn zejména procesní stránkou pořízení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, která 
v sobě snoubí projednání upravovaných záměrů s veřejností, projednání s dotčenými orgány hájícími veřejné zájmy dle 
zvláštních právních předpisů a případné nastavení podmínek dle jimi hájených zájmů. Nová řešení vychází zejména 
z podrobnějších prověření stavů a potřeb území Jihočeského kraje. 

4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v souladu s § 36 odst. 3 stavebního zákona koordinuje nadmístní 
veřejné záměry změn v území v podmínkách území Jihočeského kraje se soukromými záměry. Návrh vychází z projednané 
Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Přijatelnost návrhu s ohledem na veřejné zájmy hájené 
dotčenými orgány podle zvláštních právních předpisů bude ověřena ve společném jednání. S dotčenými orgány bude řešení 
dohodnuto. Přijatelnost návrhu s ohledem na soukromé zájmy bude ověřena ve veřejném projednání (text bude upraven na 
základě průběhu projednání).  

Zásady územního rozvoje i jejich aktualizace zohledňují požadavky dotčených orgánů, veřejné záměry i záměry soukromé, 
které jsou pak koordinovány s ohledem na ochranu veřejných zájmů. V navrhovaném řešení dochází k optimálnímu sladění 
dílčích veřejných i soukromých zájmů, respektujících princip dlouhodobé udržitelnosti vývoje kraje, v souladu s potřebami jeho 
obyvatel i návštěvníků. 

4. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí 
života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují  
s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.  

Cíl uvedený v § 18 odst. 4 stavebního zákona je opět naplněn samotným řešením Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
jako celku. Dílčí aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje respektování tohoto cíle nenarušuje, protože 
v převážné většině se zabývá pouze dílčími úpravami již vymezených záměrů. Navíc lze vyzdvihnout, že návrh 4. aktualizace 
u několika záměrů v různých oblastech (např. D37/5 či Ee8) vymezuje variantní řešení, díky nimž lze posoudit a zvážit ochranu 
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všech hodnot za pomoci veřejných zájmů hájených jednotlivými dotčenými orgány ještě důkladněji. Ochrana a rozvoj 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví je 
zajištěna definovanými prioritami územního plánování kraje a stanovenými podmínkami koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. K této ochraně zároveň přispívají i stanovené zásady pro rozhodování v území 
v rámci vymezených rozvojových oblastí a os a specifických oblastí. Současně jsou těmito prioritami, podmínkami, zásadami 
a úkoly vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území a pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění ochrany 
nezastavěného území. Ochrana krajiny je zajištěna vymezením cílových charakteristik krajiny  

SOULAD S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Z hlediska splnění úkolů územního plánování lze konstatovat, že aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
přímo reaguje na úkoly stanovené v § 19 stavebního zákona a přímo reaguje na úkoly stanovené v § 19 pod písmeny c), e), f, 
l) a j) stavebního zákona. 

Ostatní úkoly uvedené v § 19 stavebního zákona jsou koncepčního charakteru a jsou zohledněny v komplexním řešení Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje. Návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje do koncepčního 
řešení krajské územně plánovací dokumentace nezasahuje a tudíž ani nenarušuje splnění úkolů územního plánování 
definovaných stavebním zákonem. 

K jednotlivým úkolům viz níže: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

Zjištění a posouzení stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot je obsaženo v územně analytických 
podkladech Jihočeského kraje, z jejichž analýz, doporučení a závěrů zásady územního rozvoje i jejich aktualizace vychází. 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území 

Koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území je stanovena a popsána 
v příslušných kapitolách textové a grafické části zásad územního rozvoje v souladu s charakterem území kraje a strukturou 
jeho osídlení a je definována prostřednictvím stanovení rozvojových oblastí a os, specifických oblastí a vymezením koridorů 
a ploch nadmístního a republikového významu. Koncepce rozvoje území je stanovena s cílem dosáhnout vyváženosti vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Jihočeského 
kraje. Koncepce rozvoje území se zvláštním zřetelem zejména na zájmy ochrany přírodních a krajinných hodnot je řešena 
stanovením krajských priorit územního plánování, požadavků na uspořádání a využití území pro plánování a usměrňování 
územního rozvoje rozvojových oblastí a os, specifických oblastí (se zvláštním zřetelem na podporu rozvoje veřejné 
infrastruktury a socioekonomických aktivit v jejich území), ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, 
protipovodňových opatření, dále stanovením koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území 
kraje, stanovením cílových charakteristik krajiny, vymezením územního systému ekologické stability i vymezením ploch  
a koridorů územních rezerv pro veřejnou infrastrukturu. Základní koncepce rozvoje území není 4. aktualizací Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje dotčena. 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika 
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu 
a na její hospodárné využívání 

Potřeby změn v území, formulované zejména ve zprávě o uplatňování, ve které byly zohledněny požadavky dotčených orgánů, 
obcí i veřejnosti na obsah aktualizace, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy a rizika byly prověřeny 
řešením 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje posouzeny ve Vyhodnocení vlivů návrhu těchto zásad na 
udržitelný rozvoj území. Závěry Vyhodnocení vlivů návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na 
udržitelný rozvoj území budou zohledněny v textové a grafické části zásad a v podrobnosti zásad i odůvodněny v textové části 
odůvodnění, zejména v kapitole 6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. Na základě prověření  
a posouzení provádí 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje změny v území vedoucí k zajištění méně 
kolizní budoucí realizace záměrů tím, že záměry přesouvá z problematických míst do míst, v nichž je s ohledem na ochranu 
hodnot a vlastní terénní možnosti předpoklad ke snazší realizaci, než v koridorech vymezených v Zásadách územního rozvoje 
Jihočeského kraje ve znění před jejich 4. aktualizací. Touto skutečností taktéž směřuje k zajištění stavu pro hospodárnější 
vynakládání veřejných prostředků. 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na 
jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 

Stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků není v tomto typu územně plánovací dokumentace 
možné provést přímo na konkrétní stavby a záměry, nicméně v rámci stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a taktéž v rámci stanovení priorit územního plánování kraje je v podrobnosti 
měřítka zásad územního rozvoje definována ochrana přírodních, kulturních a civilizačních hodnoty včetně urbanistického, 
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architektonického a archeologického dědictví. Rovněž zásady pro využívání území jednotlivých vymezených základních typů 
krajiny ukládají pokyny pro modelaci krajiny z hlediska urbanistických a estetických požadavků. Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje tak v nadmístních souvislostech stanovují urbanistické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území kraje v prioritách územního plánování, v koncepci ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot  
a v cílových charakteristikách krajiny. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území,  

Stanovení podmínek pro provedení změn v území je provedeno prostřednictvím stanovení zásad pro rozhodování o změnách 
v území u všech vymezených rozvojových oblastí a os a u specifických oblastí a dále u podmínek stanovených pro jednotlivé 
plochy a koridory, a dále stanovením úkolů pro územní plánování v kapitole h) textové části aktualizace zásad. Úkol uvedený 
pod písm. e) je ve 4. aktualizaci naplněn zejména ve stanovení nové zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování 
v území, v níž je zajištěna koordinace záměrů vymezených v překryvných funkcích. 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) 

Pořadí provádění změn v území (etapizace) je stanoveno v kap. L. textové části návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje. Ve 4. aktualizaci došlo s ohledem na změnu podmínek v území i ke změně stanovené etapizace. Úkol uvedený pod 
písm. f) je respektován ve stanovení nové etapizace týkající se dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín, která spočívá 
v zajištění dostatečného dopravního napojení záměru před zahájením jeho vlastní realizace. 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a to přírodě blízkým způsobem 

Tato podmínka je naplněna prostřednictvím vymezených územních rezerv pro lokality pro akumulaci povrchových vod, kdy 
tyto přehrady kromě základní funkce zdrojů pitné vody budou mít i funkci protipovodňovou a funkci pro zadržování vody 
v území v době sucha. Dále je do 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje převzat aktualizovaný plán 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který, v případě realizace všech prvků, bude druhotně vytvářet 
podmínky pro snižování rizika povodní (zvýšená retenční schopnost krajiny) a snížení eroze. Ochrana území před 
potencionálními riziky a přírodními katastrofami je taktéž obsažena v základních prioritách územního plánování kraje. Lze 
konstatovat, že zásady územního rozvoje i po provedené aktualizaci svým řešením možnost vytváření možných ohrožení 
v území, např. ekologických či přírodních, minimalizují. 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje i jejich aktualizace jsou zásadním strategickým dokumentem kraje, jímž je rozvoj 
kraje usměrňován v krátko, středně, i dlouhodobých horizontech 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení 

Úkol stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury je naplněn prostřednictvím vymezení rozvojových oblastí a os 
a specifických oblastí, kdy toto vymezení respektuje dochovanou historickou sídelní strukturu Jihočeského kraje. Podmínky 
pro obnovu a rozvoj sídelní struktury jsou obsaženy v prioritách územního plánování, zásadách pro rozhodování o změnách 
v území a stanovených úkolech pro územní plánování, kdy podstata rozvoje v přijatém řešení spočívá v růstu kvality 
utvářeného prostředí, spíše než v kvantitativním růstu plošné rozlohy zastavitelných ploch a preferenci polycentrického 
uspořádání sídelní struktury kraje s ohledem na posílení vzájemné sociální, hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními, 
venkovskými a marginálními oblastmi kraje. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny 
v území 

Zásady územního rozvoje i jejich aktualizace vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů, a to především racionálním vymezením koridorů dopravní a technické infrastruktury, podporou přednostních 
rekonstrukcí a přestaveb nevyužívaných objektů (tzv. „brownfields“), návrhem ploch nadmístního významu v návaznosti na 
technickou a dopravní infrastrukturu. Úkol uvedený pod písm. j) naplňuje 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje zejména skutečností, že na základě prověření a posouzení provádí změny v území vedoucí k zajištění méně kolizní 
budoucí realizace záměrů tím, že záměry přesouvá z problematických míst do míst, v nichž je s ohledem na ochranu hodnot 
a vlastní terénní možnosti předpoklad ke snazší realizaci, než v koridorech vymezených v Zásadách územního rozvoje 
Jihočeského kraje ve znění před jejich 4. aktualizací. Touto skutečností taktéž směřuje k zajištění stavu pro hospodárnější 
vynakládání veřejných prostředků. 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany 
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Úkol vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany je naplněn respektováním Krizového a Havarijního plánu 
Jihočeského kraje. 4. aktualizace respektuje limity využití území uplatněné Ministerstvem obrany ČR do územně analytických 
podkladů kraje. Jedná se o zájmové území Ministerstva obrany ČR, vojenský újezd a objekty důležité pro obranu státu vč. 
ochranných pásem, letiště a letecké stavby vč. ochranných pásem, elektronická komunikační zařízení a komunikační vedení 
vč. ochranných pásem. Tyto limity využití území jsou znázorněny v koordinačním výkrese grafické části Odůvodnění  
4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území 

Požadavek na asanační a rekultivační zásahy je naplněn vymezením ploch pro asanaci nadmístního až celostátního významu 
Mydlovary (úložiště odpadu při zpravování uranové rudy) a tzv. popílkoviště u Českých Budějovic (úložiště elektrárenského 
popílku). Ve 4. aktualizaci došlo na základě nových podkladů k úpravě grafického vymezení záměru A2 „Popílkoviště“ tak, aby 
bylo zajištěno asanační území opravdu dle skutečného stavu v terénu. 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území 
a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak 

Zásady územního rozvoje i jejich aktualizace zajišťují ochranu veřejných zájmů podle zvláštních předpisů, zejména na úsecích 
ochrany památek a ochrany přírody a krajiny, respektují však taktéž přiměřeně i ostatní předpisy k ochraně veřejných zájmů. 
Tvorba podmínek pro ochranu území před negativními vlivy záměrů na území podle zvláštních právních předpisů je řešena 
zejména v rámci stanovených podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a taktéž 
v rámci stanovených priorit územního plánování kraje. 

Ochrana území před negativními vlivy záměrů na území podle zvláštních právních předpisů vychází dále z Vyhodnocení vlivů 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí, kde jsou navržena konkrétní opatření k vyloučení, snížení  
a zmírnění negativních vlivů 4. aktualizace na životní prostředí. Identifikované vlivy na sledované složky životního prostředí 
jsou souhrnně prezentovány v hodnotících tabulkách uvedených v příloze č. 1 Vyhodnocení vlivů 4. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí. Podmínky ochrany území budou promítnuty do úkolů pro územní 
plánování textové části návrhu 4. aktualizace, pokud to bude s ohledem na jejich podrobnost možné. 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů 

Regulace rozsahu ploch pro využívání přírodních zdrojů je dána příslušnými zákony. Nad rámec této obecné ochrany a za 
účelem dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, a tím ke zlepšení životního prostředí, 4. aktualizace zásad 
územního rozvoje vymezuje nové lokality těžby nadmístního významu nebo jejich rozšíření a taktéž vymezuje územní rezervy 
pro plochy těžby nerostných surovin nadmístního významu. Ochrana ostatních ploch výhradních i nevýhradních ložisek není 
tímto zpochybněna, tyto jsou vymezeny v grafické části, včetně prognózních zdrojů nerostných surovin, chráněných 
ložiskových území a dobývacích prostorů těžených i netěžených. 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče 

Nejnovější vědecké poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování, ekologie a památkové péče 
uplatňoval projektant 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje průběžně při tvorbě celého dokumentu. 
V zásadách územního rozvoje i v jejich aktualizaci se uplatňují zejména v rámci definování priorit územního plánování kraje, 
stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a taktéž v rámci zásad pro 
rozhodování v území a úkolů pro územní plánování a dále při definování zásad pro využívání území jednotlivých vymezených 
základních typů krajiny. 

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla posouzena z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně 
posouzení vlivů na životní prostředí a na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
  

Vyhodnocení souladu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje s požadavky 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích předpisů 

4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění, a vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.  
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Obsah výrokové části a odůvodnění odpovídá osnově uvedené v přílohách č. 4 a 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 
Odůvodnění taktéž obsahuje požadavky uvedené v § 40 odst. 1 stavebního zákona a taktéž požadavky uvedené v § 172 odst. 
4 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odpovídá i požadavkům § 40 odst. 2 stavebního zákona 
a osnově odůvodnění zásad územního rozvoje dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 4. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje je v souladu se zákonem dělena na část výrokovou a její odůvodnění tak, jak vyžaduje § 173 
správního řádu a příloha č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., do odůvodnění bude vloženo rozhodnutí o uplatněných námitkách tak, 
jak vyžaduje správní řád v § 172 odst. 5, a dále bude vložena do odůvodnění i informace o způsobu vypořádání připomínek 
při veřejném projednání tak, jak to vyžaduje správní řád ve svém § 172 odst. 4.   

Součástí dokladové části dokumentace je i dokumentace Vyhodnocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje na životní prostředí. Obsah tohoto vyhodnocení odpovídá osnově uvedené v příloze stavebního zákona. 
Základní informace o výsledcích vyhodnocení byla v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 písm. b) stavebního zákona vložena 
do odůvodnění aktualizace. Stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 37 odst. 6 stavebního zákona k dokumentaci 
Vyhodnocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí bude vloženo do odůvodnění 
aktualizace, spolu s ním bude do dokumentace vloženo i sdělení, jak bylo stanovisko podle § 37 odst. 6 stavebního zákona 
zohledněno, a to včetně uvedení závažných důvodů, pokud by některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 
 

Vyhodnocení souladu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje jsou dle odborného názoru pořizovatele zpracovány v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů. 

V územním plánování zájmy podle složkových zákonů hájí tzv. „dotčené orgány“ ve stanoviscích podle § 4 odst. 2 stavebního 
zákona, která dotčené orgány vydávají pro postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, a která jsou 
závazným podkladem opatření obecné povahy. Vůči 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byly předmětné 
zájmy hájeny – viz níže: 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví, Ministerstvo životního prostředí a Správa Národního parku Šumava, Správa 
Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les Správa Chráněné 
krajinné oblasti Blaník, Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice a Ministerstvo obrany;  

- požadavky vyplývající ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona 62/1988 Sb, o geologických pracích v platném znění a zákona č. 61/1988 Sb. o státní 
báňské správě, v platném znění Český báňský úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního 
prostředí; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje a Ministerstvo 
zdravotnictví; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Krajský 
úřad Jihočeského kraje – odbor kultury a památkové péče a Ministerstvo kultury; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Krajský 
úřad Jihočeského kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství a Ministerstvo dopravy; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
Ministerstvo zdravotnictví a Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje; 

- Krajský úřad 
Jihočeského kraje – odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ministerstvo obrany a Ministerstvo 
životního prostředí; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
Ministerstvo životního prostředí, Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice a Ministerstvo zemědělství; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy; 
- požadavky vyplývající ze zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo 

dopravy a Ministerstvo obrany (ve věcech vojenského letectví); 
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- požadavky vyplývající ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
Ministerstvo dopravy; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů Ministerstvo obrany a Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo průmyslu 
a obchodu; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Státní energetická inspekce, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních 
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů Ministerstvo životního prostředí, Správa Národního parku Šumava a Újezdní úřad vojenského 
újezdu Boletice; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního 
prostředí a Ministerstvo zemědělství; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor kancelář hejtmana; 

- požadavky vyplývající ze zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 503/2012, zákona o Státním pozemkovém úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
Státní pozemkový úřad. 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v souladu s § 37 odst. 5 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění bude projednáno s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem životního prostředí, 
Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství Ministerstvem dopravy, Ministerstvem kultury, 
Ministerstvem pro místní rozvoj a krajskou hygienickou stanicí. 

Přehled konkrétních požadavků uplatněných dotčenými orgány v rámci projednání dokumentace podle § 37 (společné jednání) 
a podle § 39 stavebního zákona (veřejné projednání) a k návrhu rozhodnutí o uplatněných námitkách a vypořádání připomínek 
– viz níže: 

Stanoviska dotčených orgánů k návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v rámci společného 
jednání, a připomínky sousedních krajů  

Bude doplněno na základě výsledků projednání. 

Stanoviska dotčených orgánů k částem řešení návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které 
byly od společného jednání změněny. 

Bude doplněno na základě výsledků projednání. 

Stanoviska dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vypořádání připomínek uplatněných  
k návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 

Bude doplněno na základě výsledků projednání. 

Kapitola bude postupně doplňována a upravována dle stavu projednání 

3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dle stanoviska Ministerstva životního prostředí 28155/ENV/16 ze dne 20. 5. 2016 je nutné 4. aktualizaci Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje posuzovat z hlediska jejích vlivů na životní prostředí. Na základě tohoto závěru bylo zpracováváno 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) je kompletní řešení 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje. V rámci hodnocení kumulativních a synergických účinků záměrů na životní prostředí byly hodnoceny v měřítku zásad 
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územního rozvoje vlivy všech záměrů nadmístního významu mezi sebou navzájem a to nejen vlivy záměrů nově navrhovaných, 
ale i vlivy záměrů již v zásadách územního rozvoje vymezených a záměrů nadmístního významu stávajících (již realizovaných). 
 
Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na 
udržitelný rozvoj 
 
Stejně jako Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje i jejich 4. akualizace podporuje příslušnými prostředky a nástroji 
územního plánování dosažení vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území Jihočeského kraje. Tím pozitivně přispívají k udržitelnému rozvoji území Jihočeského 
kraje. 
 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 4. aktualizace reagují konkrétně na veškeré relevantní současné i do 
budoucna očekávatelné problémy a střety v území zjištěné v rámci územně analytických podkladů a zjištění zpracovatele  
v průběhu zpracování návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 4. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje, stejně jako předchozí verze zásad, podporuje stabilizaci a budoucí dosažení dobré úrovně 
vyváženosti vztahu územních podmínek pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

- stanovením krajských priorit územního plánování, 
- stanovením zásad a úkolů pro usměrňování územního rozvoje rozvojových oblastí a os, 
- stanovením zásad a úkolů pro usměrňování územního rozvoje specifických oblastí se zvláštním zřetelem na podporu 

rozvoje veřejné infrastruktury a socioekonomických aktivit v jejich území, 
- stanovením zásad a úkolů pro zpřesnění územního vymezení záměrů podporujících realizacepotřebných prvků 

dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a protipovodňových opatření pro zajištění jejich budoucí bezkolizní 
funkce se zvláštním zřetelem zejména na zájmy ochrany přírodních a krajinných hodnot v jejich území, 

- stanovením koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území kraje, zachováním 
místně typického krajinného rázu a vymezením ÚSES, 

- vymezením ploch a koridorů pro územní rezervy ve smyslu § 36 odst. 1 stavebního zákona, tj. uložením 
podrobnějšího prověření potřeby a plošných nároků těchto záměrů s cílem předcházet zjištěným rizikům  
a předpokládaným ohrožením. 

 
Výsledky vyhodnocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí 
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí upozorňuje na 
možné negativní vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví u vymezených ploch těžby, především u plochy PT8 a nutnost úpravy 
vymezení této plochy a požaduje organizačně technickými opatřeními minimalizovat vlivy ploch těžby na lidské zdraví a na 
obyvatele (např. vedením dopravní obsluhy co nejdále od ploch bydlení) a dále u záměrů dopravní infrastruktury. Pro zmírnění 
vlivů u záměrů těžby a dopravních záměrů požaduje v navazujících řízeních zpracovat hlukovou a rozptylovou studii. 
Navrhovaná opatření jsou mimo podrobnost a měřítko zásad úzenmního rozvoje. 
 
Dále identifikoval významné negativní vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru. Některé plochy a koridory se dostávají do 

střetu s cennými biotopy (CHKO, MZCHÚ, regionální biocentra ÚSES). Jako významně negativní zásahy do prvků ochrany 

přírody byly vyhodnoceny záměry nové silnice D13/6 Silnice I/39 - obchvat Volar a nových ploch těžby PT2 Čavyně - Vodňany 

– Milenovice, PT4 Dráchov, PT5 Veselí nad Lužnicí – Jatky, PT7 Veselí nad Lužnicí - Vlkov - Horusice, PT8 Krabonoš a PT9 

Krabonoš 2. Riziko významně negativního zasažení do přírodovědně cenných území bylo identifikováno také u ploch  

a koridorů: D5/4 Silnice I/4 - úsek Volyně (Nišovice) - Čkyně (severovýchodní okraj), D35/4 Obchvat sídla Zdíkovec,  D35/5 

Obchvat sídla Stachy, D14/5 Železnice Plzeň - České Budějovice - úsek Zliv – Číčenice. Do cenných území zasahují také 

koridory el. vedení (Ee8a a Ee8b Těšovice - Volary včetně ES 110/22 kV, Ee40a a Ee40b ZVN 400 kv Kočín – Slavětice). 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zdvojení stávajícího el. vedení byl vliv hodnocen na hranici mírně až významně 

negativního vlivu. Všechna výše uvedená rizika lze snížit navrženými opatřeními na přijatelnou úroveň. Výjimkou jsou záměry 

těžby PT4, PT5 a PT8, kde je jejich převzetí do ZÚR podmíněno úpravou plochy. 

Z hlediska vlivu na zemědělskou půdu je možné jako nejvýznamnější skupinu staveb hodnotit záměry v oblasti těžby, které si 

vyžádají vysoké zábory ZPF včetně těch nejcennějších I. a II. třídy ochrany. Celkově si 4AZÚR JČK vyžádá navýšení záboru 

ZPF o 327 ha ZPF, z toho zábor ZPF I. a II. třídy ochrany tvoří 188 ha (do záboru nejsou započteny variantní záměry). 

Z hlediska vlivu na lesní porosty dochází uplatněním změny k zásahu jak do lesů hospodářských, tak lesů zvláštního určení. 

Lesy ochranné nebudou 4AZÚR JČK zasaženy. Opět nejvyšší zábory vyžadují plochy těžby. Celkově si 4AZÚR JČK vyžádá 

navýšení záboru PUPFL o 70 ha PUPFL, z toho zábor lesů zvláštního určení 0,21 ha. 

Z hlediska vlivů na horninové prostředí jsou nejproblematičtější rozsáhlé dopravní stavby, které nejen vykazují střety s limity 

horninového prostředí, ale mají také vysoké nároky na stavební materiál. Potenciálně významný střet s limity ochrany 
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horninového prostředí byl identifikován u koridorů D37/5a a D37/5b Silnice II/147 - obchvat Dolního Bukovska – jižní obchvaty, 

které jsou vedeny přes ložiska nerostných surovin.   

 

Nejvýznamnější negativní vliv na povrchové a podzemní vody mají záměry těžby, zejména plochy PT8 Krabonoš a PT9 Krabonoš 

2, které jsou umístěny v CHOPAV Třeboňská pánev a vyžádají si odlesnění rozsáhlé plochy. Riziko negativního vlivu je vysoké 

u ploch a koridorů staveb dopravní infrastruktury, a to především novostaveb, které jsou umístěny v chráněných oblastech 

povrchové akumulace vod (D13/6 Silnice I/39 - obchvat Volar, D35/4 Obchvat sídla Zdíkovec a D35/5 Obchvat sídla Stachy)  

a v ochranných pásmech vodních zdrojů (D5/4 Silnice I/4 - úsek Volyně (Nišovice) - Čkyně (severovýchodní okraj), D37/5a  

a D37b Silnice II/147 - obchvat Dolního Bukovska). Dopravní stavby mohou tvořit významnou překážku při povodňových stavech.  

Záměry v oblasti elektroenergetiky a výstavba produktovodů (vodovody, plynovody) nemají významný negativní vliv na povrchové 

a podzemní vody. 

 

Z hlediska vlivů na ovzduší a klima mírně převažují v dlouhodobém horizontu pozitivní vlivy. Většina navržených silničních staveb 

odvádí dopravu z center obcí, předpokládá se snížení imisní zátěže v obcích, vyvedení těžké dopravy z center. Potenciální mírné 

negativní vlivy jsou spojeny s rekonstrukcí komunikací a křižovatek, kde předpokládáme navýšení dopravy. Záměry rekonstrukcí 

železnic jsou hodnoceny pozitivně díky předpokládanému přesunu dopravních cest z automobilů na kolejovou dopravu. Záměry 

realizace VVN a produktovodů jsou bez vlivu na ovzduší a klima. Výjimkou je realizace plynovodu, kde se předpokládá mírný 

pozitivní vliv díky omezení spalování tuhých paliv v lokálních topeništích. Měněné a nové rozvojové plochy nemají významný vliv 

na ovzduší. U ploch těžby lze očekávat navýšení prašnosti z těžby a emisí ze stavebních mechanismů a obslužné nákladní 

dopravy. Vliv je hodnocen jako mírně negativní. Krátkodobé mírné negativní vlivy na ovzduší se mohou objevit v blízkosti nových 

záměrů a u přístupových cest během výstavby. 

 

Z hlediska vlivů na kulturní a historické hodnoty nepředstavují záměry 4AZÚR JČK významné negativní vlivy. Koridory Ee40a 

a Ee40b ZVN 400 kv Kočín – Slavětice zasahují na nemovité kulturní památky plošně vymezené: Rožmberská rybniční 

soustava (národní kulturní památka), hradiště Na hradu, židovský hřbitov, zřícenina Fugelhaus, mohylník, zasahují také na 

VPZ Malíkov nad Nežárkou. Negativní vliv je zmírněn skutečností, že záměrem je zdvojení stávajícího el. vedení. Koridor Ee8a 

a Ee8b Těšovice - Volary včetně ES 110/22 kV kříží nemovitou kulturní památku „Zlatá stezka“. Je nezbytné respektovat 

historickou a kulturní hodnotu místí, neumisťovat sloupy do NKP ani do její těsné blízkosti. Koridory pro modernizaci žel. tratě 

D14/5 Železnice Plzeň - České Budějovice - úsek Zliv – Číčenice a koridor D14/4 Železnice Plzeň - České Budějovice - úsek 

Putim – Písek vykazují střety s památkově chráněnými objekty a územím (NKP „rýžoviště – sejpy, VPZ Putim, OP MPZ Písek), 

vliv je zmírněn charakterem záměrů – modernizace stávající tratě.  

Množství záměrů se týká modernizace, rekonstrukce stávajících dopravních staveb a nemá na krajinný ráz významný vliv. 

Významnější negativní vliv mohou mít novostavby dopravní infrastruktury a nová el. vedení, a to především v územích se 

zvýšenou ochranou krajinného rázu jako je chráněná krajinná oblast, přírodní park nebo krajinná památková zóna. Potenciální 

významný negativní vliv byl identifikován u záměru Ee8b Těšovice - Volary včetně ES 110/22 kV, který je veden CHKO Šumava 

včetně I. a II. zóny dále od obce. Negativní vliv na úrovni mírných vlivů na krajinu mají také záměry těžby, které představují 

nový antropogenní prvek v krajině. 

Celkový kumulativní a synergický vliv 4AZÚR JČK na lidské zdraví obyvatel Jihočeského kraje lze hodnotit jako zanedbatelný 

až mírně negativní. Celkové kumulativní a synergické vlivy 4AZÚR JČK na půdy, biologickou rozmanitost, faunu, flóru  

a krajinný ráz na území Jihočeského kraje lze hodnotit jako mírně negativní. Synergické a kumulativní vlivy na ostatní složky 

životního prostředí byly stanoveny jako zanedbatelné. 

V rámci hodnocení vlivů 4AZÚR JČK na životní prostředí a lidské zdraví nebyly identifikovány žádné potenciálně negativní 

vlivy přesahující hranice České republiky. 

 

Kumulativní a synergické vlivy byly vyhodnoceny ve vztahu k jednotlivým EVL a PO, pro které bylo identifikováno určité 

negativní ovlivnění alespoň jedním záměrem (resp. rozvojovou plochou nebo plochou či koridorem dopravní a technické 

infrastruktury), který je v rámci 4AZÚR JČK nově navržen nebo upraven, tedy ve vztahu k EVL a PO, které jsou posuzovanou 

4. aktualizací ZÚR JČK negativně dotčeny. Jednalo se o 6 EVL a 4 PO. Při hodnocení kumulativních a synergických vlivů byly 

zvažovány vlivy všech záměrů v plochách a koridorech aktualizovaných ZÚR JČK (tj. i záměrů v plochách a koridorech, které 

nejsou 4AZÚR JČK nijak měněny) a zároveň jsou zvažovány i vlivy stávajících záměrů nadmístního významu. V případě lokalit, 

které určitou svou částí leží mimo území JČK byly brány v úvahu i záměry nadmístního významu na území sousedního kraje 

(toto se týkalo pouze EVL Šumava a PO Šumava, které zasahují do Plzeňského kraje). Pozitivně byly z pohledu synergických 
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vlivů v obecné rovině vyhodnoceny plochy a koridory ÚSES. Kumulativní a synergické vlivy ostatních záměrů byly vyhodnoceny 

jako pozitivní (pro jednu EVL), nulové (pro jednu EVL) nebo mírně negativní (ostatní hodnocené EVL a PO).  

Pro prevenci, vyloučení nebo snížení identifikovaných negativních vlivů bylo navrženo celkem devět opatření. Prostorová 

opatření navržená specificky pro rozvojové ploch PT4, PT5 a PT7 je doporučeno zapracovat přímo do 4AZÚR JČK. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že posuzovaná 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nemá 

významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Všechny navržené 

plochy a koridory vymezené v 4AZÚR JČK jsou akceptovatelné. Potenciální mírné a potenciální významné negativní vlivy na 

sledované složky životního prostředí, identifikované v rámci vyhodnocení jednotlivých ploch a koridorů vymezených ve  

4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje lze minimalizovat či vyloučit zajištěním provedení opatření 

navrhovaných zpracovatelem vyhodnocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí. 

 
 
Výsledky vyhodnocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti 
 
Pozitivní vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl identifikován pro plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES, 

který je 4AZÚR JČK upravován s cílem zlepšit jeho funkčnost. U rozvojových ploch a ploch a koridorů dopravní a technické 

infrastruktury bylo možné dotčení EVL a/nebo PO nově navrženou plochou/koridorem nebo změnou plochy/koridoru 

provedenou v rámci 4AZÚR JČK identifikováno pro celkem 15 ploch a koridorů (z toho 3 koridory variantně řešené). Tyto 

plochy a koridory byly podrobeny hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany a celistvost dotčených EVL a/nebo PO. 

Vlivy byly vyhodnoceny jako nulové (5 hodnocených záměrů) nebo negativní (10 hodnocených záměrů), přičemž jejich 

významnost byla vyhodnocena na hranici nulového a mírně negativního vlivu (2 záměry) nebo jako mírně negativní (8 záměrů). 

U žádného z hodnocených záměrů nebyl a priori konstatován významný negativní vliv. V případě koridorů, které jsou navrženy 

variantně, byly shledány jen malé rozdíly mezi variantami (tj. varianty jsou ve všech případech na použité stupnici pro 

hodnocení významnosti vlivů hodnoceny shodným stupněm).  

Kumulativní a synergické vlivy byly vyhodnoceny ve vztahu k jednotlivým EVL a PO, pro které bylo identifikováno určité 

negativní ovlivnění alespoň jedním záměrem (resp. rozvojovou plochou nebo plochou či koridorem dopravní a technické 

infrastruktury), který je v rámci 4AZÚR JČK nově navržen nebo upraven, tedy ve vztahu k EVL a PO, které jsou posuzovanou 

4AZÚR JČK negativně dotčeny. Jednalo se o 6 EVL a 4 PO. Při hodnocení kumulativních a synergických vlivů byly zvažovány 

vlivy všech záměrů v plochách a koridorech aktualizovaných ZÚR JČK (tj. i záměrů v plochách a koridorech, které nejsou 

4AZÚR JČK nijak měněny) a zároveň jsou zvažovány i vlivy stávajících záměrů nadmístního významu. V případě lokalit, které 

určitou svou částí leží mimo území JČK byly brány v úvahu i záměry nadmístního významu na území sousedního kraje (toto 

se týkalo pouze EVL Šumava a PO Šumava, které zasahují do Plzeňského kraje). Pozitivně byly z pohledu synergických vlivů 

v obecné rovině vyhodnoceny plochy a koridory ÚSES. Kumulativní a synergické vlivy ostatních záměrů byly vyhodnoceny 

jako pozitivní (pro jednu EVL), nulové (pro jednu EVL) nebo mírně negativní (ostatní hodnocené EVL a PO).  

Pro prevenci, vyloučení nebo snížení identifikovaných negativních vlivů bylo navrženo celkem devět opatření. Prostorová 

opatření navržená specificky pro rozvojové ploch PT4, PT5 a PT7 je doporučeno zapracovat přímo do 4AZÚR JČK. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že posuzovaná 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nemá 

významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

 
Souhrnné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 
 
4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje prokazuje z obecné povahy i z konkrétní náplně řadu 
významných přínosů vytvářením vhodných územních podmínek pro předcházení zjištěných rizik ovlivňujících potřeby 
současné generace obyvatel Jihočeského kraje i pro předcházení předpokládaných ohrožení podmínek života 
generací budoucích. 

Kapitola bude postupně doplňována a upravována dle stavu projednání 

4. STANOVISKO PODLE § 37 ODST. 6 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍM ŘÁDU 

Kapitola bude doplněna po vydání stanoviska 
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5. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 37 ODST. 6 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM 
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU ZOHLEDNĚNO 

Kapitola bude doplněna po vydání stanoviska 

6. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY  

Změny provedené ve 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byly provedeny z následujících důvodů: 

B) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM 
PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY)  

 
Upřesnění rozvojových oblastí republikového významu  

 Rozvojová oblast České Budějovice  

1. 

Protože letiště České Budějovice je 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje vymezeno jako stavová plocha, nikoliv jako navrhovaný 
záměr (dle zpracované studie v současné době pro svůj provoz nemá 
nové územní nároky, ke dni 27. června 2019 byla dokončena jeho 
modernizace a byl zahájen zkušební provoz), bylo vypuštěno jeho 
označení jako záměr. Označení záměru je tedy uvedeno pouze pro návrh 
veřejného logistického centra České Budějovice. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (6) OB10 

Vymezení rozvojových oblastí nadmístního významu 

Rozvojová oblast Písecko - Strakonicko 

2. 

Provedená úprava reaguje na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, 
kterou došlo ke zrušení kategorie rychlostních komunikací. Na místo 
kategorie rychlostních komunikací definují zákonné předpisy kategorii 
s názvem dálnice II. třídy. Z tohoto důvodu byly pod nové názvosloví 
zařazeny též rychlostní silnice vymezené v zásadách územního rozvoje.  
V tomto konkrétním případě byla rychlostní silnice R4 přejmenována na 
dálnici D4. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (8) N-OB1 

 

Rozvojová oblast Táborsko 

3. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1.  

odst. (8) N-OB2 
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Rozvojová oblast Prachaticko 

4. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1.  

odst. (8) N-OB3 

 

Rozvojová oblast Jindřichohradecko 

5. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (8) N-OB4 

 

Rozvojová oblast Českokrumlovsko 

6.  

Provedená úprava reaguje na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, 
kterou došlo ke zrušení kategorie rychlostních komunikací. Na místo 
kategorie rychlostních komunikací definují zákonné předpisy kategorii 
s názvem dálnice II. třídy. Z tohoto důvodu byly pod nové názvosloví 
zařazeny též rychlostní silnice vymezené v zásadách územního rozvoje.  
V tomto konkrétním případě byla rychlostní silnice R3 přejmenována na 
dálnici D3. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (8) N-OB5 

 

Upřesnění rozvojových os republikového významu 

Rozvojová osa Praha – České Budějovice – hranice ČR 

7. 

Provedená úprava reaguje na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, 
kterou došlo ke zrušení kategorie rychlostních komunikací. Na místo 
kategorie rychlostních komunikací definují zákonné předpisy kategorii 
s názvem dálnice II. třídy. Z tohoto důvodu byly pod nové názvosloví 
zařazeny též rychlostní silnice vymezené v zásadách územního rozvoje.  
V tomto konkrétním případě byla rychlostní silnice R3 přejmenována na 
dálnici D3. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (8a) OS6 

 

 

Vymezení rozvojových os nadmístního významu 

Rozvojová osa Severojižní – Pasovská 
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8. 

Provedená úprava reaguje na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, 
kterou došlo ke zrušení kategorie rychlostních komunikací. Na místo 
kategorie rychlostních komunikací definují zákonné předpisy kategorii 
s názvem dálnice II. třídy. Z tohoto důvodu byly pod nové názvosloví 
zařazeny též rychlostní silnice vymezené v zásadách územního rozvoje.  
V tomto konkrétním případě byla rychlostní silnice R4 přejmenována na 
dálnici D4. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (9) N-OS1 

 

Rozvojová osa Severozápadní – Plzeňská 

9. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (9) N-OS2 

 

Rozvojová osa Severozápadní – Klatovská 

10. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (9) N-OS3 

 

Rozvojová osa Písecko – Táborská 

11. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (9) N-OS4 

 

Rozvojová osa Soběslavsko – Jindřichohradecká 

12. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (9) N-OS5 

 

 

Rozvojová osa Prachatická 

13. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (9) N-OS6 
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Rozvojová osa Severovýchodní – Jindřichohradecká 

14. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (9) N-OS7 

 

Rozvojová osa Jihovýchodní – Novohradská 

15. 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (9) N-OS8 

 

Rozvojová osa Slavonicko – Dačická 

16. 

Protože 4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje došlo 
k vypuštění záměru D17 Železniční trať Slavonice – Fratres z důvodu 
nezajištění jeho návaznosti na rakouské straně, byl vypuštěn požadavek 
na prodloužení železnice 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice o tento záměr 
(více též pod bodem 73). 

Z důvodu, že vymezení této rozvojové osy je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině případů 
pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení ve 
výkrese č.1. 

odst. (9) N-OS9 

 

C) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ SPECIFICKÝCH OBLASTÍ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ 
DALŠÍCH SPECIFICKÝCH OBLASTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

 
Upřesnění specifické oblasti republikového významu  

 

 Specifická oblast Šumava  

17. 

Zákonem č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení 
hranic vojenských újezdů, změně hranic krajů a o změně souvisejících 
zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) se vyčlenily následující 
katastrální území z Vojenského újezdu Boletice a přičlenily se k obcím 
uvedeným v závorkách 

 Březovík 1 a Březovík 2 (Ktiš) 
 Hájenky (Křišťanov) 
 Houbový Vrch a Maňávka u Českého 

Krumlova (Horní Planá) 
 Kraví Hora (Kájov) 
 Mýtina u Želnavy (Želnava) 
 Okrouhlík (Chvalšiny) 

současně na vyčleněném katastrálním území Polná na Šumavě vzniká 
nová obec Polná na Šumavě. 
Jelikož území původního vojenského újezdu Boletice bylo v ZÚR 
zařazeno do specifické oblasti SOB 1 Šumava, bylo třeba prověřit, zda 
vyčleněná katastrální území přičleněná ke stávajícím obcím splňují 
předpoklady k ponechání těchto území v uvedené specifické oblasti. 
Stejně tak bylo třeba prověřit, zda nově vzniklá obce Polná na Šumavě 
má být součástí této specifické oblasti.  

odst. (10) SOB1 
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Na základě prověření byl učiněn závěr, že katastrální území vyčleněná 
z vojenského újezdu Boletice (včetně nově vzniklé obce) nadále splňují 
předpoklady k ponechání těchto území ve specifické oblasti, jelikož 
vymezení specifické oblasti není navázáno na začlenění obcí do 
vojenského újezdu, ale odvíjí se od přírodního stavu území. Na přírodní 
stav území nemá vyčlenění katastrálních území z vojenského újezdu 
vliv. Nadále se jedná o území přírodně velice cenná s vysokým 
rekreačním potenciálem, což bylo hlavním kritériem pro zařazení území 
obcí do specifických oblastí v době jejich vzniku. Zároveň lze na podporu 
ponechání katastrálních území ve specifické oblasti uvést, že právě díky 
poloze v bývalém vojenském újezdu si příslušná katastrální území 
uchovala cenná přírodní prostředí s rekreačním potenciálem, který je 
díky vyčlenění z vojenského újezdu Boletice možno využít.  
Jelikož jsou všechna výše jmenovaná katastrální území vůči Zásadám 
územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění před 4. aktualizací nová 
(nebo nově přičleněná k jiné obci – případ katastrálního území Maňávka 
u Českého Krumlova) a Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 
kromě grafického vymezení specifické oblasti Šumava mají tuto oblast 
vymezenou též v textové části za pomoci názvu obcí a katastrálních 
území, bylo nutné do textu přidat (popř. v textu přesunout) názvy 
katastrálních území tak, aby odpovídaly vymezení specifické oblasti 
v grafické části. K úpravám textu tedy dochází pouze z důvodu nových 
názvů katastrálních území a jejich přičlenění k novým či existujícím 
obcím, avšak grafické (tzn. věcné) vymezení specifické oblasti Šumava 
se nemění. 

Z důvodu, že vymezení této specifické oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině 
případů pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení 
ve výkrese č.1. 

 

Upřesnění specifické oblasti nadmístního významu 

Specifická oblast Orlicko 

18. 

Z důvodu, že vymezení této specifické oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině 
případů pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení 
ve výkrese č.1. 

odst. (11) N-SOB1 

Specifická oblast Třeboňsko – Novohradsko 

19. 

Z důvodu, že vymezení této specifické oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině 
případů pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení 
ve výkrese č.1. 

odst. (11) N-SOB2 

Specifická oblast Pacovsko 

20. 

Z důvodu, že vymezení této specifické oblasti je navázáno na aktuální 
vymezení hranic katastru nemovitostí, a tyto byly od 1. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje změněny (byť ve většině 
případů pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její grafické vymezení 
ve výkrese č.1. 

odst. (11) N-SOB3 
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D) ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ 
PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, 
ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A ÚZEMNÍCH REZERV, U PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV 
STANOVENÍ VYUŽITÍ, KTERÉ MÁ BÝT PROVĚŘENO 

21. 

Text odstavce (11b), který v obecné rovině pojednává o tom, jaké plochy 
a koridory jsou v zásadách územního rozvoje řešeny, byl doplněn o 
řešení záležitostí týkajících se svým významem rozvoje území státu, 
neboť 4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je nově 
vymezován záměr republikového významu neřešený Politikou územního 
rozvoje ČR, konkrétně se jedná o oblast vězeňství (vlastní odůvodnění 
viz bod 25). 

Dále bylo z textu odstavce vypuštěno ustanovení týkající se přednosti 
ploch či koridorů dopravní infrastruktury v případě jejich překryvného 
vymezení s jinými záměry, protože pro řešení problematiky koordinování 
koridorů či ploch vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského 
kraje v překryvu byl doplněn samostatný odstavec (11c). 

odst. (11b) 

obecný 
úvod 

kapitoly 

22. 

 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění jejich 4. 
aktualizace, ale i ve znění před ní, obsahují několik záměrů, které jsou 
vůči sobě vymezeny v překryvném režimu. Pro zajištění řádného 
rozhodování v území je nutné stanovit pro záměry v překryvném režimu 
určitá pravidla. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění 
před jejich 4. aktualizací, obsahovaly taková pravidla pouze pro 
překryvné funkci týkající se oblasti dopravy. Tento stav 4. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje napravuje a doplňuje 
odstavec (11c) tak, aby problematika koordinování koridorů či ploch 
vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v překryvu 
byla řešena koncepčně, nejen pro jednu oblast. 

odst. (11c) 
překryv 
záměrů 

Vymezení rozvojových ploch  

Upřesnění rozvojových ploch mezinárodního a republikového významu  

23. 

Jedná se o formální úpravu textu, tak aby obecná formulace vždy 
reagovala na aktuální verzi koncepčního dokumentu vydaného na 
republikové úrovni a nebylo nutné ustanovení odst. 12 měnit po každé 
aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR, a to zejména proto, že je 
jednoznačně zřejmé, které záměry jsou Politikou územního rozvoje ČR 
vymezeny, a používáním zásad územního rozvoje po jejich aktualizacích 
bylo zjištěno, že uvedený výčet je ve vazbě na následující 
tabulky obsahující tyto záměry s jejich popisem nadbytečný. 

odst. (12) 
vazba 

na PUR 

24. 

Ve vymezení záměru KP38 dochází k úpravě ve vymezení, neboť 
vymezení kopírovalo katastrální hranici, ale nezohlednilo skutečný stav 
v území, a to stávající komunikaci tvořící logickou severní hranici pro 
vymezovanou plochu. Navíc došlo ke změně ve vymezení katastrálních 
území, tedy i ke změně vedení hranice katastru právě v upravované 
části, a to podél již zmíněné komunikace.  Jedná se o marginální změnu, 
nemající dopad do vymezení záměru jako celku a do kapacity plánové 
dostavby Elektrárny Temelín. 

odst. (12a) KP38 
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Vymezení rozvojových ploch týkajících se rozvoje území státu 

Vymezení rozvojových ploch týkajících se rozvoje území státu v oblasti specifických zájmů  - 
zajištění zvláštních podmínek 

25. 

K vložení celé podkapitoly „Vymezení rozvojových ploch týkajících se 
rozvoje území státu“ došlo, na základě potřeby vymezení plochy 
umožňující umístění republikově významného záměru v oblasti 
vězeňství na území Jihočeského kraje. Zároveň bylo nově potřeba 
definovat atribut, při jehož naplnění se vždy jedná o záměr, který je 
potřeba jako záměr republikového významu neřešený Politikou 
územního rozvoje ČR řešit Zásadami územního rozvoje Jihočeského 
kraje. Jako tento atribut byly stanoveny „věznice se zvýšenou ostrahou“, 
protože v případě takovéhoto typu věznice se významem jedná nejen o 
záměr krajského významu, ale o záměr, který se svým významem týká 
rozvoje území státu, což koresponduje se skutečností, že vyhodnocení 
stavu a potřebu věznic takovéto kategorie řeší Koncepce vězeňství do 
roku 2025, kterou schválila Vláda ČR svým usnesením dne 3. 2. 2016, 
tzn. vychází z ní potřeba vybudování nových věznic takovéto kategorie. 
V současné době pak není znám jiný záměr republikového významu, 
neřešený Politikou územního rozvoje ČR, který by bylo nutno promítnout 
do Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 

Protože byla nově vymezena plocha pro záměr svým významem týkající 
se rozvoje území státu, byl nově vložen odstavec (12c) obsahující 
tabulku vymezených záměrů: 

SPV1 Věznice Všechov - plocha pro výstavbu nové věznice.  

Požadavek na vymezení plochy pro věznici Všechov byl 
uplatněn Ministerstvem spravedlnosti, a to pro věznici pro 
výkon trestu (nikoliv vazební). Na území České republiky je 
celkový nedostatek míst pro výkon trestu. Plocha pro věznici 
pro výkon trestu byla na území Jihočeského kraje 
vymezena, protože na území kraje je pouze vazební věznice 
a nikoliv věznice tohoto charakteru. To souvisí i se 
směřováním vězenství, pokud jde o umístění vězňů v ČR, 
jelikož je snahou umožnit vykonávat vězňům trest na území 
odpovídajícím jejich bydlišti – tedy v případě věznice 
Všechov vzhledem k poloze vymezené plochy primárně pro 
odsouzené občany z části kraje Jihočeského, 
Středočeského a Vysočina.  Plocha pro věznici Všechov 
byla vymezena z důvodu, že se jedná o plochu, pro kterou 
byla možnost využití k uvedenému účelu prověřena 
Ministerstvem spravedlnosti ve spolupráci s Vězeňskou 
službou ČR. Jedná se území bývalého letiště rozlohou 
vyhovující plánovanému záměru a umožňující vybudovat 
moderní vězeňské zařízení odpovídající ideové studii 
pořízené Generálním ředitelstvím vězeňské služby v r. 2018 
(zpracovatel Ing. arch. Eva Skalická, Ph.D.). Krom toho, že 
místo bylo vyhodnoceno jako vhodné po stránce odborné, 
je výhodou také skutečnost, že převážná většina dotčených 
pozemků je ve vlastnictví státu. 

 

odst. (12b) 

odst. (12c) 
SPV1 

Vymezení rozvojových ploch nadmístního významu 

Vymezení ploch nadmístního významu pro těžbu nerostných surovin 

26. 
Název plochy těžby byl upraven s ohledem na rozšíření rozvojové 
plochy pro těžbu. odst. (16b) PT2 



30 
 

27. 

K doplnění dotčeného katastrálního území Milenovice došlo z důvodu 
změn vymezení (rozšíření) plochy PT2 Čavyně, tzn. plocha těžby PT2 
je ve 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje plošně 
měněna. 
Popis plošných úprav: 
Na části plochy PT2 vymezené v Zásadách územního rozvoje 
Jihočeského kraje, ve znění platném před jejich aktualizací č. 4, již 
v současné době probíhá těžba. Tuto část plochy, kde je již reálně 
prováděna těžba, není potřebné zachovávat jako návrhovou plochu 
těžby (jedná se již o stávající stav, nikoliv nový návrh), proto bylo 
původní vymezení plochy PT2 o tuto část zmenšeno. Nicméně 
vzhledem k potenciálu ložiskového území Čavyně - Vodňany - 
Milenovice s moderním technologickým zázemím se jeví jako vhodné 
dosud netěženou část plochy PT2 zachovat jako návrhovou plochu a 
navíc ji z níže specifikovaných důvodů mírně rozšířit, zejména západním 
a severním směrem. 
Zdůvodnění potřeby rozšíření – respektování koncepcí: 
Záměr na využití štěrkopísků na nevýhradním ložisku Čavyně - 
Vodňany- Milenovice a zájem na hospodárném využívání nerostného 
bohatství státu je v souladu s plněním Surovinové politiky České 
republiky schválené vládou dne 14. června 2017. Využití tohoto 
ložiskového území je v souladu s koncepcemi Regionální surovinové 
politiky Jihočeského kraje a s platným Plánem péče o ochranu CHKO 
Třeboňsko, tj. s max. preferencí postupné  využitelnosti ložisek 
štěrkopísků s vysokou mocností a kvalitou suroviny a naplňováním 
dlouhodobého cíle postupného vyčleňování těžeb mimo PUPFL 
(pozemky určené k plnění funkci lesa) a zejména mimo CHKO 
Třeboňsko. 
Horní a Geologický zákon klade důraz na hospodárné využívání 
výhradních ložisek, přičemž tím rozumí nejen jejich dobývání, ale i 
úpravu a zušlechťování vydobytých nerostů s přihlédnutím k současným 
technickým a ekonomickým podmínkám. Důraz na hospodárné 
využívání výhradních ložisek pak dále podtrhuje tím, že ukládá vydobýt 
zásoby výhradních ložisek včetně průvodních nerostů co nejúplněji s co 
nejmenšími ztrátami a znečištěním. Kvalita suroviny z ložiska Čavyně - 
Vodňany - Milenovice a je natolik žádaná, že garantuje v požadovaných 
objemech kvalitu hrubé granulometrie štěrkopískové suroviny a kvalitu 
suroviny pro betonářské uplatnění. 
Zdůvodnění potřeby rozšíření – potřeba suroviny, kvalita suroviny: 
Umístění ložiskového území Čavyně - Vodňany - Milenovice pro záměr 
těžby nevýhradního ložiska je podmíněno v první řadě existencí 
kvalitního ložiska štěrkopísků a písků. Ložiskové území nevyhrazeného 
nerostu se nalézá v oblasti silně deficitní na štěrkopískovou surovinu. 
Při současném vývoji lze očekávat, že v Jihočeském kraji nastane 
kritická situace s disponibilními zásobami štěrkopísků, jelikož ze všech 
cca 17 využívaných ložisek, bude cca na 11 ložiskách do 1 - 5 let 
ukončená těžba. Většina rezervních ložisek se nacházejí v jižní části 
Jihočeského kraje a zajišťují surovinu pro Krajské město České 
Budějovice a pro jižní část kraje.  Naproti tomu dotěžované výhradní 
ložisko Roudná 2 - Planá nad Lužnicí a ložiska nevyhrazeného nerostu 
Planá nad Lužnicí a Strakonice - V Holi (a následně velmi nadějné 
ložisko Čavyně – Vodňany - Milenovice s vysokými objemy zásob) 
zajišťují surovinu pro silně mankovní severní část Jihočeského kraje, 
včetně aglomerace Vodňany - Strakonice – Písek – Tábor - Sezimovo 
Ústí. Těžba na ložisku Čavyně – Vodňany - Milenovice je dlouhodobě 
vysoká (cca 220 – 300 tis. m3), a to z důvodu vysoké kvality suroviny s 
vyhovujícími jakostně – technologickými parametry. K současnému datu 
v povoleném území těžby zbývá k dotěžbě cca 4600 tis. m3. 
Životnost zásob na ložisku Roudná 2 - Planá nad Lužnicí (B 3009300) a 
na navazujícím ložisku nevyhrazeného nerostu Planá nad Lužnicí (č. 

odst. (16b) 
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3009301) je však velmi nízká, resp. před ukončením (max. 1-2 roky). 
Ložisko nevyhrazeného nerostu maltářského písku Strakonice - V Holi 
zaujímá vzhledem k výši těžby (která byla v r. 2017 přibližně 3 tis. m3) 
pouze lokální význam. Zbytkové vytěžitelné zásoby na ložisku činí cca 
130 tis. m3. Surovinou na ložisku jsou terciérní písky reliktu 
Mydlovarského souvrství proměnlivé kvality. Po ukončení těžby 
štěrkopísků na ložiskách Roudná 2 - Planá nad Lužnicí, Planá nad 
Lužnicí a Strakonice - V Holi bude oblast Písecka, Strakonicka a 
Táborska výrazně deficitním regionem. Pro udržení stávajícího rozvoje 
infrastruktury bude nezbytně nutné celou zmíněnou oblast dostatečně 
zásobovat štěrkopískem ze sousedních regionů.  
Ložiskové území Čavyně – Vodňany - Milenovice s dostatečnými 
ověřenými zásobami je plnohodnotnou náhradou za ložiska postupně 
ukončovaná. Velkou výhodou ložiskového území je, že má kompletní 
moderní technologické zázemí, včetně zázemí pro dobývání ložiska a 
přepravu těžené suroviny. Pro postupné a etapovité pokračování těžby 
je existence moderní, průběžně udržované stávající těžební, 
úpravárenské a dopravní infrastruktury s dostatečnou životností velké 
pozitivum. Na ložiskovém území jsou velmi příznivé ložiskové poměry s 
vysokou jakostně-technologickou charakteristikou suroviny a s vysokým 
a dlouhodobě žádaným – praným podílem písčité (0-4 mm) a štěrkovité 
frakce (4-8-16 mm).  

Zdůvodnění potřeby rozšíření – blízké významné rozvojové záměry: 
Aby nedošlo k ohrožení dodávek kvalitního objemu stavebních surovin 
na trh, je potřeba postupně vytvořit územní předpoklady pro otvírku 
nových ložisek náhradou za postupně dotěžované lokality a prosazovat 
přípravu rezervních lokalit štěrkopísků (v daném případě nevýhradní 
ložisko Čavyně – Vodňany - Milenovice) pro budoucí využití v těch 
regionech, kde lze očekávat kontinuální růst spotřeby (v Jihočeském 
kraji dlouhodobě od roku 1992 je roční spotřeba štěrkopísků kolem 1100 
– 1400 tis. m3/rok). Ložisková plocha se nalézá blízko u klíčových 
celostátně významných a surovinově náročných staveb, jimiž jsou 
dálnice D3, dálnice D4, silnice I/20, I/22, I/23, I/24, IV. tranzitní železniční 
koridor, modernizace železnice Plzeň – České Budějovice, příp. 
dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín (potřeba výstavby 
dálnice D3 a D4 a staveb s tím souvisejících byla podpořena 
Memorandem mezi Jihočeským a Středočeským krajem, Ministerstvem 
dopravy a ŘSD v dubnu 2019).  
Zdůvodnění potřeby rozšíření – závěr: 
Na základě výše uvedeného je vymezení ložiskového území 
nevyhrazeného nerostu štěrkopísků Čavyně – Vodňany -Milenovice 
žádoucí a důvodné. Využitelnost všech ověřených zásob na ložisku 
Čavyně – Vodňany – Milenovice je v souladu s navrhovaným opatřením 
a zásadami schváleného Plánu péče o ochranu CHKO Třeboňsko na 
období let 2018-2027, kde se mimo jiné navrhuje úplné vyloučení těžby 
nerostných surovin v I. a ve II. zóně CHKO, omezení nových otvírek 
ložisek a postupný útlum těžby nerostných surovin ve III. zóně CHKO (a 
v případné IV. zóně, pokud bude vymezena), snižování počtu 
dobývacích prostorů a zmenšování ročních objemů těžby štěrkopísku, 
neotvírat žádné nové povrchové těžebny nerostných surovin a 
v neposlední řadě aktivně hledat alternativy pro zajištění těžby 
štěrkopísku v Jihočeském kraji mimo CHKO Třeboňsko. 

28. 

V rámci 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla 
rozšířena plocha těžby PT4, a to takovým způsobem, který je patrný 
pouze z grafické části, neboť popis plochy PT4 a katastrální území, 
v nichž je tato plocha vymezena, se nemění. Další údaje se ve výrokové 
části textové části zásad územního rozvoje neuvádí. 
Zdůvodnění potřeby rozšíření: 
Ke změně ve vymezení došlo jednak z důvodu potřeby upravit současné 

odst. (16b) PT4 
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vymezení plochy PT4 (ložiska Dráchov  - B 3219400) a jednak jejího 
rozšíření, respektive sloučení s plochou těžby vymezenou doposud jako 
územní rezerva PT/O a jejímu převedení do návrhové plochy (sloučení 
umožní, aby prováděná těžba mohla navazovat a mohla logicky 
postupovat). Důvodem je značná potřeba těžené suroviny (stěrkopísku) 
v této oblasti aktuálně vyvolaná zejména stavbou dálnice D3, ale i 
skutečností, že se ve vzdálenosti cca 20 km nacházejí klíčové, 
dlouhodobě surovinově náročné projekty. Již před zahájením prací na 4 
aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje bylo pro tuto 
plochu zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), jehož 
výsledkem bylo vydání kladného závazné stanovisko. Vymezení bylo 
tudíž provedeno na podkladě dokumentace EIA k záměru „Stanovení 
dobývacího prostoru Řípec a těžba štěrkopísků na výhradním ložisku 
Dráchov“, přičemž bylo nutno zohlednit skutečnost, že EIA je 
zpracována již pro konkrétní záměr (tudíž pro záměr přesně vymezený), 
a touto aktualizací je vymezována plocha umožňující v budoucnu 
realizaci záměru v podrobnosti odpovídající dokumentaci zásad 
územního rozvoje (tj. 1:100 000), pro kterou povinnost upřesnění náleží 
podrobnějším dokumentacím. 

29. 

K vložení řádků, respektive ploch PT5, do tabulky obsahující výčet 
vymezení ploch těžby došlo z důvodu jejich převedení z ploch územních 
rezerv do ploch návrhových, a to bez změny rozsahu jejich vymezení. 
Konkrétní odůvodnění je uvedeno níže v tabulce: 

PT5 Veselí nad Lužnicí - Jatky – plocha pro těžbu 
štěrkopísku. 

Tato plocha byla v rámci 1. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje vymezena jako územní rezerva 
pro těžbu stěrkopísku s označením PT/M, a to zejména 
z důvodu jejího předpokládaného budoucího využití pro 
zajištění dostatečného množství štěrkopískové suroviny 
pro rozvojové záměry v rámci Jihočeského kraje. Plocha 
se nalézá v centrální části Jihočeského kraje, ve 
vzdálenosti do 20 km od klíčových, dlouhodobě 
surovinově náročných projektů. V mezidobí od vymezení 
této plochy jako územní rezervy (rok 2015) do 
současnosti, kdy je plocha převáděna do návrhové plochy 
umožňující realizaci těžby, bylo pro tuto plochu 
zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). 
Proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí byl ukončen 
vydáním kladného závazného stanoviska k tomuto 
záměru. Vzhledem k výhodné lokalizaci této plochy těžbu 
vůči významným rozvojovým záměrům na území 
Jihočeského kraje, jejichž realizace se předpokládá 
v horizontu nadcházejících let, se jeví jako účelné umožnit 
případnou těžbu šterkopískové suroviny v této lokalitě 
převedením již v minulosti vymezené plochy územní 
rezervy do plochy návrhové.  

 

odst. (16b) PT5 

30. 

K nahrazení slovního spojení „v současné době nevymezují“ slovy 
„vymezují níže uvedené“ dochází z důvodu nového vymezení návrhové 
plochy naplňující parametry stanovené v článku (16a) písm. b. Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění. Doposud nebyla 
v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje vymezena žádná 
návrhová plocha naplňující stanovená kritéria, tato kritéria naplňovaly 
pouze plochy územních rezerv vymezené v článku (41a) zásad. 
V současné době dochází k přesunutí jedné v minulosti vymezené 
plochy územní rezervy (PT/P) v plošně nezměněném rozsahu do plochy 
návrhové, a to zejména z níže uvedených důvodů. 

odst. (16c) PT7 



33 
 

PT7 Veselí nad Lužnicí, Horusice Vlkov - plocha pro těžbu 
štěrkopísku a komplexní dotěžení zbytkových zásob na 
výhradních ložiskách Veselí nad Lužnicí a Horusice – 
Vlkov v rozsahu platných dobývacích prostorů 
a chráněných ložiskových území. 

Tato plocha byla v rámci 1. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje vymezena jako územní rezerva 
pro těžbu štěrkopísku a komplexní dotěžení zbytkových 
zásob na výhradních ložiskách Veselí nad Lužnicí 
a Horusice – Vlkov v rozsahu platných dobývacích 
prostorů a chráněných ložiskových území (PT/P), a to 
zejména z důvodu předpokládaného hospodárného 
dotěžení zásob, případně přetěžení jezer, a možného 
budoucího využití pro zajištění dostatečného množství 
štěrkopískové suroviny pro rozvojové záměry v rámci 
Jihočeského kraje. Vzhledem k výhodné lokalizaci této 
plochy těžbu vůči významným rozvojovým záměrům na 
území Jihočeského kraje, jejichž realizace se předpokládá 
v horizontu nadcházejících let, se jeví jako účelné umožnit 
případnou těžby šterkopískové suroviny v této lokalitě 
převedením již v minulosti vymezené plochy územní 
rezervy (rok 2015) do plochy návrhové. Dalším cílem po 
případném umožnění těžby v této lokalitě je přesunutí 
těžby z centrální části CHKO Třeboňsko, kde dnes těžba 
v nemalém rozsahu probíhá, do okrajových částí této 
přírodně cenné oblasti, tzn. vymezení plochy těžby v této 
oblasti naplňuje koncepci postupné eliminace doposud 
intenzifikované těžby v hodnotných atributech CHKO 
Třeboňsko a její situování pokud možno za její hranici, 
popř. do okrajových oblastí CHKO mimo I. a II. zónu. 
V území, v němž je navrhováno vymezení plochy těžby 
PT7, se nachází též regionální biocentrum RBC U Blažků. 
Zárukou pro obnovení přírodního charakteru lokality a 
zajištění funkčnosti výše zmíněného prvku územního 
systému ekologické stability regionální úrovně je znění 
článku (39) písm. h. Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje, na základě nějž je nezbytně nutné 
provést v území následnou rekultivaci podporující funkci 
územního systému ekologické stability.  

 

31.  

K nahrazení slovního spojení „v současné době nevymezují“ slovy 
„vymezují níže uvedené“ dochází z důvodu nového vymezení 
návrhových ploch naplňujících parametry stanovené v článku (16a) 
písm. c. Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění. 
Doposud nebyla v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje 
vymezena žádná návrhová plocha naplňující stanovená kritéria, tato 
kritéria naplňovaly pouze plochy územních rezerv vymezené v článku 
(41b) zásad. V současné době dochází k přesunutí jedné v minulosti 
vymezené plochy územní rezervy (PT/K) v plošně změněném rozsahu 
do plochy návrhové, a to zejména z níže uvedených důvodů. 
K vložení řádků, respektive ploch PT8 a PT9, do tabulky obsahující 
výčet vymezení ploch těžby došlo z důvodu převedení plochy PT/K 
z ploch územních rezerv do ploch návrhových, kdy zároveň byl upraven 
(zmenšen) rozsah jejího vymezení, a nového vymezení plochy PT9. 

PT8 Krabonoš – plocha pro těžbu živce, doprovodná surovina 
písek. 

Tato plocha byla v rámci 1. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje vymezena jako územní rezerva 

odst. (16d) 

PT8 

PT9 
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pro těžbu živce, doprovodná surovina písek s označením 
PT/K, a to zejména z důvodu zajištění strategického 
vyhrazeného nerostu – živce a strategický význam pro 
zajištění klíčových akcí v rámci rozvojových záměrů 
Jihočeského kraje (výstavba dálnice D3, rychlostní silnice 
R3, budování tranzitního železničního koridoru, výstavba 
3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín). Vymezení této 
územní rezervy proběhlo po dohodě s CHKO Třeboňsko 
na základě podrobného vymezení Českou geologickou 
službou (ČGS).  

V současné době z hlediska aktuálního vyhodnocení 
zásob konstatovala ČGS potřebu činit kroky k možnému 
budoucímu otevření těžby na ložisku Krabonoš. Vhodnost 
jejího vymezení vychází z odborných podkladů ČGS, 
zejména dlouhodobých výhledů těžby ve vazbě na aktivní 
dobývací prostor Krabonoš. 

Produkce v dobývacím prostoru Krabonoš na ložisku 
Halámky tvoří cca 25% objemu celkové produkce živců na 
území ČR. Živcová surovina nacházející se v tomto 
ložisku je vzhledem ke svému charakteru a ve vazbě na 
produkty českého průmyslu, pro jejichž výrobu je zásadní, 
strategickou surovinou na republikové úrovni. Při 
současném objemu těžby jsou zásoby v aktivním 
dobývacím prostoru Krabonoš a Halámky vyhodnoceny již 
pouze na 5 – 6 let.  

Pro zajištění kontinuity hospodářství ČR je potřeba zajistit 
kontinuitu těžby této suroviny, přičemž průměrná doba od 
zahájení realizace záměru do zahájení produkce se 
v současnosti v ČR pohybuje v rozmezí min. 4 – 7 let. 

Jelikož s ohledem na výše uvedené nelze těžbu této 
konkrétní suroviny vyhodnotit jako nepotřebnou, což je 
deklarováno i Surovinovou politikou České republiky 
schválnou vládou 14. června 2017, a vzhledem k tomu, 
kde a s jakou ložiskovou skladbou se nacházejí ložiska 
této konkrétní suroviny, nejeví se její vymístění z CHKO 
Třeboňsko reálné. 

Navržené rozšíření plochy těžby je tedy v území, kde byla 
již navržena územní rezerva pro plochy těžby PT/K a 
navazuje na severní hranici stávajícího již roztěženého 
dobývacího prostoru. Rozšíření je navrhováno na částech 
ložiska na území III. zóny CHKO Třeboňsko, tj. do území 
s nejnižším stupněm ochrany CHKO Třeboňsko, jelikož 
mimo CHKO Třeboňsko se ložisko nenachází. Do přírodní 
rezervace Horní Lužnice (I. zóna CHKO) nacházející se 
západně od navržené plochy (ani do jejího 50m 
ochranného pásma) není zasahováno. S II. zónou CHKO 
sice sousedí na východě, ale rovněž do ní není 
zasahováno. Plochy těžby Krabonoš (PT8) a Krabonoš 2 
(PT9) zahrnují z větší části zemědělsky obdělávanou 
půdu nepříliš kvalitní bonity, nedojde k likvidaci lesního 
porostu. Výhodou je skutečnost, že pro zajištění již 
současné těžby je v tomto území vybudováno nové 
technologické zázemí, v současné době velmi moderní, 
tudíž nadále využitelné a je velmi nevhodné, až 
nepřijatelné, jej nevyužít nadále a budovat nové, které by 
umístěním a záborem zatížilo další území. 
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Nepředpokládá se rozvoj do lokality Krabonoš (PT8) a 
Krabonoš 2 (PT9) zároveň, ale postupně. 

PT9 Krabonoš 2 – plocha pro těžbu živce, doprovodná 
surovina písek. 

V současné době z hlediska aktuálního vyhodnocení 
zásob konstatovala ČGS potřebu činit kroky k možnému 
budoucímu otevření těžby na ložisku Krabonoš 2. 
Vhodnost jejího vymezení vychází z odborných podkladů 
ČGS, zejména  dlouhodobých výhledů těžby ve vazbě na 
aktivní dobývací prostor Krabonoš. 

Produkce v dobývacím prostoru Krabonoš na ložisku 
Halámky tvoří cca 25% objemu celkové produkce živců na 
území ČR. Živcová surovina nacházející se v tomto 
ložisku je vzhledem ke svému charakteru a ve vazbě na 
produkty českého průmyslu, pro jejichž výrobu je zásadní, 
strategickou surovinou na republikové úrovni. Při 
současném objemu těžby jsou zásoby v aktivním 
dobývacím prostoru Krabonoš a Halámky vyhodnoceny již 
pouze na 5 – 6 let.  

Pro zajištění kontinuity hospodářství ČR je potřeba zajistit 
kontinuitu těžby této suroviny, přičemž průměrná doba od 
zahájení realizace záměru do zahájení produkce se 
v současnosti v ČR pohybuje v rozmezí min. 4 – 7 let. 

Jelikož s ohledem na výše uvedené nelze těžbu této 
konkrétní suroviny vyhodnotit jako nepotřebnou, což je 
deklarováno i Surovinovou politikou České republiky 
schválnou vládou 14. června 2017, a vzhledem k tomu, 
kde a s jakou ložiskovou skladbou se nacházejí ložiska 
této konkrétní suroviny, její vymístění z CHKO Třeboňsko 
se nejeví reálné. 

Převedení pouze plochy PT/K z ploch územních rezerv do 
ploch návrhových není pro zajištění budoucích potřeb této 
strategické suroviny dostačující, tudíž byla ČGS navržena 
k vymezení i tato plocha. Je vymezena v poloze přímo 
navazující na aktivně těžený dobývací prostor na jihu 
směrem k okraji CHKO Třeboňsko, ve III. zóně CHKO 
Třeboňsko. Plochy těžby Krabonoš (PT8) a Krabonoš 2 
(PT9) zahrnují z větší části zemědělsky obdělávanou 
půdu nepříliš kvalitní bonity, nedojde k likvidaci lesního 
porostu. Výhodou je, že i pro těžbu v této lokalitě nebude 
potřeba budování nového technologického zázemí, ale 
jako v případě plochy PT8 bude využito již vybudované 
technologické zázemí.  

Nepředpokládá se rozvoj do lokality Krabonoš (PT8) a 
Krabonoš 2 (PT9) zároveň, ale postupně. 

 

Vymezení ploch nadmístního významu pro asanace a asanační úpravy 

32. 

Při zpracování územního plánu Staré Hodějovice došlo ke zjištění 
pravděpodobného pochybení ve vymezení asanačního území 
Popílkoviště, respektive plochy rekultivace odkaliště Teplárny České 
Budějovice. U Teplárny České Budějovice a. s. bylo vymezení ověřeno 
porovnáním s vymezením plochy rekultivace odkaliště v projektové 
dokumentaci „Rekultivace plochy odkaliště Teplárny České Budějovice 
a.s.“. Na základě uvedeného porovnání bylo zjištěno, že plocha 
vymezená v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 
před aktualizací č. 4 neodpovídá svým rozsahem připravované a na 

odst. (17b) A2 
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části plochy již probíhající asanaci, a proto 4. aktualizace Zásad 
územního rozvoje jihočeského kraje upravuje vymezení plochy asanace 
dle výše uvedené projektové dokumentace. 

Vymezení ploch a koridorů pro veřejnou dopravní infrastrukturu  

Upřesnění ploch a koridorů dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu 

33. 

Jedná se o formální úpravu textu, tak aby obecná formulace vždy 
reagovala na aktuální verzi koncepčního dokumentu vydaného na 
republikové úrovni a nebylo potřeba ustanovení odst. 12 měnit po každé 
aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR, a to zejména proto, že je 
jednoznačně zřejmé, které záměry jsou Politikou územního rozvoje ČR 
vymezeny, a používáním Zásad územního rozvoje po jejich 
aktualizacích bylo zjištěno, že uvedený výčet je ve vazbě na následující 
tabulky obsahující tyto záměry s jejich popisem nadbytečný. 

odst. (19) 

doprava 
a vazba 
na PUR 

34. 

Provedená úprava reaguje na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, 
kterou došlo ke zrušení kategorie rychlostních komunikací. Na místo 
kategorie rychlostních komunikací definují zákonné předpisy kategorii 
s názvem dálnice II. třídy. Z tohoto důvodu byly pod nové názvosloví 
zařazeny též rychlostní silnice vymezené v zásadách územního rozvoje.  
V tomto konkrétním případě byla rychlostní silnice R3 přejmenována na 
dálnici D3. V řešení zásad územního rozvoje uvedené přejmenování 
reálně znamená prodloužení dálnice D3 o části původně náležející pod 
označení rychlostní silnice R3. Jelikož je nyní záměr dálnice D3 delší, je 
nezbytně nutné upravit též jeho obecný popis tak, aby odpovídal 
skutečnosti, že dálnice D3, která již nepřechází v rychlostní silnici R3, 
ale kontinuálně pokračuje až po Dolní Dvořiště (státní hranice) jako 
dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice – Rakousko a je dělena 
celkem do šesti úseků. Nicméně konkrétní počet úseků je v popisu 
nahrazen slovem „těchto“. Tento způsob byl zvolen, protože do 
budoucna nebude vyvolávat potřebu opakovaných změn v popisu 
celého záměru při vypuštění či přidání jednotlivých úseků, přičemž pro 
rozhodování v území jsou rozhodné jednotlivé úseky uvedené v jejich 
konkrétním výčtu včetně popisu u každého záměru. 

odst. (20) 

D1 

35. 

Ke změně textu došlo ve vazbě na úpravy záměru D1, úseku D1/5, aby 
bylo možno umístit v tomto úseku odpočívku.Úsek byl rozšířen z důvodu 
zajištění dostatečné šíře koridoru pro umístění odpočívky potřebné 
velikosti a odpovídající požadavkům dle platných předpisů a zároveň 
naplňující požadavky na vzdálenosti mezi jednotlivými odpočívkami dle 
platných předpisů (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v 
mezinárodní silniční dopravě - AETR, nařízení Evropského parlamentu 
ES č.561/2006, ČSN). Podkladem pro vymezení byla připravovaná 
dokumentace pro územní rozhodnutí „D3 0309/II – odpočívka 
Chotýčany“, zhotovitel Valbek, spol. s. r. o., 2017. 

odst. (20) 
– úsek 
D1/5 

36. 

K vložení nových úseků došlo z důvodu převedení rychlostní silnice R3 
na dálnici D3, která již nepřechází v rychlostní silnici R3, kontinuálně 
pokračuje až po Dolní Dvořiště (státní hranice) jako dálnice D3 Praha – 
Tábor – České Budějovice – Rakousko, tudíž tyto úseky původně 
vymezené jako úseky rychlostní komunikace R3 se nyní převádějí na 
úseky dálnice D3 (viz také odůvodnění pod bodem 34). Z pohledu 
vymezení záměrů v území však k žádným změnám nedochází, neboť 
nové úseky dálnice D3 (D1/7, D1/8, a D1/9) byly v Zásadách územního 
rozvoje Jihočeského kraje ve znění před 4. aktualizací vymezeny jako 
úseky D2/1, D2/2 a D2/3 záměru D2 „Rychlostní komunikace R3“ a jako 
takové byly projednány s veřejností a dotčenými obcemi a dohodnuty 
s dotčenými orgány Z hlediska územních nároků tedy k žádným novým 
nárokům nedochází, záměry jsou pouze formálně upravovány v textové 

odst. (20) 
– úseky 
 D1/7, 
D1/8,  
D1/9 
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části zásad územního rozvoje, aby byla naplněna podstata novelizací 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 361/200 
Sb., o silničním provozu. 

37. 

V souvislosti s převedením úseků původně vymezených jako úseky 
rychlostní komunikace R3 na úseky dálnice D3 došlo i k převedení výčtu 
dotčených katastrů pod záměr D1 (faktická odůvodnění záměru D1 viz 
body 34 – 36 odůvodnění). 

odst. (20) 

38. 

Provedená úprava reaguje na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, 
kterou došlo ke zrušení kategorie rychlostních komunikací. Na místo 
kategorie rychlostních komunikací definují zákonné předpisy kategorii 
s názvem dálnice II. třídy. Z tohoto důvodu byly pod nové názvosloví 
zařazeny též rychlostní silnice vymezené v zásadách územního rozvoje.  
V tomto konkrétním případě byla rychlostní silnice R3 přejmenována na 
dálnici D3. V řešení zásad územního rozvoje uvedené přejmenování 
reálně znamená prodloužení dálnice D3 o části původně náležející pod 
označení rychlostní silnice R3 (tzn. sloučení původních záměrů D1 a D2) 
a vypuštění samostatného záměru D2 (blíže také viz body 34 - 36 
odůvodnění). 

odst. (20) D2 

39. 

Provedená úprava reaguje na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, 
kterou došlo ke zrušení kategorie rychlostních komunikací. Na místo 
kategorie rychlostních komunikací definují zákonné předpisy kategorii 
s názvem dálnice II. třídy. Z tohoto důvodu byly pod nové názvosloví 
zařazeny též rychlostní silnice vymezené v zásadách územního rozvoje.  
V tomto konkrétním případě byla rychlostní silnice R3 přejmenována na 
dálnici D3. 

odst. (20) 
– úsek 
D3/6 

D3 

40. 

Při kontrole katastrálních území, jimiž záměr D3 prochází (dle platných 
vymezení katastrálních území ke dni 14. dubna 2019) bylo zjištěno, že 
správný název katastrálního území zní Doubravice u Českých 
Budějovic, nikoli Doubravice u Nedabyle. Jedná o úpravu čistě 
formálního charakteru. 

odst. (20) 

41. 

Provedená úprava reaguje na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích a zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, 
kterou došlo ke zrušení kategorie rychlostních komunikací. Na místo 
kategorie rychlostních komunikací definují zákonné předpisy kategorii 
s názvem dálnice II. třídy. Z tohoto důvodu byly pod nové názvosloví 
zařazeny též rychlostní silnice vymezené v zásadách územního rozvoje.  
V tomto konkrétním případě byla rychlostní silnice R4 přejmenována na 
dálnici D4. 

odst. (20) 

D4 

42. 

Změna názvosloví v názvu záměru D4 z rychlostní silnice R4 na dálnici 
D4 reaguje na novelizaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích a zákona č. 361/200 Sb., o silničním provozu, kterou došlo 
ke zrušení kategorie rychlostních komunikací. Na místo kategorie 
rychlostních komunikací definují zákonné předpisy kategorii s názvem 
dálnice II. třídy. Z tohoto důvodu byly pod nové názvosloví zařazeny též 
rychlostní silnice vymezené v zásadách územního rozvoje.  V řešení 
zásad územního rozvoje u záměru D4 však nedošlo pouze ke změně 
názvosloví, ale též k vymezení nového úseku tohoto záměru (viz 
odůvodnění v dalším bodě). Na tuto skutečnost bylo potřeba upravit též 
obecný popis záměru. Nyní je záměr D4 nově tvořen dvěma 
samostatnými úseky: D4/1, jehož vymezení se fakticky nemění a zcela 
odpovídá původnímu koridoru D4, a nově vloženým úsekem D4/2 pro 
odpočívku Předotice. 

odst. (20) 
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43. 

Kromě toho, že text odstavce byl upraven, byl ještědoplněn ve vazbě na 
doplnění nového samostatného úseku.  Původně vymezený koridor pro 
záměr dálnice D4 byl tvořen pouze jediným úsekem.  Nyní je nově tvořen 
dvěma samostatnými úseky a to úsekem D4/1, jehož vymezení se 
fakticky nemění a zcela odpovídá původnímu koridoru D4, a nově 
vloženým úsekem D4/2 pro odpočívku Předotice. 

Vymezení odpočívky Předotice reaguje na novelu zákona č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích ve znění zákona č.268/2015 Sb., kterou 
se silnice I. třídy - rychlostní silnice R4 stala dálnicí II. třídy s označením 
D4. Na dálnicích, které byly na dálnice převedeny z rychlostních silnic, 
vyvstala nutnost doplnění odpočívek, což vyplývá z platných předpisů 
(Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 
- AETR, nařízení Evropského parlamentu ES č.561/2006). Ředitelství 
silnic a dálnic ČR zajistilo zpracování dokumentace „Vyhledávací studie 
rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích“ (PUDIS a.s., 11/2016), 
ze které vyplynula potřeba doplnění oboustranné malé odpočívky na 
dálnici D4 u obce Radobytce. Jelikož ale bylo zjištěno, že tato studie 
nezohlednila připravované nové úseky dálnice D4 a plánovanou 
oboustrannou odpočívku Krsice v úseku stavby D4 Čimelice – Mirotice, 
bylo při projednání konceptu návrhu této odpočívky její umístění 
přehodnoceno a namísto ní byla navržena odpočívka Předotice 
z důvodu rovnoměrného vymezení odpočívek na trase dálnice D4. 

odst. (20) 
– úseky 
 D4/1, 
 D4/2 

44. 
Z důvodu vymezení nového úseku D4/2 došlo k dotčení dalších 
katastrálních území, o která je doplněn jejich uvedený výčet. odst. (20) 

45. 

Záměr D5 Silnice I/4 byl z této části vyňat, protože tabulka (20) obsahuje 
záměry mezinárodního a republikového významu vymezené v Politice 
územního rozvoje v platném znění a záměr S3, který byl v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje upřesněn právě jako záměr D5, byl 
z republikových záměrů aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 
vypuštěn s tímto odůvodněním: „Článek 112 (záměr S3) byl vypuštěn na 
základě výsledků ze splněného úkolu pro dotčená ministerstva a 
příslušný kraj. Neprokázala se potřeba zvýšení kapacity silnice I/4 v 
úseku mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda (s R4 a I/20) a 
Strakonice. Další pokračování silnice směrem na hranice sice vyžaduje 
dílčí úpravy, které jsou v ZÚR kraje respektovány, ale dopravní zátěž je 
méně významná. Prověřovaný záměr se týkal pouze území jednoho 
kraje.“ Vzhledem ke skutečnosti, že záměr má nesporný regionální 
význam a jedná se o jeden z hlavních silničních tahů v severní části 
území kraje byl přesunut do odst. (21) mezi záměry nadmístního 
významu (viz také odůvodnění pod bodem 54). 

odst. (20) D5 

46. 

Vzhledem ke změnám spočívajícím doplnění nových úseků záměru D14 
bylo nutné aktualizovat i jeho obecný popis. Změna popisu reaguje na 
vymezení (prodloužení) koridoru již od Starých Hodějovic (jižně od 
Českých Budějovic) a taktéž na doplnění záměru o nové úseky. 
Nicméně konkrétní počet úseků je v popisu nahradil slovem „těchto“. 
Tento způsob byl zvolen, protože do budoucna nebude vyvolávat 
potřebu opakovaných změn v popisu celého záměru při vypuštění či 
přidání jednotlivých úseků, přičemž pro rozhodování v území jsou 
rozhodné jednotlivé úseky uvedené v jejich konkrétním výčtu včetně 
popisu u každého záměru. 

odst. (20) 

D14 

47. 

Z důvodu vymezení nových úseků záměru D14 byl o tyto úseky výčet 
úseků záměru D14 doplněn: 
D14/4 je záměr navazující na záměr železnice Plzeň – České 
Budějovice, který je součástí stavby Modernizace tratě Nemanice – 
Protivín – Písek. Koridor byl vymezen z důvodu možných územních 
nároků plánovaného záměru.   

odst. (20) 
– úseky 
D14/4, 
D14/5, 
D14/6 
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D14/5 je úsekem záměru železnice Plzeň – České Budějovice, který je 
součástí stavby Modernizace tratě Nemanice – Protivín – Písek. Koridor 
byl vymezen z důvodu možných územních nároků plánovaného záměru. 
D14/6 je novým úsekem záměru železnice Plzeň – České Budějovice, 
jelikož záměrem dálnice D3 byla vyvolána potřeba změny ve vedení této 
železnice v rozsahu vymezeného úseku. 
Zdvoukolejnění a modernizace železnice Plzeň České Budějovice je 
nezbytná s ohledem na potřebu zajištění bezpečnosti provozu na dráze 
a předpokládaný nárůst četnosti železniční dopravy na jedné z páteřních 
železničních tratí na území Jihočeského kraje. 

48. 
Novým vymezením úseků záměru D14 došlo k dotčení dalších 
katastrálních území, jejichž výčet byl doplněn. odst. (20) 

49. 

Záměr D15 Veselí nad Lužnicí – Třeboň – České Velenice, byl z této 
části vyňat, protože tabulka (20) obsahuje záměry mezinárodního a 
republikového významu vymezené v Politice územního rozvoje 
v platném znění a záměr ŽD5, který byl v Zásadách územního rozvoje 
Jihočeského kraje upřesněn právě jako záměr D15, byl z republikových 
záměrů aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR vypuštěn 
s následujícím odůvodněním: „Článek 93: Rozvojový záměr v čl. (93) již 
není součástí TEN-T a jeho územní průmět se netýká více krajů, proto 
byl vypuštěn.“.  Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že záměr má 
nesporný regionální význam a jedná se o důležitou dopravní cestu byl 
přesunut do odst. (21) mezi záměry nadmístního významu. 

odst. (20) D15 

50. 

Záměr D18 byl aktualizací č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje měněn z důvodu, že vymezený koridor nebyl dostačující pro 
pokrytí územních nároků „tělesa průplavu“. Rozsah koridoru 
vymezeného v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 
před aktualizací č. 4 byl prověřen dle „Vyhledávací studie infrastruktury 
vodních cest“, 2017, zpracovatel Sweco Hydroprojekt a. s., objednatel 
ČR – Ředitelství vodních cest.  Z uvedeného prověření vzešel závěr, že 
vymezený koridor není dostatečného rozsahu, aby pokryl „těleso 
průplavu“ dle uvedené aktuálně zpracované vyhledávací studie. 
Z důvodu změny rozsahu vymezení, kdy rozšířený koridor je nově 
vymezen též na katastrálním území Albrechtice nad Vltavou, došlo i 
k úpravě textové části zásad územního rozvoje v oblasti dotčených 
katastrálních území záměrem D18. 

odst. (20) D18 

51. 

Záměry D19 Veřejné logistické centrum České Budějovice - Nemanice 
a D20 Letiště České Budějovice byly z této části vyňaty, protože tabulka 
(20) obsahuje záměry mezinárodního a republikového významu 
vymezené v Politice územního rozvoje v platném znění a záměry 
Veřejné logistické centrum pro Českobudějovicko a L3, které byly 
v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje upřesněny právě jako 
záměry D19 a D20, byly z republikových záměrů aktualizací č. 1 Politiky 
územního rozvoje ČR vypuštěny.  

Záměr Veřejné logistické centrum pro Českobudějovicko z důvodu 
přehodnocení vazby veřejných terminálů a přístavů na znění 
jednotlivých ustanovení TEN-T.  

Záměr L3 z důvodu, že pro rozšíření a další rozvoj letiště je v současné 
době postačující stávající areál. Další rozvoj letiště je bez územních 
nároků, které by bylo nutno řešit územně plánovací dokumentací 
zpracovanou na úrovni kraje. Pro vymezení stávajícího areálu letiště 
v koordinačním výkrese bude využita „Územní studie průmyslové zóny 
letiště České Budějovice - aktualizace“, Brůha a Krampera, architekti 
spol. s r.o., pořízená Jihočeským krajem, 2017. 

odst. (20) 
D19 
D20 
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52. 

Do tabulky (20) byly doplněny záměry republikového významu, jejichž 
vymezení vyplynulo z aktualizace Politiky územního rozvoje ČR. Bližší 
odůvodnění je uvedeno jednotlivě u každého záměru. 

D89 Převedení dopravního zatížení mezi Plzeňským krajem, 
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina –  

Záměr „Převedení dopravního zatížení mezi Plzeňským 
krajem, Jihočeským krajem a Krajem Vysočina“ je v Politice 
územního rozvoje ČR sledován pod označením S13. Pro 
tento záměr jsou Politikou územního rozvoje ČR sledovány 
dvě trasy, trasa A a trasa B. Fakticky byly obě trasy v rámci 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v částech, 
v nichž je potřeba zlepšení dopravních parametrů oproti 
současnému stavu, např. vymezením přeložek nebo 
obchvatů, již vymezeny samostatnými záměry nadmístního 
významu. Tyto vymezené záměry zcela naplňují požadavek 
na převedení dopravního zatížení mezi Plzeňským krajem, 
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, proto se nemění jejich 
územní vymezení, ale mění se pouze zařazení ze záměrů 
nadmístního významu mezi záměry republikového významu 
tak, aby se dostaly jednoznačně do souladu s aktualizovanou 
Politikou územního rozvoje. Jak již bylo zmíněno, přesunutí 
záměrů bylo provedeno bez změn v jejich vymezení, tudíž 
nemá dopad ani do územního vymezení záměru ani do zásad 
pro územně plánovací činnost v území, pouze dochází ke 
změně jejich označení. 
 
Trasa A je tvořena záměry D89/1 (původně D7/1), D89/2 až 
D89/4 (původně D7/4 až D7/6), D89/5 a D89/6 (původně 
D88/1 a D88/2).  

Trasa B je tvořena záměry D89/1 (původně D7/1), D89/7 až 
D89/14 (původně D11/3 až D11/12), D89/15 až D89/17 
(původně D6/7 až D6/9), D89/18 a D89/19 (původně D6/11 a 
D6/12).  

D91 Zlepšení průjezdnosti silnice České Budějovice – 
Jindřichův Hradec – Třebíč – D1 

Prověření tohoto záměru, coby zlepšení průjezdnosti 
v uvedené trase, bylo uloženo Politikou územního rozvoje ČR 
(článek 195). Po prověření lze konstatovat, že tento záměr byl 
fakticky v rámci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
v částech, v nichž je potřeba zlepšení dopravních parametrů 
oproti současnému stavu, např. vymezením přeložek nebo 
obchvatů, již vymezen samostatnými záměry nadmístního 
významu. Tyto vymezené záměry zcela naplňují požadavek 
na zlepšení průjezdnosti silnice České Budějovice – 
Jindřichův Hradec – Třebíč – D1, proto se nemění jejich 
územní vymezení, ale mění se pouze zařazení ze záměrů 
nadmístního významu mezi záměry republikového významu 
tak, aby se dostaly jednoznačně do souladu s aktualizovanou 
Politikou územního rozvoje. Jak již bylo zmíněno, přesunutí 
záměrů bylo provedeno bez změn v jejich vymezení, tudíž 
nemá dopad ani do územního vymezení záměru ani do zásad 
pro územně plánovací činnost v území, pouze dochází ke 
změně jejich označení. 

Záměr D91 je tvořen úseky D91/1 (původně D12/1), D91/2 
(původně D12/4 – s dílčími částmi D12/4.1 a D12/4.2), D91/3 
(původně D12/5), D91/4 (původně D9/5), D91/5 (původně 

odst. (20) 
D89 
D91 
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D9/6) a D91/6 (původně D9/8). Součástí záměru pro zajištění 
plynulosti dopravy je také obchvat obce Lásenice. Vzhledem 
ke skutečnosti, že obchvat není do dnešního dne prověřen a 
limity využití území, v němž se záměr nachází, jsou 
především ve vazbě na ochranu životního prostředí  natolik 
rozsáhlé, že bez podrobného prověření není vymezení 
návrhového koridoru možné, byla pro obchvat obce Lásenice 
ponecháno vymezení ve formě územní rezervy D/B. 

 

 

Vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury nadmístního významu 

53. 

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve své 1. aktualizaci 
stanovily atributy, při splnění kterých je nutno záměr vymezit primárně 
vždy v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje a teprve poté je 
jej možné řešit v územních plánech obcí. Jelikož některé konkrétní 
záměry zajišťující veřejný zájem na krajské dopravní síti, se i přes jejich 
potřebnost nedaří prosadit do územně plánovací dokumentace obcí, 
ač toto bylo možné (jelikož nenaplňují atributy stanovené odstavcem 
(20a) stanovující, které záměry je nutno vymezit vždy nejdříve 
Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje), byl doplněn nový 
atribut, aby bylo jednoznačně zřejmé, že Zásady územního rozvoje řeší 
i záměry naplňující uvedené v tomto atributu a kraji bylo umožněno na 
krajské dopravní síti záměry tohoto významu realizovat. 

odst. (20b) 
 

atributy 

nadmístnosti 

54. 

Do této tabulky obsahující záměry nadmístního významu byl přesunut 
záměr D5, jelikož bylo zrušeno jeho vymezení v Politice územního 
rozvoje ČR. Nicméně i z odůvodnění vypuštění z PÚR vyplývá, že se 
jedná o záměr významný pro rozvoj dopravy kraje, proto byl upraven a 
přeřazen mezi záměry nadmístního významu. 
Úpravou došlo ke změně ve vymezení koridoru (v úsecích D5/3 a 
D5/4), které vychází z ŘSD aktuálně pořizované nové technicko - 
ekonomické studie pro úsek silnice I/4 u Volyně, Strunkovice nad 
Volyňkou – Zlešice, AF Cityplan s.r.o., pro niž je podkladem studie 
„Optimalizace silnice I/4 v úseku Nová Hospoda – Strážný (st. hranice 
ČR – SRN)“ z r. 2017, rovněž AF Cityplan s.r.o. Nová technicko – 
ekonomická studie je ještě v rozpracovanosti, tudíž je v některých 
úsecích teprve ve fázi vyhledávání nejvhodnějšího vedení trasy, a to 
především  z hlediska zajištění lepší možnosti etapizace celé výstavby. 
Nicméně rozsah území, kudy je možno trasu vést a ve kterém ji tedy 
vyhledává, již vymezila. Koridor D5 byl tedy upraven tak, aby zahrnoval 
celé prověřované území, v němž je možno trasu vést.  
Konkrétně došlo ke změně ve vymezení koridoru, rozšíření a 
prodloužení, v úsecích D5/4 u Nišovic a D5/3 u Strunkovic nad 
Volyňkou. 

odst. (21) 
 D5 

55. 

Protože část úseků této silnice tvoří zároveň záměr vymezený Politikou 
územního rozvoje ČR jako záměr republikového významu S13, došlo 
k jejich převedení mezi záměry republikového významu, a to jako 
součást nově vymezeného záměru D89.   
Záměr silnice I/19 je ale významným dopravním tahem na území 
Jihočeského kraje v celém svém rozsahu, kdy pouze část silnice je 
republikového významu, který je vhodné sledovat jako celek tvořený 
úseky záměru D6 a D89, proto byl pro přehlednost a vyjádření jeho 
kontinuity doplněn o popis odkazující na záměr D89. 

odst. (21) 

D6 

56. 

Úseky D6/7, D6/8, D6/9, D6/11 a D6/12 byly vypuštěny z důvodu jejich 
přesunutí jako součást nově vymezeného záměru republikového 
významu D89 Převedení dopravního zatížení mezi Plzeňským krajem, 
Jihočeským krajem a krajem Vysočina, který je upřesněním záměru 

odst. (21) 
úseky 
D6/7-9, 

D6/11-12 
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S13 vymezeného Politikou územního rozvoje ČR (podrobněji viz bod 
52). 

57. 
Z důvodu vypuštění/přesunutí některých úseků záměru D6 došlo 
k vypuštění těch katastrálních území, přes něž jsou 
vypouštěné/přesouvané úseky vedeny. 

odst. (21) 

58. 

Protože část úseků této silnice tvoří zároveň záměr vymezený Politikou 
územního rozvoje ČR jako záměr republikového významu S13, došlo 
k jeho převedení mezi záměry republikového významu, a to jako 
součást nově vymezeného záměru D89.   
Záměr silnice I/20 je ale významným dopravním tahem na území 
Jihočeského kraje, v celém svém rozsahu, kdy pouze část silnice je 
republikového významu, který je vhodné sledovat jako celek tvořený 
úseky záměru D7 a D89, proto byl pro přehlednost a vyjádření jeho 
kontinuity doplněn o popis odkazující na záměr D89. 

odst. (21) 

D7 

59. 

Úseky D7/1, D7/4, D7/5 a D7/6 byly vypuštěny z důvodu jejich 
přesunutí jako součástí nově vymezeného záměru republikového 
významu D89 Převedení dopravního zatížení mezi Plzeňským krajem, 
Jihočeským krajem a krajem Vysočina, který je upřesněním záměru 
S13 vymezeného Politikou územního rozvoje ČR (podrobněji viz bod 
52). 

odst. (21) 
úseky 
D7/1, 

D7/4-6 

60. 

Technicko – ekonomickou studií „I/20 české Budějovice, Okružní 
ulice“, Novák & Partner, s. r. o., pořízené ŘSD v r. 2018 byly, vzhledem 
k bezpečnostním závadám (časté dopravní nehody, nepřehlednost) 
navrženy úpravy technického řešení okružní křižovatky ulic Okružní a 
Generála Píky, a to z důvodu zkapacitnění okružní křižovatky formou 
přestavby okružní křižovatky na tzv. turbookružní, včetně dostaveb 
bypassů a souvisejících pěších komunikací. Koridor (úsek D7/7.2) byl 
prodloužen a rozšířen z důvodu zajištění realizovatelnosti nového 
řešení. 

odst. (21) 
úsek  

D7/7.2 

61. 
Z důvodu vypuštění/přesunutí některých úseků záměru D7 došlo 
k vypuštění těch katastrálních území, přes něž jsou 
vypouštěné/přesouvané úseky vedeny. 

odst. (21) 

62. 

Koridor (úsek D9/2.3) byl rozšířen z důvodu zajištění realizovatelnosti 
dle aktualizované technické studie „I/23 Kardašova Řečice - obchvat“ 
(Blahoprojekt, s.r.o., 2018) obsahující aktuálně upřesněné řešení 
návrhu silnice mající dopad na vymezení koridoru, a to na jeho 
prodloužení a mírné rozšíření v zúžené části. Studie byla 
aktualizována, aby prověřila dříve navržené řešení z hlediska 
aktuálních požadavků v území. Změny v dokumentaci byly vyvolány 
především u řešení mimoúrovňového křížení přeložky I/23 s místní 
komunikací v lokalitě Pod Hradem a v začátku překládaného úseku u 
technického řešení napojení města. Důvodem změn bylo vypořádání 
požadavků vzešlých z projednání dokumentace, především požadavků 
Policie ČR z hlediska bezpečnosti provozu. 

odst. (21) 
úsek D9/2.3 

D9 

63. 

K vypuštění úseků D9/5, D9/6 a D9/8 záměru D9 došlo z důvodu, že 
jsou nyní vymezeny jako součást nově vymezeného záměru 
republikového významu D91 zajištění možnosti zlepšení průjezdnosti 
silnice České Budějovice – Jindřichův Hradec – Třebíč - D1, přičemž 
prověření této trasy bylo uloženo Politikou územního rozvoje ČR (blíže 
viz bod 52). 

odst. (21) 
úseky  

D9/5, D9/6 
a D9/8 

64. 
Z důvodu vypuštění/přesunutí některých úseků záměru D9 došlo 
k vypuštění těch katastrálních území, přes něž jsou 
vypouštěné/přesouvané úseky vedeny. 

odst. (21) 

65. Protože část úseků této silnice tvoří zároveň záměr vymezený Politikou 
územního rozvoje ČR jako záměr republikového významu S13, došlo 

odst. (21) D11 
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k jeho převedení mezi záměry republikového významu, a to jako 
součást nově vymezeného záměru D89.   
Záměr silnice I/29 je ale významným dopravním tahem na území 
Jihočeského kraje, který je vhodné sledovat jako celek tvořený úseky 
záměru D11 a D89, proto byl pro přehlednost a vyjádření jeho 
kontinuity doplněn o popis odkazující na záměr D89. 

66. 

Úseky D11/3, D11/4, D11/5, D11/7,D11/8, D11/9, D11/10 a D11/12 
byly vypuštěny z důvodu jejich přesunutí jako součást nově 
vymezeného záměru republikového významu D89 Převedení 
dopravního zatížení mezi Plzeňským krajem, Jihočeským krajem a 
krajem Vysočina, který je upřesněním záměru S13 vymezeného 
Politikou územního rozvoje ČR (blíže viz bod 52). 

odst. (21) 
úseky 

D11/3-5, 
D11/7-10, 

D11/12 

67. 
Z důvodu vypuštění/přesunutí některých úseků záměru D11 došlo 
k vypuštění těch katastrálních území, přes něž jsou 
vypouštěné/přesouvané úseky vedeny. 

odst. (21) 

68. 

K vypuštění záměru D12 došlo z důvodu přesunutí všech jeho úseků 
jako součást nově vymezeného záměru republikového významu D91 
zajištění možnosti zlepšení průjezdnosti silnice České Budějovice – 
Jindřichův Hradec – Třebíč - D1, přičemž prověření této trasy bylo 
uloženo Politikou územního rozvoje ČR. 

odst. (21) D12 

69. 

Koridor (úsek D13/2) byl prodloužen z důvodu zajištění 
realizovatelnosti záměru dle aktuálního prověření dokumentací pro 
územní rozhodnutí „I/39 Přísečná (aktualizace DÚR/IČ/ÚR)“, 
Pragoprojekt 2019. Při zpracování DÚR bylo území znovu detailněji 
prověřeno a byla navržena trasa zohledňující aktuální požadavky 
v území.  Tato optimalizovaná trasa ale v místě napojení vybíhá ze 
současně vymezeného koridoru ZÚR pro tento záměr, což vyvolalo 
potřebu jeho úpravy, prodloužení. Konec úseku plánované přeložky dle 
aktuální dokumentace je optimalizován z důvodu zajištění prostoru pro 
budoucí napojení přilehlých objektů. 

odst. (21) 
úsek  
D13/2 

 

D13 

70. 

K vložení nového úseku záměru D13 Silnice I/39, a to úseku D13/6, 
došlo z důvodu jeho převedení z územní rezervy. Vymezení koridoru 
bylo oproti původně vymezenému koridoru územní rezervy v části 
upřesněno, tak aby zohlednilo řešení prověřené ve „Studii 
proveditelnosti východního obchvatu Volar, silnice II/141“, Akiprojekt 
s.r.o., r. 2014, pořízené Jihočeským krajem. Blíže viz též bod 197. 

odst. (21) 
úsek  
D13/6 

 

71. 
Z důvodu vymezení nového úseku D13/6 došlo k dotčení dalších 
katastrálních území, o která je doplněn jejich uvedený výčet. 

odst. (21) 

72. 

Záměru D15 byl do této tabulky obsahující záměry nadmístního 
významu přesunut, jelikož bylo zrušeno jeho vymezení v Politice 
územního rozvoje ČR, nicméně byl vyhodnocen jako významný 
z hlediska dopravní koncepce kraje, prochází přes území dvou obcí 
s rozšířenou působností až k hranicím ČR. 
Přesunutí záměru bylo provedeno bez změn v jeho vymezení, tudíž 
nemá dopad ani do územního vymezení záměru ani do zásad pro 
územně plánovací činnost v území. 

odst. (21) D15 

73. 

Záměr D17 Železniční trať Slavonice – Fratres - prodloužení železnice 
až na státní hranici s Rakouskem byl vypuštěn, jelikož na území 
Rakouska byla železnice zrušena, tudíž není možná návaznost záměru 
a pominul důvod vymezení. 

odst. (21) D17 

74. 

Záměr D19 Veřejné logistické centrum byl do této tabulky obsahující 
záměry nadmístního významu přesunut, jelikož bylo zrušeno jeho 
vymezení v Politice územního rozvoje ČR, nicméně byl vyhodnocen 
jako významný z hlediska dopravní koncepce kraje, a to potřeby 

odst. (21) D19 
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zajištění území pro veřejný terminál a toto logistické centrum již bylo 
prověřováno a je napojitelné na silniční, železniční a lodní dopravu. 

75. 

Jelikož došlo k vložení nového úseku, tedy ke změně v jejich počtu, byl 
konkrétně uvedený počet úseků nahrazen slovem „tyto“. Tento způsob 
byl zvolen, protože do budoucna nebude vyvolávat potřebu 
opakovaných změn v popisu celého záměru při vypuštění, či přidání 
jednotlivých úseků, přičemž pro rozhodování v území jsou rozhodné 
jednotlivé úseky uvedené v jejich konkrétním výčtu včetně popisu. 

odst. (21) 

D27 

76. 

K vložení nového úseku D27/3 došlo z důvodu jeho převedení 
z územní rezervy. Vymezení koridoru bylo oproti původně 
vymezenému koridoru územní rezervy vymezeno tak, aby zohlednilo 
řešení prověřené ve „Studii proveditelnosti východního obchvatu Horní 
Pěny, silnice II/128“, ZESA s. r. o., r. 2017, pořízené Jihočeským 
krajem. Blíže viz též bod 197. 

odst. (21) 
úsek  
D27/3 

77. 
Z důvodu vymezení nového úseku došlo ke změnám v dotčení 
katastrálních území, podle toho byl tedy upraven jejich uvedený výčet. 

odst. (21) 

78. 

Ke změně popisu záměru došlo z důvodu doplnění nových úseků 
převedených do návrhu z územních rezerv, protože tyto územní 
rezervy se nacházely již mimo konkrétně uvedený úsek silnice II/145 
obsahující doposud vymezené navržené záměry.  
Z důvodu doplnění nových úseků převedených do návrhu z územních 
rezerv a vypuštění již zkolaudovaného úseku D35/3, přeložka Němčic, 
došlo zároveň ke změně v uvedeném počtu vymezených úseků. 

odst. (21) 

D35 

79. 

Záměr D 35/3 byl vypuštěn, jelikož byl již realizován a zkolaudován - 
doloženo bylo kolaudačním souhlasem s užíváním stavby pro stavbu s 
názvem: „Jižní obchvat Němčic, silnice II/145“, č,. j. 
MUPt/25155/2018/03/KSD/Ryb. 

odst. (21) 
úsek  
D35/3 

80. 

K vložení tří nových úseků došlo z uvedených důvodů: 
K vložení nového úseku záměru D35 Silnice II/145, a to úseku D35/4 
Zdíkovec z důvodu jeho převedení z územní rezervy. Vymezení 
koridoru bylo oproti původně vymezenému koridoru územní rezervy 
nepatrně upřesněno, tak aby zohlednilo řešení prověřené ve „Studii 
proveditelnosti obchvatu obce Stachy a Zdíkovce, silnice II/145“, 
BLAHOPROJEKT, s. r. o., r. 2017, pořízené Jihočeským krajem. Blíže 
viz též bod 197. Vybudování obchvatu obce Zdíkovec je potřebné 
z důvodu odstranění bezpečnostních závad na stávající komunikaci 
procházejí středem obce.  
K vložení nového úseku záměru D35 Silnice II/145, a to úseku D35/5 
Stachy z důvodu jeho převedení z územní rezervy. Vymezení koridoru 
bylo oproti původně vymezenému koridoru územní rezervy upřesněno, 
tak aby zohlednilo řešení prověřené ve „Studii proveditelnosti obchvatu 
obce Stachy a Zdíkovce, silnice II/145“, BLAHOPROJEKT, s. r. o., r. 
2017, pořízené Jihočeským krajem. Blíže viz též bod 197. Vybudování 
obchvatu obce Stachy je potřebné z důvodu odstranění 
bezpečnostních závad na stávající komunikaci procházejí středem 
obce. K vložení nového úseku záměru D35 Silnice II/145, a to úseku 
D35/6 Vitějovice, došlo z důvodu potřeby zajištění ochrany veřejného 
zájmu v oblasti ochrany veřejného zdraví na nejvýznamnější silnici 
napojující okres Prachatice a České Budějovice, a to odstraněním 
výrazně nehodové křižovatky (37 dopravních nehod v posledních 10 
letech) a vybudováním nové. 

odst. (21) 
úseky 
D35/4, 
D35/5, 
D35/6 

81. 
Z důvodu vymezení nových úseků a vypuštění úseku realizovaného a 
zkolaudovaného došlo ke změnám v dotčení katastrálních území, a to 
doplnění i vypuštění, podle toho byl tedy upraven jejich uvedený výčet. 

odst. (21) 

82. Jelikož Jihočeský kraj za účelem prověření variant řešení vedení sinice 
II/147 pro výběr varianty pro aktualizaci Zásad územního rozvoje 

odst. (21) 
úsek  D37 
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Jihočeského kraje pořídil ve spolupráci s městysem Dolní Bukovsko 
novou studii „Jižní obchvat Dolního Bukovska“, zpracovatel PK 
OSSENDORF s.r.o., 02/2019, je její výsledek předloženým návrhem 
aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zohledněn. 
Tato studie vyhodnotila severní obchvat, tj. řešení odpovídající 
současně vymezenému koridoru Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje, jako dopravně a územně nejméně vhodný a se 
závěrem „nedoporučeno“. Doporučen je naopak jižní obchvat, a to ve 
dvou variantách Jižní obchvat odsunutý - JOd (37/5a) a Jižní obchvat 
přimknutý – JUp (37/5b). Nicméně studie nekonstatovala 
nerealizovatelnost žádné z prověřovaných variant.  Navržená změna 
vedení koridoru reaguje na výsledky prověření uvedenou studií. Jelikož 
byly uvedenou studií doporučeny obě jižní varianty a žádná nebyla 
zásadně vyloučena, jsou do návrhu zapracovány variantně 
k rozhodnutí o výběru varianty zastupitelstvu kraje. De facto třetí 
variantou je současně vymezený koridor Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje, byť byl při zohlednění hledisek posuzovaných nově 
zpracovanou studií vyhodnocen jako dopravně a územně nejméně 
vhodný, ale nebyl vyhodnocen jako nerealizovatelný.   

D37/5 

83. 
Z důvodu vymezení nových variantních koridorů došlo k dotčení 
dalších katastrálních území, o které je doplněn jejich uvedený výčet. 

odst. (21) 

84. 

Ke změně vymezení koridoru D38 (úsek D38/2) došlo z důvodu 
nalezení nové nejen po technické stránce realizovatelné varianty trasy. 
Vedení koridoru ve změněné trase je výsledkem studie „Severní 
obchvat Dačic – varianta s okružními křižovatkami“, Pontex spol. s. r. 
o., r. 2016, pořízené městem Dačice. Výsledná trasa navržená touto 
studií vychází (a ve značné části i nemění) z trasy, pro niž je vymezen 
koridor současnými zásadami územního rozvoje, ale odklání se tak, 
aby nedocházelo k dotčení pozemků fy Centropen a. s., což je její 
zásadní výhodou. Jelikož se de facto jedná o variantní řešení 
k původně navržené trase, je tento záměr navržen jako variantní ve 
variantách nová trasa a současně vymezený koridor Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje k rozhodnutí o výběru varianty 
Zastupitelstvem Jihočeského kraje. 

odst. (21) 
úsek  
D38/2 

D38 

85. 
Popis záměru D40 byl upraven, aby odpovídal upravenému vymezení 
záměru, jelikož došlo k jeho rozšíření o další (jeden) úsek. 

odst. (21) 

D40 

86. 
Byl opraven popis úseku D40/3, kde byla chybně uvedena silnice II/159 
místo II/141. 

odst. (21) 
úsek 
D40/3 

87. 

Byl doplněn nový úsek D40/4 pro homogenizaci a rozšíření silnice 
II/138 a její napojení na silnici II/015 v části mezi silnicemi II/141 a 
II/105 na žádost společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., jelikož se 
jedná o silnici napojující republikový záměr KP 38 Temelín – plochy pro 
dostavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín. 
Nový úsek začíná a končí křižovatkami, kdy se v obou případech jedná 
o křižovatku dvou silnic nadmístního významu. Proto zde byly 
vymezeny nové křižovatkové úseky. 

odst. (21) 
úsek  
D40/4 

88. 
Z důvodu vymezení nového úseku došlo k dotčení dalších 
katastrálních území, o které je doplněn jejich uvedený výčet. 

odst. (21) 

89. 
Protože byl zjištěn rozdíl mezi textovou a grafickou částí, byl záměr 
prověřen a bylo zjištěno, že chyba je v popisu záměru, nikoli v jeho 
grafickém vymezení, a došlo k úpravě údaje v textové části. 

odst. (21) 
úsek 
D45/1 

D45 
90. 

Popis záměru D45 (úsek D45/3) byl upraven, protože byl mylně 
označen jako záměr zcela nový, jedná se však o křižovatku stávající 
s potřebou úpravy mající nové územní nároky. 

odst. (21) 
úsek 
D45/3 
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91. 

Záměr D54 byl vypuštěn, jelikož byl již realizován a zkolaudován - 
doloženo bylo kolaudačním souhlasem s užíváním stavby pro stavbu s 
názvem: „Přeložka silnice II/409, Planá nad Lužnicí“, spis. zn. S-META 
21576/2015 OD/Nk 8, č.j. METAB25952/2015/OD/Nk. 

odst. (21) D54 

92. 
Popis záměru D56 (úsek D56/2) byl doplněn o chybějící konkretizaci 
v jaké části je nové vedení doprovodné komunikace vymezeno. 

odst. (21) 
úsek 
D56/2 

D56 

93. 

Záměr D 63/2 byl zkrácen, protože jeho část již byla realizována a 
zkolaudována - doloženo bylo kolaudačními souhlasy s užíváním 
stavby pro stavby s názvem: „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích – 1. etapa, část 1.1 (Zanádražní komunikace)“, zn. 
ODaSH/12892b/15/St., ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích – 1. etapa, část 1.2“, zn. ODaSH/10262b/12/St, „Přeložka 
silnic II/156 a II/157 Českých Budějovicích – 2. etapa, část 2.1“, zn. 
ODaSH/10857b/14/St, „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích – 2. etapa, část 2.2“, zn. ODaSH/12901b/14/St, etapa 
„Technické vybavení ulic Dobrovodská, úsek Plynárenská – 
Družstevní, České Budějovice“, zn. SU/10399/2014 Tm a 
ODaSH/15099b/15/St, „Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích – 4. etapa“, zn. ODaSH/7593a/15/St 
Z důvodu jeho zkrácení o již realizovanou a zkolaudovanou část došlo 
také ke změně popisu úseku. 

odst. (21) 
úsek  
D63/2 D63 

94. 
Z důvodu zkrácení záměru D63/2 došlo k úpravě (vypuštění) ve výčtu 
dotčených katastrálních území. odst. (21) 

95. 

K úpravě textu bylo přistoupeno, protože že u popisu konkrétního 
úseku záměru (D65/2) byl uveden chybný odkaz na písmeno b. 
ustanovení odstavce (20b) místo písm. c., které je věnováno tomuto 
záměru. 

odst. (21) D65 

96. Název záměru D67 byl upraven z důvodu používání správné 
terminologie. 

odst. (21) D67 

97. 

K vypuštění záměru D88 došlo z důvodu přesunutí obou jeho úseků 
jako součást nově vymezeného záměru republikového významu D89 
Převedení dopravního zatížení mezi Plzeňským krajem, Jihočeským 
krajem a krajem Vysočina, který je upřesněním záměru S13 
vymezeného Politikou územního rozvoje ČR (blíže viz bod 52). 

odst. (21) D88 

98. 

Vložení nového záměru nadmístního záměru je podrobně odůvodněno 
níže: 

D90 Silnice II/163 

Záměr byl vymezen, protože v rámci memoranda o společné 
spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4 a stavbách 
souvisejících s dálnicí D3 a D4 uzavřeného mezi MD ČR, 
Středočeským krajem a Jihočeským krajem, byla silnice 
II/163 v úseku Rybník – Vyšší Brod – Lipno nad Vltavou 
zařazena mezi záměry připravované v souvislosti se 
stavbou dálnice.  Jelikož silnice II/163 bude na D3 přímo 
napojena v MÚK Dolní Dvořiště, předpokládá se, že bude po 
dokončení dálnice hlavním dopravním tahem do turisticky 
významné oblasti Lipenska. Z uvedených důvodů je potřeba 
vybudovat komunikaci odpovídající budoucím nárokům na 
předpokládané dopravní zatížení namísto stávající 
komunikace kapacitně nevyhovující a vykazují řadu 
dopravních závad, kdy nejenom zajištění plynulosti dopravy, 
ale zejména zajištění bezpečné dopravy je veřejným 
zájmem. Jelikož se tento záměr i přes jeho potřebnost 
nedaří prosadit do územně plánovací dokumentace obce 
Dolní Dvořiště, ač toto bylo možné (jelikož nenaplňuje 

odst. (21) D90 
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atributy stanovené odstavcem (20a) stanovujícím, které 
záměry je nutno vymezit vždy nejdříve Zásadami územního 
rozvoje Jihočeského kraje), byl vymezen tímto způsobem 
v závislosti na nově vloženém atributu nadmístnosti v odst. 
(20b) písm. d. 

 

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území 

 99. 

Nové znění zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování 
v území bylo doplněno, aby bylo zřejmé, že vzájemně se překrývající 
záměry nadmístního se nevylučují a byl deklarován požadavek na 
jejich vzájemnou koordinaci. 

odst. (22) 

zásady 
pro ÚPČ a 

rozhodování 
 

 doprava 
 

Vymezení koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti zásobování vodou 

 100. 

K vypuštění části koridoru V1 došlo, protože vodovod, pro nějž je 
koridor vymezen, byl v této části již realizován a zkolaudován. Na 
stavbu „Zásobování obcí severního Písecka, I. etapa – Mirotice“ byl 
vydán kolaudační souhlas MěÚ Písek, dne 2. 6. 2014, pod č. j. 
ZP01/2014/16872/3/NC. 

odst. (24) V1 

101. 

Ke změně trasy koridoru, konkrétně úseku V23/1, v části Krabonoš 
došlo v souvislosti s novým vymezením plochy těžby (více viz 
odůvodnění ploch těžby). Vzhledem k územním možnostem, limitům 
ochrany přírody a koordinaci všech záměrů v území bylo vyhodnoceno 
jako nejvhodnější vedení koridoru za západní hranicí nově vymezené 
plochy těžby podél státní hranice, neboť do této polohy se připravuje i 
přeložka veřejně přístupné účelové komunikace, podél níž bylo vedení 
navrženo. Z pohledu ekonomického se jeví nesmyslné ponechat 
vymezení koridoru ve stávající trase, neboť by to znamenalo, 
v případě že by realizace vodovodu předcházela zahájení těžby, 
nutnost jeho přeložení, popř. by bylo nutno realizaci vodovodu odložit 
až po ukončení těžby a rezignovat do té doby na zajištění zásobování 
obyvatelstva této oblasti pitnou vodou. 

odst. (24) 
- úsek 
V23/1 

V23 

102. 

Popis úseku V23/2 byl změněn - zkrácen, protože vodovod, pro nějž 
je koridor vymezen, byl již v úseku Dynín – Záblatí realizován a 
zkolaudován. Na stavbu „Zásobení Třeboňska pitnou vodou I. etapa-
Lomnicko“ byl vydán kolaudační souhlas MěÚ Třeboň, odborem 
životního prostředí, dne 23.3.2009 pod č. j ŽP652/2009-152Pa. 

odst. (24) 
- úsek 
V23/2 

103. 
Ke změně (vypuštění) výčtu dotčených katastrálních území došlo 
z důvodu zkrácení koridoru, konkrétně úseku V23/2, o již 
zkolaudovanou část. 

odst. (24) 

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území 

104. 

Nové znění zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování 
v území bylo doplněno, aby bylo zřejmé, že vzájemně se překrývající 
záměry nadmístního se nevylučují a byl deklarován požadavek na 
jejich vzájemnou koordinaci. 

odst. (24c) 

zásady 
pro ÚPČ a 

rozhodování  
 

voda 
 

Vymezení koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti odkanalizování 

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území 

105. 
Nové znění zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování 
v území bylo doplněno, aby bylo zřejmé, že vzájemně se překrývající odst. (25c) zásady 

pro ÚPČ a 
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záměry nadmístního se nevylučují a byl deklarován požadavek na 
jejich vzájemnou koordinaci. 

rozhodování

kanali 
zace 

Protipovodňová opatření 

106. 
Textový popis byl upraven z důvodu používání správné terminologie. 
Jedná se o formální úpravu textu, bez dopadu do práv veřejnosti. odst. (26) obecný 

popis 
 

Vymezení koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti elektroenergetiky 

Upřesnění ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu v oblasti zásobování 
elektroenergetiky 

107. 

Jedná se o formální úpravu textu, tak aby obecná formulace vždy 
reagovala na aktuální verzi koncepčního dokumentu vydaného na 
republikové úrovni a nebylo potřeba ustanovení odst. 12 měnit po 
každé aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR, a to zejména proto, 
že  je jednoznačně zřejmé, které záměry jsou Politikou územního 
rozvoje ČR vymezeny, a používáním Zásad územního rozvoje po 
jejich aktualizacích bylo zjištěno, že uvedený výčet je ve vazbě na 
následující tabulky obsahující tyto záměry s jejich popisem 
nadbytečný. 

odst. (28) 

elektro 
a vazba 
na PUR 

118. 

Z důvodu nově vymezené plochy Ee42 Rozvojová plocha pro 
vyvedení výkonu a vedení ZVN a VVN, která umožňuje umístění 
vedení 400kV a 110 kV bez předurčení místa konkrétního napojení do 
rozvodny Kočín, tedy bez předurčení této (napojovací) části trasy 
vedení, byl záměr Ee32 byl zkrácen. Jeho vymezení končí na právě 
zmiňované nově vymezené ploše Ee42, neboť jeho zaústění/vyvedení 
výkonu do rozvodny Kočín bude řešeno v rámci této nově vymezené 
plochy, která umožňuje umístění tohoto vedení bez předurčení místa 
napojení do rozvodny Kočín, tedy bez předurčení této části trasy 
vedení (blíže též viz bod 111). 

Úpravy v textové části však s novým vymezením (zkrácením) koridoru 
Ee32 přímo nesouvisí. Zkrácení koridoru se neprojevilo v redukci 
výčtu katastrálních území (i po zkrácení koridoru jsou dotčena stále 
stejná katastrální území). Ovšem při ověřování dotčení katastrálních 
území bylo zjištěno, že u záměru Ee32 bylo omylem uvedeno 
katastrální území „Březí u Týna nad Vltavou“ namísto reálně 
dotčeného katastrálního území „Křtěnov“. Tento omyl byl v rámci 
textové části 4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
napraven. 

odst. (28a) Ee32 

119. 

Záměr Ee33 byl zkrácen, protože před rozvodnou Kočín ústí do nově 
vložené plochy Ee42 Rozvojová plocha pro vyvedení výkonu a vedení 
ZVN a VVN, která umožňuje umístění tohoto vedení bez předurčení 
místa napojení do rozvodny Kočín, tedy bez předurčení této části trasy 
vedení (blíže též viz bod 111). 

Ke změně uvedeného výčtu katastrálních území došlo z důvodu 
zkrácení záměru. 

odst. (28a) Ee33 

112. 

Záměr Ee36 byl zkrácen, protože před rozvodnou Kočín ústí do nově 
vložené plochy D42 Rozvojová plocha pro vyvedení výkonu a vedení 
ZVN a VVN, která umožňuje umístění tohoto vedení bez předurčení 
místa napojení do rozvodny Kočín, tedy bez předurčení této části trasy 
vedení (blíže též viz bod 111). 

Ke změně uvedeného výčtu katastrálních území došlo z důvodu 
zkrácení záměru. 

odst. (28a) Ee36 
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113, 

Do tabulky (28a) byly doplněny záměry republikového významu, 

jejichž vymezení vyplynulo z aktualizace Politiky územního rozvoje 

ČR. Bližší odůvodnění je uvedeno jednotlivě u každého záměru. 

Ee40 Ee40 ZVN 400kV Kočín – Slavětice  

Je upřesněním záměru E20 vymezeného 1. aktualizací 
Politiky územního rozvoje ČR. Prověření účelnosti a 
reálnosti bylo provedeno MPO ve spolupráci s ČEPS, a. 
s. a akceptováno (po upřesňujících jednáních) krajským 
úřadem Jihočeského kraje z hlediska řešení týkajícího se 
území Jihočeského kraje. Trasa záměru byla prověřena 
územně technickou studií „V433 – zdvojení vedení 
Dasný - Slavětice“, ČEPS Invest, a. s. a byla podkladem 
pro vymezení koridoru.  

V trase vedení od TR Dasný po lokalitu Ševětín se jedná 
o modernizaci vedení V433/474 ve stávající trase; od 
lokality Ševětín po TR Kočín se jedná o zdvojení vedení 
V474 na V474/833 a od lokality Ševětín po TR Slavětice 
se jedná o zdvojení V433 na V433/833 ve stávající trase 
s možnou přeložkou v lokalitě Kolence. 

Z výše uvedeného vyplývá požadavek na odlišný způsob 
zapracování záměru do územně plánovacích 
dokumentací (ÚPD). Stavby vyvolávající potřebu 
zapracování záměru v podobě návrhového koridoru do 
ÚPD jsou v úseku od TR Kočín po TR Slavětice. Úsek od 
lokality Ševětín po TR Dasný je záměr charakteru 
výměny stávajícího vedení při zachování prostorového 
uspořádání stožárové konstrukce včetně stávajícího 
umístění podpěrných bodů. Nedochází tak ke změně 
využití území ani k překročení hranice ochranného 
pásma a není tedy nutné pro tento úsek vymezovat 
návrhový koridor.  

Trasa záměru je vymezena ve dvou variantách u obce 
Kolence, a to Ee40a a Ee40b. Varianta Ee40a stejně 
jako zbývající část využívá trasy stávajícího vedení, která 
ale prochází zastavěnou částí obce Kolence, varianta 
Ee40b je navržena v trase umožňující vymístění tohoto 
vedení mimo zastavěnou část obce Kolence. Obě 
varianty byly prověřeny výše uvedenou územně 
technickou studií a vyhodnoceny jako technicky 
realizovatelné. 

Šíře koridoru 300m byla vymezena na základě 
požadavku ČEPS a.s., coby oprávněného investora, 
jelikož se jedná o šíři, která lépe poskytuje prostor pro 
nalezení zpřesněné trasy reagující na zjištěné konkrétní 
podmínky v území v podrobnosti územního plánu. 
Zároveň je vymezování koridorů pro vedení ZVN v této 
šíři prosazováno a zapracováváno do zásad územního 
rozvoje ostatních krajů, tudíž je vhodné pro zajištění 
návaznosti z hlediska širších územních vztahů. 

Ee41 Rozšíření stávající elektrické stanice Dasný  

Je upřesněním záměru E20 vymezeného 1. aktualizací 
Politiky územního rozvoje ČR. Potřeba rozšíření, tedy 
umožnění rozvoje, vyplývá jednak z rozvojových plánů 
budoucího zajištění zásobování elektrickou energií a 
jednak z potřeby zajistit optimální řízení, posílit 

odst. (28a) 
Ee40 
Ee41 
Ee42 
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bezpečnost, provozuschopnost a spolehlivost přenosové 
soustavy České republiky. V tomto směru se může 
jednat o územní nároky vyvolané např. plánovaným 
zdvojením linky V473, úpravou technologie, plánovaným 
navýšením výkonu jaderné elektrárny Temelín.    

Rozšíření plochy není navrženo jižním směrem, kde 
plocha stávající elektrické stanice dosahuje ke 
komunikaci, která je součástí systému komunikací, 
charakteru účelových, zajišťujících obsluhu širšího 
území, aby tento systém nebyl návrhem narušen, ani 
západním směrem, neboť tímto směrem je pro navržený 
rozvoj zajištění zásobování elektrickou energií 
dostatečná, tudíž se potřeba rozšíření nepředpokládá 

Ee42 Rozvojová plocha pro vyvedení výkonu a vedení ZVN 
a VVN 

Plocha byla vymezena, protože do rozvodny Kočín je 
zaústěno několik linek vedení ZVN a VVN, ale 
v souvislosti s navrženým rozšířením rozvodny Kočín 
není v současné době možno předurčit, do které části 
rozvodny bude to které vedení napojeno. Území, na 
němž je vymezena tato plocha, bylo již souvisle pokryto 
koridory vedení ZVN a VVN, které se vzájemně 
překrývaly, problémem ale bylo, že neumožňovaly 
změnu trasy, tudíž napojení do jiné části rozvodny, 
případně jejich propojení před zaústěním do rozvodny.    

 

Vymezení ploch a koridorů nadmístního významu v oblasti zásobování elektroenergetiky 

114. 

Záměr Ee37 byl zkrácen, protože před rozvodnou Kočín ústí do nově 
vložené plochy Ee42 Rozvojová plocha pro vyvedení výkonu a vedení 
ZVN a VVN, která umožňuje umístění tohoto vedení bez předurčení 
místa napojení do rozvodny Kočín, tedy bez předurčení této části trasy 
vedení (blíže též viz bod 111). 

Ke změně uvedeného výčtu katastrálních území došlo z důvodu 
zkrácení záměru. 

odst. (28c) Ee37 

113. 

K vypuštění koridoru Ee2 pro záměry v oblasti elektroenergetiky pro 
distribuční soustavu z tabulky v odstavci (28d) Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje došlo, protože již byl realizován , tudíž není 
potřeba nadále vymezovat koridor pro jeho realizaci. Realizace byla 
doložena kolaudačním souhlasem „Vedení 110 kV V1357 Tábor – 
Pacov – komplexní rekonstrukce, č. j. MECH – 1208/2016-SÚ/ST/11 
z 23. 9. 2016. 

odst. (28d) Ee2 

115. 

Koridor  Ee6 byl napojen na nejbližší stávající vedení VN 110kV, čímž 
bylo zajištěno propojení distribuční soustavy. Jelikož došlo 
k demontáži tohoto stávajícího vedení, nastala situace, kdy koridor 
Ee6 není napojen na žádné stávající vedení VN 110kV, tudíž není 
zajištěno propojení distribuční soustavy. Koridor Ee6 byl tedy 
prodloužen o chybějící úsek po demontáži stávajícího vedení VN 
110kV, na nějž se původně napojoval, aby bylo umožněno napojení 
na další stávající vedení VN 110kV v území, a tím bylo i nadále 
zajištěno propojení distribuční soustavy, aby dotčená území mohla být 
zásobována elektrickou energií v potřebných parametrech a o 
dostatečné kapacitě. 

odst. (28d) Ee6 

116. 

K úpravě označení záměru Ee8 na Ee8x došlo z důvodu, že v části 
trasy u Volar je záměr vymezen variantně. 

Ke změně stavu v území došlo s ohledem na aktuální situaci, kdy bylo 
zjištěno, že realizace vedení v současně vymezené trase se jeví jako 

odst. (28d) Ee8 
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pouze komplikovaně realizovatelná. Proto bylo území v dotčených 
úsecích po odborné, zejména technické, stránce prověřeno 
projektantem E.ON Distribuce, a.s. a na základě tohoto prověření byly 
vytipovány potřebné úpravy trasy, u nichž je vyšší předpoklad 
realizovatelnosti. 

Současně vymezený koridor Zásadami územního rozvoje 
Jihočeského kraje, je de facto třetí variantou k rozhodnutí o výběru 
varianty Zastupitelstvem Jihočeského kraje. 

Z uvedených důvodů byl koridor v k. ú. Volary v části rozšířen, aby 
umožnil nalezení vhodného a zároveň realizovatelného vedení trasy 
vedení VVN 110kV a v části, v úseku západně od Volar, vymezen 
v nové trase, a to variantně.  

Varianta Ee8a se sice v dotčeném úseku více odchyluje od původního 
vedení trasy, vychází z ní východně od ČOV, ale využívá možnosti 
vedení souběžně s již stávajícím elektrickým vedením VN 22kV 
v území.   

Varianta Ee8b se v dotčeném úseku méně odchyluje od původního 
vedení trasy, tudíž je stále vedena až za veškerým zastavěným 
územím sídla. Trasa zde ve značné míře odpovídající trase vymezené 
pro územní rezervu pro vedení VTL plynovodu.   

Obě se okrajově se dotýkají regionálního koridoru ÚSES. 

103. 

Záměr Ee31 byl zkrácen, protože před rozvodnou Kočín ústí do nově 
vložené plochy Ee42 Rozvojová plocha pro vyvedení výkonu a vedení 
ZVN a VVN, která umožňuje umístění tohoto vedení bez předurčení 
místa napojení do rozvodny Kočín, tedy bez předurčení této části trasy 
vedení (blíže též viz bod 111). 

Ke změně uvedeného výčtu katastrálních území došlo z důvodu 
zkrácení záměru. 

odst. (28d) Ee31 

117. 

Záměr Ee 39 byl zcela vypuštěn z důvodu přehodnocení jeho 
významu. 

Záměr tohoto vedení VVN byl v ZÚR vymezen z důvodu potřeby 
zvýšení zabezpečenosti zásobování elektrickou energií pro oblast 
Vimperska. Jeho význam byl znovu prověřen a z pohledu konfigurace 
distribuční sítě a za současného vývoje v území byl jeho význam 
přehodnocen jako lokální (záloha pro transformovnu Vimperk 
v případě výpadku). Pokud v oblasti pod transformovnou Vimperk 
nenaroste výrazněji a skokově zatížení (např. příchod 
velkého/strategického odběratele v řádu MW el. příkonu), předpokládá 
se potenciální problémovou situaci (rizika krátkodobého 
výpadku/odstávky V1378/1379) řešit průběžným zesilováním 
záložních 22kV vazeb/vedení, zvláště mezi transformovnou Vimperk 
a transformovnou Prachatice, ev. uspíšit výhledovou realizaci záměru 
Ee8 Těšovice-Volary - výhledová transformovna Volary vypomůže 
přes DS 22kV částečně i oblasti pod transformovnou Vimperk. 

Krom toho, že bylo vyhodnoceno, že význam záměru není za 
současného vývoje v území tak velký, jak se předpokládalo, byly na 
navrhované trase záměru Ee39 identifikovány kolize se zástavbou a 
záměr je tudíž v trase stabilizované v Zásadách územního rozvoje 
Jihočeského kraje obtížně realizovatelný. 

odst. (28d) Ee39 

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území 

118. 

Nové znění zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování 
v území bylo doplněno, aby bylo zřejmé, že vzájemně se překrývající odst. (29) 

zásady 
pro ÚPČ a 

rozhodování  
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záměry nadmístního se nevylučují a byl deklarován požadavek na 
jejich vzájemnou koordinaci. 

elektro 

 

Vymezení koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti zásobování teplem 

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území 

119. 

Nové znění zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování 
v území bylo doplněno, aby bylo zřejmé, že vzájemně se překrývající 
záměry nadmístního se nevylučují a byl deklarován požadavek na 
jejich vzájemnou koordinaci. 

odst. (31) 

zásady 
pro ÚPČ a 

rozhodování  
 

teplo 
 

Vymezení koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti zásobování plynem 

Upřesnění ploch a koridorů mezinárodního a republikového významu v oblasti zásobování 
plynem 

120. 

Jelikož v rámci přípravy realizace záměru došlo k nalezení upřesněné 
trasy, které primárně nezasahuje do CHKO Blanský les a do PP a RP 
Dobročkovské hadce a má menší nárok na zábor PUPFL, jejíž vedení 
bylo posouzeno z hlediska vlivů záměru na životní prostředí s kladným 
výsledkem, bylo vymezení upraveno dle vymezení obsaženého 
v přílohách dokumentace vlivů záměru na životní prostředí „VTL 
plynovod DN800/1200 TU26/TU27 – hranice ČR/Rakousko“, INVEK 
s. r. o., r. 2014. 

Byl doplněn výčet katastrálních území o dotčená nově vzniklá 
katastrální území po zrušení Vojenského újezdu Boletice. 

odst. (32b) Ep10 

Vymezení ploch a koridorů nadmístního významu v oblasti zásobování plynem 

121. 

Jelikož bylo zjištěno, že vymezení koridoru pro VTL plynovod Ševětín 
– Hosín v ÚP Ševětín neodpovídá jeho vymezení v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje a s ohledem na skutečnost, že 
jedná o velmi problematické území z hlediska koordinace všech 
záměrů i nadmístního významu, jimiž je území dotčeno, bylo 
prověřeno, zda je možno upravit v této části vymezení koridoru v 
Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje. Protože bylo 
prověřeno, že vedení VTL plynovodu v trase dle územního plánu 
Ševětín, kde bylo vymezeno v podrobnějším měřítku a při 
respektování limitů využití území nezobrazitelných v měřítku Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje, je realizovatelné došlo ke 
změně ve vymezení této části koridoru Ep7 v trase dle územního 
plánu Ševětín. 

odst. (32d) Ep7 

122. 

K vložení koridorů pro nové záměry nadmístního významu v oblasti 
zásobování plynem do tabulky v odstavci (32d) došlo z níže 
uvedených důvodů: 

Ep27 VTL plynovod Malešice – Záboří u Číčenic – záměr 

vedení VTL 

K vymezení nového záměru Ep27 došlo náhradou za 
zamýšlené propojení VTL soustavy v trase vypuštěné 
územní rezervy Ep/E, protože bylo projektantem E.ON 
Distribuce, a.s. vytipováno a prověřeno nové podstatně 
kratší vedení trasy VTL plynovodu, které více odpovídá 
současné koncepci provozovatele DS, rovněž zajišťující 
technologické propojení VTL soustavy pro zvýšení 

odst. (32d) Ep27 
Ep28 
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přepravní kapacity a zabezpečení dodávky zemního 
plynu pro západní část distribučního území. 

Ep28 VTL Český Rudolec – Studená 

K vložení nového záměru Ep28 VTL Rudolec – Studená 
došlo z důvodu jeho převedení z územní rezervy. 

 

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území 

123. 

Nové znění zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování 
v území bylo doplněno, aby bylo zřejmé, že vzájemně se překrývající 
záměry nadmístního se nevylučují a byl deklarován požadavek na 
jejich vzájemnou koordinaci. 

odst. (33) 

zásady 
pro ÚPČ a 

rozhodování  
 

plyn 
 

Vymezení územního systému ekologické stability  

Nadregionální biocentra 

124. 
Byla provedena úprav vymezení, rozšíření NBC, tak aby zahrnovalo 
tok Vltavy u Poněšic, co by nezbytnou součást NBC vzhledem 
k navazujícímu NKBK s vodní osou, kterou je tok Vltavy. 

odst. (35) NBC26 

125. 

Byla provedena úprava hranic v rekreační oblasti u rybníka Ostrý, kde 
bylo zjištěno, že část rekreační oblasti (část stávající chatové lokality) 
je na rozdíl od její zbývající části zahrnuta jako součást NBC, přestože 
se z důvodu jejího využití nejedná o území vhodné pro využití jako 
součást NBC, byla tedy z NBC vyjmuta. Dále došlo k vyjmutí území 
v k. ú. Mračkov, severně od Kadova, a to opět o území v současné 
době již zastavěné, tudíž bylo vyhodnoceno, že se nejedná o území 
vhodné pro využití jako součást NBC, a území navazující, přičemž 
bylo zohledněno, že sídlo Mračov vzhledem k jeho poloze uvnitř 
tohoto NBC má minimum možností rozvoje.  
Krom uvedeného došlo ještě ke zpřesnění části východní hranice 
NBC, zejména v k. ú. Blatenka, a to tak, aby byly zohledněny hranice 
katastru nemovitostí, pokud to z hlediska přírodních podmínek pro 
plnění funkce NBC bylo možné.  

odst. (35) NBC36 

126. 

Byla provedena úprava hranic NBC doplněním lokalit přírodních 
biotopů (vegetace vysokých ostřic, mezofilní ovsíkové louky a 
mokřadní olšiny) v k.ú. Lhota u Kestřan a Sudoměř u Čejetic 
odpovídající cílovým ekosystémům. Tyto lokality, aby byly 
podchyceny, byla provedena arondace hranic, neboť přírodní biotopy 
leží na okraji a současná hranice byla schématická a nerespektující 
aktuální stav a využití krajiny. 

odst. (35) 

NBC37 

127. 
Byla provedena úprava hranic zapracováním ZCHÚ (PP Vltava u 
Blanského lesa) v k.ú. Zlatá Koruna vzhledem k přírodnímu 
charakteru území a nelogické hranici NBC. 

odst. (35) NBC52 

128. 

Došlo ke zpřesnění hranice NBC, a to vyjmutím území  v k. ú. Nový 
Vojířov Na Peršláku současné době již zastavěného, tudíž bylo 
vyhodnoceno, že se nejedná o území vhodné pro využití jako součást 
NBC. K rozšíření NBC došlo naopak opět v k. ú. Nový Vojířov, a to 
v lokalitě pískovna, protože na základě posouzení aktuálního stavu 
bylo vyhodnoceno, že v dotčeném území se nacházejí 
cenné přírodními biotopy významné pro plnění funkce NBC.  

odst. (35) NBC54 

129. Byla provedena rozsáhlejší úprava hranic v k.ú. Světlá pod Javořicí 
vložením plochy s velmi dobře zachovalou strukturou trvalých travních 

odst. (35) NBC56 
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porostů s přírodními biotopy a liniové dřevinné vegetace a ostrůvky 
acidofilních bučin. Úprava vychází z aktuálního stavu krajiny a bylo 
vyhodnoceno, že náleží svým charakterem do NBC.   

130. 

Došlo ke zpřesnění hranice NBC, a to vyjmutím území  v k. ú. Nový 
Vojířov Na Peršláku současné době již zastavěného, tudíž bylo 
vyhodnoceno, že se nejedná o území vhodné pro využití jako součást 
NBC. K rozšíření NBC došlo naopak opět v k. ú. Nový Vojířov, a to 
v lokalitě pískovna, protože na základě posouzení aktuálního stavu 
bylo vyhodnoceno, že v dotčeném území se nacházejí 
cenné přírodními biotopy významné pro plnění funkce NBC.  

odst. (35) NBC80 

 

Nadregionální biokoridory 

131. 

Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 
Fakticky byl po hranici Jihočeského kraje vymezen. 

odst. 
(36) 

 

132. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovené cílové ekosystémy (výčtem všech zastoupených 
u celkového popisu biokoridoru, jednotlivě pro konkrétní úseky). 

Základní rozdělení do dvou větví zůstalo zachováno, pouze po 
formální stránce došlo k doplnění NKODu o písmeno A označující 
vodní ekosystémy a písmeno B označující ekosystémy mezofilní, což 
zajišťuje lepší přehlednost a orientaci. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 60A/1 – 60A/6 a NRBK 60B/1 – 60B/11. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech upraveno, jinde pouze zpřesněno. Pro 
celý NRBK60 lze shrnout, že došlo ke zpřesnění na základě 
prostorového dělení lesa, k vyjmutí ploch rekreace a zastavěného 
území, k upřesnění vzhledem k cílovým ekosystémům vodních a 
nezofilních hájových byly provedeny úpravy vymezením celého toku 
Vltavy v ose vodní a výraznější úprava v k.ú. Litoradlice: vyjmutí části 
zahrnující nivu a ZPF, vymezení na PUPFL (vymezení dle ÚTP). 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NBK 60A/1 – úsek: hranice kraje – RBC 145, úprava zejména 
z důvodu zahrnutí vhodných přírodních biotopů - rozšíření vodní osy 
na vodní nádrž Orlík 

NBK 60A/2 – úsek: RBC 145 – RBC 152, úprava zejména z důvodu 
zahrnutí vhodných přírodních biotopů - rozšíření vodní osy na vodní 
nádrž Orlík 

NBK 60A/3 – úsek: RBC 152 – RBC 156, úprava zejména z důvodu 
zahrnutí vhodných přírodních biotopů - rozšíření vodní osy na vodní 
nádrž Orlík 

NBK 60A/4 – úsek: RBC 156 – RBC 157, úprava zejména z důvodu 
zahrnutí vhodných přírodních biotopů - rozšíření vodní osy na vodní 
nádrž Orlík 

odst. 
(36) 
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NBK 60A/5 – úsek: RBC 157 – RBC 179, zpřesnění zahrnující drobné 
úpravy z důvodu reakce na aktuální stav krajiny, případně z důvodu 
využití hranic katastru nemovitostí  

NBK 60A/6 – úsek: RBC 179 – NRBC 26, úprava zejména z důvodu 
vymezení pouze na vodní nádrž Hněvkovice včetně litorálu a 
fragmenty mimo zastavěná území 

NBK 60B/1 – úsek: RBC 137 – RBC 143, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa s odchylkou v severní části, 
kdy z důvodu aktuálního stavu krajiny je zpřesněno vymezení okrajem 
pozemků určených plnění funkce lesa 

NBK 60B/2 – úsek: RBC 143 – RBC 134, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa a provedení menších úprav 
zohledňujících cílové ekosystémy (konkrétně zde k mezofilní hájové) 

NBK 60B/3 – úsek: RBC 134 – RBC 138, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa a provedení menších úprav 
zohledňujících cílové ekosystémy (konkrétně zde k mezofilní hájové) 

NBK 60B/4 – úsek: RBC 138 – RBC 145, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa a provedení menších úprav 
zohledňujících cílové ekosystémy (konkrétně zde k mezofilní hájové) 

NBK 60B/5 – úsek: RBC 145 – RBC 152, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa, provedení menších úprav 
zohledňujících cílové ekosystémy (konkrétně zde k mezofilní hájové) 
a vymezení nezahrnovalo zastavěné území a části ploch rekreace 

NBK 60B/6 – úsek: RBC 152 – RBC 156, zpřesnění osy mezofilní 
hájové z důvodu, aby vymezení odpovídalo tomuto ekosystému a 
nezahrnovalo plochy kempů a rekreace 

NBK 60B/7 – úsek: RBC 156 – RBC 157, zpřesnění, aby vymezení 
odpovídalo cílovým společenstvům osy mezofilní hájové 

NBK 60B/8 – úsek: RBC 157 – RBC 161, úprava z důvodu zajištění 
propojení dostatečně širokým nadregionálním biokoridorem mimo 
zástavbu nebo rekreační plochy mezi regionálními biocentry RBC 161 
Červený vrch a RBC 157 Nový Dvůr  

NBK 60B/9 – úsek: RBC 161 – RBC 171, úprava z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa, provedení úprav 
zohledňujících cílové ekosystémy (konkrétně zde k mezofilní bučinné) 
a tudíž s tím související vyjmutí ploch s nivními biotopy, což vyvolalo 
odchylku ve vymezení trasy v k.ú. Hněvkovice 

NBK 60B/10 – úsek: RBC 171 – RBC 168, úprava z důvodu 
zohlednění cílových ekosystémů (konkrétně zde mezofilních 
bučinných) a s tím související jednak vymezení na pozemcích 
určených k plnění funkce lesa a zároveň vyjmutí části zahrnující nivu 
a zemědělský půdní fond, což vyvolalo odchylku ve vymezení trasy v 
k.ú. Litoradlice,  

NBK 60B/11 – úsek: RBC 168 – NRBC 26, úprava z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa, provedení úprav 
zohledňujících cílové ekosystémy (konkrétně zde mezofilní bučinné) 

133. 
Doplněná katastrální území jsou upraveným návrhem NRBK60 nově 
dotčena, proto byl doplněn jejich výčet katastrálních území  

odst. 
(36) 

134. 

Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

Fakticky si počátek a konec biokoridoru odpovídá. 

odst. 
(36) NRBK110 
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135. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém, a to celkového popisu 
biokoridoru i jednotlivě pro konkrétní úseky. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 110/1 – 110/9. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení převážně zpřesněno, v některých částech upraveno. Pro 
celý NRBK110 lze shrnout, že došlo ke zpřesnění zejména na základě 
prostorového dělení lesa a výraznější úprava v k.ú. Ovesná: 
převedení NRBK z ploch trvalého travního porostu na PUPFL a 
rozdělení z důvodu vložení nového RBC 15. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 110/1 – úsek: RBC 5 – RBC 7, beze změny ve vymezení,  

NRBK 110/2 – úsek: RBC 7 – RBC 15, místní zpřesnění hranice u 
Zadova z důvodu respektování hranice lesa, rozdělení (vynětí části 
NRBK) z důvodu vložení nového RBC 15 

NRBK 110/3 – úsek: RBC 15 – RBC 17, rozdělení (vynětí části NRBK) 
z důvodu vložení nového RBC 15 

NRBK 110/4 – úsek: RBC 17 – RBC 23, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa na části mimo území CHKO 
Šumava (na území CHKO Šumava beze změny ve vymezení), jelikož 
bylo při vyhodnoceno, že vymezení NRBK je s rezervou až 
nadhodnoceno, byl rozsah vymezení přehodnocen a redukován, 
nicméně redukce byla provedena tak, aby respektovala metodiky 
vymezování i konkrétní podmínky a bylo zajištěno plnění jeho funkce, 

NRBK 110/5 – úsek: RBC 38 – RBC 44 beze změny ve vymezení,  

NRBK 110/6 – úsek: RBC 23 – RBC 38, beze změny ve vymezení,  

NRBK 110/7 – úsek: RBC 44 – NRBC 65, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa, 

NRBK 110/8 – úsek: RBC 65 – RBC 73, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa, přičemž toto včetně zajištění 
vymezení odpovídajícímu cílovému ekosystému vyvolalo významnější 
odchylku v prostoru Rohanovského vrchu,  

NRBK 110/9 – úsek: RBC 73 – RBC 94, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa a z důvodu převedení NRBK 
z ploch trvalého travního porostu na pozemky určené k plnění funkce 
lesa z důvodu zohlednění cílových ekosystémů (konkrétně zde 
mezofilních bučinných) v k.ú. Litoradlice, 

NRBK 110/10 – úsek: RBC 94 – RBC 102, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa 

odst. 
(36) 

136. 

Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

Fakticky si počátek a konec biokoridoru odpovídá. 

odst. 
(36) 

NRBK111 

137. 
Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 

odst. 
(36) 
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z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Vymezení NRBK oproti předchozímu vymezení na území mimo CHKO 
Šumava upraveno zejména v k. ú. Nicov: převedení NRBK z ploch 
trvalého travního porostu na PUPFL. K této úpravě došlo z důvodu 
zajištění vedení trasy odpovídající cílových ekosystémů (konkrétně 
zde mezofilních bučinných). Krom toho, jelikož bylo při vyhodnoceno, 
že vymezený NRBK je jižně od Nicova „obrovské šíře“, byl rozsah 
vymezení přehodnocen a redukován, nicméně redukce byla 
provedena tak, aby respektovala metodiky vymezování i konkrétní 
podmínky a bylo zajištěno plnění jeho funkce. 

138. 
Výčet katastrálních území byl upraven, jelikož po provedené úpravě 
vymezení se nedotýká k. ú. Stachy a doplněn byl o k. ú. Javorník u 
Stach, které v uvedeném výčtu chybělo. 

odst. 
(36) 

139. 

Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

Fakticky si počátek a konec biokoridoru odpovídá. 

odst. 
(36) 

NRBK113 

140. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovené cílové ekosystémy (výčtem všech zastoupených 
u celkového popisu biokoridoru, jednotlivě pro konkrétní úseky). 

Základní rozdělení do dvou větví zůstalo zachováno, pouze po 
formální stránce došlo k doplnění NKODu o písmeno A označující 
ekosystémy mezofilní a písmeno B označující vodní a nivní 
ekosystémy, což zajišťuje lepší přehlednost a orientaci. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 113A/1 – 113A/7 a NRBK 113B/1 – 113B/5. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno a 
někde byly provedeny i zásadní úpravy. Pro celý NRBK113 lze 
shrnout, že došlo ke zpřesnění na základě prostorového dělení lesa a 
zohlednění zastavěného území (k. ú. Kalenice), zpřesnění a úpravám 
ve vztahu k zajištění cílových ekosystémů jednotlivých úseků nivních 
a vodních ekosystémů (k.ú. Horní Poříčí a k.ú. Dolní Poříčí) a 
zásadním úpravám z důvodu zajištění reprezentativnosti biochor, a to 
vložením chybějících RBC (k.ú. Horní Poříčí, k.ú. Střelské Hoštice a 
k.ú. Kozlov nad Otavou a k.ú. Brusy, k.ú. Kbelnice a k.ú. Jemnice u 
Oseka). 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 113A/1 – úsek: hranice kraje – RBC 26, úprava z důvodu 
zohlednění cílových ekosystémů (konkrétně zde mezofilních 
hájových) a s tím související vyjmutí části nivních společenstev v k.ú. 
Kalenice na hranici kraje. Krom toho byl redukován zejména o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Nicméně redukce byla provedena 
tak, aby upravené vymezení biokoridoru respektovalo metodiky 
vymezování i konkrétní podmínky a bylo zajištěno plnění jeho funkce. 

NRBK 113A/2 – úsek: RBC 26 – RBC 35 úprava z důvodu zohlednění 
cílových ekosystémů a s tím souvisejícího oddělení osy mezofilní 

odst. 
(36) 
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(konkrétně zde mezofilních hájových), což vyvolalo výrazné úpravy 
v části napojení této oddělené osy na RBC 35, a to vedení části 
biokoridoru ve zcela nové trase, krom toho byl redukován zejména o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Nicméně redukce byla provedena 
tak, aby upravené vymezení biokoridoru respektovalo metodiky 
vymezování i konkrétní podmínky a bylo zajištěno plnění jeho funkce. 

NRBK 113A/3 – úsek: RBC 37 – RBC 52, zpřesnění bylo provedeno 
v části jako rozšíření, aby vymezený biokoridor dosahoval alespoň 
minimální požadavky na jeho šíři, a v části byl naopak redukován o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Další zpřesnění byla provedena 
z důvodu respektování prostorového dělení lesa.  

NRBK 113A/4 – úsek: RBC 52 – RBC 53, RBC 50, zpřesnění bylo 
provedeno v části jako rozšíření, aby vymezený biokoridor dosahoval 
alespoň minimální požadavky na jeho šíři, a v části byl naopak 
redukován o zejména plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu.  

NRBK 113A/5 – úsek: RBC 53 – RBC 69, zpřesnění bylo provedeno 
dle aktuálního stavu krajiny s využitím hranic dle katastru nemovitostí 
včetně přizpůsobení cestní síti, aby vedení trasy umožnilo dosažení 
cílového ekosystému (zde konkrétně mezofilního hájového), 
významnější zpřesnění stále ale charakteru lokální úpravy bylo 
provedeno z důvodu nalezení vhodnějšího vedení trasy biokoridoru 
z hlediska komplexního posouzení místních podmínek respektující  
požadavek dosažení cílového ekosystému hájového.   

NRBK 113A/6 – úsek: RBC 69 – RBC 84, zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu zohlednění prostorového dělení lesa a z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 113A/7 – úsek: RBC 84 – NRBK 116A/6, zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu zohlednění prostorového dělení lesa a z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 113B/1 – úsek: hranice kraje – RBC 32, zásadní úprava 
vložením nového chybějícího biocentra RBC Na Skalách byla 
provedena z důvodu zajištění reprezentativnosti biochory -4BS v 
bioregionu Sušický. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 113B/2 – úsek: RBC 32 – RBC 35, zásadní úprava vložením 
nového chybějícího biocentra RBC Na Skalách byla provedena z 
důvodu zajištění reprezentativnosti biochory -4BS v bioregionu 
Sušický. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
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jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 113B/3 – úsek: RBC 35 – RBC 46, zpřesnění, zúžení, bylo 
provedeno na průchodu biokoridoru zastavěným územím Katovic 
z důvodu minimalizace jeho dotčení, ale zároveň při zachování 
potřebných parametrů a respektování cílového ekosystému (zde 
konkrétně vodního a nivního). Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 113B/4 – úsek: RBC 46 – RBC 68, zpřesnění provedením 
místních úprav, aby vymezeným biokoridorem byla zajištěna nivní 
společenstva vzhledem k cílovým ekosystémům (zde konkrétně 
vodního a nivního). Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce 
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože 
jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 113B/5 – úsek: RBC 68 – NRBC 37, zpřesnění provedením 
místních úprav, aby vymezeným biokoridorem byla zajištěna nivní 
společenstva vzhledem k cílovým ekosystémům (zde konkrétně 
vodního a nivního). Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce 
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože 
jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

141. 
Výčet katastrálních území byl upraven, jelikož po provedené úpravě 
vymezení se nedotýká k. ú. Hajská. 

odst. 
(36) 

142. 

Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

Fakticky se jedná o na stejný nadregionální biokoridor, na nějž 
NRBK114 navazuje. 

odst. 
(36) 

NRBK114 

143. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Základní rozdělení do větví zůstalo zachováno, pouze po formální 
stránce došlo k doplnění NKODu o písmeno A označující ekosystémy 
vodní a nivní a písmeno B označující ekosystémy mezofilní, což 
zajišťuje lepší přehlednost a orientaci. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 114A/1 – 114A/3 a NRBK 114B/1 – 114B/2. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno. Pro 
celý NRBK114 lze shrnout, že došlo ke zpřesnění dle aktuálního stavu 
v území, na průchodu zastavěným územím (Písek), úpravám trasy 
odstraňujícím střet s chatovou oblastí (k. ú. Borečnice) a zpřesnění a 
úpravám ve vztahu k zajištění cílových ekosystémů mezofilních 
hájových, vodních a nivních, který byl doplněn.  

odst. 
(36) 
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Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 114A/1 – úsek: NRBC 25 – RBC 122, zpřesnění provedením 
drobných úprav, aby vymezený biokoridor zohledňoval přírodní 
společenstva vzhledem k cílovému ekosystému (zde konkrétně 
vodnímu). 

NRBK 114A/2 – úsek: RBC 122 – RBC 112, zpřesnění na průchodu 
biokoridoru zastavěným územím Písku z důvodu minimalizace jeho 
dotčení, ale zároveň při zachování potřebných parametrů a 
respektování cílového ekosystému (zde konkrétně vodního) 

NRBK 114A/3 – úsek: RBC 112 – NRBC 37, zpřesnění provedením 
místních úprav, aby vymezeným biokoridorem byla zajištěna nivní 
společenstva vzhledem k cílovým ekosystémům (zde konkrétně 
vodním a nivním). Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce 
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože 
jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 114B/1 – úsek: NRBC 25 – RBC 122, úprava trasy zejména 
z důvodu aby vymezený biokoridor nebyl ve střetu s chatovými 
oblastmi (zastavěným územím), a zároveň svým vymezením 
respektoval cílový ekosystém (zde konkrétně mezofilní hájový). 

NRBK 114B/2 – úsek: RBC 122 – RBC 112, úprava trasy z důvodu 
reakce na aktuální stav v území - využití hranic katastru nemovitostí, 
vedení cestní sítě, zohlednění zastavěného území, přičemž vymezení 
respektuje požadavek zajištění cílového ekosystému (zde konkrétně 
mezofilního hájového). Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

144. 

Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

Fakticky si počátek a konec biokoridoru odpovídá. 

odst. 
(36) 

NRBK115 

145. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Základní rozdělení do větví zůstalo zachováno, pouze po formální 
stránce došlo k doplnění NKODu o písmeno A označující ekosystémy 
mezofilní a písmeno B označující ekosystémy vodní a nivní, což 
zajišťuje lepší přehlednost a orientaci. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 115A/1 a NRBK 115B/1. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno. 
Došlo zejména k provedení úprav vymezením celého toku Vltavy 
v ose vodní a výraznější úpravě mezofilní osy v k.ú. Zvíkovské 
Podhradí: úprava trasy mimo celou chatovou oblast U Štědronských, 
zkrácení z důvodu rozšíření NRBK 60, na který navazuje. Ke 
zpřesnění došlo na základě prostorového dělení lesa a k upřesnění 
vzhledem k cílovým ekosystémům vodním a mezofilním hájovým.  

odst. 
(36) 
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Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 115A/1 – úsek: NRBK 60A/1 – NRBC 25, zpřesnění a úpravy 
trasy byly provedeny, aby vymezená trasa respektovala a umožňovala 
dosažení cílového ekosystému (zde konkrétně mezofilního hájového 
a nezahrnovala jej narušující části jako např. zastavěná území, a proto 
došlo k výraznější úpravě zejména U Štědronských v k.ú. Zvíkovské 
Podhradí upravením trasy mimo celou chatovou oblast. Zároveň byla 
provedena zpřesnění dle prostorového dělení lesa. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 115B/1 – úsek: NRBK 60A/1 – NRBC 25, úprava zejména 
z důvodu zahrnutí vhodných přírodních biotopů - rozšíření vodní osy 
na celý tok Vltavy. 

146. 
Výčet katastrálních území byl upraven, jelikož po provedené úpravě 
vymezení (zkrácení z důvodu rozšíření NRBK60, na který navazuje) 
se nedotýká k. ú. Jickovice.  

odst. 
(36) 

147. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK116 

148. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Základní rozdělení do větví zůstalo zachováno, pouze po formální 
stránce došlo k doplnění NKODu o písmeno A označující ekosystémy 
vodní (případně v kombinaci s mezofilními či nivními) a písmeno B 
označující ekosystémy mezofilní, což zajišťuje lepší přehlednost a 
orientaci. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 116A/1 – 116A/7 a NRBK 116B/1 – 116B/6. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno. 
Došlo zejména k zpřesnění z důvodu zajištění cílových ekosystémů, 
u mezofilní osy k eliminaci nivních ekosystému a vymezení i 
v potenciálních  ekosystémech mezofilních bučinných, u vodní osy 
potom úpravám k zajištění vodních ekosystémů (rybníky) a údolnic k 
lepšímu respektování vodní osy. Došlo k úpravám napomáhajícím  
odstranění střetů se zastavěným územím a ke zpřesnění na základě 
prostorového dělení lesa a cestní sítě. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 116A/1 – úsek: NRBC 36 – RBC 47, úprava z důvodu zajištění 
vodních ekosystémů (rybníky) a údolnic k lepšímu respektování vodní 
osy. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116A/2 – úsek: RBC 47 – RBC 61, úprava (rozšíření) z důvodu 
zajištění vodních ekosystémů (rybníky) a údolnic k lepšímu 
respektování vodní osy. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 

odst. 
(36) 
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protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116A/3 – úsek: RBC 61 – NRBK 116A/4, NRBK 116B/2, úprava 
z důvodu zajištění cílových ekosystémů (zde konkrétně vodních a 
především mezofilních bučinných). Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116A/4 – úsek: NRBK 116A/3 – RBC 85, úprava z důvodu 
zajištění cílových ekosystémů (zde konkrétně vodních a především 
nivních). Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116A/5 – úsek: RBC 85 – RBC 90, zásadní úprava (přerušení 
původně vymezeného biokoridoru) z důvodu vložení nového RBC 90, 
zpřesnění z důvodu promítnutí aktuálního stavu krajiny s ohledem na 
cílový ekosystém (zde konkrétně vodní a nivní). Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116A/6 – úsek: RBC 90 – RBC 98, zásadní úprava (přerušení 
původně vymezeného biokoridoru) z důvodu vložení nového RBC 90, 
zpřesnění z důvodu promítnutí aktuálního stavu krajiny s ohledem na 
cílový ekosystém (zde konkrétně vodní a nivní). Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116A/7 – úsek: RBC 98 – NRBC 37, NRBK 114A/3, zpřesnění 
v zastavěném území Starých Kestřan, zejména aby trasa biokoridoru, 
jehož cílový ekosystém je vodní, byla skutečně vymezena na toku a 
aby bylo zohledněno dotčení zastavěných pozemků, přičemž 
zpřesněný biokoridor musí dosahovat takových parametrů, aby mohl 
plnit svou funkci s ohledem na cílový ekosystém (zde konkrétně 
vodní). Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116B/1 – úsek: NRBC 36 – RBC 61, zpřesnění z důvodu 
promítnutí aktuálního stavu krajiny s ohledem na cílový ekosystém 
(zde konkrétně mezofilní bučinný). Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116B/2 – úsek: NRBK 116A/3 – RBC 85, úprava z důvodu 
dosažení cílového ekosystému, zde konkrétně úpravou trasy před 
navázáním na NRBK 116A/3  a dále eliminací nivy pro uplatnění 
cílových společenstev mezofilních bučinných. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
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následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116B/3 – úsek: RBC 85 – RBC 79, zásadní úprava (přerušení 
původně vymezeného biokoridoru) z důvodu vložení nového RBC 79, 
zpřesnění z důvodu promítnutí aktuálního stavu krajiny s ohledem na 
cílový ekosystém (zde konkrétně mezofilní bučinný). Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116B/4 – úsek: RBC 79 – RBC 90, zásadní úprava (přerušení 
původně vymezeného biokoridoru) z důvodu vložení nového RBC 79, 
zpřesnění z důvodu promítnutí aktuálního stavu krajiny s ohledem na 
cílový ekosystém (zde konkrétně mezofilní bučinný). Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116B/5 – úsek: RBC 90 – NRBC 96, zpřesnění z důvodu 
promítnutí aktuálního stavu krajiny s ohledem na cílový ekosystém 
(zde konkrétně mezofilní hájový). Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 116B/6 – úsek: RBC 96 – NRBC 112, úprava z důvodu 
vyloučení rybníka Čalovec a promítnutí aktuálního stavu krajiny 
s ohledem na cílový ekosystém (zde konkrétně mezofilní hájový). 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží 
územnímu plánu. 

149. 
Výčet katastrálních území byl upraven, jelikož po provedené úpravě 
vymezení se nedotýká k. ú. Chrášťovice. 

odst. 
(36) 

150. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK117 

151. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 117A/1 – 117A/10. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno, jinde 

provedena zásadní úprava. Došlo zejména k úpravám vedoucím 

k zajištění cílového ekosystému mezofilního bučinného, a to redukcí o 
nereprezentativní stanoviště, úpravou vymezení u obce Plav v k.ú. 
Heřmaň u Českých Budějovic dle aktuálního stavu a přírodních 
biotopů, vyloučením nivních poloh a zásadním úpravám rozšířením 
RBC 759 Mojský les v k.ú. Červený Újezd z důvodu zajištění 
reprezentativnosti biochory -4BL v bioregionu 1.21 Bechyňský a 

odst. 
(36) 
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vložením nového chybějícího RBC Na Babě v k.ú. Jivno z důvodu 
zajištění reprezentativnosti biochory 4PS v bioregionu 1.43 
Českokrumlovský. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 117/1 – úsek: NRBC26 – RBC 188, úprava, zejména dvě 
lokální úpravy z důvodu zajištění reprezentativnosti cílových 
ekosystémů (zde konkrétně mezofilních bučinných). Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 117/2 – úsek: RBC 188 – RBC 200, úprava z důvodu zkrácení 
vzhledem k rozšíření RBC 188 Mojský les na východ, dále pomístní 
úpravy na základě prostorového dělení lesa a při využití hranic dle 
katastru nemovitostí katastru nemovitostí z důvodu dosažení cílového 
ekosystému (zde konkrétně mezofilního hájového). Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 117/3 – úsek: RBC 200 – RBC 201, jedno lokální zpřesnění 
biokoridoru dle hranice pozemků určených plnění funkce lesa pro 
zajištění vedení trasy odpovídající cílovému ekosystému (zde 
konkrétně mezofilnímu bučinnému). Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 117/4 – úsek: RBC 201 – RBC 195, zásadní úprava (přerušení 
původně vymezeného biokoridoru) byla provedena z důvodu vložení 
nového RBC 195, další úprava, a to zejména lokalizace mimo vodní 
plochy a zastavěné území, byla provedena z důvodu zajištění trasy, 
která bude schopna plnit svou funkci a vedením odpovídat cílovému 
ekosystému (zde konkrétně mezofilnímu bučinnému). Zároveň bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochu původně určenou 
vloženému lokálnímu biocentru, protože jeho jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jeho vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 117/5 – úsek: RBC 195 – RBC 191, zásadní úprava (přerušení 
původně vymezeného biokoridoru) byla provedena z důvodu vložení 
nového RBC 195 a zpřesnění z důvodu promítnutí aktuálního stavu 
krajiny s ohledem na cílový ekosystém (zde konkrétně mezofilní 
bučinný). Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 117/6 – úsek: RBC 191 – NRBC 190, úpravy z důvodu zajištění 
cílového ekosystému (zde konkrétně mezofilního bučinného), a to 
redukce o nereprezentativní stanoviště a pomístní úpravy s ohledem 
na aktuální stav krajiny/území. Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
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NRBK 117/7 – úsek: RBC 190 – RBC 177, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa a při využití hranic dle katastru 
nemovitostí s ohledem na cílový ekosystém (konkrétně zde mezofilní 
bučinný) a u obce Doubravice lokální úprava vedení trasy mimo 
zastavěné území, aby nebyla narušována funkčnost biokoridoru. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 117/8 – úsek: RBC 177 – NRBK 169/2, zásadní úprava – 
biokoridor byl nově vymezen v trase vedené okrajem lesa, aby byla 
zajištěna lepší návaznost NRBK117 rozděleného řekou Malší nad 
obcí Plav, konkrétně návaznost na úsek NRBK 117/9  při respektování 
cílového ekosystému (konkrétně zde mezofilního bučinného). 
Biokoridor je zároveň vymezen v kratší trase oproti původnímu 
vymezení, protože došlo k rozšíření RBC 177, na něž navazuje, jižním 
směrem. 

NRBK 117/9 – úsek: NRBK 169/2 – RBC 165, úprava, a to prodloužení 
NRBK nad obcí Plav směrem k Heřmani byla provedena, protože se 
jedná o vhodnější řešení k reprezentování cílových společenstev. 
V části, kde již byl biokoridor vymezen, došlo pouze ke zpřesnění dle 
aktuálního stavu krajiny a vyjmutí nivních poloh z důvodu zajištění 
cílového ekosystému (konkrétně zde mezofilního bučinného). Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 117/10 – úsek: RBC 165 – NRBK118A/3, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa a cestní sítě s ohledem na 
cílový ekosystém (konkrétně zde mezofilní bučinný). Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

152. 

Ve výčtu katastrálních území bylo slovo „Nedabyle“ nahrazeno slovy 
„Českých Budějovic“, protože název k. ú. zní Doubravice Českých 
Budějovic, vypuštěno slovo „Chotýčany“ , protože upravený NRBK se 
již nedotýká k. ú.  Chotýčany a slovo „Rudolfov“ nahrazuje slovem 
„Lhotice“, protože upravený NRBK se již nedotýká k. ú. Rudolfov u 
Českých Budějovic, ale nově se dotýká k. ú. Lhotice u Českých 
Budějovic. 

odst. 
(36) 

153. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK118 

154. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Základní rozdělení do větví zůstalo zachováno, pouze po formální 
stránce došlo k doplnění NKODu o písmeno A označující ekosystémy 
vodní a nivní a písmeno B označující ekosystémy mezofilní, což 
zajišťuje lepší přehlednost a orientaci. 

odst. 
(36) 
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Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 118A/1 – 118A/3 a NRBK 118B/1 – 118B/2. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno. 
Došlo zejména k zpřesnění z důvodu zajištění cílových ekosystémů u 
vodní osy, tedy vodních a nivních a ke zpřesněním napomáhajícím 
odstranění střetů se zastavěným územím. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 118A/1 – úsek: NRBC 26 – RBC 170, úprava vymezení 
z důvodu zohlednění cílových ekosystémů (konkrétně zde vodnímu a 
nivnímu), a redukce o zastavěné území, aby nezahrnoval území 
narušující jeho funkci, kde to z hlediska zachování jeho funkčnosti 
bylo možné. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 118A/2 – úsek: RBC 170 – RBC 163, zpřesnění v nivních 
polohách, aby vymezení odpovídalo cílovým společenstvům osy vodní 
a nivní. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 118A/3 – úsek: RBC 163 – NRBC 52, zpřesnění v nivních 
polohách, aby vymezení odpovídalo cílovým společenstvům osy vodní 
a nivní. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 118B/1 – úsek: NRBK 118A/3 – NRBK 118A/3, úprava, 
zkrácení biokoridoru a napojení na NRBK 118A (konkrétně úsek 
118A/3) byla provedena z důvodu kolize se zastavěným územím. Dále 
došlo k jeho zpřesnění z důvodu zajištění reprezentativnosti cílového 
ekosystému (zde konkrétně mezofilního bučinného).  

NRBK 118B/2 – úsek: NRBK 118A/3 – NRBC 52, zpřesnění z důvodu 
zajištění reprezentativnosti cílového ekosystému (zde konkrétně 
mezofilního bučinného). 

155. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK119 

156. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 119A/1 – 119A/8. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno. 
Došlo zejména k zpřesněním napomáhajícím odstranění střetů se 
zastavěným územím a zpřesněním zohledňujícím hranice dle katastru 

odst. 
(36) 
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nemovitostí vždy s ohledem na zajištění cílových ekosystémů a 
funkčnosti biokoridoru. Z důvodu kvalitnějšího zajištění cílových 
ekosystémů byla provedena úprava napojení RBC 761 Mokřiny u 
Vomáčků vodním tokem. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 119/1 – úsek: NRBK 114A/3 – RBC 119, úprava, prodloužení 
oproti původnímu biokoridoru, bylo provedeno z důvodu zachování 
návaznosti na NRBK 114, který byl zúžen. Dále bylo provedeno 
zpřesnění vymezení z důvodu zajištění cílových ekosystémů (zde 
konkrétně - vodního a nivního). Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 119/2 – úsek: NRBK 119/1 – NRBC 37, nebyly provedeny 
žádné úpravy ve vymezení, pouze změněno číslování, jelikož nově 
jsou jednotlivé úseky samostatně číslovány.  

NRBK 119/3 – úsek: RBC 119 – RBC 132, zpřesnění z důvodu 
zajištění cílových ekosystémů vodní a nivní osy, v některých částech 
minimalizace vymezení, které zajistí funkčnost a dosažení cílových 
ekosystémů (zde konkrétně - vodního a nivního). Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 119/4 – úsek: RBC 132 – RBC 126, zpřesnění z důvodu 
zajištění cílových ekosystémů vodní a nivní osy. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Redukovaný biokoridor svým vymezením kopíruje řeku Otavu, v jižní 
části vzhledem k vhodnějším přírodním podmínkám pouze 
meandrující rameno, a je vymezen tak, aby byly splněny požadavky 
na jeho funkčnost a zajištění cílových ekosystémů.     

NRBK 119/5 – úsek: RBC 126 – RBC 127, bylo provedeno zpřesnění 
vymezení z důvodu zajištění cílových ekosystémů (zde konkrétně 
vodních a nivních), mimo jiné i redukcí o zastavěná území. Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu.  

NRBK 119/6 – úsek: RBC 127 – RBC 144, byla provedena úprava 
vymezení zejména vyjmutím celých vodních ploch z biokoridoru, 
jelikož tyto mají tvořit součást vložených LBC a nikoliv samotného 
biokoridoru, a zpřesnění vodních a nivních poloh z důvodu zajištění 
cílových ekosystémů (zde konkrétně vodních a nivních). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 119/7 – úsek: RBC 150 – RBC 162, zpřesnění bylo provedeno 
s využitím hranic dle katastru nemovitostí a dle aktuálního stavu 
krajiny tak, aby již zahrnuté plochy rybníků byly zahrnuty celé, aby 
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vymezený biokoridor mohl plnit svou funkci a bylo zajištěno dosažení 
cílových ekosystémů (zde konkrétně vodních a nivních). Z uvedených 
důvodů bylo vymezení zpřesněno tak, aby zahrnovalo i rybník Velký 
Zvolenov přímo navazující na tuto soustavu.  

NRBK 119/8 – úsek: RBC 144 – RBC150, významnější úprava, a to 
změna ve vedení trasy byla provedena v části, kde je NRBK 119 
odkloněn od Bezdrevského potoka před napojením na RBC 150 
Mokřiny u Vomáčků, a to Černým potokem, protože takto je trasa po 
celou dobu vedena podél vodního toku, což je vhodnější vzhledem 
k vodním a nivním cílovým ekosystémům, a zároveň zohledňuje 
hranice dle katastru nemovitostí s předpokladem k revitalizaci vodního 
toku. V ostatních částech bylo provedeno zpřesnění dle aktuálního 
stavu krajiny s využitím hranic dle katastru nemovitostí tak, aby 
vymezený biokoridor mohl plnit svou funkci a bylo zajištěno dosažení 
cílových ekosystémů (zde konkrétně vodních a nivních). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

157. 
Výčet katastrálních území byl upraven, jelikož po provedené úpravě 
vymezení se nedotýká k. ú. Plástovice. 

odst. 
(36) 

158. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK120 

159. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 120/1 – 120/8. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno a v 
některých částech došlo k zásadním úpravám. Došlo zejména ke 
zpřesněním zohledňujícím prostorové dělení lesa a aktuální stav 
krajiny a úpravám vyjmutím nivních a vodních poloh k dosažení 
reprezentativnosti cílových ekosystémů. Zásadní úprava vložením 
chybějícího RBC Na Jitrech byla provedena z důvodu zajištění 
reprezentativnosti biochory 4PQ v biochoře 1.46 Pelhřimovský. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 120/1 – úsek: NRBC 54 – zpřesnění, rozšíření, bylo provedeno 
na limitní šíři 50m1, kdy vymezený biokoridor je schopen plnit svou 
funkci a bylo zajištěno dosažení cílových ekosystémů (zde konkrétně 
mezofilních bučinných). Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu.  

NRBK 120/2 – úsek: hranice Jčk – RBC 241, aby vymezený biokoridor 
mohl plnit svou funkci a bylo zajištěno dosažení cílových ekosystémů 

odst. 
(36) 

                                                           
1 Šíře 50m je limitní šíří, protože minimální šíři biokoridoru dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability nelze automaticky ztotožnit 
s potřebnou šíří koridorů pro biokoridory, speciálně u lesních biokoridorů ve stávajících plochách bezlesí, protože je potřeba vymezit koridor v šíři, aby umožnil 
výsadbu alespoň v minimální šíři biokoridoru, a to ve vazbě na ustanovení § 1017 Občanského zákoníku. 
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(zde konkrétně mezofilních bučinných) bylo provedeno zpřesnění, 
rozšíření, na limitní šíři 50m a došlo k úpravě vyjmutím 
nereprezentativních vodních a nivních poloh. Dále bylo provedeno 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu.  

NRBK 120/3 – úsek: RBC 241 – RBC 250, aby vymezený biokoridor 
mohl plnit svou funkci a bylo zajištěno dosažení cílových ekosystémů 
(zde konkrétně mezofilních bučinných) byly zpřesněn, rozšířen, na 
základě aktuálního stavu krajiny a byly provedeny pomístní úpravy na 
limitní šíři 50m. Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 120/4 – úsek: RBC 250 – RBC 264, aby vymezený biokoridor 
mohl plnit svou funkci a bylo zajištěno dosažení cílových ekosystémů 
(zde konkrétně mezofilních bučinných) a jejich reprezentativnosti byl 
zpřesněn, rozšířen, na limitní šíři 50m a došlo k úpravě vyjmutím 
nivních poloh a posunem trasy v krátkém úseku vedenou nad nivou 
Blanice. Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu.  

NRBK 120/5 – úsek: RBC 264 – RBC 261, úprava vymezení zejména 
vyjmutím nivních poloh k dosažení reprezentativnosti cílových 
ekosystémů (zde konkrétně mezofilních bučinných) a úpravy 
v krátkých úsecích ve vedení trasy, aby bylo zajištěno její vedení 
odpovídající mezofilnímu bučinnému cílovému ekosystému. Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 120/6 – úsek: RBC 261 – RBC 278, zpřesnění, rozšíření, bylo 
provedeno na limitní šíři 50m, aby vymezený biokoridor mohl plnit 
svou funkci a bylo zajištěno dosažení cílových ekosystémů (zde 
konkrétně mezofilních bučinných). Dále bylo provedeno zpřesnění 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 120/7 – úsek: RBC 278 – RBC 275, zpřesnění na základě 
aktuálního stavu krajiny s využitím hranic dle katastru nemovitostí. 

NRBK 120/8 – úsek: RBC 275 – hranice Jčk, zpřesnění na základě 
aktuálního stavu krajiny s využitím hranic dle katastru nemovitostí. 
Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží 
územnímu plánu. 

160. 
Výčet katastrálních území byl upraven, jelikož po provedené úpravě 
vymezení se nedotýká k. ú. Domamyšl, Vodice u Tábora, Janov 
u Mladé Vožice, Mladá Vožice. 

odst. 
(36) 
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161. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 121/1 – 121/6. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno. 
Došlo zejména ke zpřesněním zohledňujícím prostorové dělení lesa a 
cestní síť k dosažení cílových ekosystémů.  

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 121/1 – úsek: NRBC 80 – RBC 298, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa včetně redukce šíře a 
provedení menších úprav zohledňujících cílové ekosystémy 
(konkrétně zde k mezofilní bučinné), a to do takové míry, aby 
vymezený biokoridor mohl plnit svou funkci. Dále bylo provedeno 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 121/2 – úsek: RBC 298 – RBC 296, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa a aktuálního stavu krajiny 
vzhledem k cílovým ekosystémům (konkrétně zde k mezofilním 
bučinným) s úpravou části trasy vedené na ZPF v trase, která je kratší 
a nevedená podél komunikace, aby vymezený biokoridor mohl lépe 
plnit svou funkci. Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 121/3 – úsek: RBC 296 – RBC 293, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa vzhledem k cílovým 
ekosystémům (konkrétně zde k mezofilním bučinným). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 121/4 – úsek: RBC 293 – RBC 289, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa vzhledem k cílovým 
ekosystémům (konkrétně zde k mezofilním bučinným). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 121/5 – úsek: RBC 289 – RBC 284, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa vzhledem k cílovým 
ekosystémům (konkrétně zde k mezofilním bučinným). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

odst. 
(36) NRBK121 
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NRBK 121/6 – úsek: RBC 284 – NRBC 56, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa včetně zpřesnění, rozšíření, na 
limitní šíři 50m, aby vymezený biokoridor mohl plnit svou funkci a bylo 
zajištěno dosažení cílových ekosystémů (zde konkrétně mezofilních 
bučinných). Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

162. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK122 

163. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 122/4 – 122/4. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno. 
Došlo zejména ke zpřesněním zohledňujícím prostorové dělení lesa a 
cestní síť k dosažení cílových ekosystémů.  

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 122/1 – úsek: NRBK 121/4 – RBC 292, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa vzhledem k cílovým 
ekosystémům (konkrétně zde k mezofilním bučinným). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 122/2 – úsek: RBC 292 – RBC 290, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa vzhledem k cílovým 
ekosystémům (konkrétně zde k mezofilním bučinným). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 122/3 – úsek: RBC 290 – RBC 288, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa vzhledem k cílovým 
ekosystémům (konkrétně zde k mezofilním bučinným). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 122/4 – úsek: RBC 288 – hranice ČR, zpřesnění z důvodu 
respektování prostorového dělení lesa vzhledem k cílovým 
ekosystémům (konkrétně zde k mezofilním bučinným). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 

odst. 
(36) 
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po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

164. 
Výčet katastrálních území byl upraven, jelikož po provedené úpravě 
vymezení se nedotýká k. ú. Dolní Radíkov. 

odst. 
(36) 

165. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 166/1 - 166/2. 

Po faktické stránce beze změny ve vymezení. 

odst. 
(36) NRBK166 

166. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 167/1 - 167/5. 

Po faktické stránce beze změny ve vymezení. 

odst. 
(36) NRBK167 

167. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 168/1 – 168/4. 

Úseky NRBK 168/1 – 168/3 jsou po faktické stránce beze změny ve 
vymezení. Zásadní úprava se týká úseku NRBK 168/4 – doplnění o 
nově vymezený NRBK. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 168/4 – úsek: hranice ČR – hranice ČR byl zcela nově vymezen 
na řece Lužnici v k.ú. České Velenice mimo CHKO Třeboňsko podél 
hranice s Rakouskem k zajištění návaznosti na RBC 254 Halámky - 
tok Lužnice, protože jde o logické navázání na NRBK 168 
s provázaností na tok a nivu Lužnice na území Rakouska, kde Lužnice 
je součástí EVL Natura 2000, tudíž v téměř celé svojí délce vykazuje 
vysokou hodnotu cílových ekosystémů. 

odst. 
(36) 

NRBK168 

168. 
Výčet katastrálních území byl doplněn, protože nově vymezením 
NRBK je k. ú. České Velenice nově dotčeno. 

odst. 
(36) 

169. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK169 

170. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

odst. 
(36) 
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Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 169/1 – 169/7. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno. 
Došlo zejména ke zpřesněním k dosažení cílových ekosystémů, 
zpřesnění v nivních polohách, redukce o svahy nad nivou a zastavěné 
území.  

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 169/1 – úsek: NRBK 118A/2 – RBC 173, zpřesnění v nivních 
polohách z důvodu dosažení cílových ekosystémů (zde konkrétně 
vodního a nivního). Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce 
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože 
jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 169/2 – úsek: RBC 173 – RBC 174, úprava redukcí o svahy 
nad nivou a vodním tokem z důvodu zajištění cílových ekosystémů 
(zde konkrétně vodního a nivního) a zpřesnění z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Redukovaný koridor byl vymezen  
v minimálních parametrech, jelikož vhledem ke stavu v území bylo 
vyhodnoceno takové vymezení jako dostačující pro zajištění 
funkčnosti a cílových ekosystémů. 

NRBK 169/3 – úsek: RBC 174 – RBC 187, úprava redukcí o svahy 
nad nivou a vodním tokem z důvodu zajištění cílových ekosystémů 
(zde konkrétně vodního a nivního), redukce o zastavěné území, aby 
nezahrnoval území narušující jeho funkci, kde to z hlediska zachování 
jeho funkčnosti bylo možné, a zpřesnění z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu.  

NRBK 169/4 – úsek: RBC 187 – RBC 205, úprava redukcí o svahy 
nad nivou a vodním tokem z důvodu zajištění cílových ekosystémů 
(zde konkrétně vodního a nivního), redukce o zastavěné území, aby 
nezahrnoval území narušující jeho funkci, kde to z hlediska zachování 
jeho funkčnosti bylo možné, a zpřesnění z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 169/5 – úsek: RBC 205 – RBC 223, zpřesnění bylo provedeno 
dle aktuálního stavu krajiny s využitím hranic dle katastru nemovitostí, 
aby vedení trasy umožnilo dosažení cílového ekosystému (zde 
konkrétně vodního a nivního), přičemž redukovaný koridor byl 
vymezen v minimalizovaných parametrech, které vhledem ke stavu 
v území byly vyhodnoceny jako dostačující pro zajištění funkčnosti a 
cílových ekosystémů. Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 169/6 – úsek: RBC 223 – RBC 236, beze změny ve vymezení. 
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NRBK 169/7 – úsek: RBC 236 – NRBC 39, beze změny ve vymezení. 

171. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK170 

172. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 170/1 – 170/7. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno. 
Vzhledem k zajištění cílových ekosystémů - mezofilních bučinných 
bylo provedeno zpřesnění a vymezení - redukce ekosystémů niv, 
úprava vymezení v k.ú. Žaltice a k.ú. Mirkovice, úprava v lokalitě Jakl 
(k.ú. Rájov-Čenice) - redukce ZPF, nivy.  

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 170/1 – úsek: NRBK 174B/10 – RBC 149, úprava byla 
provedena z důvodu zajištění cílových ekosystémů (zde konkrétně 
mezofilních bučinných), a to redukce o nivní polohy a úprava 
vymezení, aby vedení vymezené trasy odpovídalo cílovým 
ekosystémům, pro něž je vymezeno. Dále bylo provedeno zpřesnění 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 170/2 – úsek: RBC 149 – RBC 148, úprava byla provedena 
z důvodu zajištění cílových ekosystémů (zde konkrétně mezofilních 
bučinných), a to redukce o nivní polohy a úprava vymezení, aby 
vedení vymezené trasy odpovídalo cílovým ekosystémům, pro něž je 
vymezeno. Tato úprava je výraznější v k. ú. Mirkovice. Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 170/3 – úsek: RBC 148 – RBC 159, zpřesnění, rozšíření,  bylo 
provedeno na limitní šíři 50m, aby vymezený biokoridor mohl plnit 
svou funkci a bylo zajištěno dosažení cílových ekosystémů (zde 
konkrétně mezofilních bučinných). Dále bylo provedeno zpřesnění 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 170/4 – úsek: RBC 159 – RBC 176, úprava byla provedena 
z důvodu zajištění cílových ekosystémů (zde konkrétně mezofilních 
bučinných), a to redukce o nivní polohy a úprava vymezení, aby 
vedení vymezené trasy odpovídalo cílovým ekosystémům, pro něž je 
vymezeno. Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

odst. 
(36) 
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NRBK 170/5 – úsek: RBC 176 – RBC 192, zpřesnění bylo provedeno 
dle aktuálního stavu krajiny a (zde konkrétně mezofilních bučinných). 
Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží 
územnímu plánu. 

NRBK 170/6 – úsek: RBC 192 – RBC 198, úprava, a to zkrácení NRBK 
bylo provedeno z důvodu rozšíření RBC 192 Kohout. Dále byly 
provedeny úpravy trasování zohledňující prostorové dělení lesa a při 
využití hranic dle katastru nemovitostí katastru nemovitostí a 
zpřesnění na šířku cca 50 m z důvodu zajištění minimálních 
parametrů, aby vymezený biokoridor mohl plnit svou funkci a bylo 
zajištěno dosažení cílových ekosystémů (zde konkrétně mezofilních 
bučinných). Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 
NRBK 170/7 – úsek: RBC 198 – NRBC 79, zpřesnění, rozšíření, bylo 
provedeno na minimální šíři (cca50m), aby vymezený biokoridor mohl 
plnit svou funkci a bylo zajištěno dosažení cílových ekosystémů (zde 
konkrétně mezofilních bučinných). Dále bylo provedeno zpřesnění 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

173. 
Výčet katastrálních území byl upraven, jelikož po provedené úpravě 
vymezení se nedotýká k. ú. Mojné. 

odst. 
(36) 

174. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 171/1 – 171/4. 

Úseky NRBK 171/1 – úsek: NRBC 51 – RBC 102 a NRBK 171/4 – 
úsek: NRBK 171/3 – RBK 219/1, RBK 219/2 jsou po faktické stránce 
beze změny ve vymezení. Zpřesnění se týká úseků NRBK 171/2 a 
171/3. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 171/2 – úsek: RBC 102 – RBC 87 byl zpřesněn s ohledem na 
cílové ekosystémy (zde konkrétně mezofilní bučinné), aby bylo 
zohledněno prostorové dělení lesa a cestní síť, dotčení ZPF 
(konkrétně u obce Ktiš v k. ú. Dobročkov). Dále bylo provedeno 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 171/3 – úsek: RBC 87 – NRBK 171/4 byl zpřesněn s ohledem 
na cílové ekosystémy (zde konkrétně mezofilní bučinné), aby bylo 
zohledněno prostorové dělení lesa. Dále bylo provedeno zpřesnění 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 

odst. 
(36) NRBK171 
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aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

175. 
Výčet katastrálních území byl doplněn o k. ú. Březovník z důvodu 
vzniku nového katastrálního území. 

odst. 
(36) 

176. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK172 

177. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 172/1 – 172/6. 

Úseky NRBK 173/1 – úsek: NRBC 76 – RBC 3, NRBK 173/2 – úsek: 
RBC 3 – RBC 11 a NRBK 173/3 – úsek: RBC 11 – RBC 9 jsou po 
faktické stránce beze změny ve vymezení. Zpřesnění se týká úseků 
NRBK 172/4 - 171/6. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 172/4 – úsek: RBC 86 – RBC 106, bylo provedeno pouze 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 172/5 – úsek: RBC 106 – hranice ČR, bylo provedeno 
zpřesnění, drobné lokální úpravy, dle aktuálního stavu v území 
s ohledem na cílové ekosystémy (zde konkrétně horské). Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu.  

NRBK 172/6 – úsek: NRBC 79 – hranice ČR, bylo provedeno jednak  
zpřesnění, drobné lokální úpravy, dle aktuálního stavu v území 
s ohledem na cílové ekosystémy (zde konkrétně horské) a jednak 
výraznější úprava trasy ve střední části, aby v místě MZCHÚ a EVL 
sledovala jejich hranici. Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu.  

odst. 
(36) 

178. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 173/1 – 173/5. 

NRBK je po faktické stránce beze změny ve vymezení.  

odst. 
(36) NRBK173 
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179. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK174 

180. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Základní rozdělení do dvou větví zůstalo zachováno, pouze po 
formální stránce došlo k doplnění NKODu o písmeno A označující 
vodní ekosystémy a písmeno B označující ekosystémy mezofilní, což 
zajišťuje lepší přehlednost a orientaci. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, jinde upraveno a 
byly provedeny i zásadní úpravy. Došlo zejména k zásadní úpravě 
v podobě nového vymezení vodní osy v celé vodní nádrži Lipno 
z důvodu zajištění funkčnosti NRBK a cílových ekosystémů jak 
vodních, tak mezofilních bučinných. Dále vzhledem k zajištění 
funkčnosti NRBK a cílových ekosystémů vodních  a nivních došlo ke 
zpřesnění doplněním nivních a litorálních ekosystémů dle aktuálního 
stavu krajiny a území,  došlo převážně ke zpřesnění v podobě 
drobných úprav dle prostorového členění lesa a aktuálního stavu 
krajiny a území.  

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 174A/1 – 174A/8 a 174B/1 – 174B/11. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 174A/1 – úsek: NRBC 2014 – RBC 109, byla provedena 
zásadní úprava, a to vymezena vodní osa v celé vodní nádrži Lipno. 
Vymezení NRBK bylo prověřováno v několika variantách a 
konzultováno se Svazkem obcí Lipenska a zapracována je výsledná 
varianta. NRBK 174 je vymezen tak, aby podchytil vodní ekosystémy 
a pobřežní plochy litorálu z převážné části vedené v KN jako vodní 
plocha a to na pravém břehu vodního díla, které jsou nedílnou 
součástí vodních ploch nádrže Lipno. Hranice NRBK je vedena po 
komunikaci II/163 s přerušením zastavěnými plochami v intencích 
metodiky vymezování ÚSES. Plochy u vodní hladiny souvisejí s vodní 
plochou a představují nezbytné minimum pro funkčnost NRBK. 
Kontaktní ekosystémy nivní a/nebo litorální k vodním byly doplněny 
právě z důvodu zajištění funkčnosti NRBK. Vymezení je ovlivněno 
nemožností funkčnosti části NRBK na levém břehu vodního díla, který 
by procházel územím s intenzivními rekreačními plochami. Toto 
vymezení odpovídá cílovému stavu vodní osy NRBK a je v souladu s 
metodikou vymezování ÚSES (MŽP, 2017).     

NRBK 174A/2 – úsek: RBC 109 – RBC 118, byla provedena úprava 
ve vymezení, a to zkrácení z důvodu návaznosti na RBC109 (zrušena 
část vymezení v překryvu s RBC 109). Dále bylo provedeno zpřesnění 
vymezení vzhledem k cílovému ekosystému vodnímu, aby zahrnoval 
celý vodní tok včetně souvisejících přilehlých biotopů  

NRBK 174A/3 – úsek: RBC 118 – RBC 136 byly provedeny úpravy ve 
vymezení z důvodu zajištění funkčnosti NRBK a cílového  ekosystému 
vodního, a to  byly doplněny kontaktní ekosystémy nivní a/nebo 
litorální k vodním a vodní ekosystémy byly vymezeny po hladinu 
stálého nadržení vodního díla Lipno II. 

NRBK 174A/4 – úsek: RBC 136 – RBC 135, bylo provedeno zpřesnění 
vymezení z důvodu zohlednění hranic katastru nemovitostí při 

odst. 
(36) 
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respektování zachování funkčnosti NRBK a cílového ekosystému (zde 
konkrétně vodního). 

NRBK 174A/5 – úsek: RBC 135 – RBC 130, bylo provedeno zpřesnění 
vymezení z důvodu zajištění funkčnosti NRBK a cílových ekosystémů 
vodního a nivního, a to dle aktuálního stavu krajiny a vyjmutím 
zastavěného území včetně úpravy vymezení v některých částech 
NRBK alespoň na min. šířku. 

NRBK 174A/6 – úsek: RBC 130 – RBC 124, bylo provedeno zpřesnění 
vymezení z důvodu zajištění cílového ekosystému vodního, a to dle 
aktuálního stavu krajiny. 

NRBK 174A/7 – úsek: RBC 124 – RBC 141, bylo provedeno zpřesnění 
vymezení z důvodu zajištění funkčnosti NRBK a cílového ekosystému 
vodnímu, aby skutečně zahrnoval vodní tok včetně souvisejících 
přilehlých biotopů (bez souběžně vedené komunikace), kde je to 
vzhledem k průchodu zastavěným územím možné. 

NRBK 174A/8 – úsek: RBC 141 – NRBC 52, bylo provedeno 
zpřesnění vymezení z důvodu zajištění funkčnosti NRBK a cílového 
ekosystému vodnímu, a to doplnění nivních biotopů k vodní ose. 

NRBK 174B/1 – úsek: RBC 106 – RBC 109, bylo provedeno pouze 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 174B/2 – úsek: RBC 109 – RBC 118, bylo provedeno zpřesnění 
k zajištění funkčnosti NRBK a cílového ekosystému (zde konkrétně 
mezofilního bučinného), a to upřesněním trasy biokoridoru, aby byla 
vedena po pozemcích určených k plnění funkce lesa a nebyla vedena 
přes zastavěné území. Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 174B/3 – úsek: RBC 118 – NRBK 174A/3, byl zpřesněn 
s ohledem na cílové ekosystémy (zde konkrétně mezofilní bučinné), 
aby bylo zohledněno prostorové dělení lesa. Dále bylo provedeno 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 174B/4 – úsek: NRBK 174A/3 – RBC 123, bylo provedeno 
zpřesnění vymezení z důvodu zajištění cílového ekosystému (zde 
konkrétně mezofilního bučinného), a to dle aktuálního stavu krajiny a 
zajištění jeho vedení po pozemcích určených k plnění funkce lesa. 
Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží 
územnímu plánu. 

NRBK 174B/5 – úsek: RBC 123 – RBC 136, byl zpřesněn s ohledem 
na cílové ekosystémy (zde konkrétně mezofilní bučinné), dle 
aktuálního stavu v území pouze v části nad Horním Mlýnem. Dále bylo 
provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
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po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 174B/6 – úsek: RBC 136 – RBC 135, byla provedena větší 
úprava v lokalitě Studenec a severně od ní, aby trasa byla vedena 
územím, kde je předpoklad zajištění funkčnosti NRBK a cílového 
ekosystému (zde konkrétně mezofilního bučinného), a to upřesněním 
trasy biokoridoru. Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 174B/7 – úsek: RBC 135 – RBC 130, bylo provedeno zpřesnění 
vymezení z důvodu zohlednění hranic katastru nemovitostí a 
zastavěného území při respektování zachování funkčnosti NRBK a 
cílového ekosystému (zde konkrétně mezofilního bučinného). Dále 
bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 174B/8 – úsek: RBC 130 – RBC 124, bylo provedeno zpřesnění 
vymezení z důvodu zohlednění hranic katastru nemovitostí při 
respektování zachování funkčnosti NRBK a cílového ekosystému (zde 
konkrétně mezofilního bučinného). Dále bylo provedeno zpřesnění 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 174B/9 – úsek: RBC 124 – RBC 141, byl zpřesněn s ohledem 
na cílové ekosystémy (zde konkrétně mezofilní bučinné), aby bylo 
zohledněno prostorové dělení lesa a dle aktuálního stavu krajiny. Dále 
bylo provedeno zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. 

NRBK 174B/10 – úsek: RBC 141 – NRBK 174A/8, bez úprav ve 
vymezení. 

NRBK 174B/11 – úsek: NRBK 174A/8 – NRBC 52, bylo provedeno 
minimální zpřesnění vymezení v jednom místě z důvodu zohlednění 
hranic katastru nemovitostí při respektování zachování funkčnosti 
NRBK a cílového ekosystému (zde konkrétně mezofilního bučinného). 

181. 
Výčet dotčených katastrálních území byl doplněn o k. ú. Kyselov, 
Přední Výtoň, Zadní Výtoň, protože jsou vymezením nově dotčena. 

odst. 
(36) 

182. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK175 

183. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 175/1. 

odst. 
(36) 
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Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení pouze zpřesněno. 

NRBK 175/1 – úsek: RBC 139 – NRBK 174A/3 byl zpřesněn 
s ohledem na cílové ekosystémy (zde konkrétně mezofilní bučinné), 
aby bylo zohledněno prostorové dělení lesa. Dále bylo provedeno 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

184. 
Název byl upraven, aby korespondoval s názvem použitým v Plánu 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody. 

odst. 
(36) 

NRBK176 

185. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 176/1 – 176/5. 

Po faktické stránce bylo vymezení NRBK oproti předchozímu 
vymezení v některých částech pouze zpřesněno, zejména na základě 
prostorového dělení lesa. 

Jednotlivé úseky doznaly změn z níže uvedených důvodů: 

NRBK 176/1 – úsek: NRBC 25 – RBC 129, bylo provedeno pouze 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 176/2 – úsek: RBC 129 – RBC 128, zpřesnění trasy vzhledem 
k cílovému ekosystému mezofilnímu bučinnému dle aktuálního stavu 
krajiny (ve střední části mimo menší vodní plochu) při využití hranic 
katastru nemovitostí. Dále bylo provedeno zpřesnění z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 176/3 – úsek: RBC 128 – RBC 142, bylo provedeno pouze 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 176/4 – úsek: RBC 142 – RBC 146, bylo provedeno pouze 
zpřesnění z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

NRBK 176/5 – úsek: RBC 146 – RBC 161, byl zpřesněn s ohledem na 
cílové ekosystémy (zde konkrétně mezofilní bučinné), aby bylo 
zohledněno prostorové dělení lesa a přitom aby redukovaný koridor 
byl vymezen v minimalizovaných parametrech, které vhledem ke 
stavu v území byly vyhodnoceny jako dostačující pro zajištění 
funkčnosti a cílových ekosystémů. Dále bylo provedeno zpřesnění 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 

odst. 
(36) 
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aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 

186. 
Výčet katastrálních území byl upraven, jelikož po provedené úpravě 
vymezení se nedotýká k. ú. Albrechtice nad Vltavou a nově se dotýká 
k. ú. Těšínov u Protivína. 

odst. 
(36) 

187. 

Jelikož pro řádné fungování systému ÚSES je podstatné, aby byl 
vymezen pro konkrétní ekosytém zejména ve vazbě na konkrétní 
přírodní podmínky a jeho uchování či znovuobnovení je jedním 
z hlavních účelů vymezení příslušné skladebné části ÚSES, byl text 
doplněn o stanovený cílový ekosystém. 

Z důvodu lepší přehlednosti a orientace je biokoridor rozdělen do 
jasně definovaných úseků propojujících jednotlivá biocentra, a to 
NRBK 178/1. 

NRBK je po faktické stránce beze změny ve vymezení.  

odst. 
(36) NRBK178 

 

Regionální biocentra – vložená do nadregionálních biokoridorů 

188. 

Jelikož návrh ÚSES byl upraven, aby korespondoval Plánem 
územního systému ekologické stability Jihočeského kraje, který je 
zároveň oborovou dokumentací využívanou orgány ochrany přírody, 
nejsou RBC vložená do NRBK již vydělena do vlastní skupiny, ale jsou 
zařazena do následujícího odstavce věnovaného vymezení všech 
regionálních biocenter tvořících ucelenou poslouponou řadu. Tento 
systém z hlediska uživatelnosti jeví oproti původnímu komfortnější. 

 

RBC 
vložená 

do NRBK 

 

Regionální biocentra  

189. 

V odstavci (37) se vypouští celá tabulka vymezující regionální biocentra a nahrazuje se 
novou tabulkou v tomto znění: 

KÓD NÁZEV CÍLOVÉ EKOSYSTÉMY PŮVODNÍ KÓD 

1 Pramen Vltavy Pch, Fm, Pc, V RBC 1581 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

2 Kvildská a Tetřevská slať  Pch, Fm, Au, V RBC 1589 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

3 Hamerské domky  Pch, Fm, Au RBC 1580 

 
U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 

RBC  
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Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

4 Mezilesní slať  Fm, Pch, Au, V RBC 1590 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

5 Buzošná F, P RBC 1583 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

6 Buková slať Fm, Pch, V RBC 635 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

7 Popelná hora F, Fm, Pch RBC 1582 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

8 Žďárecká slať Pch, Fm RBC 631 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

9 Homole Pch, Fm, F, Au RBC 632 

 
U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
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Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

10 Výška Fm, F, Pch RBC 799 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

11 Chalupská slať Fm, F, Pch, V  RBC 663 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

12 Javorník F, Fm RBC 795 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 12 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 795 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu, prostorového dělení lesa a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu 
pozemkových hranic v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

13 Bukovec F, Fm, Pch RBC 634 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

14 Strážněnská slatina V, Pch RBC 630 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

15 Hřebeny LF, F, Pch, Qa - 

 
RBC 15 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy, bikové bučiny, květnaté bučiny a podmáčené 
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smrčiny. Uvedené biocentrum slouží zejména k zajištění reprezentativnosti 
biochory 5SQ v bioregionu 1.62 Šumavský na NRBK 110. Po prověření 
aktuálního stavu území na nadregionální biokoridor bezprostředně navazujícího 
bylo vybráno území, které je dle názoru autorizované osoby nejvhodnější k 
založení biocentra s výše uvedenými cílovými společenstvy.   

16 Račí F, Au, Pch, luční RBC 629 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

17 Lazebníkův les F, Pch RBC 794 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

18 Kůstrý F  RBC 1724 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 18 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1724 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly provedeny výhradně po jeho obvodu a byly založeny na prostorovém dělení 
lesa a aktuálním stavu pozemkových hranic v území.  Přečíslováním biocenter 
byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

19 Bloudím Qa, LF RBC 802 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 19 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 802 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu, úprav hranic PUPFL a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových 
hranic v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

20 Trojmezná hora F, Fm, Pc RBC 620 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

21 Na hradcích Qa - 

 
RBC 21 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy. Uvedené biocentrum bylo vymezeno 
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především z důvodu dosažení dostatečných délkových parametrů na něj 
navazujících regionálních biokoridorů (RBK 327 vymezený v zásadách 
územního rozvoje před jejich 4. aktualizací nenaplňoval požadavky na 
maximální délku regionálního biokoridoru; po prověření aktuálního stavu území 
na něj bezprostředně navazujícího bylo vybráno území, které je dle názoru 
autorizované osoby nejvhodnější k založení biocentra s výše uvedenými 
cílovými společenstvy). 

22 Stožec F, A RBC 622 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

23 Veselka F, Pch RBC 628 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

24 Boubín F, FM, Pc, Pch RBC 365 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

25 Opolenec Au, LF, Qa RBC 0 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 25 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 0 zpřesněno. Zpřesněním byly z 
regionálního biocentra vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho vynětím nedochází k 
narušení funkčnosti biocentra. Výraznější úprava biocentra proběhla ve smyslu 
jeho rozšíření (doplnění) o plochy umístěné v nivě. Další drobné úpravy zejména 
po obvodu vymezení biocentra proběhly na základě vyhodnocení aktuálního 
stavu cílových ekosystémů v terénu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu 
pozemkových hranic v území.  Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

26 Divoš Qa RBC 1721 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 26 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1721 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území 
(redukce biocentra v jeho západní části byla provedena v závislosti na 
stávajícím stavu dopravní sítě, kdy do biocentra byly původně zahrnuty i 
prostorově nepodstatné části izolované zeleně vzrostlé podél komunikace, která 
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však pro funkci biocentra nemá zásadní význam - biocentrum tak bylo ukončeno 
již před komunikací).  Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

28 Vrchoviště F, Pch RBC 621 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

29 Zátoňská hora F RBC 614 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

30 Osičina Au, Qa, luční RBC 796 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 30 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 796 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů a 
přírodních biotopů v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových 
hranic v území (např. byla z biocentra v jeho severní části vyjmuta komunikace). 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

31 Na Kobylce Au, Qa RBC 1725 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 31 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1725 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho vynětím nedochází k 
narušení funkčnosti biocentra. Další drobné úpravy zejména po obvodu 
vymezení biocentra proběhly na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových 
ekosystémů v terénu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic 
v území.  Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

32 Na skalách Au, Qa - 

 

RBC 32 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy, luhy a olšiny. Uvedené biocentrum slouží 
zejména k zajištění reprezentativnosti biochory-4BS v bioregionu 1.42 Sušický 
na NRBK 113. Po prověření aktuálního stavu území na nadregionální biokoridor 
bezprostředně navazujícího bylo vybráno území, které je dle názoru 
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autorizované osoby nejvhodnější k založení biocentra s výše uvedenými 
cílovými společenstvy.   

33 U Smítků Qa, Au, Vo, luční RBC 4038 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 33 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4038 zpřesněno. Zpřesněním byla 
z regionálního biocentra vyňata zdevastovaná plocha (skládka odpadu) mezi 
tokem Volyňky a silnicí I/4. Další drobné úpravy zejména po obvodu vymezení 
biocentra proběhly na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových 
ekosystémů v terénu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic 
v území.  Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

34 Metelské rybníky Au, Qa, Vo RBC 855 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 34 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 855 rozšířeno. Rozšíření proběhlo 
z důvodu zajištění reprezentativnost biochory 4Ro v bioregionu 1.29 Blatenský. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

35 Poříčí Qa, C, Au, Vo, luční RBC 804 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 35 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 804 rozšířeno. Rozšíření a úprava 
hranic proběhlo z důvodu zajištění vyšší funkčnosti RBC. Část původního NBK 
113 byla převedena do plochy biocentra - kvalitní přírodní biotopy (aluviální 
psárkové louky, údolní jasonovo olšové luhy) odpovídající cílovým 
ekosystémům, úpravy hranic na severu dle KN. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je 
zacílenVymezení RBC zpřesněno na na toku Lužnice, část původního RBC na 
k.ú. Katovice je charakteru koridoru a došlo k oddělení části této části. 

36 Mařský vrch F, Pch RBC 793 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 36 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 793 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

37 Katovická Hora Au, Qa, C RBC 805 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 37 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 805 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území, 
zohledněno bylo též maloplošné chráněné území, které je součástí tohoto 
biocentra. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
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navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

38 Čertova stráň F, Qa, Au RBC 627 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

39 Zahorčice Qa, Au, luční RBC 0 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 39 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 0 zpřesněno. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů - spočívalo 
zejména v redukci o plochy zemědělského půdního fondu a v jižní části v redukci 
provedené v závislosti na stávajícím stavu dopravní sítě, kdy do biocentra byly 
původně zahrnuty i prostorově nepodstatné části izolované zeleně vzrostlé 
podél komunikace, která však pro funkci biocentra nemá zásadní význam - 
biocentrum tak bylo ukončeno již před komunikací. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

40 Věnec Qa, F RBC 0 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 40 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 0 zpřesněno. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu a za 
přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

41 Křemenná F RBC 623 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

42 Vysoký les F RBC 625 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

43 Betaň Q, Qa, Au, luční, Vo RBC 797 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstvech bylo RBC 43 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 797 zpřesněno. Zpřesněním byly 
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z regionálního biocentra  vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho vynětím nedochází k 
narušení funkčnosti biocentra. Další úpravy zejména po obvodu vymezení 
biocentra proběhly na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových 
ekosystémů v terénu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic 
v území. Smyslem těchto úprav bylo v tomto případě též dosažení 
kompaktnějšího tvaru měněného biocentra. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

44 Blanice Qa, F, Au, P, Vo RBC 626 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

45 Vlčí jáma F, Pch, Vo RBC 600 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

46 Bažantnice Au, Vo RBC 806 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 46 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 806 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

47 Kovašín Qa, Au, Vo, luční RBC 0_ 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 47 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 0 zpřesněno. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu a za 
přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

48 Niva pod Volyní Au, luční RBC 0 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 48 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 0 zpřesněno. Zpřesnění bylo 
provedeno v závislosti na úpravě hranic nivy. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
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řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

49 Slukův mlýn Au, Vo, luční RBC 4025 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 49 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4025 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů a za 
přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území - spočívalo zejména 
v redukci o plochy zemědělského půdního fondu. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

50 Kuřidlo Qa, Q, Fca RBC 807 

 

U tohoto biocentra byly provedeny pouze drobné změny vymezení jeho hranice 
spočívající ve vymezení tohoto prvku nad aktuální mapou katastru nemovitostí. 
Dále byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová společenstva. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

51 Spálenec F, Au, Pch, luční RBC 624 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

52 Tisovník Q, F, Fca RBC 807 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 52 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 807 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů a za 
přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území - spočívalo zejména 
v redukci o monokultury na PUPFL. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

53 Ryšovy Fca, Q, Qa RBC 807 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 53 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 807 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území, 
zohledněno bylo též maloplošné chráněné území (PP Ryšovy), které je součástí 
tohoto biocentra. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná 
řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

54 Husinec 
Au, P, Qa, F, LF, Vo, 
luční RBC 792 
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Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 54 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 792 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů a za 
přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území - spočívalo zejména 
v redukci o plochy zemědělského půdního fondu. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

55 Čertovo údolí F RBC 515 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

56 Manina Qa RBC 798 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 56 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 798 zpřesněno. Zpřesnění, které 
je drobného charakteru, proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu 
cílových ekosystémů v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových 
hranic v území.  Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná 
řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

57 Zadní Hamry F, Pch RBC 588 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

58 Račín F, Pch, luční RBC 4064 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

59 Kyselovský les Pch, F RBC 586 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
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navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

60 Dol. Vltavice - Ježová F, Pch, Vo RBC 577 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

61 Trubný vrch Qa, Au, LF RBC 811 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 61 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 811 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů, 
přírodních biotopů v terénu a v závislosti na prostorovém dělení lesa. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

62 Hliniční vrch Qa, LF, Au, F RBC 852 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 62 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 852 zpřesněno. Zpřesnění, které 
zejména v jihozápadní části biocentrum výrazně redukuje a naopak v 
jihovýchodní části rozšiřuje, proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu 
cílových ekosystémů a přírodních biotopů v území. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

63 Velká Kakada Qa RBC 1722 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

64 Vrchy u Kuřiman Qa, Au RBC 808 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 64 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 808 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho vynětím nedochází k 
narušení funkčnosti biocentra. Další úpravy zejména po obvodu vymezení 
biocentra proběhly na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových 
ekosystémů v terénu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic 
v území (např. západní část biocentra byla redukována v závislosti na stávajícím 
stavu dopravní sítě, kdy do biocentra byly původně zahrnuty i prostorově 
nepodstatné části izolované zeleně vzrostlé podél komunikace, která však pro 
funkci biocentra nemá zásadní význam - biocentrum tak bylo ukončeno již před 
komunikací.) Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
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v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

65 Libín F RBC 618 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 65 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 618 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území, 
zohledněno bylo též maloplošné chráněné území (PR Libín), které je součástí 
tohoto biocentra. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná 
řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

66 Puchéřský potok F, Pch, luční RBC 616 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

67 Výrov Au, Qa RBC 773 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 67 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 773 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho vynětím nedochází k 
narušení funkčnosti biocentra.  Další úpravy ve vymezení biocentra byly 
provedeny s přihlédnutím ke stavbě plánovaného obchvatu Husince a 
zachování požadovaných cílových společenstev. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

68 V Lučinách Au, Qa, C, Vo, luční RBC 809 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 68 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 809 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho vynětím nedochází k 
narušení funkčnosti biocentra. Zpřesnění proběhlo na základě vyhodnocení 
aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu 
stavu pozemkových hranic v území, zohledněno bylo též maloplošné chráněné 
území, které je součástí tohoto biocentra. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

69 Chlum u Rohozné Qa, Q, Fca RBC 810 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 69 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 810 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly provedeny výhradně po jeho obvodu a byly založeny na prostorovém dělení 
lesa. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
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navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

70 Vysoká mýť F, Au, luční RBC 617 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 70 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 617 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů, 
přírodních biotopů v území a v závislosti na prostorovém dělení lesa. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

71 Střížovický vrch Qa, F RBC 4001 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 71 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4001 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa a aktuálním stavu cílových 
společenstvem v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

72  Střížovický vrch F, Fm RBC 575 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

73 Vítkův kámen F, Au RBC 593 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 73 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 593 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v území a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

74 Chroboly Qa, F RBC 769 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

75  Helfenburk F, Pch RBC 587 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
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neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

76 Blíženský les F, Pch, luční RBC 589 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

77  Olšina F, Pch, V, Vo RBC 590 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

78  Nivy F, Pch RBC 591 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

79 Na Větrově Qa, Q - 

 

RBC 79 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní a subxerofilní doubravy. Uvedené biocentrum slouží 
zejména k zajištění reprezentativnosti biochory -4BQ na NRBK 116 v bioregionu 
1.42 Sušický. Po prověření aktuálního stavu území na nadregionální biokoridor 
bezprostředně navazujícího bylo vybráno území, které je dle názoru 
autorizované osoby nejvhodnější k založení biocentra s výše uvedenými 
cílovými společenstvy.  

80  Chlum - Čicha Qa, F RBC 4004 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 80 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4004 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa a přírodních biotopech v území, 
přičemž tyto úpravy vedle zejména k dosažení cílové výměry. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

81 Buzičky  Qa, Au RBC 851 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 81 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 851 rozšířeno. Rozšíření proběhlo 
z důvodu zajištění reprezentativnost biochory -4BQ v bioregionu 1.29 Blatenský. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
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je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

82  Miletínky LF, F, P, Au - 

 

RBC 82 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména bikové a květnaté bučiny, acidofilní bory a reliktní bory silikátových 
podkladů, travnaté porosty vátých písků a luhy a olšiny. Uvedené biocentrum 
slouží zejména k zajištění reprezentativnosti biochory 5PH v bioregionu 1.43 
Českokrumlovský. 

83  Drahenický vrch Qa, F RBC 853 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 83 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 853 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
a přírodních biotopů v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé  na jaká společenstva je zacílen.  

84  Pohodnice Qa - 

 

RBC 84 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy. Uvedené biocentrum slouží zejména  
k zajištění reprezentativnosti biochory  -4PP NRBK 113 v bioregionu 1.29 
Blatenský. Po prověření aktuálního stavu území na nadregionální biokoridor 
bezprostředně navazujícího bylo vybráno území, které je dle názoru 
autorizované osoby nejvhodnější k založení biocentra s výše uvedenými 
cílovými společenstvy. 

85  Sedlická obora Qa, Au, C, F, Vo RBC 3366 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 85 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 3366 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů, 
přírodních biotopů v území a okrajově zohlednilo též zastavěná území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

86  Křenice F RBC 574 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

87  Chlum F, Au, Fm, luční RBC 615 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

88 Slavkovické louky F, Pch, luční RBC 4058 
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Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 88 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4058 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

89  Předmostí F, Pch, luční RBC 576 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

90  Žižkův vrch Qa, Au, luční - 

 

RBC 90 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy, luhy a olšiny a luční společenstva. Uvedené 
biocentrum slouží zejména k zajištění reprezentativnosti biochory -4BS na 
NRBK 116 v bioregionu 1.29 Blatenský. Po prověření aktuálního stavu území 
na nadregionální biokoridor bezprostředně navazujícího bylo vybráno území, 
které je dle názoru autorizované osoby nejvhodnější k založení biocentra s výše 
uvedenými cílovými společenstvy. 

91  Novoveský les F, Pchm Au RBC 4060 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 91 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4060 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území, 
zohledněno bylo též zvláště chráněné území (PP Olšina v Novolhotském lese), 
které je součástí tohoto biocentra. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

92  Mýto u Hořic F RBC 595 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

93  Blanička Au, Qa, Q, Vo, luční RBC 770 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstvech bylo RBC 93 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 770 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra  vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho vynětím nedochází  
k narušení funkčnosti biocentra. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
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zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

94  Ktiška F RBC 599 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 94 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 599 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

95  Placka Qa, Au, C RBC 1730 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 95 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1730 zpřesněno. Zpřesnění 
(výraznější redukce) proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu 
cílových ekosystémů - spočívalo zejména v redukci o plochy zemědělského 
půdního fondu a posouzení aktuálního stavu PUPFL. Přihlíženo bylo též  
k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

96  U Stašova Qa, Au, Vo RBC 791 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 96 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 791 zpřesněno. Zpřesnění 
(částečnáí redukce i rozšíření) proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního 
stavu cílových ekosystémů - spočívalo zejména v redukci o plochy 
zemědělského půdního fondu a posouzení aktuálního stavu PUPFL (zahrnutí 
vhodných společenstev do biocentra). Přihlíženo bylo též k aktuálnímu stavu 
pozemkových hranic v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

97  Muckov F RBC 596 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 97 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 596 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území a ploch, 
které nemají potenciál pro funkčnost RBC.  Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

98  Dobevský rybník Qa, Au, C, Vo RBC 790 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 98 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 790 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho vynětím nedochází k 
narušení funkčnosti biocentra. Zpřesnění proběhlo na základě vyhodnocení 
aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu 
stavu pozemkových hranic v území, zohledněno bylo též zvláště chráněné 
území, které je součástí tohoto biocentra. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
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řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

99 Kačírek Au, Qa, Vo, luční RBC 1736 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstevh bylo RBC 99 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1736 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy zemědělského půdního fondu. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

100  Hrad F, A, LF, Qa RBC 768 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

101 Břevniště F, Qa, luční RBC 594 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

102  Dobročkovské hadce Au, Vo, luční RBC 4055 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 102 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4055 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
a spočívalo zejména v redukci o plochy zemědělského půdního fondu. 
Zohledněno bylo též maloplošné chráněné území (PR Hradce u Dobročkova), 
které je součástí tohoto biocentra. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

103  Čichtický les Q, F, Au, Vo RBC 771 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 103 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 771 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

104 Svobodná hora  Q, LF, F, A - 
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RBC 104 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména bikové a květnaté bučiny, ubxerofilní doubravy a suťové lesy. 
Uvedené biocentrum slouží zejména k zajištění reprezentativnosti biochory -
4VS v bioregionu 1.43 Českokrumlovský. 

105  Vlčava Qa, Au, luční RBC 832 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 105 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 832 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

106  Medvědí hora F, Pch RBC 573 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 106 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 573 zpřesněno. Při zpřesnění bylo 
zohledněno též maloplošné chráněné území (PR Rašeliniště Kapličky), které je 
součástí tohoto biocentra. Část ZCHÚ nebyla nebyla zahrnuta z hlediska méně 
reprezentativních ekosystémů. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

107  Pod Kalištěm F RBC 1893 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 107 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1893 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

108  Kosejřín Qa RBC 4015 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 108 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4015 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa, aktuálním stavu cílových 
společenstvem v území a přihlíženo bylo též k aktuálnímu stavu pozemkových 
hranic. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

109  Čertovo kopyto F, Au, Vo RBC 557 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

110  Horosedly Qa, Au, N, Vo, luční RBC 4007 
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Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 110 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4007 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
a přírodních biotopů v území a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových 
hranic v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

111 Podvinice Au, Qa, C, Q, Vo, luční RBC 767 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 111 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 767 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
a přírodních biotopů v území a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových 
hranic v území. Z8sadnější úpravy biocentra byly provedeny zejména  
z důvodu zajištění reprezentativnosti biochory -4BE v bioregionu 1.42 Sušický. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

112  Hradiště Qa, C, Qp, Vo RBC 789 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 112 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 789 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území, 
zohledněno bylo též zastavěné území v okrajových částech biocentra. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

113  Suš F, Au RBC 597 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 113 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 597 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

114  Peklo Q RBC 772 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 114 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 772 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

115  Větrov - Skalice Au, Vo, luční RBC 830 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 115 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 830 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  



102 
 

v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

116  Hrby Qa, F, LF, C, Au RBC 829 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 116 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 829 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
a přírodních biotopů v území. Zohledněna byla též zvláště chráněné území - PR 
Hrby a Čertova hora u Vráže. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

117  Brusensko Q RBC 1723 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 117 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1723 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
prověřování bylo zjištěno, že část území je devastována nalezištěm vltavínů. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

118  Čertova stěna - Luč P, F, Qa, Vo RBC 572 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 118 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 572 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

119  Na Sedlištích Au, C, Vo, luční RBC 1733 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 119 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1733 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

120  Hájek Qa, C, Au RBC 783 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 120 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 783 zpřesněno. Z plochy biocentra 
byla vyňata plocha oplocené obory (chov zubrů). Další zpřesnění proběhlo na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev v terénu a za 
přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Cílem úprav bylo 
mj. též dosažení kompaktnějšího tvaru biocentra. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
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řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

121 Buglata F, LF RBC 613 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

122  Keřka Qa, C, F, Vo RBC 788 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 122 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 788 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

123  Hrudkov Qa, Au RBC 4065 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 123 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4065 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšíření proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových 
společenstev v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic 
v území. Smyslem rozšíření je dosažení cílové výměry. Přečíslováním biocenter 
byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

124 Vraný Qa, C, F, Vo RBC 598 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

125  Varvažovská Paseka Qa, C - 

 

RBC 125 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy a dubo-habrové háje. Uvedené biocentrum 
slouží zejména k zajištění reprezentativnosti biochory 3Ro v bioregionu 1.21 
Bechyňský. 

126 Milenovice Au, Qa, C, Vo, luční RBC 1735 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstevbylo RBC 126 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1735 zpřesněno, resp. změněno. 
Zpřesněním byly z regionálního biocentra vyňaty plochy zastavěného území 
tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho 
vynětím nedochází k narušení funkčnosti biocentra. Z biocentra byly dále 
vyjmuty plochy zemědělského půdního fondu. Naopak k rozšíření o biocentra 
došlo na východě území o plochy reprezentující biochoru -3BS v bioregionu 1.30 
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Českobudějovický. Další zpřesnění proběhlo na základě vyhodnocení 
aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénua za přihlédnutí k aktuálnímu 
stavu pozemkových hranic v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

127 Radomilická mokřina  Qa, Q, Au, C, Vo, luční RBC 766 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 127 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 766 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též ke zvláště chráněnému území 
(PR Radomilická mokřina), které je jeho součástí. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

128 Jarník  F RBC 787 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

129 Svatonický vrch  Qa, C RBC 4017 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 129 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4017 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě přírodních biotopů a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu 
pozemkových hranic v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

130 Zátes  Qa, C, Vo RBC 578 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 130 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 578 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

131 Skalka LF, F RBC 612 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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132 Blanice pod Rabyní  Qa, C, Q, Au, Vo RBC 784 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 132 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 784 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

133 Kříchová  Qa, F RBC 4068 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 133 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4068 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

134 Chomouty  Qa, C, Vo RBC 831 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 134 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 831 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v území a zahrnovalo zejména úpravu PUPFL. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

135 Koryta  Qa, C, F, Vo RBC 570 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 135 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 570 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

136 Mýto  F, C, Vo RBC 598 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 136 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 598 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

137 Žíkov  Qa, Vo, C RBC 824 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 137 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 824 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšíření proběhlo zejména z důvodu zajištění reprezentativnosti biochory -4BP 
v bioregionu 1.20 Slapský. Další drobná zpřesnění byla prováděna na základě 
vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev v terénu a za přihlédnutí k 
aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při vymezování obvodu 
biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území. Přečíslováním biocenter 
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byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen.  

138 Strážka  Qa, C, Vo, Qp RBC 1729 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 138 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1729 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

139 Nad Vltavicí  Qa, Au, luční RBC 513 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 139 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 513 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

140 Bachmač  Qa, C - 

 

RBC 140 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy a dubo-habrové háje. Uvedené biocentrum 
slouží zejména k zajištění reprezentativnosti biochory -4RP v bioregionu 1.21 
Bechyňský. 

141 Přísečná  Qa, C, Vo RBC 580 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 141 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 580 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa a přihlédnutí k aktuálnímu stavu 
pozemkových hranic v území. Zohledněno bylo též zvláště chráněné území - PP 
Vltava u Blanského lesa. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

142 Němec  F RBC 1734 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 142 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1734 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

143 Ovčácká cesta  Qa RBC 4009 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 143 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4009 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa a aktuálním stavu cílových 
společenstvem v území, přihlíženo bylo též k aktuálním pozemkovým hranicím 
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v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

144 Dívčické rybníky Qa, Au, Vo RBC 762 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 144 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 762 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

145 Kopaniny Qa, C, Vo RBC 828 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 145 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 828 zpřesněno, resp. rozšířeno.  
K rozšíření došlo na levobřeží Vltavy. Zpřesnění proběhlo na základě 
vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev v terénu, přírodních 
biotopů a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

146 Vysoký a Malý Kamýk F, LF, Au RBC 785 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

147 Chudějovský vrch Qa, LF RBC 4071 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 147 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4071 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

148 Poluška F RBC 579 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 148 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 579 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa, přihlíženo bylo též k aktuálním 
pozemkovým hranicím v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

149 Žalčice Qa, Au RBC 11 
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Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 149 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 11 zpřesněno. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev v terénu a za 
přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

150 Mokřiny u Vomáčků Au, Qa, Vo, luční RBC 761 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 150 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 761 zpřesněno. Při úpravě 
biocentra bylo přihlédnuto k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zohledněno bylo též zvláště chráněné území - PR Mokřiny u Vomáčků. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

151 Mydlovary Au, Qa - 

 

RBC 151 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy a luhy a olšiny. Uvedené biocentrum slouží 
zejména k zajištění reprezentativnosti biochory -4AN antropogenní reliéf na 
písčitých hlínách suché oblasti 4 v.s. v bioregionu 1.30 Českobudějovický. 

152 Sv.Jan Qa, Au, C, LF, Vo RBC 786 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 152 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 786 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy reprezentující biochoru -4BQ v bioregionu 1.21 
Bechyňský. Další drobná zpřesnění byla prováděna na základě vyhodnocení 
aktuálního stavu cílových společenstev v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu 
stavu pozemkových hranic v území. Zpřesněním byly z regionálního biocentra 
vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit 
funkci biocentra a současně jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti 
biocentra. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

153 Rukávečská obora Qa, C, Au, F RBC 827 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 153 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 827 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa, přihlíženo bylo též k přírodním 
biotopům. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

154 Suchdol Qa, Au, Vo RBC 569 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 154 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 569 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
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v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

155 U lesa Qa RBC 0 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 155 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 0 zpřesněno. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev v terénu a za 
přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

156 Břehy Qa, C, Vo RBC 781 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 156 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 781 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy levobřeží s přírodními biotopy ve svazích nad 
Vltavou. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

157 Nový Dvůr Qa, C, P, Au, Vo RBC 780 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 157 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 780 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

158 Vrbenské rybníky Au, Qa, Q, Vo, luční RBC 610 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 158 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 610 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly provedeny s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zohledněno bylo též zvláště chráněné území - PR Vrbenské rybníky. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

159 Na Potocích Qa, Au, Vo, luční RBC 4081 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 159 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4081 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

160 Spálená Qa, Vo RBC 825 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 160 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 825 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy zemědělského půdního fondu. Zpřesnění 
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proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

161 Červený vrch Qa, C, Au RBC 815 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

162 Hluboká Au, Qa, Vo RBC 760 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

163 Planá Au, Vo RBC 558 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 163 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 558 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev v 
terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

164 Římov Qa, C, Vo RBC 581 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 164 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 581 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu. Při vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému 
území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

165 Rožnovský les Qa RBC 602 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 165 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 602 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
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v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká  společenstva je zacílen. 

166 Bagr Au, Qa, Vo RBC 611 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 166 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 611 zpřesněno. Zpřesněním byl  
z regionálního biocentra vyňat malý úsek, kde RBC kříží silnici I. tř., vymezený 
z důvodu propojení s NRBK 118A/2, jelikož přerušení komunikací je z hlediska 
zajištění fungování systému ÚSES metodicky přípustné. Zpřesnění proběhlo  
s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

167 Šumava Qa, LF, luční RBC 826 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 167 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 826 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy zemědělského půdního fondu. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

168 Janoch Qa RBC 763 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 168 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 763 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

169 Dlouhá Qa, Vo RBC 592 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 169 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 592 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

170 Ostrov Au, Vo, luční RBC 4076 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 170 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4076 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

171 Velký les Qa, C RBC 4027 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 171 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4027 zpřesněno. Zpřesnění 
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proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev v 
terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

172 U Houdků Qa, Au, Vo RBC 582 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 172 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 582 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

173 Plav Au, Vo RBC 603 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 173 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 603 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území,  
z biocentra byly vyňaty plochy zemědělského půdního fondu. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

174 Straňany Au, Qa, Vo, luční RBC 4079 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 174 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4079 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zpřesněním byly z regionálního biocentra vyňaty plochy zastavěného území 
tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho 
vynětím nedochází k narušení funkčnosti biocentra. Přečíslováním biocenter 
byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

175 Tmavý les F RBC 568 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

176 Hradiště - Opálenec Qa, F RBC 583 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 176 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 583 zpřesněno. Zpřesnění 
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proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

177 Panský les Qa, C RBC 604 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 177 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 604 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy reprezentující biochoru -4BS a -4BQ, bioregion 
1.43 Českokrumlovský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

178 Plziny Qa - 

 
RBC 178 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy. Uvedené biocentrum slouží zejména  
k zajištění reprezentativnosti biochory -4BE v bioregionu 1.21 Bechyňský. 

179 U Bočků Qa, C, Vo RBC 764 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 179 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 764 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy reprezentující biochoru 4RN, bioregion 1.21 
Bechyňský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

180 Světlík Au, Qa, Vo, luční RBC 609 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 180 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 609 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území, z 
biocentra byly vyňaty plochy zemědělského půdního fondu. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

181 Orty Qa - 

 
RBC 181 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy. Uvedené biocentrum slouží zejména  
k zajištění reprezentativnosti biochory 4BN v bioregionu 1.21 Bechyňský. 

182 Lužnice pod Bechyní Qa, Au, C RBC 779 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 182 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 779 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly provedeny s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území 
i aktuálnímu stavu cílových společenstev v území. Zohledněna byla též zvláště 
chráněné území, která jsou součástí biocentra. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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184 Černá Qa, Au, Vo, luční RBC 585 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 184 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 585 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

185 Nová Ves LF, F RBC 4011 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 185 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4011 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

186 Jelení vrch u Bělé F RBC 4074 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 186 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4074 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly provedeny s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území 
i aktuálnímu stavu cílových společenstev v území. Zohledněno bylo též zvláště 
chráněné území (PP Horní Malše). Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

187 Komařice Qa, Au RBC 4080 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 187 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4080 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa, přihlíženo bylo též k aktuálním 
pozemkovým hranicím v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

188 Mojský les Qa, C RBC 759 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 188 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 759 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly provedeny s cílem dosažení kompaktního tvaru biocentra - redukce PUPFL 
na severu, doplnění PUPFL v lokalitě V kole. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

189 Němčice Qa, F RBC 765 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
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je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

190 U Votavů Qa RBC 4078 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 190 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4078 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa, přihlíženo bylo též k aktuálním 
pozemkovým hranicím v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

191 Hlincova Hora Qa, Au, Vo RBC 608 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 191 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 608 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

192 Kohout F RBC 584 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 192 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 584 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy reprezentující biochory 4SR v bioregionu 1.43 
Českokrumlovský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná 
řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

193 Jelení hora F RBC 567 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před 4. 
aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

194 Lišky Qa, C, Au, Vo RBC 4019 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 194 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4019 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

195 Na babě Qa - 

 
RBC 195 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy. Uvedené biocentrum slouží zejména  
k zajištění reprezentativnosti biochory 4PS v bioregionu 1.43 Českokrumlovský. 

196 Otěvěk Qa, Au, luční RBC 606 
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Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 196 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 606 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

197 Sosničky Qa RBC 4041 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

198 Kuřský vrch Qa, F,  Au RBC 9 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 198 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 9 zpřesněno. Zpřesnění proběhlo 
s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Zpřesněním 
byly z regionálního biocentra vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biocentra a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biocentra. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

199 Dobronice Qa, C, Au RBC 778 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 199 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 778 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Při 
vymezování obvodu biocentra bylo přihlíženo též k zastavěnému území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

200 Vlčí jáma pod Vávrou Qa, F RBC 758 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 200 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 758 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Zpřesnění proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových 
společenstev v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic 
v území. Rozšíření bylo provedeno z důvodu zajištění cílové výměry. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

201 Budějovický les Qa RBC 4077 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 201 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4077 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
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Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

202 Horní Bukovsko  Qa RBC 4029 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 114 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 772 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

203 Jahodiní Qa RBC 774 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

204 Pohoří F, Pch, V RBC 534 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 204 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 534 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly provedeny s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území 
i přírodních biotopů v území. Zohledněno bylo též zvláště chráněné území (PP 
Prameniště Pohořského potoka). Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

205 Borovanský mlýn Au, Qa, Vo RBC 607 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 205 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 607 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy lesa k zajištění reprezentativnosti biochory 4ZT 
v bioregionu 1.43 Českokrumlovský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

206 U Zeleného kříže Qa RBC 757 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

207 Velká hora Qa, Au, Vo RBC 821 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 207 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 821 zpřesněno. Zpřesnění 
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proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

208 Černická obora Qa, C RBC 776 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 208 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 776 redfukováno. Redukcí byla  
z plochy biocentra vyjmuta plocha golfového hřiště, jelikož se jedná o plochy 
bez vyšší ekologické stability - intenzivně udržovaný trávník, oplocení a snížení 
lesní a vodní plochy o části neodpovídající cílovému stavu. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

209 Marouškův dvůr Qa, Au, Vo, luční RBC 4083 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 209 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4083 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy zemědělského půdního fondu. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu, za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

210 Obrovka Qa RBC 705 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

211 Příběnice Qa, C, Vo RBC 819 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 211 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 819 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa a aktuálním stavu cílových 
společenstvem a přírodních biotopů v území. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

212 Dubí Qa, Au RBC 550 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 212 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 550 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
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v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

213 Dvořiště Qa, Au, Vo RBC 756 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 213 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 756 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Úpravy biocentra byly provedeny s přihlédnutím k vymezenému zvláště 
chráněnému území (PR Dvořiště) a z důvodu zajištění cílové výměry. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

214 Borkovická blata Au, Qa, V, P RBC 775 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 214 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 775 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zohledněno bylo též zvláště chránění území a evropsky významná lokalita 
nacházející se uvnitř biocentra. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

215 Bejšov Qa, LF, Au RBC 822 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 215 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 822 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

216 Jelení hřbet Qa, F, Fm, Pch, Au RBC 364 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 216 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 364 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biocentra vyňaty plochy bez přírodních biotopů. Tímto krokem 
byla redukována neodůvodněná nadměrná velikost biocentra. Naopak na 
severní straně biocentra byla z hlediska doplněna plocha OP PP Bedřichovský 
potok, která svým charakterem naplňuje vlastnosti plochy vhodné pro zařazení 
do prvku územního systému ekologické stability. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

217 Miletín Qa, Au, Vo RBC 1903 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 217 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1903 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

218 V Panských Qa, Au, Vo, luční RBC 682 
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U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

219 Jinčiny F, LF - 

 
RBC 219 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména bikové a květnaté bučiny. Uvedené biocentrum slouží zejména  
k zajištění reprezentativnosti biochory 5PQ v bioregionu 1.45 Votický. 

220 Kozohlůdky Au, V, P, luční RBC 782 

 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 220 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 782 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo pouze v části jižně od Borkovického dvora na základě vyhodnocení 
aktuálního stavu cílových společenstev v terénu, a to dle aktuálního stavu 
pozemkových hranic v území, které jsou současně hranicí EVL a ZCHÚ. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

221 Janovka Qa, Au RBC 1576 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 221 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1576 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa, přihlíženo bylo též k aktuálním 
pozemkovým hranicím v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

222 Vrchy Qa, LF RBC 777 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 222 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 777 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

223 Niva Stropnice Qa, Au, LF, Vo RBC 551 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 223 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 551 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

224 Cuknštejn Qa, Au, Vo, luční RBC 548 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 224 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 548 zpřesněno. Zpřesnění 



121 
 

proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zohledněno bylo též zvláště chránění území NPP Terčino údolí nacházející se 
uvnitř biocentra. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná 
řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

225 Pintovka Qa, C, Vo RBC 820 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 225 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 820 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa a aktuálním stavu cílových 
společenstvem a přírodních biotopů v území. Dále bylo při vymezení biocentra 
zohledněno zastavěné území přiléhajících obcí (zastavěné území bylo  
z biocentra vyňato, neboť není územím vhodným pro plnění funkce prvku 
územního systému ekologické stability). Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

226 Vyhlídka F RBC 547 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 226 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 547 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy k zajištění reprezentativnosti biochory 4Do  
v bioregionu 1.43 Českokrumlovský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

227 U Blažků Au, Qa, Vo RBC 0 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

228 Mučírna C, Qa, Vo RBC 739 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 228 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 739 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

229 Pod Řípcem Au, Qa, P RBC 1908 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 229 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1908 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na aktuálním stavu cílových společenstvem a přírodních biotopů 
v území, bylo přihlíženo též k aktuálním hranicím pozemkových parcel. Dále 
bylo při vymezení biocentra zohledněno zastavěné území přiléhajících obcí 
(zastavěné území bylo z biocentra vyňato, neboť není územím vhodným pro 
plnění funkce prvku územního systému ekologické stability). Plocha biocentra 
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byla redukována též o plochy zemědělského půdního fondu. Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

230 Roudná Au, Qa, Vo, PQ, luční RBC 698 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 230 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 698 zpřesněno. Při úpravách 
biocentra bylo zohledněno zastavěné území přiléhajících obcí (zastavěné území 
bylo z biocentra vyňato, neboť není územím vhodným pro plnění funkce prvku 
územního systému ekologické stability). Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

231 Lužnice nad Soběslaví Au, Qa, luční RBC 699 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 231 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 669 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zohledněno bylo též zvláště chránění území a evropsky významná lokalita 
nacházející se uvnitř biocentra, biocentrum bylo doplněno o záplavové území s 
přírodními biotopy odpovídajícími cílovým společenstvům (aluviální psárkové 
louky). Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

232 Samoty Au, Qa, Vo RBC 601 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 232 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 601 zpřesněno. Při úpravách 
biocentra bylo zohledněno zastavěné území přiléhajících obcí (zastavěné území 
bylo z biocentra vyňato, neboť není územím vhodným pro plnění funkce prvku 
územního systému ekologické stability) a dále bylo přihlíženo k aktuálním 
pozemkovým hranicím v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

233 Rod Au, Qa, Vo, luční RBC 683 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

234 Hadač Qa, Au RBC 549 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 234 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 549 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Zpřesnění proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v 
území. Rozšíření biocentra je navázáno na aktuální stav přírodních biotopů v 
území - do biocentra byly nově zahrnuty plochy PUPFL, které zajišťují potřebné 
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přírodní biotopy. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná 
řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

235 Cep Qa RBC 565 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

236 Hranice Qa RBC 552 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

237 Na jitrech Qa, Au - 

 

RBC 237 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy, luhy a olšiny. Uvedené biocentrum slouží 
zejména k zajištění reprezentativnosti biochory 4VR v bioregionu 1.31 
Třeboňský. 

238 Hamr Au, Qa, Vo, luční RBC 680 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

239 Píska Qa RBC 684 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

240 Borek Qa, Au, Vo RBC 697 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 240 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 697 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
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v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

241 Karlovka Qa, LF, Vo RBC 736 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 241 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 736 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa, přihlíženo bylo též k aktuálním 
pozemkovým hranicím v území. Zásadní změna biocentra však spočívala  
v redukci o plochy lesních monokultur. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

242 Hrádeček rašelinné bory RBC 566 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

243 Polní rybník Qa, Au, Vo, luční RBC 4022 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 243 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4022 upraveno. Úpravy biocentra 
byly provedeny s cílem dosažení kompaktního tvaru biocentra - redukce ploch 
zemědělského půdního fondu s přihládnutím k aktuálnímu stavu biotopů  
v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

244 Hutecký les Qa RBC 738 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

245 Doubí Qa, Au RBC 737 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 245 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 737 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

246 Habří Qa, LF RBC 696 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 246 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 696 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
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která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

247 Pávek Au, Qa, luční RBC 679 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

248 Žofinka Qa, Au, V, P RBC 553 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

249 Slatina 
Qa, Au, brusnicové 
bory RBC 555 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 249 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 555 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území, na 
jihu potom drobná úprava jižní hranice podle naučné stazky „Pamětí 
Vitorazska“. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

250 Řemíčov Qa RBC 4013 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

251 Lužnice pod Suchdolem  Qa, Au, Vo RBC 561 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

252 Kočičí vrch Qa, LF RBC 677 
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U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

253 U Lapiců Qa, Au, Vo RBC 676 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

254 Halámky Qa, Au, P, V RBC 554 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 254 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 554 upraveno rozšířením. Úprava 
byla provedena mimo CHKO Třeboňsko s přihlédnutím k aktuálnímu stavu 
pozemkových hranic v území, přírodním biotopům, ZCHÚ PR Krabonožská 
niva. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

255 U Vilemínky Qa, LF RBC 1570 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

256 Lesy u Blanice Qa, Vo RBC 681 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

257 Na Planinkách Au, Qa, Vo, luční RBC 4044 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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258 Pacovská hora Qa, LF - 

 

RBC 258 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy a bikové bučiny. Uvedené biocentrum slouží 
zejména k zajištění reprezentativnosti biochory 4BQ v bioregionu 1.21 
Bechyňský. 

259 Hatě LF - 

 

RBC 259 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména bikové bučiny. Uvedené biocentrum slouží zejména k zajištění 
reprezentativnosti biochory 4RU extrémního typu v bioregionu 1.46 
Pelhřimovský. 

260 Budislavská hora Qa, Au, F RBC 694 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 260 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 694 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

261 Batkovy LF RBC 734 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 261 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 734 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy k zajištění reprezentativnosti biochory 4Do  
v bioregionu 1.46 Pelhřimovský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

262 Choustník LF, Qa RBC 695 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 262 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 695 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

263 Zajíc Qa, F, LF RBC 562 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

264 Větrov LF RBC 735 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 264 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 735 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
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je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

265 Na Stráni Qa, Au Vo RBC 1907 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 265 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1907 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

266 Na Floriánce Qa, P RBC 4085 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

267 Šelmberk Qa, Au RBC 750 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 267 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 750 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zásadnějších změn doznalo biocentrum zejména v redukci ploch zemědělského 
půdního fondu, které nejsou pro založení prvku ekologické stability v tomto 
území vhodné. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

268 Svatá Barbora Qa, Au RBC 678 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 268 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 678 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zásadnějších změn doznalo biocentrum např. v území, v němž se nachází 
přírodní památka Králek, která byla nově do plochy biocentra zahrnuta, protože 
její přírodní prostředí je profungování ekosystémů v území vhodné.  
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

269 Dračice Au, Qa, Vo RBC 564 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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270 Žabov Qa, Au, Vo, luční RBC 675 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 270 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 675 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zásadnějších změn doznalo biocentrum zejména v redukci ploch zemědělského 
půdního fondu (TTP), které nejsou pro založení prvku ekologické stability  
v tomto území vhodné. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

271 Maršovina Qa, LF RBC 560 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

272 Příbrazské rašeliniště Qa, Au, V RBC 559 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

273 Široké blato LF, Qa, P, V RBC 563 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

274 Na Klenové LF, Qa RBC 4032 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 274 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4032 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Úpravy biocentra byly provedeny zejména z důvodu zajištění cílové výměry, na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev, přírodních 
biotopů v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic  
v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

275 V březině Qa, LF, F - 

 

RBC 275 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy, bikové a květnaté bučiny. Uvedené 
biocentrum slouží zejména k zajištění reprezentativnosti biochory 4PQ  
v bioregionu 1.46 Pelhřimovský. 
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276 Bukovice Qa, LF RBC 749 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 276 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 749 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

277 U Lip Au, Qa, Vo, luční RBC 674 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

278 Kozlov Au, LF, Vo RBC 732 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 278 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 732 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

279 Lišný Dvůr Qa, Au, Vo RBC 672 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

280 Deštenska hora Qa, LF RBC 693 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 280 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 693 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

281 Sedelský rybník Qa, Au RBC 671 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 281 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 671 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny zejména na vynětí ploch zeměděkého půdínho fondu, ktrré nejdou 
v daném území vhodné k plnění funkce biocentra, naopak doplněno bylo 
biocentrum o plochy PUPFL, které jsou pro fungování cílových ekosystémů  
v tomto území vhodné. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
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cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

282 U Malíře Au, Qa RBC 541 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 282 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 541 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na přihlédnutí k aktuálním hranicím pozemkových parcel. Dále 
bylo při vymezení biocentra zohledněno zastavěné území přiléhajících obcí 
(zastavěné území bylo z biocentra vyňato, neboť není územím vhodným pro 
plnění funkce prvku územního systému ekologické stability). Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

283 Hlubokodol Qa, Au, Vo, luční RBC 673 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 283 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 673 zpřesněno, redukováno. 
Zpřesnění proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových 
společenstev v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic 
v území. Zásadnějších změn doznalo biocentrum zejména v redukci ploch 
zemědělského půdního fondu, které nejsou pro založení prvku ekologické 
stability v tomto území vhodné. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

284 Kunějov LF RBC 670 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 284 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 670 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Zásadnějších změn doznalo biocentrum zejména v redukci ploch lesních 
monokultur či naopak v doplnění druhově vhodných ploch PUPFL. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

285 Krvavý rybník Au, Qa, F, LF, V, Vo RBC 669 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 285 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 669 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly provedeny s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území 
i aktuálnímu stavu cílových společenstev v území. Zohledněno bylo též zvláště 
chráněné území (NPP Krvavý a Kačležský rybník). Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

286 Krupčiny Qa, Au, Vo, luční RBC 692 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 286 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 692 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
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je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

287 Peřeje Qa, LF, Au, Vo, luční RBC 1910 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 287 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1910 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na přihlédnutí k aktuálním hranicím pozemkových parcel. Dále 
bylo při vymezení biocentra zohledněno zastavěné území přiléhajících obcí 
(zastavěné území bylo z biocentra vyňato, neboť není územím vhodným pro 
plnění funkce prvku územního systému ekologické stability). Přečíslováním 
biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen. 

288 Stínadlo F, LF RBC 556 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

289 Vysoký kámen LF, Fm  RBC 666 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 289 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 666 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

290 Skalka u Podlesí LF, Au RBC 4053 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 290 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4053 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšíření bylo provedeno na druhově vhodná území za účelem dosažení cílové 
výměry biocentra. Zpřesnění proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu 
cílových společenstev v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu 
pozemkových hranic v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

291 Na Hamerském potoce F, Au, Vo, luční RBC 668 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 291 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 668 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

292 Studnice LF, Fm RBC 665 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 292 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 665 zpřesněno. Zpřesnění 
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proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

293 Popelářka LF RBC 4046 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 293 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4046 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy k zajištění reprezentativnosti biochory 4BR  
v bioregionu 1.64 Javořický. Zpřesnění biocentra proběhlo na základě 
vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev v terénu a za přihlédnutí k 
aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

294 Houser LF, Au, Vo, luční RBC 1909 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 294 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1909 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy k zajištění reprezentativnosti biochory 4BR  
v bioregionu 1.46 Pelhřimovský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

295 V Pustých LF, Au, Vo, luční RBC 4035 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 295 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4035 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

296 Radlický vrch LF RBC 667 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 296 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 667 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšíření bylo provedeno na druhově vhodná území za účelem dosažení cílové 
výměry biocentra. Zpřesnění proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu 
cílových společenstev v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu 
pozemkových hranic v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

297 Zhejral 
Au, LF, Fm, Pch, Vo, V, 
luční RBC 686 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 297 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 686 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly provedeny s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území 
i aktuálnímu stavu cílových společenstev a přírodních biotopů v území. 
Zohledněno bylo též zvláště chráněné území a evropsky významná lokalita 
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(NPP Zhejral). Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

298 Hradisko LF, Fm RBC 650 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 298 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 650 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových společenstev  
a přírodních biotopů v terénu a za přihlédnutí k aktuálnímu stavu pozemkových 
hranic v území. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

299 Cizkrajovský les LF, Au RBC 645 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 299 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 645 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy k zajištění reprezentativnosti biochory -4BS  
v bioregionu 1.50 Velkomeziříčský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

300 Montserrat LF RBC 4051 

 

U tohoto biocentra byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznalo biocentrum oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

301 Mutenská obora LF, C, Au RBC 546 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 301 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 546 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy k zajištění reprezentativnosti biochory -4BQ  
v bioregionu 1.50 Velkomeziříčský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

302 Hejbalův Mlýn LF, Au, luční RBC 646 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 302 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 646 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy k zajištění reprezentativnosti biochory 4BE  
v bioregionu 1.50 Velkomeziříčský. Přečíslováním biocenter byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

303 Zahrádky Au, LF, Vo, luční RBC 648 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 303 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 648 zpřesněno. Zpřesnění 
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proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

304 Černičský rybník LF, Au, Vo, luční RBC 1569 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 304 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 1569 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území (větší 
část biocentra se nachází v Kraji Vysočina). Přečíslováním biocenter byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

305 Dlouhá hora LF RBC 545 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 305 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 545 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

306 Třebětický les LF, F RBC 647 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 306 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 647 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pozemkových hranic v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

307 Plačovický les Qa, C, LF, Au - 

 

RBC 307 je nově vymezené regionální biocentrum, jehož cílovými společenstvy 
jsou zejména acidofilní doubravy, dubo-habrové háje, luhy a olšiny a bikové 
bučiny. Uvedené biocentrum slouží zejména k zajištění reprezentativnosti 
biochory 4Do na RBK 90 v bioregionu 1.23 Jevišovický. 

308 Bába F, LF RBC 4048 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 308 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 4048 zpřesněno. Úpravy biocentra 
byly založeny na prostorovém dělení lesa, přihlíženo bylo též k aktuálním 
pozemkovým hranicím v území a aktuálnímu stavu přírodních biotopů v území. 
Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená posloupná řada biocenter, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

309 Šimkův Mlýn Qa, C, Au, RBC 544 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev bylo RBC 309 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBC 544 zpřesněno, resp. rozšířeno. 
Rozšířením byly přidány plochy k zajištění reprezentativnosti biochory -3BQ  
v bioregionu 1.23 Jevišovický. Přečíslováním biocenter byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biocenter, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než 
původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
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cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

 

 

Regionální biokoridory 

190. 

V odstavci (38) se vypouští celá tabulka vymezující regionální biokoridory a nahrazuje se 
novou tabulkou v tomto znění: 

KÓD NÁZEV 
CÍLOVÉ 
EKOSYSTÉMY 

PŮVODNÍ KÓD 

1 hranice JČK-Drahenický vrch Qa, F RBK 276 

 

U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód a byla doplněna cílová 
společenstva, nicméně územně nedoznal biokoridor oproti vymezení před  
4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

2 Vlčava-Horosedly Au, Vo, luční RBK 4006 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 2 oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 4006 zpřesněno. Zpřesnění proběhlo na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy v nivě řeky Skalice a zpřesnění dle aktuálního stavu krajiny 
za přihlédnutí k aktuálnímu stavu katastrálních hranic v území. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
 

3 Šelmberk-hranice JČK Au, Vo, luční RBK 392 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 3 oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 392 upraveno. RBK 392 byl rozdělen na 
dvě části - nivní biokoridor řeky Blanice a terestrický biokoridor nově vymezený 
pod označením RBK 7. Úpravy proběhly na základě vyhodnocení aktuálního 
stavu cílových ekosystémů v terénu z důvodu podchycení nivních biotopů v nivě 
řeky Blanice. Podstatná úrava byla provedena v jižní části RBK, kde došlo ke 
změně trasy, aby nově vymezená trasa sledovala tok Blanice a podchytila ZCHÚ 
PP Vlašimská Blanice. Toto vedení trasy bylo vyhodnoceno jako vhodnější 
vzhledem k jejím cílovým ekosystémům, přičemž původní vymezení je zahrnuto 
jako součást nově vymezeného RBK 7. Díky provedeným úpravám došlo k 
úpravě vymezení RBK u osady Bzová z hlediska kratšího napojení na lesní 
ekosystém a kontinuálního průběhu koridoru. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

4 Šumava-Nová Ves Qa, LF, F RBK 4010 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 4 oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 4010 zpřesněno. Zpřesnění vymezení 
bylo provedeno z důvodu zajištění návaznosti na Středočeský kraj, tedy zajištění 

RBK 
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kontinuálního vymezení biokoridoru a tím i jeho funkčnosti. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
 

5 Nová Ves-hranice JČk LF, F, luční RBK 4012 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 5 oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 4012 upraven. Úpravy proběhly na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - spočívaly 
ve významnějších úpravách vymezení, tak aby byly vymezeny převážně  
v lesních porostech a tím i v související redukci o plochy zemědělského půdního 
fondu, ale i pomístních úpravách zohledňujících aktuální stav území vzhledem 
k cílovým ekosystémům. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
 

6 Drahenický vrch-Hliniční vrch Qa, F RBK 277 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 6 oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 277 upraven. Úpravy proběhly na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny za účelem docílení funkčnosti cílových ekosystémů, a to úpravou 
vymezení části trasy mimo nivní polohy a vodní plochy a redukcí o plochy 
zemědělského půdního fondu. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

7 Šelmberk-hranice JČK Qa - 

 

Jedná se o nově vymezený RBK. Biokoridor byl doplněn z důvodu chybějícího 
terestrického RBK. V jižní části je vymezen v trase původního RBK392, dále ve 
zcela nové trase primárně respektující požadované cílové ekosystémy, přičemž 
využívá hranic dle katastru nemovitostí a prostorového dělení lesa a zohledňuje 
i ostatní nejen přírodní podmínky v území. Jelikož se jedná o zcela nově 
vymezený biokoridor, nemá návaznost ve Středočeském kraji, nicméně z 
hlediska fungování systému ÚSES je jeho vymezení podstatné a je na něj 
potřeba reagovat vymezením pokračujícího RBK na území Středočeského 
kraje. Návrh vychází z vymezení ÚSES ČR dle Územně technického podkladu 
MŽP a MMR, kdy je nezbytné zajistit koridor pro terestrické ekosystémy. 

8 Jinčiny-hranice JČK LF - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 219 Jinčiny, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto nového 
RBC na systém ÚSES, konkrétně na RBK vymezený na území Středočeského 
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kraje (v ZÚR Středočeského kraje vymezený pod kódem RK298, RK299). Aby 
bylo možno nově vymezený RBK 8 napojit na uvedený RBK na území 
Středočeského kraje, je potřeba zajistit jeho pokračování právě na území tohoto 
kraje, což v současné době není. Nicméně z hlediska fungování systému ÚSES 
je jeho vymezení podstatné a proto je na něj potřeba reagovat vymezením 
pokračujícího RBKna území Středočeského kraje. 

9 Horosedly-"Větrov-Skalice" Au, Vo, luční RBK 4008 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 9 oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 4008 zpřesněno. Zpřesnění proběhlo na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy v nivě řeky Skalice a zpřesnění dle aktuálního stavu krajiny 
za přihlédnutí k aktuálnímu stavu katastrálních hranic v území. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

10 Metelské rybníky-Zahorčice Au, luční RBK 274 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 10 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 274 zpřesněno. Zpřesněním byly 
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z 
důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

11 
Cunkovský hřbet-Jinčiny 
(nové) 

F - 

 

Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 219 Jinčiny, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto nového 
RBC na systém ÚSES, konkrétně na NRBC 54 Cunkovský hřbet.  Aby bylo 
možno nově vymezeným RBK 11 napojit nové RBC 219 Jinčiny na uvedený 
NRBC 54 Cunkovský hřbet, je potřeba zajistit vymezení navazujícího ÚSES na 
území Středočeského kraje, což v současné době není. Nicméně z hlediska 
fungování systému ÚSES je jeho vymezení podstatné a proto je na něj potřeba 
reagovat vymezením na území Středočeského kraje. 

12 
Hliniční vrch - Střížovický 
vrch 

F, Qa RBK 4000 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 12 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4000 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy dleprostorového dělení lesa a zpřesnění dle 
aktuálního stavu krajiny. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
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ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

13 Bukovice-hranice JČK LF, Au RBK 398 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 13 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 398 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy dle prostorového dělení lesa. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

14 Šumava-Spálená Qa, LF, Au RBK 312 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 14 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 312 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující hranice dle katastru nemovitostí 
a dle prostorového dělení lesa. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

15 Bukovice-RBK18 Qa, LF RBK 0 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 15 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 0 zpřesněno. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, hranice dle katastru 
nemovitostí a prostorové dělení lesa. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

16 Bachmač-NRBK60B Qa, C - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 140 Bachmač, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto 
nového RBC na systém ÚSES, konkrétně na NRBK 60.  

17 Bachmač-NRBK60B C, Qp - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 140 Bachmač, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto 
nového RBC na systém ÚSES, konkrétně na NRBK 60.  

18 Šelmberk-Větrov Qa, LF, Au RBK 393 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 18 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 393 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, hranice dle katastru 
nemovitostí a prostorové dělení lesa a rozšíření z důvodu zajištění minimálních 
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parmetrů potřebných pro funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

19 Střížovický vrch-Buzičky Qa, F RBK 4002 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 19 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4002 upraven. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
úprava spočívala ve vymezení biokoridoru, aby odpovídalocílovým 
ekosystémům, tedy mimo tok a nivu řeky Lomnice a dále aby byl zohledněno 
prostorové dělení lesa. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

20 Cunkovský hřbet - Bejšov Qa, LF RBK 313 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 20 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 313 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, hranice dle katastru 
nemovitostí a prostorové dělení lesa. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

21 
"Větrov-Skalice"-Dědovické 
stráně 

Au, Qa, luční RBK 306 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 21 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 306 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, hranice dle katastru 
nemovitostí a prostorové dělení lesa a byly z regionálního biokoridoru vyňaty 
plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci 
biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti 
biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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22 Varvažovská Paseka-RBK21 Qa - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 125 Varvažovská paseka, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení 
tohoto nového RBC na systém ÚSES, konkrétně na RBK 21.  

23 Lesy u Blanice - Větrov Qa, F RBK 411 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 23 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 411 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - aby 
vymezení odpovídalo cílovým ekosystémům, byla jeho západní část upřesněna 
mimo vodní tok a dále byly provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny 
a hranice dle katastru nemovitostí. Z důvodu minimalizace záboru 
zemědělského půdního fondu byla provedena redukce na minimální parametr 
pro zajištění funkčnosti biokoridoru, a to 50m. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

24 
Varvažovská paseka-
NRBK115A 

C, Qa - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením 
nového125 Varvažovská paseka, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení 
tohoto nového RBC na systém ÚSES, konkrétně na NRBK  115A. 

25 Rukávečská obora-Spálená Qa, F, C RBK 310 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 25 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 310 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

26 Bejšov-Velká hora Qa, LF RBK 314 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 26 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 314 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, hranice dle katastru 
nemovitostí a prostorové dělení lesa. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

27 Lesy u Blanice-Doubí Qa, LF RBK 412 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 27 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 412 zpřesněno. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
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v terénu - biokoridor byl rozšířen na šířku 50 m z důvodu zajištění minimálních 
parmetrů potřebných pro jeho funkčnost. Dále byla provedena úprava u lokality 
Temešvár (k.ú. Hlasivo) z důvodu minimalizace šikmého křížení s vedením VVN 
a VN. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

28 Buzičky-"Chlum-Čicha" Qa, LF RBK 4003 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 28 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4003 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující cestní síť a aktuální stav krajiny. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

30 Hrby-Placka Qa, C RBK 307 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 30 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 307 zpřesen. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
spočívaly v úpravách vymezení vzhledem k cílovým ekosystémům, tak aby byly 
vymezeny převážně v lesních porostech, tudíž bylo provedeno zpřesnění hranic 
dle hranic pozemků určených plnění funkce lesa a prostorového dělení lesa a 
byly vyjmuty plochy zemědělského půdního fondu a nahrazeny na pozemcích 
určených plnění funkce lesa. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce 
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

31 
Kopaniny - Rukávečská 
obora 

Qa, C, F, Au RBK 311 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 31 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 311 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa. Okolo Hejkovického 
potoka byl biokoridor rozšířen z důvodu zajištění reprezentativních společenstev 
normálních hydrických řad nad nivou toku. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
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cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

32 Doubí-Hutecký les Qa, Au RBK 413 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 32 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK413 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z důvodu zajištění cílových ekosystémům došlo k vyjmutí vodních a nivních 
biotopů a dále byly provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa  
a aktuální stav krajiny. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

33 
"Chlum-Čicha"-Sedlická 
obora 

Qa, LF RBK 4005 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 33 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4005 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující cestní síť a aktuální stav krajiny. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

34 Placka-Sedlická obora Qa, C RBK 280 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 34 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK280 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
s ohledem na cílové ekosystémy spočívalo zpřasnění ve vyjmutí vodní plochy, 
další zpřesnění spočívala v úpravách zohledňujících hranice dle katastru 
nemovitostí a cestní síť a ve vynětí ploch zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení jeho funkčnosti. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

35 Batkovy-Pacovská hora LF, Au - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 258 Pacovská hora, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto 
nového RBC na systém ÚSES, konkrétně na rozšířené RBC 261 Batkovy.  

36 Velká hora-Příběnice Qa, F, Au RBK 315 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 36 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK315 upraven. Úprava proběhla na 
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základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - spočívala 
ve změně trasy části biokoridoru, aby byl veden mimo plochy zastavěného 
území (vojenského prostoru) jelikož bylo vyhodnoceno, že zastavěné území zde 
nedokáže plnit požadovanou funkci biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

37 Hrby-Dědovické stráně F RBK 308 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 37 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK308 zpřesněn. Zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

38 Hrby-Kosejřín Qa RBK 4014 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 38 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4014 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující cestní síť a prostorové dělení lesa. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

39 Pacovská hora-RBK41 Qa, LF, luční - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 258 Pacovská hora, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto 
nového RBC na systém ÚSES, konkrétně na RBK 41.  

40 Příběnice-Pintovka Qa, Au, C, Vo RBK 317 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 40 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 317 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
zpřesnění spočívá v redukci RBK na vodní tok a úzkou nivu z hlediska 
reprezentativnosti cílových ekosystémů a ve vynětí ploch zastavěného území 
tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho 
vynětím nedochází k narušení jeho funkčnosti. Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 



145 
 

prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

41 Hutecký les-Polní rybník Qa, Au RBK 4021 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 41 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4021 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z důvodu zajištění požadovaných cílových ekosystémů došlo k rozsáhlé úpravě 
ve vymezení biokoridoru, kdy je jeho převážná část vedena v nové trase 
vymezené mimo nivní polohy a vodní plochy při využití prostorového dělení lesa 
k podchycení společenstev normálních hydrických řad (s výjimkou části vedené 
na toku Chotovinského a malé části na toku Chýnovského potoka) a v části na 
toku Chýnovského potoka, kde došlo k zahrnutí i svahů nad nivou k celé katéně 
příslušných ekosystémů. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

42 Kosejřín-U Stašova Qa, F RBK 4016 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 42 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4016 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - s ohledem na cílové ekosystémy spočívalo zpřesnění v úpravě 
vymezení převážně na lesní porosty, další zpřesnění spočívala v úpravách 
zohledňujících cestní síť, aktuální stav krajiny a hranice dle katastru nemovitostí. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

43 Na hradcích-NRBK113B Qa, Q, Au RBK 326 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 43 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 326 zásadně upraven. Úprava 
proběhla ve vazbě na zrušení RBC Kacle v Plzeňském kraji  - RBK 43 je nově 
vymezen tak, aby zajistil propojení NRBK 113B/1 a nového RBC 21 Na 
Hradcích. Navržený biokoridor tedy v sobě zahrnuje celý územně nezměněný 
RBK 326 a část, rovněž bez územní změny, původního RBK 327 a je prodloužen 
na hranice kraje. Respektive vymezení RBK 43 předpokládá vední části jeho 
trasy na území Plzeňského kraje, tedy jeho vymezení v zásadách územního 
rozvojePlzeňského kraje, což v současné době není. Nicméně z hlediska 
fungování systému ÚSES je jeho vymezení podstatné a proto je na něj potřeba 
reagovat vymezením pokračujícího RBK na území Plzeňského kraje. 

44 NRBK113B-hranice JČK Au, Qa RBK 4102 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 44 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4102 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - zpřesnění spočívalo v drobných úpravách šířky dle hranic dle katastru 
nemovitostí a ZCHÚ PP Kozlovská stráň z důvodu zajištění minimálních 
parmetrů potřebných pro jeho funkčnost. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
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řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

45 Pintovka-Mučírna C, Qa, Au RBK 319 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 45 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 319 zpřesněn. Zpřesněním byly z 
regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území (Koldovka) tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Dále zpřesnění zohledňuje hranice 
dle katasru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. Zúžení RBK 
vychází z původního formálního schematického vymezení - nová hranice RBK 
redukuje velké plochy, podchyceny ty, které dostatačně zajišťují funkčnost RBK. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

46 Na hradcích-Katovická hora Qa, luční RBK 327 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 46 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 327 zásadně upraveno. Zásadní 
úpravou je zkrácení biokoridoru oproti původnímu vymezení, ke kterému došlo, 
protože bylo z důvodu dodržení délkových parametrů vloženo nové biocentum 
RBC 21 Na Hradcích. Dále byly provedeny úpravy zohledňující aktuální stav 
krajiny, hranice dle katastru nemovitostí a rozšíření z důvodu zajištění minimální 
šířky RBK. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

47 Příběnice-Dobronice Au, Vo, C, luční RBK 316 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 47 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 316 zpřesněn. Zpřesněním byly z 
regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází k 
narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

48 Pintovka-Mučírna Au, Vo RBK 318 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 48 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 318 zpřesněn. Zpřesněním byly  
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
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z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

49 Polní rybník - Borek F RBK 4023 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 49 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4023 zpřesněn. Zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

50 Mučírna-RBK62 Qa, Au RBK 417 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 50 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 417 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

51 V Lučinách-NRBK113A Qa, Q RBK 4103 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 51 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4103 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z důvodu zajištění požadovaných cílových ekosystémů došlo k rozsáhlé úpravě 
ve vymezení biokoridoru, kdy je jeho převážná část vedena v nové trase 
vymezené mimo nivní a vodní ekosystémy. RBK odpovídá potenciálním 
vhodným podmínkám terestrických ekosystémů a zachovává tak směrné 
vymezení dle Územně technického podkladu ÚSES MŽP a MMR. RBK 
umožňuje řešit vhodně protierozní úpravy na ZPF a je vícefunkční. Při návrhu 
nové trasy bylo využito prostorového dělení lesa a přírodních biotopů, zejména 
v oblasti Jaslova. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

52 Lišky-Dobronice Au, Vo,  RBK 4020 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 52 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4020 zořesněn. Zpřesnění 
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proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - z důvodu zajištění požadovaných cílových ekosystémů došlo k úpravě 
ve vymezení biokoridoru, tak aby byl omezen pouze na vodní a nivní 
společenstva a území zahrnující ekosystémy neovlivněné vodou byla vyjmut. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

53 Dobronice-RBK60 C, Qa, LF RBK 363 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 53 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 363 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu  
a z důvodu změny ve vymezení RBK 365 (nově RBK 60) - byl prodloužen, aby 
byla zajištěna návaznost na RBK 60, přičemž zároveň byl vymezen v trase 
nezahrnující rybník Kačeřík z důvodu vyloučení vodních a nivních ekosystémů 
a byla provedena zpřesnění zohledňující prostorové dělení lesa a cestní síť při 
zachování funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

54 Choustník-Hatě LF - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 259 Hatě, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto nového 
RBC na systém ÚSES, konkrétně na RBC 262 Choustník.  

55 Samoty-Borek Qa, Au RBK 461 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 55 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 461 zásadně upraven. Zásadní 
úprava proběhla na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů 
v terénu a spočívá ve vymezní RBK 55 ve zcela nové trase souladné s migrací 
a odpovídající vegetačním cílovým formacím. Při jejím vymezení byl zohledněn 
aktuální stav krajiny, prostorové dělení lesa, hranice dle katastru nemovitostí. 

56 Borek-Habří Qa, Au RBK 462 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 56 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 462 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální stav krajiny  
a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

57 Lužnice pod Bechyní-Plziny Qa, C - 
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Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 178 Plziny, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto nového 
RBC na systém ÚSES, konkrétně na RBC 182 Lužnice pod Bechyní.  

58 V Lučinách-Velká Kakada Qa, C RBK 4104 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 58 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4104 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a hranice dle 
katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

59 Bloudím-hranice JČK Qa, F RBK 332 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 59 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 332 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

60 Černická obora-Vrchy Qa RBK 365 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 60 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 365 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a cestní síť. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

61A Lužnice pod Bechyni-Lišky Au, Vo, Qa RBK 4018_a 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 61A 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4018 upraven. Podstatnou 
úpravou bylo rozdělení na dvě osy dle cílových společenstev - RBK 61A a RBK 
61B. RBK 61A je reprezentován společenstvy vodními a nivními. Zpřesnění 
tohoto vyděleného biokoridoru proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního 
stavu cílových ekosystémů v terénu a byly provedeny redukce o části, kde byl 
biokoridor vymezen v zástavbě, jelikož bylo vyhodnoceno, že toto území 
nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází  
k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
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plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

61B Lužnice pod Bechyni-Lišky Qa, Qp, C RBK 4018_b 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 61B 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4018 upraven. Podstatnou 
úpravou bylo rozdělení na dvě osy dle cílových společenstev - RBK 61A a RBK 
61B. RBK 61B je reprezentován společenstvy terestrickými (převážně lesními). 
Úpravy tohoto vyděleného biokoridoru proběhly na základě vyhodnocení 
aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - jednak byl tento vydělený 
biokoridor v části vymezen v nové trase odpovídající požadovaným cílovým 
ekosystémům mimo zástavbu Bechyně a jednak došlo ke zpřesněním z důvodu 
zajištění jeho minimální šíře, aby mohl plnit svoji funkci. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

62 Roudná-Samoty Qa RBK 366 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 62 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 366 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a cestní síť. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

63 Plziny-RBK73 Qa, C - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 178 Plziny, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto nového 
RBC na systém ÚSES, konkrétně na RBK 73.  

64 Slukův mlýn-NRBK113B Au, Vo RBK 4026 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 64 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4026 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující cílový ekosystém zpřesněním 
nivních poloh a byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného 
území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně 
jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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65 Samoty-Roudná Au, Vo, luční RBK 457 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 65 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 457 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující cílový ekosystém - vodní a nivní a byly  
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

66 Choustník-Budislavská hora Qa, LF RBK 464 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 66 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 464 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující cílový ekosystém vyjmutím vodních a nivních 
biotopů a bylo upraveno vymezení dle prostorového dělení lesa. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

67 Habří-RBK66 Qa, LF, C RBK 463 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 67 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 463 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové dělení lesa  
a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

68 Obrovka-Lišky Qa, C RBK 364 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 67 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 463 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a prostorové dělení 
lesa. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se 
 z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
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dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

69 Černická obora-Obrovka Qa, C RBK 367 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 69 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 367 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
provedená zpřesnění spočívala v úpravě vymezení, rozšíření, biokoridoru tak, 
aby byla zajištěna minimální šíře plnění jeho funkce, byly provedeny úpravy 
zohledňující prostorové dělení lesa a vložen pás lesa u golfového hřiště, protože 
se zde nacházejí přírodní biotopy významné pro fugování tohoto biokoridoru. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

70 
Velká Kakada-Vrchy u 
Kuřiman 

Qa RBK 329 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 70 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 329 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
provedená zpřesnění spočívala v úpravě vymezení, tak aby odpovídalo 
cíélovým ekosystémům, proto došlo místně vyjmutí částí vymezených na 
zemědělském půdním fondu (zejmíéna v k. ú. Miloňovice), byly provedeny 
úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, hranice pozemků určených k plnění 
funkce lesa a hranic dle katasru nemovitostí při zachování funkčnost 
biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

71 Bloudím-Osičina Qa, LF RBK 333 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 71 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 333 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - spočívala 
v provedení pomístních úpravy vymezení zohledňujících požadovaný cílový 
ekosystém k dosažení jeho funkčnosti a v úpravě návaznosti na RBC 30 
Osičina, kde je část biokoridoru vedena v nové trase mimo nivu Hoslovického 
potoka z důvodu reprezentování terestrických ekosystémů, zahrnuty jsou svahy 
nad nivou Novosedelského potoka i jeho údolní část (celá katéna ekosystémů 
k zvýšení biodiverzity). Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

72 Bloudím-hranice JČK LF RBK 334 
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Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 72 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 334 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
provedená zpřesnění spočívala v úpravách zohledňujících prostorové dělení 
lesa. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. Přestože stále 
nebylo zajištěno jeho pokračování vymezením v Zásadách územního rozvoje 
Plzeňského kraje, je jeho vymezení s pokračováním do Plzeňského kraje 
podstatné pro fungování systému ÚSES, proto byl ponechán a potřeba zajištění 
jeho návaznosti vymezením v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje 
trvá. 

73 
Novy Dvůr-Lužnice pod 
Bechyní 

Au, Vo, luční RBK 362 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 73 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 362 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů - vodních a nivních 
a byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

74 Niva pod Volyní-Slukův mlýn Au, Vo, luční RBK 4024 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 74 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4024 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu - spočívalo v pomístních zpřesněních zohledňujících cílové ekosystémy 
zpřesněním ekosystémů nivních a částečně zohledňující hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

75 
Vysoký a Malý Kamýk-
Blanice pod Rabyní 

F, Qa, C RBK 360 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 75 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 360 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
spočívalo v úpravě trasy biokoridoru mezi rybníky Skopec a Starý rybník, 
konkrétně k odsunu původně navržené trasy biokoridoru z vodní plochy a hráze, 
aby byl vymezen v trase odpovídající cílovým ekosystémům. 

76 Budislavská hora-Na Stráni Qa, F RBK 465 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 76 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 465 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
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na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální stav krajiny  
a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

77 
Roudná-Lužnice nad 
Soběslaví 

Au, Vo, luční RBK 458 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 73 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 362 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů - vodních a nivních 
a byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Minimální vymezení je zejména  
v místech zastavěného území a rekreačního využití. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

78 Hájek-NRBK119 Qa, C, Au, luční RBK 359 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 78 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 359 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byla 
provedena podstatná úprava, změna významné části trasy, u Protivína. Část 
původně vymezené trasy navazující na zastavěné území Protivína byla zrušena, 
protože bylo vyhodnoceno, že není předpoklad její funkčnosti, a byla nalezena 
zcela nová trasa pro vedení tohoto biokoridoru, kde je předpoklad budoucího 
zajištění vedení biokoridoru plnícího svou funkci. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

79 Obrovka-Jahodiní Qa RBK 368 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 79 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 368 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byla 
provedena úprava z důvodu zohlednění cílových ekosystémů - z biokoridoru byl 
vyjmut nereprezentativní rybník Rožmberk a biokoridor byl vymezen v trase 
přibližně podél jeho jihozápadního břehu na vhodných přírodních biotopech  
a dále byl upraven dle prostorového dělení lesa a cestní sítě. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
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vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

80 Borkovická blata-RBK79 Au, Vo, luční RBK 370 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 80 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 370 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu  
a spočívalo v prodloužení bikoridoru souvisejícího s úpravou RBK 79, konkrétně 
jeho změnou trasy z důvodu vynětí rybníka Rožmberk, aby bylo zachováno 
napojení RBK 80 na RBK 79.  Biokoridor byl vymezen v trase přibližně podél 
jeho jihozápadního břehu na vhodných přírodních biotopech. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

81 Vrchy u Kuřiman-Manina Qa, luční RBK 330 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 81 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 330 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

82 Kůstrý-Javorník F, Pch RBK 351 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 82 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 351 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z důvodu zajištění požadovaných cílových společenstev byla provedena úprava 
v okolí Nového rybníka - vyjmutí nivní polohy, dále byly provedeny úpravy 
zohledňující aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zachování 
funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

83 Osičina-Na Kobylce Qa RBK 352 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 83 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 352 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - z důvodu 
zajištění požadovaných cílových společenstev byla provedena změna trasování 
vzhledem k vyloučení nivních poloh a dále byly provedeny úpravy z důvodu 
zajištění minimálních šířky potřebné pro jeho funkčnost. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
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biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

84 Deštenská hora-hranice JČK Qa, LF RBK 468 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 84 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 468 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a cestní síť. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

85 Hrad-Hájek Qa, C, F, LF RBK 358 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 85 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 358 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - z důvodu 
zajištění potenciálních cílových společenstev byla provedena úprava v podobě 
vynětí rybníků a vodotečí v k.ú. Skočice, dále byly provedeny úpravy vymezení 
zohldeňující aktuální stav krajiny a cestní síť.  Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

86 Helfenburk-RBK81 Qa, F RBK 331 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 86 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 331 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové dělení lesa, 
cestní síť a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

87 
Blanice pod Rabyní-
Milenovice 

Qa, Au, Q RBK 4107 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 87 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4107 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující aktuální stav porostů na 
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pozemcích určených k plnění funkce lesa a prostorové dělení lesa. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

88 Javorník-hranice JČK FM, F RBK 347 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 88 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 347 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

89 Niva pod Volyní-Betaň Au, Vo, luční RBK 0 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 89 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 0 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující cílový ekosystém zpřesněním nivních poloh a 
byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z 
důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

90 Borkovická blata-Kozohlůdky Au, V RBK 371 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 90 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 371 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující cestní síť a úprava trasy u stávající trafostanice 
- úprava vedení trasy mimo toto území, kde plnění funkce biokoridoru je 
významně narušeno. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

91 NRBK111-hranice JČK   RBK 343 
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U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

92 Deštenská hora-Na Stráni Au, Qa, LF RBK 466 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 92 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 466 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové dělení lesa  
a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Dále byly 
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

93 Na Kobylce-Betaň Qa, F RBK 353 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 93 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 353 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové dělení lesa  
a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

94 
Lužnice nad Soběslaví-Pod 
Řípcem 

Au, Vo, luční RBK 459 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 94 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 459 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů - vodních a nivních 
a byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

95 Betaň-Manina Au, Qa RBK 356 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 95 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 356 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
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provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

96 Vrchy-RBK62 Qa RBK 366 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 96 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 366 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení a okraj lesa a cestní 
síť. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

97 Jahodiní-Horní Bukovsko Qa, C RBK 4028 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 97 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4028 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu a spočívalo v úpravách vymezení zohledňujících požadované cílové 
ekosystémy - zahrnutí přírodních biotopů (luk), redukce o rybníky Kobylík a 
Dvorský, u Hartmanic úprava krátkého úseku, aby byl veden na pozemcích 
určených k plnění funkce lesa místo na pozemcích zemědělského půdního 
fondu při zohlednění cestní sítě a prostorového dělení lesa. Rovněž byly 
provedeny úpravy zohledňující hranice dle katastru nemovitostí při zachování 
funkčnost biokoridoru.  

98 Hrad-Podvinice Qa, Au, C RBK 374 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 95 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 356 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální stav území  
a hranice dle katastru nemovitostí (větší odlišnost trasování u Vitic z hlediska 
zapojení kvalitních přírodních biotopů a oddálení od zastavěného území) při 
zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

99 Helfenburk-Hrad Qa, F, LF RBK 373 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 99 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 373 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
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ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

100 Milenovice-Podvinice Au, Vo RBK 380 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 100 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 380 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
úprava spočívala jednak v upřesnění šíře biokoridoru, která byla zejména na 
průchodu Vodňanami upravena na minimum potřebné k zajištění funkčnosti 
biokoridoru a jednak západní části v rozšíření o podmáčená stanoviště vhodná 
pro zajištění funkčnosti biokoridoru.  Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

101 RBK92-Na Klenové LF, Qa RBK 4031 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 101 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4031 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny minimální úpravy zohledňující aktuální stav přírodních 
podmínek v lese. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

102 Krupčiny-Hlubokodol Au, Vo, luční RBK 473 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 102 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 473 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů - vodních a nivních 
a byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

103 Podvinice-Kačírek Au, Vo, luční RBK 379 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 103 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 473 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - úpravy  
v nivních polohách a vyjmutí svahových poloh bylo provedeno z důvodu 
dosažení cílových ekosystémů a funkčnosti biokoridoru Přečíslováním 
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biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

104 Betaň-U Smítků Au, Vo, luční RBK 4037 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 104 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4037 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - úpravy 
v nivě, kterými bylo rozšíření o přírodní biotopy v ekosystémech nivních poloh, 
byly provedeny z důvodu dosažení cílových ekosystémů a funkčnosti 
biokoridoru. Dále byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného 
území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně 
jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

105 Betaň-Věnec Au, Qa, F, luční RBK 4105 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 105 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4105 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a hranice dle 
katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Dále byly  
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru (u obce Zálezly). Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

106 Pod Řípcem-U Blažků Au, Vo RBK 460 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 106 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 460 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu zohlednění průchodu biokoridoru městem Veselí 
nad Lužncí kde, zejména v zastavěném území, byl biokoridor zpřesněn na vodní 
tok řeky Lužnice a byly z něj vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně je bikoridor 
nadále schopen plnit svou funkci. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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107 U Smítků-Opolenec Au, Vo, luční RBK 4039 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 107 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4039 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu dosažení cílových ekosystémů a zajištění jejich 
funkčnosti, a to rozšířením o ekosystém nivy a dále byly z regionálního 
biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území 
nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází  
k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

108 Mezilesní slať-Buzošná   RBK 344 

 

U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

109 
Kozohludky-"Rašeliniště 
Ruda-Horusicky rybník" 

Qa, Au RBK 372 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 109 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 372 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující hranice dle katastru nemovitostí a cestní síť. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

110 Blanička-Kačírek Au, Vo. Luční RBK 378 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 110 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 378 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - úpravy 
v nivních polohách dle aktuálního stavu krajiny a úpravy zohledňující hranice dle 
katastru nemovitostí byly provedeno z důvodu dosažení cílových ekosystémů a 
funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu.  Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

111 Horní Bukovsko-Němčice Qa, F RBK 4030 

 
Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 111 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4030 zpřesněn. Zpřesnění 
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proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující hranice dle katastru nemovitostí 
a cestní síť a dále byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného 
území (Bzí - Nový Dvůr) tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci 
biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti 
biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

112 Na Klenové-Svatá Barbora Qa, LF RBK 4033 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 112 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4033 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové 
dělení lesa a cestní síť. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

113 Podvinice-Svobodná hora Q, LF, F RBK 375 

 

Původně vymezený RBK 375 byl vložením nového RBC 104 rozdělen na dvě 
části a tyto jsou nově vymezena jako dva samostatné biokoridory RBK114  
a RBK 287.  RBK 114 zůstává veden v trase původně vymezeného RBK 375, 
která je ale oproti původnímu vymezení zpřesněna. Zpřesnění proběhlo na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a hranice dle 
katastru nemovitostí při zajištění funkčnosti biokoridoru a došlo k jeho 
prodloužení z důvodu napojení RBC 111 Podvinice, jelikož propojení 
jednotlivých částí systému ÚSES je podstatné pro zajištění jeho fungování. 

114 RBK106-Hamr Au, luční RBK 488 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 114 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 488 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území (Veselí nad 
Lužncí) tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně 
jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Dále je RBK 114 
prodloužen oproti původnímu vymezení RBK 488 z důvodu zajištění napojení 
na zpřesněný (zúžený) RBK 106. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

115 Věnec-Mařský vrch F, Qa RBK 4106 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 115 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4106 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu - byly provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a hranice dle 
katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
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provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

116 Zhejral-"Pařezitý-Roštejn" LF, Fm, Pch - 

 

Jedná se o nově vymezený RBK v návaznosti na územně technický podklad 
ÚSES MŽP a MMR z důvodu propjení NBC a RBC při využítí NPP Zhejral a k 
posílení koridorového efektu (množství prvků vysoké ekologické stability 
spojeny do RBK). 

117 Hlubokodol-U malíře Au, Vo, luční RBK 1609 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 117 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 1609 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru a byly provedeny úpravy z důvodu 
zohlednění cílových ekosystémů - vodních a nivních včetně vyjmutí sahů nad 
nivou. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

118 Kvildská a Tetřevská slať-???   RBK 349 

 

U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

119 
Kvildská a Tetřevská slať-
Mezilesní slať 

  RBK 345 

 

U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

120 Opolenec-NRBK110 Au, Vo RBK 0 _K110 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 120 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 0_K110 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu - spočívalo ve zpřesnění vymezeí biokoridoru dle atuálního stavu území 
zejména s ohledem na zástavbu na průchodu Vimperkem, přičemž plochy 
zastavěného území byly z regionálního biokoridoru vyňaty tam, kde zastavěné 
území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně po jeho vynětí je biokoridor 
schopen plnit svoji funkci. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
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biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

121 V Pustých-Zhejral LF, Pch, Au, Vo, luční RBK 4036 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 121 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4036 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů - 
zpřesnění v nivních polohách a úprava přechodu mezi nivními polohami přes 
terestrické ekosystémy s respektem k reliéfu. Dále byly z regionálního 
biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území 
nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází  
k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

122 Mydlovary-NRBK119 Au, luční - 

 
Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 151 Mydlovary, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto 
nového RBC na systém ÚSES, konkrétně na NRBK119/2.  

123 Němčice-Hlubocká obora Qa, C, F RBK 381 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 123 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 381 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu   
a spočívala ve změně trasy na rozhraní k.ú. Líšnice a Vlkov z důvodu  
v zohlednění prostorového dělení lesa a přírodních biotopů vzhledem k 
dosažení požadovaných cílových ekosystémů. Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

124 Svatá Barbora-U Vilemínky Qa RBK 487 

 

Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 124 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 487 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z důvodu zohlednění požadovaných cílových ekosystémů byly provedeny 
úpravy redukující vedení na zamědělském půdním fondu a dále byly provedeny 
úpravy zohledňující prostorové dělení lesa. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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125 U Blažků-Rod   RBK 477 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady.  

126 Hlubocká obora-Mydlovary Qa, Au, Vo - 

 Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 151 Mydlovary, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto 
nového RBC na systém ÚSES, konkrétně na NRBC 26.  

127 Hamr-Pávek   RBK 489 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady.  

128 U Malíře-Líšný Dvůr Au, Vo RBK 498 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 128 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 498 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
spočívalo zejména v provedení úprav v nivních polohách k zajištění funkčnosti 
biokoridoru s ohledem na požadované cílové ekosystémys ohledem na a ve 
zpřesnění vymezení biokoridoru dle atuálního stavu území zejména zástavbu 
na průchodu Jindřichovým Hradcem, přičemž plochy zastavěného území byly  
z regionálního biokoridoru vyňaty tam, kde zastavěné území nedokáže plnit 
funkci biokoridoru a současně po jeho vynětí je biokoridor svoji funkci schopen 
plnit. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

129 Blanička-Výrov Au, Vo, luční RBK 377 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 129 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 377 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů - zpřesnění  
v nivních polohách k zajištění funkčnosti biokoridoru. Dále byly z regionálního 
biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území 
nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází  
k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

130 Kvilda a Tetřevská slať-
NRBK173 

  
RBK 4 
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 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

131 Mařský vrch-NRBK110 F, FL, Pch RBK 355 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 131 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 355 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a aktuální stav hranic dle 
katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

132 Čichtický les-Peklo F, Q RBK 376 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 132 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 376 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - z důvodu 
zajištění potenciálních cílových společenstev byla provedena úprava v podobě 
vynětí Kratochvilského rybníku, dále byly provedeny úpravy vymezení 
zohldeňující prostorové dělení lesa.  Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

133 Rod-RBK136   RBK 480 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

134 U Vilemínky-Kočičí vrch   RBK 486 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

135 Houser- V Pustých LF, Au, Vo RBK 4034 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 135 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4034 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů,  
a to zpřesnění v nivních polohách dle aktuálního stavu krajiny. Dále byly  
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území (Horní Němčice) 
tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho 
vynětím nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 



168 
 

biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

136 "Rašeliniště Ruda-Horusický 
rybník"-V Panských 

  
RBK 479 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 136 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 479 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu – úprava 
proběhla na průchodu obcí Ponědraž, a to tak aby vymezení respektovalo vodní 
tok, byly zohledněny aktuální hranice dle katastru nemovitostí při zachování 
funkčnosti biokoridoru. Dále byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy 
zastavěného území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru 
a současně jeho vynětím nedochází k narušení jeho funkčnosti.    Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady.  

137 Na Hamerském potoce - 
Houser 

LF, Au, Vo, luční 
RBK 499 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 137 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 499 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů - vodních a nivních 
včetně zahrnutí Meziříčského rybníka. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

138 Na Hamerském potoce - 
Krvavý rybník 

Au, Vo, luční 
RBK 500 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 138 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 500 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů - vodních  
a nivních, dle aktuálního stavu krajiny a hranic dle katastru nemovitostí při 
zachování funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

139 Pávek-Píska   RBK 484 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  
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140 Výrov-Husinec Au, Vo, luční RBK 357 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 140 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 357 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující cílové ekosystémy, a to vymezení bikoridoru 
důsledně v nivě Blanice včetně celé vodní nádrže Husinec. Dále byly  
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

141 Kočičí vrch-Pávek   RBK 485 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

142 Sosničky-NRBK117 Qa, F RBK 4040 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 142 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4040 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu, to 
podstatná úprava, kterou je změna vedení téměř celé trasy biokoridoru. Byla 
nalezena zcela nová trasa pro vedení tohoto biokoridoru, úprava vymezení 
navazuje na územně technický podklad ÚSES MŽP a MMR, který vymezuje 
RBK mimo nivní a vodní ekosystémy, tedy eliminuje nivní a vodní plochy. 
Návaznost systému ÚSES je zajištěna napojením upravené (respektive nové) 
trasy na NRBK 117. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. Úprava 
vymezení navazuje na ÚTP a eliminuje nivní a vodní plochy, navazuje na NRBK 
117.  

143 Pávek-U Lapiců   RBK 490 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

144 V Panských-RBK159 Au, Qa RBK 385 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 144 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 385 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu  
a spočívala v úpravě trasy, jejího vymezení podél kanálu k rybníku Dvořiště (k.ú. 
Smržov) z důvodu zohlednění cílových ekosystémů. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
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zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

145 Boubín-Veselka   RBK 10 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

146 U Zeleného kříže-Sosničky Qa RBK 4042 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 146 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4042 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa  
a aktuální stav krajiny. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o 
plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

147 Pramen Vltavy-"Modravské 
slatě-Roklan" 

  
RBK 1 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

148 Kočičí vrch-Žabov Qa RBK 493 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 148 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 493 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byla 
provedena úpravy napojení na RBC 270 Žabov zohledňující aktuální stav krajiny 
a reliéf dle požadovaných cílových ekosystémů. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

149 Peklo-Brusensko Q  RBK 27 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 149 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 27 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a aktuální stav hranic dle 
katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

150 Píska-RBK156   RBK 483 
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 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

151 Homole-Pramen Vltavy   RBK 2 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

152 Bukovec-Boubín   RBK 6 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

153 U Zeleného kříže-Dvořiště Qa RBK 383 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 153 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 383 zpřesněn. Zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

154 Lišný Dvůr-U lip Au, Vo, luční RBK 492 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 154 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 492 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů, a to úpravy v nivě 
- redukce na vodní tok Nežárky a nivní polohy vzhledem k omezení téměř 
kontinuální zástavbou. Dále byly z regionálního biokoridoru vyňaty plochy 
zastavěného území (Horní Němčice) tam, kde zastavěné území nedokáže plnit 
funkci biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti 
biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

155 Homole-Bukovec   RBK 5 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

156 Stará řeka-Rod   RBK 478 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
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ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

157 Husinec-Blanice Au, Vo, luční RBK 3011 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 157 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 3011 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy z důvodu zohlednění cílových ekosystémů, a 
to zejména rozšíření o ekosystém nivy s kvalitními přírodními biotopy významně 
podporujícími fukčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

158 Stará řeka-RBK156   RBK 482 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

159 Stará řeka-Dvořiště Au, Vo, luční RBK 384 

 Rozšíření RBK pomístně nad minimální parametry, aby do něj byly zahrnuty 
i plochy rekreace vzhledem k nemožnosti se těmto plochám vyhnout a 
rozšířením je z hlediska kontinuity koridoru toto kompenzováno. Redukovány 
vodní plochy k RBK; reálně vzniká kratší přerušení RBK zástabou, ale je 
kompenzováno, jak je uvedeno výše. 

160 Na Planinkách-U Lapiců - RBK 4045 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

161 Orty-NRBK117 Qa - 

 Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 181 Orty, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto nového 
RBC na systém ÚSES, konkrétně na NRBK 117.  

162 Buková slať-Homole   RBK 4054 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

163 RBK159-Miletín Au, Vo, luční RBK 481 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 163 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 481 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
spočívalo v provedení úprav v nivní poloze (minimalizace vymezení) z hlediska 
eliminace poloh mimo nivu. Dále byla upravena trasa regionálního biokoridoru, 
aby byla vedna mimo rekreační plochy na severu, jelikož takto dotčené území 
nedokáže řádně plnit funkci biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
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posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

164 U Lip-Na Planinkách Au, Vo, luční RBK 4043 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 164 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4043 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - spočívalo zejména v provedení úprav v nivních polohách k zajištění 
funkčnosti biokoridoru s ohledem na požadované cílové ekosystémy, a to 
upřesnění vodního toku a nivy Nežárky a dále byly z regionálního biokoridoru 
vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit 
funkci biokoridoru a současně po jeho vynětí je biokoridor svoji funkci schopen 
plnit. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

165 Zahrádky-Černíčský rybník Au, Vo, luční RBK 520 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 165 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 520 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
spočívalo zejména v provedení úprav v nivních polohách k zajištění funkčnosti 
biokoridoru s ohledem na požadované cílové ekosystémy, a to v nivní poloze 
toku Moravská Dyje. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

166 Blanice-Boubín   RBK 16 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

167 Orty-RBK169 Qa, C - 

 Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 181 Orty, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto nového 
RBC na systém ÚSES, konkrétně na RBK 169.  

168 Krvavý rybník-RBK171 Au, Qa, Vo, luční RBK 502 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 168 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 502 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
spočívalo zejména v provedení úprav v nivních polohách k zajištění funkčnosti 
biokoridoru s ohledem na požadované cílové ekosystémy, a to upřesnění 
vodního toku a nivy Koštěnického potoka. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
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podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

169 Světlík-NRBK118A Au, Qa, Vo, luční RBK 37 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 169 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 37 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy, včetně zapojení drobných zbytkových ploch, 
zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální stav krajiny a aktuální stav hranic 
dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Dále byly  
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně po jeho vynětí 
je biokoridor svoji funkci schopen plnit. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

170 Buková slať-Žďárecká slať   RBK 3 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

171 Sedelský rybník-Kunějov F, Qa, LF RBK 504 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 171 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 504 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a aktuální stav 
krajiny. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

172/
1 

Žabov-RBK164 Qa, Au 
RBK 494 

 Původně vymezený RBK 494 byl fakticky tvořen třemi samostatnými úseky pod 
jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 172/1 (Žabov-RBK164), 
RBK 172/2 (RBK164-RBK180) a RBK 172/3 (RBK180-Vojířov). Úsek RBK 172/1 
byl mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 494 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - jednak 
byly provedeny úpravy k zajištění funkčnosti zohledňující aktuální stav krajiny, 
prostorové dělení lesa a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při 
zachování funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
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redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu.  Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

172/
2 

RBK164-RBK180 Qa, Au, luční 
RBK 494 

 Původně vymezený RBK 494 byl fakticky tvořen třemi samostatnými úseky pod 
jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 172/1 (Žabov-RBK164), 
RBK 172/2 (RBK164-RBK180) a RBK 172/3 (RBK180-Vojířov). Úsek RBK 172/2 
byl mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 494 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - úpravy 
byly provedeny z důvodu zajištění požadovaných cílových ekosystémů, 
komkrétně vyjmutí rybníka Malá Lásenice, a z důvodu zajištění 
reprezentativnosti terestrických ekosystémů. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu.  Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

172/
3 

RBK180-Vojířov Qa, Au, LF, luční 
RBK 494 

 Původně vymezený RBK 494 byl fakticky tvořen třemi samostatnými úseky pod 
jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 172/1 (Žabov-RBK164), 
RBK 172/2 (RBK164-RBK180) a RBK 172/3 (RBK180-Vojířov). Úsek RBK 172/3 
byl mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 494 zpřesněn. Zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

173 Vlčí jáma pod Vávrou-Mojský 
les 

Qa, Au 
RBK 4100 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 173 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4100 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa  
a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost 
biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
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neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

174 Brusensko-Buglata Q RBK 28 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 174 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 28 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální stav 
krajiny a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost 
biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

175 U Lapiců-Staré reka   RBK 495 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

176 NRBK118A-Vrbenské rybníky Au, Q RBK 3036 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 176 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 3036 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a aktuální stav 
hranic dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru a úprava 
trasy v prostoru křižovatky v k.ú. České Vrbné a Bavorovice z důvodu zmenšení 
střetu (křížení) s dopravní infrastrukturou posunutím trasy biokoridoru mimo 
prostor této mimoúrovňové křižovatky.  Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

177 Vlčí jáma pod Vávrou-Miletín Au, Qa RBK 386 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 
177oproti původnímu vymezení pod kódem RBK386 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující aktuální stav hranic dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru.  Dále byly z regionálního 
biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území 
nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází  
k narušení funkčnosti biokoridoru. V obci Hůrky na průchodu zastavěným 
územím lokálně nedosahuje tento biokoridor dostečných parametrů a vzhledem 
ke stávající zástavbě není reálný předpoklad jeho rozšíření. Nicméně byl 
biokoridor v této trase ponechán, jelikož nebyla nalezena vhodnější trasa (je 
veden podél toku Hůreckého potoka) a bylo vyhodnoceno, že dokáže, i přestože 
lokálně nedosahuje minimálních parametrů, svou funkci plnit.  Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
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Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

178 Mojský les-Světlík Au, luční RBK 4101 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 178 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4101 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující aktuální stav krajiny  
a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost 
biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

179 Boubín-Zátoňská hora   RBK 20 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

180 U Lip-Vojířov Au, Qa, Vo, luční RBK 496 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 180 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 496 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - z důvodu 
zajištění cílových ekosystémů byly do biokoridoru zahrnuty oblasti jim 
odpovídající, a to rybniční soustava - Lomecký a Pasecký rybník a byla 
provedena úprava vymezení dle přírodních biotopů včetněredukce části RBK na 
jihu podél toku Lásenice.  Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

181 Bába-hraniceJČK F RBK 4047 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 181 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4047 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu – 
vymezení bylo kontinuálně ponecháno v minimální šíři, jelikož je vedeno 
převážně v lesních komplexech a bylo vyhodnoceno, že jsou vhodné druhové  
a prostorové skladby a tudíž lze očekávat koridorový efekt v podstatně větší 
šířce. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

182 Sedelský rybník-RBK187 Au, Vo, luční RBK 506 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 182 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 506 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
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provedeny úpravy vymezení zohledňující cílové ekosystémy, a to drobné úpravy 
v nivní poloze a rozšíření na severu, aby bylo zajištěnojeho vymezení alespoň 
v minimálních parametrech potřebných pro zajištění funkčnosti. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

183 Blanice-Spálenec   RBK 12 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

184 Vojířov-Sedelský rybník Qa, LF RBK 505 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 184 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 505 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a drobná rozšíření 
z důvodu zajištění minimálních parmetrů potřebných pro funkčnost biokoridoru. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

185 Vrbenské rybníky-U lesa Au, Qa, Vo, luční RBK 0 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 185 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 0 zásadně upraven. Zásadní 
úprava proběhla na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů 
v terénu a spočívala ve změně části trasy RBK od vymezeného RBC 155 U lesa 
a byla přetrasována vhodnějšími reprezentativními biotopy L7.2 Vlhké acidofilní 
doubravy pro cílová společenstva. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

186 Vysoký les-RBK179   RBK 7 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

187/
1 

NRBK121-RBK171 Au, luční 
RBK 503 
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 Mimo formálního přečíslování byl RBK 187 oproti původnímu vymezení pod 
kódem RBK 503 rozdělen v místě jeho původního křížení s NRBK121 do dvou 
úseků RBK 187/1 (mezi NRBC 56 a NRBK 121) a RBK 187/2 (mezi NRBK 121 
a RBK 171). Dále byla pro každý úsek doplněna cílová společenstva a bylo 
zpřesněno jeho vymezení. Zpřesnění úseku RBK 187/1 proběhlo na základě 
vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly provedeny 
úpravy vymezení v nivě zohledňující aktuální stav krajiny a aktuální stav hranic 
dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Minimální 
vymezení sleduje pouze nivní polohy, které jsou pro funkčnost RBK rozhodující. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

187/
2 

NRBK121-Vojířov Au, luční 
RBK 503 

 Zpřesnění úseku RBK 187/2 proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu 
cílových ekosystémů v terénu - byly provedeny úpravy vymezení v nivě 
zohledňující aktuální stav krajiny a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí 
při zachování funkčnost biokoridoru. Převážně minimální vymezení sleduje 
pouze nivní polohy, které jsou pro funkčnost RBK rozhodující a dále přírodní 
biotopy (údolní jasanové luhy a mezofilní ovsíkové louky). 

188 Vltavská niva-Zátoňská hora   RBK 19 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

189 Zahrádky-Hejbalův Mlýn Au, Vo, luční RBK 521 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 189 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 521 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy vymezení zohledňující cílové ekosystémy, a to zpřesnění  
v nivní poloze toku Moravská Dyje. Dále byly z regionálního biokoridoru vyňaty 
plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci 
biokoridoru a současně po jeho vynětí je biokoridor svoji funkci schopen plnit. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

190 Bába-Třebětický les F, LF RBK 4049 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 190 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4049 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - z důvodu respektování aktuálních hranic dle katastru nemovitostí při 
zohlednění aktuálního stavu krajiny bylo provedeno zpřesnění až na minimální 
šířku RBK zajištující zachování jeho funkčnosti. Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
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cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

191 Vysoký les-Spálenec   RBK 15 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

192 Vojířov-Příbrazské rašeliniště Qa, V RBK 497 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 190 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 497 zásadně upraven. Úprava 
proběhla na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu a spočívá ve zrušení původní trasy RBK 497 z důvodu střetu s územími 
s probíhající těžbou rašeliny a jeho vymezení v nové trase odpovídající 
požadovaným cílovým ekosystémům zajišťující propojení systému ÚSES, a to 
konkrétně NRBC 56 Vojířov a RBC 272 Příbrazské rašeliniště. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

193 Strážněnská slatina-Žďárecká 
slať 

  
RBK 22 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

194 Vysoká mýť-NRBK110 F RBK 32 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 194 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 32 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

195 Buglata-Skalka   RBK 29 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

196 Strážněnská slatina-NRBK173   RBK 21 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

197 U lesa-Bagr Qa RBK 0 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 197 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 0 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
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provedeny drobné úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, aktuální hranice 
pozemků určených k plnění funkce lesa a hranice dle katastru nemovitostí při 
zachování funkčnosti biokoridoru. Dále byly z regionálního biokoridoru vyňaty 
plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci 
biokoridoru a současně po jeho vynětí je biokoridor svoji funkci schopen plnit. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

198 Hrádeček-Stará řeka   RBK 68 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

199 Studnice-Cizkrajovský les LF RBK 507 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 199 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 507 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

200 Miletínky-NRBK110 F, LF, Au, luční - 

 Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 82 Miletínky, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto nového 
RBC na systém ÚSES, konkrétně na NRBK 110. 

201 "Kleť-Bulový"-Buglata   RBK 31 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

202 Miletínky-Vysoká Mýť Au, F - 

 Jedná se o nově vymezený RBK. Jeho vymezení souvisí s vymezením nového 
RBC 82 Miletínky, byl totiž vymezen z důvodu zajištění napojení tohoto nového 
RBC na systém ÚSES, konkrétně na RBC 70 Vysoká mýť. 

203 Vysoký les-Křemenná   RBK 8 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

204 Vltavská niva-Stožec   RBK 18 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
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území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

205 Vltavská niva-Vysoký les   RBK 14 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

206 Cizkrajovský les-Montserrat LF, Au RBK 4050 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 206 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4050 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a hranice dle 
katastru nemovitostí přičemž byl zpřesněn, přičemž byl zpřesněn pomístně na 
minimální šířku RBK zejména v nivě Mutišovského potoku a na zemědělském 
půdním fondu z důvodu minimalizace záboru, aby ale byly splněny požadavky 
na něj z hlediska dodržení přírodních daností zajištující zachování jeho 
funkčnosti - t.j. kombinovaný biokoridor lesní, luční.  zajištující zachování jeho 
funkčnosti. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

207 Dívčí kámen-Skalka   RBK 30 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

208 Chlum-Vysoká Mýť F RBK 33 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 208 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 33 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
rozšíření v místech s nedostačujícími parametry z důvodu zajištění minimálních 
parmetrů potřebných pro funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno 
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

209 Hejbalův Mlýn-Mutenská 
obora 

LF, Au, luční 
RBK 86 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 209 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 86 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující cílový ekosystém - vodní a nivní a byly  
z regionálního biokoridoru vyňaty plochy zastavěného území tam, kde 
zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím 
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nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

210 Spálenec-Puchéřský potok   RBK 13 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

211 Vojířov-Maršovina   RBK 71 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

212 Třebětický les-RBK217 F, LF RBK 93 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 212 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 93 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální stav 
krajiny a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost 
biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

213 Cep-Hrádeček   RBK 69 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

214 Montserrat- Mutenská obora LF RBK 4052 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 214 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4052 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa  
a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost 
biokoridoru a úpravy minimalizující vymezení na zemědělském půdním fondu  
s ohledem na požadovaný cílový ekosystém. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
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prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

215 Vrchoviště-Stožec   RBK 17 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

216 Křemenná-Knížecí stolec   RBK 3009 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

217 Mutenská obora - Dlouhá 
hora 

LF, F, C 
RBK 89 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 217 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 89 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa. Další zpřesnění 
bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

218 Stínadlo-hranice ČR F, LF, luční RBK 74 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 218 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 74 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a aktuální stav 
krajiny. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z 
hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

219/
1 

Puchéřský potok-NRBK171 F, Pch, Au 
RBK 34 

 Původně vymezený RBK 34 byl fakticky tvořen dvěma samostatnými úseky pod 
jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 219/1 a RBK 219/2.  U 
úseku RBK 219/1 tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně 
územně nedoznal biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů 
byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady.  

219/
2 

NRBK171-Nivy F, Pch, Au 
RBK 34 
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 Původně vymezený RBK 34 byl fakticky tvořen dvěma samostatnými úseky pod 
jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 219/1 a RBK 219/2. Úsek 
RBK 219/2 byl mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 34 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - jednak 
byly provedeny úpravy v nivních polohách k zajištění funkčnosti a jednak byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové dělení 
lesa a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zacjování funkčnosti 
biokoridoru.  Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

220 Maršovina-Zajíc   RBK 72 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

221 Dlouhá hora-Plačovický les Qa, Au RBK 90 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 221 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 90 zpřesněn. Biokoridor byl jednak 
zkrácen z důvodu rozšíření RBC 307, na něž navazuje a další zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa  
a aktuální stav krajiny a nivu potoka Blatnice, kde byl zpřesněn v minimální šíři 
dostačující k zajištění funkčnosti biooridoru. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

222 Mutenská obora-hranice ČR Au, Vo, LF, C, luční  RBK 87 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 222 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 87 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - 
zpřesnění v nivě Moravské Dyje a zpřesnění vymezení ve svahových polohách 
bylo provedeno z důvodu zajištění cílových ekosystémů a funkčnosti 
biokoridoru. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

223 NRBK171-Břevniště F RBK 35 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 223 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 35 zpřesněn. Zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
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zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé  na jaká  společenstva je zacílen. 

224 Dlouhá hora-hranice ČR Qa, LF, C RBK 94 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 224 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 70 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové dělení lesa  
a aktuální hranice dle katasrtru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

225 Červené blato-Cep   RBK 70 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

226 Široké blato-NRBK167   RBK 73 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

227 Trojmezná hora-Vrchoviště   RBK 24 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

228 Šimkův mlýn-hranice JČK Au, C, luční RBK 91 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 228 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 91zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a aktuální stav 
hranic dle katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru.  
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

229 Straňany-Římov Au, Qa, C, Vo, luční RBK 3039 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 229 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 3039 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu – byl mírně prodloužen z důvodu zajištění napojní na RBC 164, byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální stav 
krajiny, cestní síť a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zachování 
funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
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území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

230 Nivy-Olšina   RBK 42 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

231 Otěvěk-Straňany Qa - 

 Jedná se o nově vymezený RBK paralelní k RBK 232, neboť RBK 232 je 
vymezen v nivě Svinenského potoku a nereprezentuje terestrické ekosystémy. 
Nově je RBK 231 je lesního charakteru normálních hydrických řad a podchytil 
segnemty přírodních biotopů borových doubrav a acidofilních bučin. 

232 Otěvěk-NRBK169 Au, Vo, luční RBK 40 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 232 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 40 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a hranice dle 
katastru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

233 Vlčí jáma-Vltavská niva   RBK 3025 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

234 Břevniště-Mýto u Hořic F, LF, Au, luční RBK 45 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 234 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 45 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, cestní síť  
a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

235 Římov-Dlouhá Au, Qa, C, Vo RBK 58 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 235 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 45 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byl  
mírně prodloužen z důvodu zajištění napojní na RBC 164, byly provedeny 
drobné úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové dělení lesa, cestní 
síť a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. Další 
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zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

236 "Kleť-Bulový"-Vraný Qa, C, F RBK 3050 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 236 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 3050 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a 
hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru a úprava 
napojení na NRBC 51 Kleť -Bulový z důvodu eliminace ekotonu (rozhraní 
pozemků určených k plnění funkce lesa a zemědělského půdního fondu). Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  
úprava napojení na NRBC Kleť -Bulový, zpřesnění dle hranic KN a prostorového 
dělení lesa 

237 Trojmezná hora-Smrčina   RBK 4056 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože nebyl řešen, jelikož se nachází na 
území NP Šumava. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

238 Marouškův dvůr-Otěvěk Au, Qa, Vo. Luční RBK 4084 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 238 

oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4048 zpřesněn. Jedná se o 

naprosto minimální zpřesnění v k. ú. Mohuřice, kde byl zúžen, aby nedocházelo 

k jeho překryvu s nově vymezeným RBK 239/2. Přečíslováním biokoridorů byla 

vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 

jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 

řady. 

239/
1 

Otěvěk-RBK238 Qa 
- 

 RBK 239 byl nově vymezen z důvodu absence terestrického koridoru 
paralelního k RBK 238, který je vymezen převážně v nivní poloze a z hlediska 
jeho zabezpečení funkčnosti je potřeba doplnit o RBK pro terestrické 
ekosystémy. Jelikož jeho trasu protíná RBK 238 je rozdělen na dva úseky RBK 
239/1 (mezi RBK 238 a RBC 196) a RBK 239/1 (mezi RBK 238 a RBC 209). Při 
vymezezení trasy odpovídající požadovaným cílovým ekosystémům bylo 
zohledněno prostorové dělení lesa a aktuální stv hranic dle katasru nemovitostí. 

239/
2 

Marouškův dvůr-RBK238 Qa 
- 

 RBK 239 byl nově vymezen z důvodu absence terestrického koridoru 
paralelního k RBK 238, který je vymezen převážně v nivní poloze a z hlediska 
jeho zabezpečení funkčnosti je potřeba doplnit o RBK pro terestrické 
ekosystémy. Jelikož jeho trasu protíná RBK 238 je rozdělen na dva úseky RBK 
239/1 (mezi RBK 238 a RBC 196) a RBK 239/1 (mezi RBK 238 a RBC 209). Při 
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vymezezení trasy odpovídající požadovaným cílovým ekosystémům bylo 
zohledněno prostorové dělení lesa a aktuální stv hranic dle katasru nemovitostí. 

240 Olšina-Koukal   RBK 43 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

241 Červené blato-Žofinka   RBK 83 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

242 Dubí-Marouškův dvůr  Qa, Au RBK 4082 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn, protože proběhlo vyhodnocení aktuálního 
stavu cílových ekosystémů v terénu a nebyla vyhodnocena potřeba změn ve 
vymezení. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

243 Dubí-Marouškův dvůr Qa - 

 RBK 243 byl nově paralelně vymezen k RBK 242 z důvodu, že tento 
reprezentuje vodní a nivní společenstva a nebylo zabezpečeno napojení 
terestrickým koridorem na  RBC 201 a RBC 212 pro ekosystémy i normálních 
hydrických řad. Při vymezení trasy odpovídající požadovaným cílovým 
ekosystémům bylo zohledněno prostorové dělení lesa a aktuální stav hranic dle 
katastru nemovitostí. 

244 Vlčí jáma-Zadní Hamry  RBK 3026 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

245 Kříchová-Vraný Qa, F RBK 4069 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 245 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4069 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z důvodu zajištění cílových ekosystémů bylo upraveno vedení trasy, aby byla 
vedena mimo trasu vedení VVN na území, kde se fakticky nacházejí lesní 
porosty a zároveň byly provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa  
a aktuální stav porostů. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

246 Janovka-Dubí Qa RBK 75 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 246 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 75 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - bylo 
změněno vedení trasy před napojením RBC 212 Dubí, aby z důvodu zajištění 
požadovaných cílových ekosystému byla vedena tak, aby byly vyloučeny nivní 
polohy. Veškeré úpravy biokoridoru zohledňují prostorové dělení lesa, došlo 



190 
 

k oddělení teseterických společenstev. Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

247 Dlouhá-U Houdků Qa, Au RBK 59 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 247 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 59 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální stav 
krajiny, cestní síť a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zachování 
funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

248 Mýto u Hořic-Muckov F RBK 46 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 248 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 46 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a aktuální stav hranic dle 
katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru, u lokality Hostinova 
Lhota byly vyňaty plochy zastavěného území tam, kde zastavěné území 
nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně jeho vynětím nedochází  
k narušení funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

249 Koukal-Slavkovické louky F, Pch, luční RBK 4057 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 249 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4057 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující aktuální stav krajiny, 
biogeografické podmínky a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při 
zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  
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250 Hranice-Hadač Qa, Au, luční RBK 78 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 250 

oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 78 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 

na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 

provedeny úpravy na severu zohledňující hranice dle katastru nemovitostí  

a prostorové dělení lesa, dále byla zpřesněna šířka RBK na šíři potřebnou pro 

zajištění funkčnosti biokoridoru a vzhledem k požadovaným cílovým 

ekosystémům bylo upraveno vedení biokoridoru tak, aby místo na zemědělském 

půdním fondu bylo vedeno na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Další 

zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 

lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 

aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 

tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 

vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 

jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 

řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 

zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 

či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

251 Niva Stropnice-Cuknštejn Au, Qa, luční RBK 81 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 251 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 81 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z důvodu zajištění požadovaných cílových ekosystémů bylo vymezení 
zpřesněno na využitelnou nivu bez zástavby (byly vyňaty plochy zastavěného 
území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru a současně 
jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru) a dále byl provedena 
zpřesnění zohledňující aktuální stav krajiny a aktuální stav hranic dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

252 Poluška-Kříchová Qa, LF, F RBK 4067 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 252 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4067 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, 
aktuální stav porostů a cestní síť. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

253 Račín-Zadní Hamry   RBK 4066 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  
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254/
1 

Janovka-RBK251 Qa, Au, luční 
RBK 76 

 Původně vymezený RBK 76 byl fakticky tvořen dvěma samostatnými úseky pod 
jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 254/1 a RBK 254/2. Úsek 
RBK 254/1 byl mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 76 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a byla zpřesněna šířka RBK 
na šíři potřebnou pro zajištění funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu.   Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

254/
2 

Hadač-RBK251 Qa 
RBK 76 

 Původně vymezený RBK 76 byl fakticky tvořen dvěma samostatnými úseky 
pod jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 254/1 a RBK 254/2. 
Úsek RBK 254/1 byl mimo formálního přečíslování a doplnění cílových 
společenstev oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 76 zpřesněn. 
Zpřesnění proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových 
ekosystémů v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny 
a byla zpřesněna šířka RBK na šíři potřebnou pro zajištění funkčnosti 
biokoridoru. Úprava krátkého úseku vedení trasy byla provedena v k. ú. Štiptoň 
v místě dotčeném těžbou, kde bylo jako vhodnější vyhodnoceno redukovat 
budoucí zábor ZPF a využít pro vedení rekultivované území po ukončení 
těžby. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po 
stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu.   
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v 
navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u 
každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

255 Žofinka-Slatina Qa, Au RBK 84 

 Původně vymezený RBK 76 byl fakticky tvořen dvěma samostatnými úseky pod 
jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 254/1 (Janovka-RBK251) 
a RBK 254/2 (Hadač-RBK251). Úsek RBK 254/2 byl mimo formálního 
přečíslování a doplnění cílových společenstev oproti původnímu vymezení pod 
kódem RBK 76 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo na základě vyhodnocení 
aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly provedeny úpravy 
zohledňující aktuální stav krajiny, RBK lokalizován na ploše lomu Štiptoň,  
a vzhledem k požadovaným cílovým ekosystémům bylo upraveno vedení 
biokoridoru tak, aby bylo minimalizováno jeho vedení na zemědělském půdním 
fondu. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu.   Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
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krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

256 Muckov-Suš F RBK 47 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 255 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 84 zpřesněn. Zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

257/
1 

U Houdků-NRBK170 Au, Qa, Vo, luční 
RBK 3060 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 256 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4067 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, cestní síť 
a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru  
a vzhledem k požadovaným cílovým ekosystémům vyňaty plochy vymezené na 
zemědělském půdním fondu. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce 
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

257/
2 

"Hradiště-Opálenec"-
NRBK170 

Au, luční 
RBK 3060 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 257 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 3060 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, 
aktuální stav krajiny, cestní síť a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při 
zachování funkčnost biokoridoru.  Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

258 Hadač-Na jitrech Qa RBK 3077 

 Původně vymezený RBK 3077 byl vložením nového RBC 237 Na jitrech 
rozdělen na dvě části a tyto jsou nově vymezeny jako dva samostatné 
biokoridory RBK 258 a RBK 290.  RBK 258 zůstává veden v trase původně 
vymezeného RBK 3077, která je ale oproti původnímu vymezení redukována  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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259 Slavkovické louky-Novoveský 
les 

F, Pch, Vo 
RBK 4059 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 259 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4059 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu - byla provedena pomístní zpřesnění šířky RBK na šíři potřebnou pro 
zajištění funkčnosti biokoridoru dle požadovaných cílových ekosystémů, 
vzhledem k požadovaným cílový ekosystémům bylo redukováno vymezení RBK 
na zemědělském půdním fondu a bylo zpřesněno vymezení dle aktuálního stavu 
krajiny a aktuálních hranic dle katastru nemovitostí při zachování funkčnosti 
biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

260 Novoveský les-Blíženský les F RBK 4061 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 260 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4061 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byla zpřesněna šířka RBK na šíři potřebnou pro zajištění funkčnosti 
biokoridoru dle požadovaných cílových ekosystémů bylo upraveno vymezení 
biokoridoru, aby bylo minimalizováno vedení na zemědělském půdním fondu, 
přičemž upřesněné vymezení má vazbu na okraj pozemků určených k plnění 
fukce lesa. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně 
určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění 
nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

261 Jelení hřbet-Cuknštejn Au, luční RBK 82 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 261 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 82 zásadně upraven. Zásadní 
úprava proběhla na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů 
v terénu - spočívá ve změn trasy převážné části RBK, a to ve změně vymezení 
RBK z nivy Stropnice do nivy Bedřichovského potoka z důvodu, že velká část 
RBK průcházela zastavěným územím, tzuudíž nebyla schopna řádně plnit svou 
funkci. Podmínky v nivě Bedřichovského potoka, který je navíc přírodní 
pamatkou, odpovídají požadovaným cílovým ekosystémům - nivnímu  
a vodnímu.  

262 Poluška-Chudějovský vrch F, LF, Qa RBK 4070 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 262 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4070 upraven. Úprava proběhla 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - bylo 
změněno (zkráceno) vedení trasy při napojení na RBC 147 Chudějovický vrch, 
protože bylo vyhodnoceno, že původně navržené vedení RBK bylo vázáno na 
nereprezentativní vodní a nivní společenstva a nové napojení je vedeno v trase 
odpovídající požadovaným cílovým ekosystémům. Veškeré úpravy zohledňují 
aktuální stav krajiny, prostorového dělení lesa a aktuální hranice dle katastru 
nemovitostí. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy 
původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné 
umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen 
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po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

263 Kyselovský les-Račín   RBK 4062 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

264/
1 

"Hradiště-Opálenec"-
NRBK170 

Au, luční 
RBK 61 

 Původně vymezený RBK 61 byl fakticky tvořen dvěma samostatnými úseky pod 
jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 264/1 ("Hradiště-
Opálenec"-NRBK170) a RBK 264/2 (NRBK170-Černá). Úsek RBK 264/1 byl 
mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 61 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a aktuální hranice dle 
katastru nemovitostí a dále úpravy na vodní tok a nivní polohy k zajištění 
funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu.   Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

264/
2 

NRBK170-Černá Au, luční 
RBK 61 

 Původně vymezený RBK 61 byl fakticky tvořen dvěma samostatnými úseky pod 
jedním společným kódem. Z důvodu přehlednosti došlo k přiřazení 
samostatného kódu ke každému z těchto úseků - RBK 264/1 ("Hradiště-
Opálenec"-NRBK170) a RBK 264/2 (NRBK170-Černá). Úsek RBK 264/2 byl 
mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev oproti 
původnímu vymezení pod kódem RBK 61 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující aktuální stav krajiny a aktuální hranice dle 
katastru nemovitostí a dále úpravy na vodní tok a nivní polohy k zajištění 
funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu.   Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

265 Hadač-Vyhlídka Qa, F RBK 3079 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 265 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 59 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné pomístní úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální 
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stav krajiny a aktuální stav hranic dle katastru nemovitostí při zachování 
funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

266 Slatina-hranice ČR Qa RBK 85 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 266 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 85 upraven. Úprava proběhla na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, aktuální stav porostů  
a vhodnou návaznost v Rakousku. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

267 Kyselovský les-"Dolní 
Vltavice-Ježová" 

  
RBK 49 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

268 Kyselovský les-"Dolní 
Vltavice-Ježová" 

  
RBK 4063 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

269 Suš-Pod Kalištěm F RBK 48 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 269 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 48 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, cestní síť  
a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

270/
1 

Černá-NRBK170 Au, Qa, Vo, luční 
RBK 62 

 Mimo formálního přečíslování byl RBK 270 oproti původnímu vymezení pod 
kódem RBK 62, rovněž formálně z důvodu lepší přehlednosti, rozdělen do dvou 
úseků RBK 270/1 a RBK 270/2 odpovídajících již současnému rozdělení RBK 
62. Dále byla pro každý úsek doplněna cílová společenstva a bylo zpřesněno 
jeho vymezení. Zpřesnění úseku RBK 270/1 proběhlo na základě vyhodnocení 
aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly provedeny úpravy 
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zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové dělení lesa, a hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. Přečíslováním biokoridorů 
byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska 
uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně 
náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem 
zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích 
nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká 
společenstva je zacílen.  

270/
2 

Kuřský vrch-NRBK170 Au, Vo, luční 
RBK 62 

 Mimo formálního přečíslování byl RBK 270 oproti původnímu vymezení pod 
kódem RBK 62, rovněž formálně z důvodu lepší přehlednosti, rozdělen do dvou 
úseků RBK 270/1 a RBK 270/2 odpovídajících již současnému rozdělení RBK 
62. Dále byla pro každý úsek doplněna cílová společenstva a bylo zpřesněno 
jeho vymezení. Zpřesnění úseku RBK 270/2 proběhlo na základě vyhodnocení 
aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly provedeny úpravy 
zohledňující aktuální stav krajiny, prostorové dělení lesa, a hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru a byly vyňaty plochy 
zastavěného území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru 
a současně jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

271 Chudějovský vrch-Suchdol Qa RBK 4072 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 271 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4072 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v 
terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující možnost dalšího rozvoje 
sídla Suchdol, prostorové dělení lesa, cestní síť a aktuální stav hranic dle 
katastru nemovitostí při zachování funkčnost biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

272 "Dol.Vltavice-Ježová"-
Předmostí 

  
RBK 3053 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 

273 Vyhlídka-Jelení hřbet F RBK 3080 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 273 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 3080 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
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tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

274 "Dol.Vltavice-Ježová"-hranice 
ČR 

  
RBK 3052 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

275 Kuřský vrch-Žofin Au, Vo, luční RBK 63 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 275 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 63 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu  
a spočívalo ve zpřesnění nivních a vodních ekosystémů dle aktuálního stavu 
krajiny a hranic dle katastru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. 
Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené 
vloženým lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze 
následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce 
přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním 
biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  
z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 
(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 
krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 
dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 
zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

276 Pod Kalištěm-"Čertova stěna-
Luč" 

F 
RBK 55 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 276 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 55 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa, cestní síť  
a hranice dle katastru nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

277 Vítkův kámen-Čertovo Údolí   RBK 3056 

 U tohoto biokoridoru byl pouze změněn číselný kód, nicméně územně nedoznal 
biokoridor oproti vymezení před 4. aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje žádných změn. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady.  

278 Suchdol-Tmavý les F, Qa RBK 65 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 234 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 45 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a hranice dle katastru 
nemovitostí při zachování funkčnosti biokoridoru. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
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ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

279 Žofín-Jelení hřbet F, Fm - 

 Jedná se o nově vymezený RBK vymezený RBK z důvodu potřeby zajištění 
návaznosti NRBC 79 Žofín na zmenšené RBC 364 Jelení hřbet. 

280 Medvědí hora-Předmostí F RBK 3054 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 280 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 3054 zásadně upraven. Zásadní 
úprava proběhla na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů 
v terénu a spočívala v úpravě vymezení (mimo CHKO Šumava) odsunem od 
levobřežní komunikace do lesních porostů s částečně odpovídajícími 
ekosystémy acidofilních bučin k zajištění reprezentativnosti a funkčnosti RBK. 
Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, 
která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém 
neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev 
je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES  
v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť  
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

281 Tmavý les-Jelení vrch u Bělé F RBK 4073 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 
281oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4073 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - vedení RBK 281 na Farský vrchv k.ú. Dolní Příbraní bylo vyhodnoceno 
jako nelogické, proto zde bylo jeho vymezení upraveno a byla nalezena nová 
vhodná trasa odpovídající požadovaným cílovým ekosystémům zohledňující 
prostorové dělení lesa a cestní síť. Další zpřesnění bylo provedeno z důvodu 
redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

282 Jelení vrch u Bělé-Jelení hora F RBK 4075 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 282 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 4075 zpřesněn. Zpřesnění 
proběhlo na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů  
v terénu - byly provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa  
a cestní sítě, podle níž byla výrazněji upravenapod Kobylím vrchem. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

283 Jelení hora-NRBK172 F RBK 67 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK283 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 67 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - jednak 
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byly provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa a jednak jeho 
trasa byla posunuta, aby byla vymezena na území PP a EVL Horní Malše. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

284 Pohoří-NRBK172 Pch RBK 100 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK184 
proti původnímu vymezení pod kódem RBK 365 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny drobné úpravy zohledňující cestní síť. Další zpřesnění bylo 
provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním 
biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez 
ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich 
vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena 
ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví 
komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. 
Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen.  

285 Kůstrý-hranice JČK Qa, F RBK 334 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 285 

oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 334 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 

na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 

provedeny drobné úpravy zohledňující prostorové dělení lesa. Přečíslováním 

biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se  

z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní systém neposloupné 

(relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým 

krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků ÚSES v navazujících 

dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť u každého prvku je 

zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. Přestože stále nebylo zajištěno jeho 

pokračování vymezením v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje, je 

jeho vymezení s pokračováním do Plzeňského kraje podstatné pro fungování 

systému ÚSES, proto byl ponechán a potřeba zajištění jeho návaznosti 

vymezením v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje trvá. 

286 Mučírna-Samoty Au, Vo RBK 318 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 286 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 318 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu -  
z regionálního biokoridoru procházejícího Planou nad Lužnicí byly vyňaty plochy 
zastavěného území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru 
a současně po jeho vynětí je biokoridor svoji funkci schopen plnit. Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

287 Svobodná hora-Čichtický les Q, LF, F, Au RBK 375 

 Původně vymezený RBK 375 byl vložením nového RBC 104 rozdělen na dvě 
části a tyto jsou nově vymezena jako dva samostatné biokoridory RBK114  
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a RBK 287.  RBK 287 zůstává veden v trase původně vymezeného RBK 375, 
která je ale oproti původnímu vymezení zpřesněna. Zpřesnění proběhlo na 
základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - byly 
provedeny úpravy v napojení RBK na RBC 104 z hlediska kvalitnějšího napojení 
na PUPFL - smíšenost porostů. 

288 Velká Kuš-Zahorčice Au, luční RBK 274 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 288 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 274 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu - jednak 
byly provedeny úpravy zohledňující cílový ekosystém zpřesněním nivních poloh 
a jednak byly z regionálního biokoridoru procházejícího Lnáři vyňaty plochy 
zastavěného území tam, kde zastavěné území nedokáže plnit funkci biokoridoru 
a současně jeho vynětím nedochází k narušení funkčnosti biokoridoru.  Další 
zpřesnění bylo provedeno z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým 
lokálním biocentrům, protože jejich jednoznačné umístění nelze následně 
aplikovat bez ucelené podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, 
tudíž jejich vymezení náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla 
vytvořena ucelená posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti 
jeví komfortnější než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné 
řady. Doplnění cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí 
zpřesňování prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci 
či údržbu, neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

289 Plačovický les-Šimkův Mlýn Qa, C RBK 90 

 Mimo formálního přečíslování a doplnění cílových společenstev byl RBK 289 
oproti původnímu vymezení pod kódem RBK 274 zpřesněn. Zpřesnění proběhlo 
na základě vyhodnocení aktuálního stavu cílových ekosystémů v terénu – 
z důvodu minimalizace dotčení zemědělského půdního fondu byl zúžen na 
minimální šíři zajišťující funkčnost biokoridoru, přičemž upřesněné vymezení 
v této minimální bylo ponecháno i v lesních komplexech, jelikož bylo 
vyhodnoceno, že jsou vhodné druhové a prostorové skladby a lze očekávat 
koridorový efekt v podstatně větší šířce.  Další zpřesnění bylo provedeno  
z důvodu redukce o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, 
protože jejich jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené 
podrobné znalosti území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení 
náleží územnímu plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená 
posloupná řada biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější 
než původní systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění 
cílových společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování 
prvků ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, 
neboť u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 

290 Na jitrech-hranice ČR Qa, F RBK 3077 

 Původně vymezený RBK 3077 byl vložením nového RBC 237 Na jitrech 
rozdělen na dvě části a tyto jsou nově vymezeny jako dva samostatné 
biokoridory RBK 258 a RBK 290.  RBK 290 zůstává veden v trase původně 
vymezeného RBK 3077, která je ale oproti původnímu vymezení redukována  
o plochy původně určené vloženým lokálním biocentrům, protože jejich 
jednoznačné umístění nelze následně aplikovat bez ucelené podrobné znalosti 
území nejen po stránce přírodovědné, tudíž jejich vymezení náleží územnímu 
plánu. Přečíslováním biokoridorů byla vytvořena ucelená posloupná řada 
biokoridorů, která se z hlediska uživatelnosti jeví komfortnější než původní 
systém neposloupné (relativně náhodné) číselné řady. Doplnění cílových 
společenstev je důležitým krokem zejména pro budoucí zpřesňování prvků 
ÚSES v navazujících dokumentacích nebo pro jejich realizaci či údržbu, neboť 
u každého prvku je zřejmé, na jaká společenstva je zacílen. 
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Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území 

191. 

Přestože stávající znění umožňovalo vkládání biocenter, z důvodu 
jednoznačnosti byl doplněn konkretizující text včetně upřesnění vazby 
mezi hranicemi vložených lokálních biocenter a biokoridorů vyšší 
hierarchické úrovně. 

odst. (39) 

zásady 
pro ÚPČ a 

rozhodování 
  

ÚSES 

192. 

K doplnění textu došlo pouze z důvodu konkretizace již stanovenéhoho. 
Fakticky nedochází ke změnám. 

odst. (39) 

zásady 
pro ÚPČ a 

rozhodování 
  

ÚSES 

193. 

K doplnění textu došlo pouze z důvodu konkretizace již stanovenéhoho. 
Fakticky nedochází ke změnám. 

odst. (39) 

zásady 
pro ÚPČ a 

rozhodování 
  

ÚSES 
 

Územní rezervy pro těžbu nerostných surovin 

194. 

K vypuštění ploch územních rezerv pro těžbu nerostných surovin 
naplňujících parametry uvedené v odstavci (41) Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje došlo z níže uvedených důvodů: 

PT/G Ševětín - územní rezerva pro těžbu stavebního kamene. 

S ohledem na skutečnost, že se plocha územní rezervy pro těžbu 
nerostných surovin PT/G nachází v bezprostřední blízkosti výrazně větší 
plochy PT/N Kolný, kde zásoby pro těžbu byly vyhodnoceny řádově na 
50 až 100 let, není v současné době účelné a nutné rezervovat pro 
budoucí otevření těžby stejné suroviny v této lokalitě obě ložiska (obě 
plochy pro případnou těžbu ve formě územních rezerv). Z těchto důvodů 
byla plocha územní rezervy PT/G ze Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje vypuštěna. 

PT/M Veselí nad Lužnicí – Jatky - územní rezerva pro těžbu 
štěrkopísků. 

Plocha územní rezervy byla převedena do návrhové plochy PT5 (v 
plošně nezměněném rozsahu), a to z důvodů uvedených výše 
v odůvodnění přímo u vymezení této konkrétní plochy. Jelikož je plocha 
nově vymezena jako návrhová, není již evidována ve formě územní 
rezervy a byla z této části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
vypuštěna. 

PT/O Dráchov - územní rezerva pro těžbu štěrkopísků. 

Plocha územní rezervy byla převedena do návrhové plochy PT4 (tzn. již 
vymezená plocha PT4 byla mj. o plochu územní rezervy rozšířena), a to 
z důvodů uvedených výše v odůvodnění přímo u vymezení této 
konkrétní plochy. Jelikož je plocha nově vymezena jako návrhová, není 
již evidována ve formě územní rezervy a byla z této části Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje vypuštěna. 

odst. (41) 

PT/G 
PT/M  
PT/O  

 

195. 

K vypuštění plochy územní rezervy pro těžbu nerostných surovin 
naplňující parametry uvedené v odstavci (41a) Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje došlo z níže uvedených důvodů: 

PT/P Veselí nad Lužnicí, Horusice Vlkov - územní rezerva pro těžbu 
štěrkopísku a komplexní dotěžení zbytkových zásob na výhradních 

odst.(41a) PT/P 
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ložiskách Veselí nad Lužnicí a Horusice – Vlkov v rozsahu platných 
dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území. 

Plocha územní rezervy byla převedena do návrhové plochy PT7 (v 
plošně nezměněném rozsahu), a to z důvodů uvedených výše 
v odůvodnění přímo u vymezení této konkrétní plochy. Jelikož je plocha 
nově vymezena jako návrhová, není již evidována ve formě územní 
rezervy a byla z této části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
vypuštěna. 

196. 

K vypuštění plochy územní rezervy pro těžbu nerostných surovin 
naplňující parametry uvedené v odstavci (41b) Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje došlo z níže uvedených důvodů: 

PT/K Krabonoš – územní rezerva pro těžbu živce, doprovodná surovina 
písek.  

Plocha územní rezervy byla převedena do návrhové plochy PT8 (v 
plošně změněném rozsahu), a to z důvodů uvedených výše 
v odůvodnění přímo u vymezení této konkrétní plochy. Jelikož je plocha 
nově vymezena jako návrhová, není již evidována ve formě územní 
rezervy a byla z této části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
vypuštěna. 

odst.(41b) PT/K 

 

Územní rezervy veřejné dopravní infrastruktury pro dopravní infrastrukturu 

197. 

V odstavci (42) se z tabulky vymezených ploch územních rezerv veřejné 
dopravní infrastruktury vypouští následující řádky: 

D/C Silnice I/39 – jihozápadní obchvat Volary - územní rezerva 
vymezená na silnici I/39. 
Využití území pro předpokládaný záměr nadmístního významu bylo 
prověřeno v rámci „Studie proveditelnosti východního obchvatu Volar, 
silnice II/141“, Akiprojekt s.r.o., r. 2014, pořízené Jihočeským krajem, 
která potvrdila možnost využití pro předpokládaný záměr nadmístního 
významu, tj. obchvat Volar na silnici I/39. Jelikož studie byla dokončena 
v prosinci 2014 a 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje nabyla účinnosti 6. 1. 2015, nebylo již možno jejím řešením 
výsledek studie zohlednit, je na něj reagováno touto aktualizací a 
územní rezerva D/C je převedena do návrhu ve studií nalezené trase 
jako záměr D13/6. Navržená trasa záměru se v části odchyluje od 
koridoru vymezenému pro územní rezervu, protože v území vymezeném 
územní rezervou nebyla uvedenou studií nalezena trasa technicky 
realizovatelná. 

D/T Silnice II/145 – obchvat sídla Zdíkovec – územní rezerva pro 
záměr přeložky na silnici II/145. 
Využití území pro předpokládaný záměr nadmístního významu bylo 
prověřeno v rámci „Studie proveditelnosti obchvatu obce Stachy a 
Zdíkovce, silnice II/145“, BLAHOPROJEKT, s. r. o., r. 2017, pořízené 
Jihočeským krajem, která potvrdila potřebu vymezení koridoru pro 
předpokládaný záměr nadmístního významu na silnici, která je důležitou 
spojnicí mezi Jihočeským a Plzeňským krajem, kdy převážná část této 
silnice je na území Jihočeského kraje již vedena mimo průtahy měst 
(případně se již k realizaci připravují). Zajištění jejího vedení mimo 
průtahy měst vybudováním obchvatů i v dalších částech je podstatné 
pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na takto významném 
dopravním tahu, tudíž i obchvatu sídla Zdíkovec. Navržená trasa záměru 
D35/4 se nepatrně liší od koridoru vymezenému pro územní rezervu, 
protože byla upřesněna tak, aby byla technicky realizovatelná. 

D/U Silnice II/145 – obchvat obce Stachy – územní rezerva pro záměr 
přeložky na silnici II/145. 

odst. (42) 
 

D/C 
D/T 
D/U 
D/V 
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Využití území pro předpokládaný záměr nadmístního významu bylo 
prověřeno v rámci „Studie proveditelnosti obchvatu obce Stachy a 
Zdíkovce, silnice II/145“, BLAHOPROJEKT, s. r. o., r. 2017, pořízené 
Jihočeským krajem, která potvrdila potřebu vymezení koridoru pro 
předpokládaný záměr nadmístního významu na silnici, která je důležitou 
spojnicí mezi Jihočeským a Plzeňským krajem, kdy převážná část této 
silnice je na území Jihočeského kraje již vedena mimo průtahy měst 
(případně se již k realizaci připravují). Zajištění jejího vedení mimo 
průtahy měst vybudováním obchvatů i v dalších částech je podstatné 
pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na takto významném 
dopravním tahu, tudíž i obchvatu obce Stachy. Navržená trasa záměru 
D35/5 se nepatrně liší od koridoru vymezenému pro územní rezervu, 
protože byla upřesněna tak, aby byla technicky realizovatelná. 

D/V Silnice II/128 – obchvat obce Horní Pěna - územní rezerva pro 
záměr přeložky na silnici II/128. 
Využití území pro předpokládaný záměr nadmístního významu bylo 
prověřeno v rámci „Studie proveditelnosti východního obchvatu Horní 
Pěny, silnice II/128“, ZESA s. r. o., r. 2017, pořízené Jihočeským krajem, 
která potvrdila potřebu vymezení koridoru pro předpokládaný záměr 
nadmístního významu na silnici II/128, jelikož zajištění jejího vedení 
mimo průtahy měst vybudováním obchvatů je podstatné pro zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu na takto významném dopravním tahu, 
tudíž i obchvatu Horní Pěny. 
Vymezení koridoru D27/3 ale bylo oproti původně vymezenému koridoru 
územní rezervy změněno, jelikož při prověřování variant řešení bylo 
zjištěno, že varianta nacházející se v koridoru vymezené územní rezervy 
řeší existující problémy pouze částečně, neřeší bodové dopravní závady 
na trase sinice, bylo dohodnuto vyhledat takovou variantu (trasu), byť 
mimo koridor územní rezervy, zajišťující komplexní řešení problémů, jak 
odklon tranzitní dopravy, tak bodové dopravní závady. Tudíž se stále 
jedná o navrženou trasu pro záměr, pro který byla vymezena územní 
rezerva. 

 

Územní rezervy veřejné technické infrastruktury v oblasti zásobování plynem 

198. 

K vypuštění ploch územních rezerv pro záměry veřejné technické 
infrastruktury v oblasti zásobování plynem uvedené v tabulce v odstavci 
(44) Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje došlo z níže uvedených 
důvodů: 

Ep/E VTL plynovod Netolice – Zliv - územní rezerva pro záměr nového 
vysokotlakého plynovodu. 
Rezerva byla vypuštěna, protože byla nalezena nová podstatně kratší 
trasa rovněž zajišťující technologické propojení VTL soustavy pro 
zvýšení přepravní kapacity a zabezpečení dodávky ZP pro západní část 
distribučního území, která je nově vymezena jako Ep27. 

Ep/H VTL plynovod Nová Bystřice – Staré Město pod Landštejnem 
– Slavonice - územní rezerva pro záměr nového vysokotlakého 
plynovodu. 
Územní rezerva byla vymezena pro VTL koridor umožňující napojit obce 
s obrovskými správními územími v mimořádně cenné oblasti 
Jihočeského kraje se zachovalou přírodou a krajinným rázem. 
Problémem je vysoká investiční náročnost akce a nízký potenciál pro 
odběr zemního plynu. Jelikož bylo prověřeno, že uvedená skutečnost 
stále přetrvává a není předpoklad změny z hlediska investiční náročnosti 
akce a nízkého potenciálu pro odběr, bylo vyhodnoceno, že není důvod 
nadále ponechávat vymezení této územní rezervy v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje (natož pro její převedení do 
návrhu) a byla z návrhu vypuštěna.   

odst. (44) 
Ep/E 
Ep/H 
Ep/K 
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Ep/K VTL Český Rudolec - Studená – územní rezerva pro záměr 
vysokotlakého plynovodu. 
Z hlediska koncepce zásobování plynem Jihočeského kraje se jedná 
o potřebné propojení stávajících plynovodů. Jako územní rezerva byla 
vymezena, protože v době jejího vymezení v Zásadách územního 
rozvoje Jihočeského kraje vedení v této trase bylo pouze vytipováno. 
Jelikož následná prověření vedoucí k předpokládané realizaci v r. 2022, 
zejména terénní průzkum a na něj navazující zpracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí „VTL plynovod Studená – Český 
Rudolec“ (zpracovatel Radka Bambulová), prokázala možnost 
budoucího využití územní rezervy pro předpokládaný záměr 
nadmístního významu VTL plynovodu je převedena do návrhu ve stejné 
trase, kterou vytipovala prvotní studie „VTL plynovod Studená – Český 
Rudolec“ v r. 2012 jako záměr Ep28. 

199. 

K doplnění výčtu katastrálních území došlo z důvodu prodloužení 
koridoru územní rezervy Ep/G. K prodloužení v úseku Pihlov - Horní 
Planá došlo, protože pro naplnění záměru je nutné zajistit provozní 
propojení VTL soustavy. Bylo prověřeno, že pro návrh koridoru lze 
pravděpodobně akceptovat vedení trasy navržené územním plánem 
Horní Planá, nicméně trasa dosud nebyla prověřena jako celek, proto 
byla ponechána do doby prověření ve formě územní rezervy.  

odst. (44) 

Ep/G 

200. 

Trasa koridoru územní rezervy byla upravena, jelikož při zpracovávání 
a projednávání návrhu územního plánu Nové Hrady bylo prověřeno, že 
současné vymezení územní rezervy neumožňuje nalezení 
realizovatelné trasy pro záměr nadmístního významu, pro jehož 
prověření byl vymezen. Jelikož se jedná o územní rezervu pro záměr 
zajišťující propojení VTL soustavy, který je z hlediska jejího fungování 
vhodné zachovat, bylo upraveno vymezení koridoru územní rezervy 
Ep/J k prověření možného budoucího využití pro uvedený záměr, do 
trasy v níž je předpoklad, že bude možné nalézt realizovatelnou trasu 
VTL plynovodu. Je předpoklad, že v nově vymezeném koridoru bude 
možno nalézt nejenom realizovatelnou trasu, ale zejména trasu 
vhodnější a zároveň provozně bezpečnější vedenou převážně 
nezastavěným územím. Nově navržená trasa zcela totiž opouští 
zastavěné území města Nové Hrady a obce Nakolice a umožní tak 
budoucí rozvoj těchto územních celků bez dalších omezení spojených 
s provozem budoucího VTL potrubí.  Nově navržená trasa územní 
rezervy počítá s napojením na záměr P1 – VTL plynovod Nové Hrady, 
Štiptoň, Byňov. 
Vzhledem k uvedené změně trasy koridoru územní rezervy Ep/J došlo 
ke změně v dotčení katastrálních území, tudíž ke změně v jejich 
uvedeném výčtu. 

odst. (44) 

Ep/J 

 

Zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování v území 

201. 

Doplněná poznámka pod čarou je citace textu z „Generelu území 
chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití 
těchto území“ pořízeného v dohodě MZ a MŽP v září 2011, protože blíže 
charakterizuje stanovenou zásadu pro územně plánovací činnost a 
rozhodování v území, která vychází z téhož generelu, tudíž umožní lepší 
orientaci při činnosti v území. 
 

odst. (45) 

zásady 
pro ÚPČ a 

rozhodování 
  

územní 
rezervy 
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F) STANOVENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ 
NEBO DOSAŽENÍ 

202. 

Z důvodu, že vymezení zejména krajinného typu „krajina s vyšší mírou 
urbanizace“ je navázáno na aktuální vymezení hranic katastru 
nemovitostí (respektive vymezení rozvojových os a oblastí), a tyto byly 
od 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje změněny 
(byť ve většině případů pouze velmi drobně zpřesněny), mění se i její 
grafické vymezení ve výkrese č.5. 

odst. (49) 

cílové 
charakte

ristiky 
krajin 

H) STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KOORDINACI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ, ZEJMÉNA S PŘIHLÉDNUTÍM K PODMÍNKÁM OBNOVY A ROZVOJE SÍDELNÍ 
STRUKTURY 

203. 

Nové znění požadavku na koordinaci územně plánovací činnosti obcí 
bylo doplněno, aby bylo zřejmé, že vzájemně se překrývající záměry 
nadmístního se nevylučují a byl deklarován požadavek na jejich 
vzájemnou koordinaci. 

odst. (58) 
koordinace 

ÚPČ 

204. 

Přestože stávající znění umožňovalo vkládání biocenter, z důvodu 
jednoznačnosti byl doplněn konkretizující text včetně upřesnění vazby 
mezi hranicemi vložených lokálních biocenter a biokoridorů vyšší 
hierarchické úrovně. 

odst. (58) 
koordinace  

ÚPČ 

205. 

Část věty „ve vymezené krajině silně urbánního prostředí měst a území 
elektrárny Temelín a dále v ostatních silně urbánních prostorech 
technicistního charakteru (tj. zázemí velkých měst, v blízkosti stávajících 
vedení ZVN a VVN, existujících velkých staveb dopravní a technické 
infrastruktury, apod.)“ byla vypuštěna, protože rozsah území, v němž je 
možno umisťovat větrné a fotovoltaické elektrárny, je dostatečně zřejmý 
z uvedeného výkresu č. 5 „Výkres typů krajin podle stanovených 
charakteristik“, v němž jsou vymezeny plochy umožňující jejich umístění. 
Další popis byl nadbytečný, dokonce spíše zavádějící. Vypuštění popisu 
nemá věcný dopad do rozsahu území, v němž lze plochy pro větrné a 
fotovoltaické elektrárny, které nejsou nadmístního významu, v územních 
plánech obcí navrhovat.   
Že umístění větrných a fotovoltaických elektráren je možné v rozsahu 
vymezených ploch, nikoli v rozsahu katastrálních území, bylo upraveno, 
protože neodpovídalo skutečnému grafickému vymezení, které 
zohledňuje skutečnost, že dotčená katastrální území byla prověřena a 
byla vymezena území, kde není možno umisťovat větrné a fotovoltaické 
elektrárny. 
Údaj „bez omezení rozsahu“ byl vypuštěn, jelikož (přestože je uvedeno, 
že se jedná o umisťování těch, které nejsou nadmístního významu) mohl 
být zavádějící, byť z podstaty věci je zřejmé, že rozsah je omezen 
skutečností, že se nesmí jednat o nadmístní záměr, tudíž nesmí naplnit 
atributy nadmístního významu pro tento typ záměrů. 

odst. (58) 
koordinace 

ÚPČ 

 

L) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

206. 

Výčet záměrů dopravní a technické infrastruktury byl zúžen na záměry 
dopravní infrastruktury přímo související s plánovaným záměrem 
dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín a budovaných cíleně 
za účelem zajištění odpovídajícího dopravního napojení potřebného pro 
přepravu materiálu a osob během dostavby tohoto republikového záměru. 
Původně uváděné záměry jako podmiňující výstavbu záměru dostavby 3. 
a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín byly veškeré významné dopravní 
záměry na území Jihočeského kraje, které se záměrem dostavby 3. a 4. 
bloku jaderné elektrárny Temelín souvisí pouze nepřímo, protože 
primárně zajišťují napojení Jihočeského kraje na základní síť dopravních 

odst. (64) 
etapizace 

Temelín 
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cest na území ČR, ale nebyly jako podmiňující stanoveny záměry, které 
je potřeba vybudovat cíleně pouze a právě za účelem zajištění 
dopravního napojení během dostavby tohoto republikového záměru.  
Podmiňující konkrétní záměry technické infrastruktury nebyly uvedeny a 
ani nebyla vyhodnocena potřeba doplnění, proto zůstaly uvedeny pouze 
záměry dopravní infrastruktury. 

207. 

Záměna kódů Severní silniční tangenty byla provedena z důvodu jejího 
přečlenění v rámci vlastních Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 
Ve znění před aktualizací č. 4 byla Severní silniční tangenta vedena pod 
kódem D88, nyní je v rámci 4. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje přemístěna jako součást republikového záměru D89, 
konkrétně jeho úseku D89/5. Na tuto skutečnost musí reagovat i popis 
záměru uvedený v rámci kapitoly týkající se etapizace. 

odst.(64a) 

etapizace 

severní 
silniční 
tangenta 

 

M) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 37 ODST. 8 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

208. 

Znění této kapitoly je měněno, aby reagovalo na příslušnou aktualizaci, 
tedy aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Jelikož 
stanovisko Ministerstva životního prostředí nemohlo být v současné chvíli 
uplatněno, bude upraveno po jeho vydání. 

odst. (64c) 
kompen

zační 
opatření 

ÚDAJE O POČTU LISTŮ 

209. 

Uvedený text byl doplněn, protože pro další používání Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje se pro jejich uživatele jeví jako vhodné 
jednoznačně a jasně definovat v jaké formě a měřítku je tato 
dokumentace závazná pro rozhodování, aby se předešlo případným 
budoucím pochybnostem či diskusím. 

- 
počet 
listů 

210. Vysvvětlení použitých zkratek bylo dolněno z důvodu jejich používání 
v textu a vhodnosti vysvětlení jejich významu.  

-  

 
7. VYHODNOCENÍ KOORDINACE 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO 

KRAJE Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH (NADREGIONÁLNÍCH) VZTAHŮ 

V průběhu zpracování 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byly z hlediska koordinace prověřeny vazby 
na územně plánovací dokumentaci sousedních krajů a záměry na území sousedních států (ve vztahu k Republice Rakousko 
a Spolkové republice Německo).  Pro zajištění návaznosti kraje byly využity územně plánovací dokumentace sousedních krajů: 

- Jihomoravského (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, v platném znění), 
- Vysočina (Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění), 
- Středočeského (Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, v platném znění), 
- Plzeňského (Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, v platném znění). 

Pro prověření návaznosti vymezených záměrů na území Jihočeského kraje byly využity i další podklady, např.: Politika 
územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, Dopravní politika ČR – 2014 – 2020, Rozvoj dopravních sítí ČR, Generel 
vodních cest ČR, Plány oblasti povodí Vltavy a Dyje, Národní plány povodí (Labe, Dunaj), plány pro zvládání povodňových 
rizik (v povodí Labe, v povodí Dunaje), Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití 
těchto území, podklady správců energetických a vodovodních sítí (ČEPS, a. s.; E.ON, s. r. o. apod.). 

Z pohledu širších vztahů byla ve vazbě na vydané Zásady územního rozvoje kraje Středočeského, Plzeňského, 
Jihomoravského i Kraje Vysočina provedena kontrola vymezených záměrů na hranici s těmito kraji.  

Na hranici s Krajem Vysočina přetrvává nesoulad v oblasti vymezení záměrů zásobování plynem a elektrickou energií. Na 
záměry vedení VVN na území kraje Vysočina (vedení Jemnice  - Dačice a Pelhřimov Tábor) nenavazuje koridor na území JčK. 
Totéž platí pro vedení VVN Ee2/1 (úsek Záluží – hranice kraje), které je již realizováno (a tudíž je koridor 4. aktualizací ze 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vypuštěn) a VTL plynovod Ep25 Mladá Vožice - Pacov  vymezené v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje, které není naopak řešeno v Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina. Dle vyjádření 
oprávněného investora – firmy E.ON a.s. – se s realizací výše uvedených záměrů počítá a trasa navazujícího vedení bude 
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prověřena a poté bude z jeho strany v některé z dalších aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje popř. kraje 
Vysočina, uplatněn požadavek na vymezení těchto záměrů.   

Na základě prověření taktéž přetrvává nenávaznost záměru D67 (elektrifikace železnice Písek – Březnice) na hranici se 
Středočeským krajem – i zde se s realizací záměru počítá a nenávaznost bude dle sdělení oprávněného investora řešena při 
nejbližší aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.   

Na podkladě zpracované „Aktualizace plánu územního systému ekologické stability pro Jihočeský kraj“ předaného zpracovateli 
zásad územního rozvoje dne 15. 8. 2019, došlo k úpravě vymezení územního systému ekologické stability na území celého 
kraje, tzn. i na hranicích se sousedními kraji. Vzhledem ke skutečnosti, že „Aktualizace plánu územního systému ekologické 
stability pro Jihočeský kraj“ byla dohodnuta s dotčenými orgány, zodpovědnými za vymezení územního systému ekologické 
stability také na území sousedních krajů, je možné vymezení územního systému ekologické stability považovat z hlediska 
širších vztahů za dohodnuté, s tím, že nenávaznosti na hranicích kraje, budou řešeny v některé z dalších aktualizací zásad 
územního rozvoje sousedních krajů. 

K vymezení specifických oblastí krajského významu v aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje v návaznosti na 
specifické oblasti vymezené podél krajské hranice v zásadách územního rozvoje sousedních krajů lze pak obecně konstatovat, 
že v současné době nebyla na území Jihočeského kraje konstatována potřeba tyto oblasti vymezit, nicméně vývoj těchto částí 
území Jihočeského kraje ve vztahu k jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje bude soustavně sledován a vyhodnocován a na 
základě tohoto vyhodnocení bude případně rozhodnuto o vymezení nových specifických oblastí, popř. změně hranic 
stávajících.  

Ostatní záměry vymezené vydanými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje i jejich aktualizacemi navazují na záměry 
vymezené v zásadách územního rozvoje sousedních krajů, popř. nemají vliv na území sousedního kraje. 

Dále bylo konstatováno, že ze strany sousedních států nejsou v současné době plánovány žádné další záměry, jejichž 
koordinaci by bylo potřebné v rámci 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje zajistit. 

8. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z VYJÁDŘENÍ SOUSEDNÍCH STÁTŮ 
 A VÝSLEDKŮ KONZULTACÍ S NIMI 

V rámci hodnocení vlivů 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na životní prostředí a lidské zdraví nebyly 
identifikovány žádné potenciálně negativní vlivy přesahující hranice České republiky. 4. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje neobsahuje plochy a koridory, které by mohly ovlivnit kvalitu složek životního prostředí na území sousedících 
krajů.  

Kapitola bude postupně doplňována a upravována dle stavu projednání 

9. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ A PODMÍNEK PRO ZPRACOVÁNÍ 4. AKTUALIZACE 
ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAŽENÝCH VE ZPRÁVĚ O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE   

Návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je zpracováván na základě zprávy o uplatňování schválené 
dne 22. září 2016 pod č. usnesení 404/2016/Zk-25 Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Ve zprávě o uplatňování jsou v  kapitole 
E. uvedeny pokyny pro zpracování návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje projektantem. Tyto 
pokyny jsou rozděleny do několika témat a jsou ze strany zpracovatele návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje respektovány následovně: 

1. téma – Politika územního rozvoje ČR, ve znění její aktualizace č. 1 

Požadavek:  
 

Splnění požadavku: 

„zohlednit při projektování jednotlivých záměrů 
v ZÚR obecné republikové priority a principy 
územního plánování“ 

Při projektování návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje byly respektovány obecné priority územního plánování 
stanovené v PÚR, tzn. nové návrhy záměrů nebyly navrhovány v rozporu 
s těmito prioritami. Žádná z nových priorit však nebyla implementována 
přímo do znění zásad územního rozvoje, neboť priority stanovené v PÚR 
jsou platné pro jakoukoliv pořizovanou územně plánovací dokumentaci 
(ZÚR, ÚP i RP), slouží zejména jako vodítko pro nastavení koncepcí 
v územně plánovacích dokumentacích a v Zásadách územního rozvoje 
Jihočeského kraje jsou již v dostatečné míře a podrobnosti absorbovány 
a není je tak nutné znovu modifikovat a přejímat do ZÚR JČK. Priority, 
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které již ZÚR JČK obsahuje, byly ve vztahu k novým prioritám v PÚR 
prověřeny se závěrem, že žádná ze současných priorit v ZÚR JČK 
neodporuje novým prioritám stanoveným v PÚR.  
Zajištění souladu zpřesnění jednotlivých republikových priorit územního 
plánování s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR je podrobně 
vyhodnoceno v kapitole 2 odůvodnění 4. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje. 

„zpřesnit (vymezit, vypustit či upravit) záměry 
uvedené pod bodem 3 kapitoly C., v případě 
splnění úkolů příslušných správních orgánů u 
záměrů uvedených pod bodem 2 zmíněné 
kapitoly do doby veřejného projednání 
aktualizace zásad územního rozvoje zpřesnit 
(vymezit či upravit) na základě pokynu 
pořizovatele též tyto záměry“ 

 

Záměr E4a – požadavky PÚR na úpravu ZÚR vyhodnocené ve zprávě o 
uplatňování byly v tomto bodě ve zprávě chybně vyhodnoceny; v souladu 
se zněním PÚR není nutné prověřovat zásady pro územně plánovací 
činnost, ani např. ve zprávě uvedené dopravní napojení, neboť text PÚR 
byl doplněn o slova „včetně potřebné infrastruktury elektráren“; ZÚR JČK 
již před aktualizací č. 4 měly vymezenu jak samotnou plochu pro dostavbu 
jaderné elektrárny Temelín, tak všechny koridory pro vyvedení 
elektrického a tepelného výkonu pro potřeby elektrárny v dostatečném 
rozsahu. 4. aktualizací sice k rozšíření plochy KP38 Temelín dochází, 
nicméně z jiných důvodů, než je vazba na aktualizaci PÚR (důvodem je 
původní nelogické vymezení dle hranice katastrálního území, nikoliv dle 
skutečného stavu v území, v němž je plocha pro rozvoj elektrárny 
ohraničena stávající komunikací – zdůvodnění navrženého řešení viz bod 
odůvodnění 24.). V souvislosti se zajištěním realizace republikového 
záměru na výstavbu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín byla taktéž 
upravena etapizace stanovená v zásadách územního rozvoje v kapitole L) 
– zdůvodnění navrženého řešení viz bod 206. odůvodnění. 
U záměru S13 jsou v PÚR sledovány dvě trasy. Obě trasy jsou v rámci 
ZÚR JČK v částech, v nichž je potřeba zlepšení dopravních parametrů 
oproti současnému stavu, např. vymezením přeložek nebo obchvatů, již 
vymezeny samostatnými záměry. Trasa A je tvořena záměry D7/1, D7/4 
až D7/6, D88/1 a D88/2. Trasa B je tvořena záměry D7/1, D11/3 až 
D11/12, D6/7, D6/8, D6/9, D6/11 a D6/12. Pro zdůraznění republikového 
významu tohoto záměru daného jeho vymezením v Politice územního 
rozvoje ČR byly všechny výše uvedené záměry (úseky záměrů) sloučeny 
(převedeny) po záměr s novým označením D89, který je zařazen do 
záměrů republikového významu v oblasti dopravní infrastruktury. 
V souvislosti s úpravou S13 v PÚR projektant prověřil potřebu vymezení 
nových dopravních záměrů na území Jihočeského kraje v trase ČB – 
Jindřichův Hradec – Třebíč – D1 a konstatuje, že v částech tohoto 
významného dopravního tahu jsou veškeré úseky komunikací, které 
neodpovídající svým stavem potřebám tohoto významného dopravního 
tahu, již zásadami územního rozvoje v platném znění navrženy koridory 
pro přeložky či obchvaty, případně územní rezervy pro prověření jejich 
budoucího vedení. Jedná se zejména o dopravní záměry vedené v ZÚR 
JČK pod těmito kódy: D12/1, D12/4.1, D12/4.2, D12/5, D9/5, D9/6, D9/8, 
D/B. Pro zdůraznění republikového významu tohoto záměru daného jeho 
vymezením v Politice územního rozvoje ČR byly všechny výše uvedené 
záměry (úseky záměrů – vyjma územní rezervy) sloučeny (převedeny) po 
záměr s novým označením D91, který je zařazen do záměrů 
republikového významu v oblasti dopravní infrastruktury. 
Záměr VD5 je v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje vymezen 
pod kódem D18 Vltavská vodní cesta. Záměr D18 byl aktualizací č. 4 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje měněn z důvodu, že 
vymezený koridor nebyl dostačující pro pokrytí územních nároků „tělesa 
průplavu“. Rozsah koridoru vymezeného v Zásadách územního rozvoje 
Jihočeského kraje ve znění před aktualizací č. 4 byl prověřen dle 
„Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest“, 2017, zpracovatel Sweco 
Hydroprojekt a. s., objednatel ČR – Ředitelství vodních cest.  Z uvedeného 
prověření vzešel závěr, že vymezený koridor není dostatečného rozsahu, 
aby pokryl „těleso průplavu“ dle uvedené aktuálně zpracované 
vyhledávací studie.  
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Záměry vypuštěné   PÚR - viz následující řádek tabulky. 
Záměry navázané na splnění úkolů -  viz  samostatná tabulka níže   – 
„7. téma - Výše neuvedené požadavky prověřené na základě pokynu 
pořizovatele“. 
Zajištění souladu vymezených či upravených záměrů s úkoly pro územní 
plánování vymezenými Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR je 
podrobně vyhodnoceno v kapitole 2 odůvodnění 4. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje.  

„u záměrů vypuštěných z Politiky územního 
rozvoje ČR, ve znění její první aktualizace, 
posoudit naplnění atributů nadmístního 
významu, popř. jejich doplnění, a prověřit, zda 
je vhodné záměry ponechat jako záměry 
nadmístního významu“ 

 

Doprava 
Z PÚR vypuštěny záměry ŽD5 (v ZÚR D15), S3 (v ZÚR D5), veřejné 
logistické centrum (v ZÚR D19) a L3 (v ZÚR D20). 
Záměry ŽD5 (D15), S3 (D5) i VLC (D19) byly po vyřazení z republikových 
zájmů prověřeny z hlediska jejich významnosti pro území Jihočeského 
kraje a u všech těchto záměrů bylo s ohledem na jejich význam, územní 
rozsah i účelnost konstatováno, že naplňují atributy nadmístního významu 
stanovené v zásadách územního rozvoje v článku (20a) a jsou ponechány 
v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje jako záměry 
nadmístního významu, a to vyjma záměru D5 v nezměněné územní stopě. 
Zdůvodnění navrženého řešení viz body 49. a 72. (D15), 45. a 54. (D5), 
51. a 74. (D19) odůvodnění. 
Záměr L3 (D20) byl z PÚR vypuštěn z důvodu, že v současné době již 
nemá žádné nové územní nároky, tzn. jedná se již o stav v území. Na tuto 
skutečnost reaguje 4. aktualizace ZÚR JČK vymezením stavové plochy 
Letiště České Budějovice v koordinačním výkrese. Zdůvodnění 
navrženého řešení viz bod 51. odůvodnění.  
Z hlediska souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR je 
přeřazení či vypuštění uvedených záměrů podrobně vyhodnoceno 
v kapitole 2 odůvodnění 4. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje. 

2. téma – Územně analytické podklady Jihočeského kraje, ve znění jejich 3. aktualizace  

Požadavek:  
 

Splnění požadavku: 

„zohlednit při projektování jednotlivých záměrů 
v ZÚR závady uvedené v části B.1.2 této 
zprávy o uplatňování, v případě potřeby 
navrhnout obecné priority či úkoly vedoucí 
k odstranění či eliminaci popsané závady“ 

Urbanistické závady – popsané závady v této části nejsou převážně 
řešitelné nástroji územního plánování, natož na úrovni zásad územního 
rozvoje. V podrobnosti, která je zásadám územního rozvoje určena, jsou 
již pro zlepšení této oblasti nastaveny obecné priority územního 
plánování. Co se týká konkrétních kapacitních parametrů dopravní či 
technické infrastruktury, a to nejen u nově navrhovaných rozvojových 
ploch, je její posouzení vždy na odbornosti zpracovatele a je podloženo 
též platnými vyhláškami a normami, je tedy nadbytečné zavazovat 
zpracovatele územně plánovacích dokumentací ještě požadavky 
stanovenými pro stejnou oblast zásadami územního rozvoje. 
Dopravní závady – pro dopravní závady platí stejné závěry, jako jsou 
uvedené u urbanistických závad. Veškeré v době zpracování návrhu 
identifikované dopravní závady na komunikační síti nadmístního významu 
na území Jihočeského kraje, řešitelné na úrovni zásad územního rozvoje, 
jsou zásadami územního rozvoje řešeny. 
Hygienické závady - závady obsažené v této oblasti ZÚR JČK primárně 
řeší zajištěním např. území pro nové obchvaty obcí nebo pro vedení 
„páteřní“ sítě plynu, podrobnější zpracování je již v kompetenci 
zpracovatelů dalších stupňů územně plánovacích dokumentací. V oblasti 
skládkování prozatím ZÚR JČK neobsahuje žádná konkrétní opatření či 
návrhy, neboť v současné době není koncepce odpadového hospodářství 
vyjasněna do takové míry, aby ji mohla zezávaznit územně plánovací 
dokumentace. Po zpracování Jihočeským krajem zadané „Studie 
proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů 
v Jihočeském kraji po ukončení skládkování neupravených komunálních 
odpadů, včetně stanovení potřebného množství překladišť“ bude 
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prověřena možnost řešení problematiky nakládání s odpady na úrovni 
zásad územního rozvoje a v případě kladného výsledku prověření řešená 
některou z dalších aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje. 
Závady v oblasti ochrany přírody a krajiny – i v této části se jedná 
převážně o záležitosti neuchopitelné pro územně plánovací dokumentaci, 
resp. o požadavky, které jsou dány vlastním projednáním dokumentace  
(v němž se vždy důsledně hodnotí dopady i potenciály nově vymezených 
návrhů do jednotlivých oblastí ochrany – nejen přírody). Co se týká 
požadavku na minimalizaci zásahů do prvků územního systému 
ekologické stability na úrovni zásad územního rozvoje, pak tento 
požadavek nelze s ohledem na zpracovanou „Aktualizaci plánu územního 
systému ekologické stability Jihočeského kraje“ a potřebu jeho 
zapracování do územně plánovací dokumentace splnit. K zásahům do 
jakýchkoliv záměrů dochází vždy jen v odůvodněných případech a jejich 
míru či množství není možné regulovat omezujícími požadavky, neboť by 
to v důsledku mohlo znamenat nutnost ponechání nevhodného řešení 
pouze z důvodu obecně stanoveného limitu „minimalizace zásahu“. Pro 
území Jihočeského kraje byl vypracován aktualizovaný plán územního 
systému ekologické stability, který navrhuje značné množství změn 
v rámci celého Jihočeského kraje. Tento plán ÚSES se stal podkladem 
pro vymezení nových koridorů a ploch pro prvky územního systému 
ekologické stability – proto na území Jihočeského kraje dochází ke 
značnému množství úprav prvků územního systému ekologické stability, 
a to vždy s řádným odůvodněním uvedeným u jednotlivých prvků. 
Ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy - 
popsané závady v této části nejsou převážně řešitelné na úrovni zásad 
územního rozvoje. V podrobnosti, která je zásadám územního rozvoje 
určena, jsou již pro zlepšení této oblasti nastaveny obecné priority 
územního plánování. Koncepčními materiály, zpracovanými na krajské  
a republikové úrovni v oblasti vodního hospodářství nejsou navrhovány 
žádné záměry a opatření nadmístního významu, které by bylo možné 
aplikovat do územně plánovací dokumentace, zpracované na úrovni kraje. 

 „zpřesnit záměry uvedené pod bodem 3 
kapitoly B.3,, v případě pořízení nových studií 
u záměrů uvedených pod bodem 2 zmíněné 
kapitoly do doby veřejného projednání 
aktualizace zásad územního rozvoje zpřesnit 
na základě pokynu pořizovatele též tyto 
záměry“ 

Silnice II/151 
V současné době nebyla zjištěna potřeba vymezení nových přeložek 
silnice II/151 v obcích Kunžak, Markvarec a Lipolec, jak je patrné mj. 
z koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje. 
Silnice I. třídy v ORP Dačice 
Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje 
vyhodnocuje dopravní tahy z hlediska jejich významnosti a obsahuje 
výhledové řešení dopravní sítě na území Jihočeského kraje. V této 
koncepci není uvedena potřeba vymezení nové silnice I. třídy na území 
ORP Dačice. Tato potřeba nebyla konstatována ani ze strany Ministerstva 
dopravy. S odkazem na výše uvedené není vymezení nové silnice I. třídy 
obsahem 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 
Nadregionální biokoridor na hranici s Rakouskem - České Velenice 
(Zcv – 7) -  byl nově vymezen pod označením NRBK 168/4. 

3. téma – Požadavky vzešlé z vyhodnocení uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského 

kraje 

Požadavek:  
 

Splnění požadavku: 

„prověřit podporu rozvoje regionu Milevska 
zejména doplněním dopravní sítě či 
vymezením nových ploch pro pracovní 
příležitosti“ 

Dopravní síť v ORP Milevsko 
Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje 
vyhodnocuje dopravní tahy z hlediska jejich významnosti a obsahuje 
výhledové řešení dopravní sítě na území Jihočeského kraje. V této 
koncepci není uvedena potřeba vymezení jiné dopravní sítě na území 
ORP Milevsko, než té, která je již v ZÚR JČK vymezena. S odkazem na 
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tento materiál není nové vymezení dopravní sítě v ORP Milevsko 
obsahem 4. aktualizace ZÚR JČK. 
Plochy pro pracovní příležitosti v ORP Milevsko 
Po prověření území ORP Milevsko nebylo doznáno potřeby vymezit 
takové plochy pro pracovní příležitosti, které by svým významem musely 
být řešeny v zásadách územního rozvoje. Plochy pro pracovní příležitosti 
je možno vymezit v jednotlivých územních plánech obcí, které se 
nacházejí v územním obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko.  

„zvážit úpravu či doplnění zásady pro územně 
plánovací činnost a rozhodování v území 
v oblasti dopravní infrastruktury, která by 
výstižněji reagovala na problematiku rozdílu 
mezi částmi záměru, které musí být řešeny 
v ZÚR a těmi, které postačí vyřešit v územních 
plánech“ 

V mezidobí od schválení zprávy o uplatňování a zpracování návrhu 4. 
aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje každodenní praxe 
ustálila výklad zásady uvedené v dnešním znění Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje. Aplikace této zásady tedy již není z pohledu 
praktického využití problematická, a proto nebyla do návrhu 4. aktualizace 
zařazena její změna či doplnění. 

„prověřit možnosti úpravy na koridoru dálnice 
D3 minimálně na správním území obce 
Chotýčany tak, aby dálniční koridor vymezený 
v ZÚR zahrnoval nejen vlastní těleso dálnice, 
ale také prostor pro umístění plánovaných 
odpočívek v tomto území“ 

Koridor záměru D1/5 (dálnice D3), v něm je plánováno umístění 
odpočívky Chotýčany, byl v rámci katastrálního území Chotýčany rozšířen 
až na 330m.  

„úseky silnic v původních ZÚR označené jako 
„homogenizace“, které po prověření bude 
nutno vymezit mimo současné vedení trasy a 
které nebudou odpovídat definici 
„homogenizace“ uvedené v ZÚR, vymezit jako 
koridory pro vedení příslušných komunikací 
v nové stopě“ 

Po prověření všech úseků silnic vypuštěných v 1. aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje z důvodu, že se jedná o 
homogenizace, bylo zjištěno, že všechny tyto úseky skutečně odpovídají 
definici „homogenizace“ a proto nebyl žádný z těchto úseků do zásad 
územního rozvoje navrácen. 

 „prověřit vymezení záměru D31/2 „Silnice 
II/141, úsek Těšovice – Prachatice“ zejména 
s ohledem na případný výsledek řízení 
ohledně vyhlášení nemovité kulturní památky 
v původně vymezené trase“ 

Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 23. 1. 2018 (nabytí právní moci 
13. 2. 2018) nebyl rodinný dům Johanna Nepomuka Krále (ulice Nádražní, 
Prachatice) prohlášen za kulturní památku. Z tohoto důvodu trasa pro 
přeložku silnice II/141 vymezená v platných ZÚR JČK nekoliduje se 
stávající nemovitou kulturní památkou a není ji nutné z tohoto pohledu 
v zásadách územního rozvoje měnit. Jedná se v měřítku rozvoje kraje o 
významnou dopravní stavbu k převedení dopravy ve směru Praha – 
hraniční přechod Strážný – (a dále do Spolkové republiky Německo) a ve 
směru do rekreační oblasti Lipensko, proto je vhodné ji v území 
v nezměněném vymezení ponechat.  V současné době krajský úřad 
připravuje aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí pro tento 
záměr.  

 „prověřit úpravu trasy záměru D65 „Silnice 
Nová Pec – Zadní Zvonková“, konkrétně 
úseku D65/1, v obci Nová Pec z hlediska nově 
nabídnuté možnosti využití prostoru 
dřevoskladu včetně přístupové komunikace, 
v koordinaci s fází přípravy s ohledem na již 
vynaložené finanční prostředky“ 

Vzhledem k vydanému stavebnímu povolení na tuto akci a již zahájeným 
stavebním pracím není ekonomicky účelné trasu tohoto záměru 
v současné chvíli měnit. 

 „prověřit úpravy trasy na silnici II/164 u obce 
Lomy u Kunžaku (stoupání v zatáčkách) a 
přeložku silnice II/151 v obci Kunžak 
(narovnání nebezpečných zatáček) z pohledu 
naplnění atributů nadmístnosti (zejména zda 
se nejedná o homogenizace), případně pro 
tyto záměry vymezit příslušné koridory“ 

  

V mezidobí od schválení zprávy o uplatňování a zpracováním návrhu 4. 
aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla vydána 6. 
aktualizace těchto zásad, v níž byly oba tyto záměry řešeny 
s vyhodnocením, že: 
„- podrobnějším prověřením navrhovaných úprav na silnici II/151 při 
zpracování návrhu 6. aktualizace zásad územního rozvoje bylo zjištěno, 
že celokrajský koncepční materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě 
na území Jihočeského kraje“ (který byl zásadním podkladovým 
materiálem při nastavení koncepce řešení silniční sítě na úrovni kraje při 
zpracování 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje) 
požadované řešení nedoporučuje a že se jedná o záměr řešící bodovou 
dopravní závadu odklonem trasy silnice v krátkém úseku s návratem do 
původní trasy ještě před obcí a dále pokračující průtahem obce. Zjištění 
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byla konzultována s odborem dopravy a silničního hospodářství 
Jihočeského kraje a na základě konzultace a také jejich odborného 
názoru, byl učiněn závěr, že se nejedná o přeložku silnice II. tř. páteřní 
sítě, ale o homogenizaci (naplňuje uvedené v poznámce pod čarou č. 21 
platných Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje). Po uvedených 
podrobných prověřeních byl tedy učiněn rovněž ten závěr, že požadavek 
nenaplňuje atributy pro záměry nadmístního významu, tudíž nepřísluší jej 
řešit Zásadám územního rozvoje Jihočeského kraje, ale územnímu plánu 
obce, a proto jej 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
neřeší. 

- podrobnějším prověřením navrhovaných úprav na silnici II/164 
při zpracování návrhu 6. aktualizace zásad územního rozvoje bylo 
prověřeno, že v měřítku krajské koncepce dopravy se jedná o „drobný“ 
jednotlivý záměr, který není na území kraje ojedinělý a nebyl v koncepčním 
materiálu kraje „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území 
Jihočeského kraje“ vyhodnocen jako významný k řešení. Jedná se pouze 
o narovnání trasy silnice v krátkém úseku a odstranění bodové dopravní 
závady – nebezpečné zatáčky.  Zjištění byla konzultována s odborem 
dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje a na základě 
konzultace a také jejich odborného názoru, byl učiněn závěr, že se nejedná 
o přeložku silnice II. tř. páteřní sítě, ale o homogenizaci (naplňuje uvedené 
v poznámce pod čarou č. 21 platných Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje) řešící bodovou dopravní závadu. Po uvedených 
podrobných prověřeních byl tedy učiněn rovněž ten závěr, že požadavek 
nenaplňuje atributy pro záměry nadmístního významu, tudíž nepřísluší jej 
řešit Zásadám územního rozvoje Jihočeského kraje, ale územnímu plánu 
obce, a proto jej 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
neřeší.“ 

Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené záměry byly řešeny samostatnou 
aktualizací, nejsou již znovu řešeny v návrhu 4. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje, neboť se žádným způsobem 
nezměnily podmínky v území, ani pojetí zásad územního rozvoje  
a vyhodnocení těchto záměrů by bylo shodné s vyhodnocením 
provedeným v rámci 6. aktualizace.  Záměry jsou řešeny v pořizované 
Změně č. 4 územního plánu Kunžak. 

„prověřit vymezení koridoru Ep26 „VTL 
plynovod Černá v Pošumaví – Horní Planá“ 
zejména s ohledem na změnu hranic 
Vojenského újezdu Boletice“ 

Koridor Ep26 byl navržen z důvodu zajištění plynofikace obce Horní Planá 
a dále propojení soustav směrem na město Volary (dnes zajištěno pomocí 
územní rezervy Ep/G). Změna trasy koridoru pro plynovod Ep26 do území 
dřívějšího vojenského újezdu Boletice není vhodná, neboť by zasáhla do 
lesního porostu a ptačí oblasti Boletice a současně by navýšila náklady na 
realizaci a budoucí provoz tohoto VTL plynovodu. 

„prověřit možnost formulace nové zásady pro 
územně plánovací činnost a rozhodování 
v území vážící se na možnost umisťování 
vodních elektráren v prvcích ÚSES regionální 
a nadregionální úrovně při zachování jejich 
funkčnosti a zvážit plošnou aplikaci této 
zásady s ohledem zejména na skutečnost 
existence zvláště chráněných území a zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů 
v některých prvcích ÚSES“ 

Vzhledem ke skutečnosti stále se prohlubujícího problému sucha a s tím 
souvisejícího nedostatku vody v řekách bylo vyhodnoceno, že není 
vhodné, zvláště pak v prvcích ÚSES, připouštět umisťování malých 
vodních elektráren, jelikož svým provozem stav ještě zhoršují, tudíž není 
potřeba formulace nové zásady. 

 „prověřit možnost zpřesnění podmínek 
uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona 
ve vazbě na prvky ÚSES vymezené v ZÚR, 
popř. též ve formě úkolu pro územně 
plánovací dokumentace obce“ 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci novely zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) účinné  
od 1. 1. 2018 bylo znění § 18 odst. 5 stavebního zákona doplněno o text 
„doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb 
přípustná“, pominula potřeba stanovovat upřesňující podmínku Zásadami 
územního rozvoje Jihočeského kraje, neboť pro zajištění ochrany je 
dostačující novelizované znění § 18 odst. 5 stavebního zákona. 
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 „zkoordinovat vymezení prvků ÚSES na 
hranicích Plzeňského a Jihočeského kraje tak, 
aby byla zajištěna jejich funkčnost“ 

Vymezení prvků územního systému ekologické stability bylo kompletně 
převzato z „Aktualizace plánu územního systému ekologické stability pro 
Jihočeský kraj“ předaného zpracovateli zásad územního rozvoje dne  
15. 8. 2019. Převzaty byly i veškeré prvky ÚSES nacházející se na 
hranicích mezi Jihočeským a Plzeňským krajem. U většiny těchto prvků 
není v současné chvíli zajištěna jejich návaznost na Zásady územního 
rozvoje Plzeňského kraje, nicméně vzhledem k odbornosti podkladového 
materiálu lze předpokládat, že koordinace bude zajištěna nejbližší 
aktualizací Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. 

„upravit vymezení nadregionálních a 
regionálních prvků ÚSES tam, kde je jejich 
vymezení odchylné od vymezení těchto prvků 
předaného odborem životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, v případě úpravy prvků 
ÚSES na hranicích s územím NP a CHKO 
Šumava zajistit koordinaci s prvky 
vymezenými v území NP a CHKO Šumava“ 

Vymezení prvků územního systému ekologické stability bylo kompletně 
převzato z „Aktualizace plánu územního systému ekologické stability pro 
Jihočeský kraj“ předaného zpracovateli zásad územního rozvoje dne  
15. 8. 2019, zpracovaného firmou Löw & spol. s r.o.  Podrobné 
odůvodnění k jednotlivým převzatým prvkům ÚSES se nachází u každého 
konkrétního prvku, viz kapitola „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
včetně výběru variant“. 

 „prověřit možnost doplnění zásad pro územně 
plánovací činnost a rozhodování v území o 
zásadu reagující na možnost zpřesňování 
územních rezerv v následně pořizovaných 
územně plánovacích dokumentacích nižších 
stupňů“ 

Zásada pro územně plánovací činnost a rozhodování v území reagující na 
možnost zpřesňování územních rezerv nebyla do návrhu 4. aktualizace 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje doplněna, neboť plochy  
a koridory vymezené pro územní rezervy mají nastaven stejný princip 
zpřesňování jako ostatní návrhové plochy a koridory vymezené 
v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje a k jejich upřesňování 
se váže požadavek stanovený v kapitole h) odst. (58) bodu 1. písm. a. 
platných Zásad územního rozvoje jihočeského kraje. 

„prověřit aktuálnost vymezení ploch a koridorů 
územních rezerv, na základě prověření 
územní rezervy převést do návrhu, vypustit 
nebo s odůvodněním ponechat jako územní 
rezervy“ 

Územní rezervy pro plochy těžby: 
Na základě aktuálního vyhodnocení zásob těžených surovin a potřeby 
surovin pro zásobování staveb na území JčK byly v aktualizaci č. 4 Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje u územních rezerv pro plochy těžby 
provedeny tyto úpravy: 
VYPUŠTĚNÍ ÚZEMNÍCH REZERV PT/K Krabonoš, PT/M Veselí nad 
Lužnicí – Jatky, PT/O Dráchov, PT/P Veselí nad Lužnicí, Horusice Vlkov 
z důvodu jejich vymezení jako návrhových ploch – PT8, PT5, PT4, PT7  
(s bližším odůvodněním uvedeným v bodech 31., 29., 28., 30., 196., 194. 
a 195. odůvodnění).  
VYPUŠTĚNÍ ÚZEMNÍ REZERVY PT/G Ševětín z důvodu vymezení nové 
(jiné) návrhové plochy pro těžbu v její bezprostřední blízkosti, tj. její 
aktuální nepotřebnosti (blíže viz odůvodnění v bodě 194.). 
PONECHÁNÍ ÚZEMNÍCH REZERV PT/F Blanna, PT/I Rejta a PT/L 
Vrábče v plochách územních rezerv, neboť v době zpracování návrhu 
aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nebyla známa 
akutní potřeba zahájení těžby na uvedených ložiskách. Současně však 
není vhodné a účelné vymezené územní rezervy ze Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje zcela vypustit, protože vzhledem ke 
strategickým umístěním těchto ploch a velkému počtu významných 
záměrů souvisejících s budoucí surovinovou náročností, je pro plynulost 
výstavby v Jihočeském kraji nutné územní rezervy nadále zachovat a 
s ohledem na roztěženost jiných zdrojů a potřebu jejich postupné 
rekultivace před otevřením dalších ložisek je nevhodné je v současné 
době převést do návrhu. 

Před dokončením návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského kraje na základě 
§ 42a stavebního zákona, o pořízení a obsahu 7. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje zkráceným postupem, a to  
dne 19. 9. 2019 na svém 23. zasedání, usnesení č. Z77/2019/ZK-23. 
Jelikož obsahem této samostané aktualizace bude prověření možnosti 
převedení územní rezervy PT/N Kolný na návrhovou plochu těžby, není 
územní rezerva PT/N Kolný předmětem prověřování ve 4. aktualizaci 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 
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Územní rezervy pro dopravu: 
V aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje u územních 
rezerv pro dopravní infrastrukturu provedeny tyto úpravy: 
VYPUŠTĚNÍ ÚZEMNÍCH REZERV D/C, D/T, D/U, D/V z důvodu jejich 
vymezení jako návrhových ploch – D13/6, D35/4, D35/5, D27/3 (s bližším 
odůvodněním uvedeným v bodech 197., 70., 80., 76.). 
PONECHÁNÍ ÚZEMNÍCH REZERV D/A, D/B, D/J, D/M, D/N, D/P, neboť 
v současné době nejsou svým umístěním a stupněm prověření řazeny 
mezi záměry, které jsou připraveny k převedení do návrhu a blízké 
realizaci. Nicméně se koncepčně jedná o velice významné dopravní 
stavby, pro něž je vhodné rezervovat v následujících letech území pro 
případné budoucí umístění, protože by po dostatečném prověření území 
významnou měrou mohly napomoci zlepšení průjezdnosti Jihočeského 
kraje. 
Územní rezervy pro plyn: 
V aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje u územních 
rezerv pro technickou infrastrukturu v oblasti zásobování plynem 
provedeny tyto úpravy: 
VYPUŠTĚNÍ ÚZEMNÍCH REZERV Ep/E, Ep/K z důvodu jejich vymezení 
jako návrhových ploch – Ep27 (ve zcela jiné stopě) a Ep28. Obě s bližším 
odůvodněním uvedeným v bodech 198., 122. 
VYPUŠTĚNÍ ÚZEMNÍ REZERVY Ep/H z důvodu vysoké investiční 
náročnosti akce a nízkého potenciálu pro odběr zemního plynu (blíže viz 
odůvodnění v bodě 198.). 
PONECHÁNÍ ÚZEMNÍCH REZERV Ep/A a Ep/I, neboť v současné době 
nejsou svým umístěním a stupněm prověření řazeny mezi záměry, které 
jsou připraveny k převedení do návrhu a blízké realizaci. Nicméně se 
koncepčně jedná o velice významné stavby technické infrastruktury, pro 
něž je vhodné rezervovat v následujících letech území pro případné 
budoucí umístění, protože by po dostatečném prověření území 
významnou měrou mohly napomoci zlepšení fungování VTL distribuční 
soustavy Jihočeského kraje. 
PONECHÁNÍ ÚZEMNÍCH REZERV Ep/G a Ep/J, u nichž došlo oproti 
vymezení před 4. aktualizací ZÚR JČK k úpravě trasy, avšak nikoliv 
k převedení do návrhového koridoru. Důvodem je zejména skutečnost, že 
v současné době nejsou tyto záměry svým umístěním a stupněm 
prověření řazeny mezi záměry, které jsou připraveny k převedení do 
návrhu a blízké realizaci. Nicméně v rámci pořizování územních plánů 
některých obcí v trase rezervy bylo prokázáno, že původně navrhované 
řešení není v rámci dotčeného území vhodné realizovat. Jelikož se 
koncepčně jedná o velice významné stavby technické infrastruktury, pro 
něž je vhodné rezervovat v následujících letech území pro případné 
budoucí umístění, protože by po dostatečném prověření území 
významnou měrou mohly napomoci zlepšení fungování VTL distribuční 
soustavy Jihočeského kraje, bylo vymezení územních rezerv upraveno  
a v upravené podobě v ZÚR JČK zachováno (blíže viz body odůvodnění 
199., 200.). 
Územní rezervy pro LAPV: 
V aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje u územních 
rezerv pro LAPV nedošlo k žádným změnám vymezení, tj. všechny 
rezervy jsou nadále ponechány jako územní rezervy, neboť tento postup 
předepisuje Politika územního rozvoje ČR, ve znění její aktualizace č. 1 
v článku (167) – cituji: „Kraje vymezí v ZÚR jako územní rezervy (pokud 
Politika územního rozvoje nestanoví jinak) plochy pro vodní nádrže 
uvedené v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a 
základních zásad využití těchto území a stanoví základní zásady využití 
těchto území.“  
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 „prověřit úkol uvedený pod bodem 1. písm. r. 
vážící se na umisťování větrných a 
fotovoltaických elektráren z pohledu souladu 
textové a grafické části ZÚR a také s ohledem 
na připuštění těchto staveb ve vymezených 
částech území „bez omezení rozsahu““ 

Znění úkolu uvedeného v kapitole h) v odst. (58) pod bodem 1. písm. r. 
vážící se na umisťování větrných a fotovoltaických elektráren bylo 
upraveno tak, aby byl zajištěn soulad v rámci textové části (vypuštěno 
„bez omezení rozsahu“) i soulad mezi textovou a grafickou částí – více viz 
bod 205. odůvodnění. 

 „prověřit možnost doplnění textu o závaznost 
měřítka grafické části pro rozhodování 
v území a pro navazující územně plánovací 
dokumentace“ 

Informace týkající se závaznosti měřítka grafické části pro rozhodování 
byla v rámci 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
doplněna do textové části – více viz bod 209. odůvodnění.  

4. téma – Nové právní předpisy a koncepční materiály 

Požadavek:  
 

Splnění požadavku: 

„prověřit, zda katastrální území vyčleněná 
z vojenského újezdu Boletice přičleněná ke 
stávajícím obcím splňují předpoklady 
k ponechání těchto území ve specifické 
oblasti“ 

Prověřeno. Katastrální území vyčleněná z vojenského újezdu Boletice 
nadále splňují předpoklady k ponechání těchto území ve specifické 
oblasti, jelikož vymezení specifické oblasti není navázáno na začlenění 
obcí do vojenského újezdu, ale odvíjí se od přírodního stavu území. Na 
přírodní stav území nemá vyčlenění katastrálních území z vojenského 
újezdu vliv. Nadále se jedná o území přírodně velice cenná s vysokým 
rekreačním potenciálem, což bylo hlavním kritériem pro zařazení území 
obcí do specifických oblastí v době jejich vzniku. Zároveň lze na podporu 
ponechání katastrálních území ve specifické oblasti uvést, že právě díky 
poloze v bývalém vojenském újezdu si příslušná katastrální území 
uchovala cenná přírodní prostředí s rekreačním potenciálem, který je díky 
vyčlenění z vojenského újezdu Boletice možno využít.  

„prověřit, zda nově vzniklá obec Polná na 
Šumavě má být součástí specifické oblasti“ 

Prověřeno. Katastrální území (i nově vzniklá samostatná obec) vyčleněná 
z vojenského újezdu Boletice nadále splňují předpoklady k ponechání 
těchto území ve specifické oblasti, jelikož vymezení specifické oblasti není 
navázáno na začlenění obcí do vojenského újezdu, ale odvíjí se od 
přírodního stavu území. Na přírodní stav území nemá vyčlenění 
katastrálních území z vojenského újezdu vliv. Nadále se jedná o území 
přírodně velice cenná s vysokým rekreačním potenciálem, což bylo 
hlavním kritériem pro zařazení území obcí do specifických oblastí v době 
jejich vzniku. Zároveň lze na podporu ponechání katastrálních území ve 
specifické oblasti uvést, že právě díky poloze v bývalém vojenském 
újezdu si příslušná katastrální území uchovala cenná přírodní prostředí 
s rekreačním potenciálem, který je díky vyčlenění z vojenského újezdu 
Boletice možno využít. 

 „reagovat na přeřazení rychlostních silnic 
mezi dálnice, tj. záměry R3 a R4 
překlasifikovat na D3 a D4“ 
 

Překlasifikování rychlostní silnice R3 na dálnici D3 
Tento požadavek byl splněn rozšířením koridoru pro dálnici D3 (v ZÚR 
označení D1) o úseky D1/7, D1/8 a D1/9, které byly původně vymezeny 
jako úseky rychlostní komunikace R3 (v ZÚR označení D2/1, D2/2 a D2/3). 
Územně jsou nové úseky dálnice D3 zcela totožné s původně 
vymezenými úseky rychlostní silnice R3, neboť ke změně jejich 
pojmenování dochází pouze z důvodu úpravy názvu (změna legislativy), 
nikoliv z důvodu potřeby nových územních nároků. (Blíže viz odůvodnění 
body 34. – 38.)  
Překlasifikování rychlostní silnice R4 na dálnici D4 
Tento požadavek byl splněn přejmenováním koridoru pro rychlostní silnici 
R4 (v ZÚR označení D4) na dálnici D4.  Územně se koridor bývalé 
rychlostní silnice neměnil, byl pouze formálně přečleněn na úsek D4/1 
z důvodu vymezení zcela nového úseku D4/2 zajišťujícího možnost 
realizace dálniční odpočívky v obci Předotice. (Blíže viz odůvodnění 
body 41. – 43.)  
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 „prověřit možnost podpory závěrů uvedených 
v rámci nových koncepčních materiálů 
v oblasti vod zejména v rámci stanovení úkolů 
pro územně plánovací činnost či v samotném 
řešení zásad územního rozvoje“ 

 

Koncepční materiály neobsahují žádné závěry či záměry, které by bylo 
možné nově územně promítnout do řešení zásad územního rozvoje. 
Z hlediska obecných závěrů taktéž neobsahují žádné takové skutečnosti, 
které by v rámci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nebyly 
podchyceny již stanovenými prioritami rozvoje, ochranou hodnot či 
požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti. 

„prověřit možnost podpory zavedení 
jednotlivých nových systémů nakládání 
s odpady v rámci obecných priorit územního 
plánování či stanovením úkolů pro územně 
plánovací činnost“ 
 

Koncepční materiály neobsahují žádné závěry či záměry, které by bylo 
možné územně promítnout do řešení zásad územního rozvoje. Z hlediska 
obecných závěrů taktéž neobsahují žádné takové skutečnosti, které by 
v rámci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nebyly podchyceny již 
stanovenými prioritami rozvoje, ochranou hodnot či požadavky na 
koordinaci územně plánovací činnosti. 

5. téma – Podněty pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 

Požadavek:  
 

Splnění požadavku: 

„prověřit vymezení záměru D37 „Silnice 
II/147“, konkrétně úsek D37/5 „obchvat 
městyse Dolní Bukovsko“, s ohledem na 
existenci několika podkladových materiálů“ 

Záměr D37/5 byl prověřen dle nově zpracované studie a do návrhu  
4. aktualizace ZÚR JČK zapracován formou variantního řešení. (Více viz 
bod 82. odůvodnění.)  

 „prověřit vymezení záměru D84 „Propojení 
silnic I/24 a B41 Jižní Čechy – Dolní 
Rakousko“, konkrétně úseku D84/2, zejména 
s ohledem na výrazný plošný rozsah jeho 
vymezení“ 

V mezidobí od 1. aktualizace ZÚR JČK, ve které byl záměr D84/2 
vymezen, do zpracování návrhu 4. aktualizace ZÚR JČK nedošlo ke 
změně místních podmínek, ani zpracování nových podkladů pro její nové 
vymezení či úpravy, proto není v současné době účelné se daným 
záměrem opětovně zabývat.  

 „prověřit vymezení záměru D85 „Propojení 
silnice II/154 a I/24 (resp. II/103)“ zejména 
s ohledem na jeho aktuálnost“ 

V mezidobí od 1. aktualizace ZÚR JČK, ve které byl záměr D85 vymezen, 
do zpracování návrhu 4. aktualizace ZÚR JČK nedošlo ke změně místních 
podmínek, ani zpracování nových podkladů pro její nové vymezení či 
úpravy, proto není v současné době účelné se daným záměrem opětovně 
zabývat. 

„prověřit aktuálnost vymezených územních 
rezerv D/A, D/C a D/U“ 

 

Veškeré územní rezervy v oblasti dopravní infrastruktury byly 
 4. aktualizací ZÚR JČK prověřeny. Územní rezervy D/C a D/U byly 
převedeny do návrhových ploch, územní rezerva D/A zůstala nezměněna 
(viz tabulka pro 3. téma) 

 „prověřit vymezení záměru Ee39 „VVN 110kV 
Strakonice – Vimperk“ zejména s ohledem na 
stísnění možnosti jeho vedení v obcích 
Bohumilice, Lčovice a Malenice“ 

Záměr Ee39 byl vypuštěn – bližší odůvodnění viz bod 117. odůvodnění. 

„prověřit vymezení záměru Ee8 „VVN 
Těšovice – Volary, včetně elektrické stanice 
110/22kV“ zejména s ohledem na jeho 
aktuálnost“ 

Záměr byl prověřen s ohledem na jeho aktuálnost a v návrhu  
4. aktualizace byl vymezen variantně – blíže viz bod 115. odůvodnění. 

„prověřit vymezení záměru Ep10 „Propojení 
tranzitních plynovodů“ zejména s ohledem 
nové pozemky ve vlastnictví obce Ktiš“ 

Záměr Ep10 byl v rámci 4. aktualizace ZÚR JČK upraven – blíže viz bod 
120. odůvodnění. 

 „prověřit vymezení ÚSES dle požadavků 
jednotlivých obcí, tj. zejména prověřit vedení 
nadregionálního biokoridoru NBK 169 na 
území obce Roudné, vedení regionálních 
biokoridorů RBK 479 a 4002 na území obcí 
Ponědraž a Lom, vymezení regionálních 
biocenter RBC 826 a 851 na území obcí 
Hrazany a Lom, dále prověřit vymezení ÚSES 
na území obcí Lčovice, Nové Hutě, Stachy a 

Vymezení prvků územního systému ekologické stability bylo kompletně 
převzato z „Aktualizace plánu územního systému ekologické stability pro 
Jihočeský kraj“ předaného zpracovateli zásad územního rozvoje dne  
15. 8. 2019, zpracovaného firmou Löw & spol. s r.o.  Podrobné 
odůvodnění k jednotlivým převzatým prvkům ÚSES se nachází u každého 
konkrétního prvku, viz kapitola „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
včetně výběru variant“ s výjimkou řešení na území Nové Hutě a Stachy 
nacházejících se na území CHKO a NP Šumava, která tímto materiálem 
nebyla řešena (Nové hutě a Stachy blíže viz následující řádky). 
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taktéž prověřit vymezení ÚSES v regionu 
Dačicko“ 

„požadavek ze zprávy o uplatňování 
k územnímu plánu na aktualizaci hranic prvků 
ÚSES“ na území obce Nové Hutě“ 

Požadavek vzešel ze zrávy o uplatňování ke „starému“ územnímu plánu. 
Jelikož v roce 2018 nabyl účinnosti územní plán nový, který do svého 
řešení zapracoval a upřenil ÚSES vymezený ZÚR JčK a nebyl uplatněn 
žádný podnět, z nějž by bylo zřejmé, že by trval požadavek na aktualizaci 
prvků ÚSES, bylo vyhodnoceno, že potřeba prověření a aktualizace 
pominula.   

„požadavek ze zprávy o uplatňování 
k územnímu plánu na aktualizaci hranic prvků 
ÚSES“ na území obce Stachy“ 

Vymezení nadregionálního biokoridoru NBK 110, pod novým kódem 
NRBK 110, bylo prověřeno a v části procházející oblastí Zadova místně 
upraveno - blíže viz odůvodnění bod 135. 

„požadavek na zmenšení plochy biocentra o 
pozemky užívané pro chov koz“ – RBC 826 

 

Upřesněním  RBC 167 (původně 826) došlo k vynětí plochy biocentra  
o pozemky užívané pro chov koz - vymezení prvků územního systému 
ekologické stability bylo kompletně převzato z „Aktualizace plánu 
územního systému ekologické stability pro Jihočeský kraj“ předaného 
zpracovateli zásad územního rozvoje dne 15. 8. 2019, zpracovaného 
firmou Löw & spol. s r.o.  Podrobné odůvodnění k jednotlivým převzatým 
prvkům ÚSES se nachází u každého konkrétního prvku, viz kapitola 
„Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně výběru variant“.  

„požadavek na aktualizaci hranic prvků 
ÚSES“ na území obce Lčovice 

Skladebné části na k.ú. Lčovice byly zpřesněny, RBK 104 nemá variantní 
řešení - vymezení prvků územního systému ekologické stability bylo 
kompletně převzato z „Aktualizace plánu územního systému ekologické 
stability pro Jihočeský kraj“ předaného zpracovateli zásad územního 
rozvoje dne 15. 8. 2019, zpracovaného firmou Löw & spol. s r.o.  Podrobné 
odůvodnění k jednotlivým převzatým prvkům ÚSES se nachází u každého 
konkrétního prvku, viz kapitola „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
včetně výběru variant“. 

„požadavek na úpravu RBK ÚSES podle plánu 
ÚSES pro celé území ORP Dačice 
rozpracovaného Ing. Wimmerem v r. 2009 - 
tak, aby průběh prvků ÚSES lépe zohledňoval 
skutečné podmínky v území (přírodní, 
případně hranice parcel) a aby byla zajištěna 
návaznost prvků ÚSES mezi  sousedními 
obcemi“ na území obce Báňovice 

Vymezení prvků územního systému ekologické stability bylo kompletně 
převzato z „Aktualizace plánu územního systému ekologické stability pro 
Jihočeský kraj“ předaného zpracovateli zásad územního rozvoje dne  
15. 8. 2019, zpracovaného firmou Löw & spol. s r.o.  Podrobné 
odůvodnění k jednotlivým převzatým prvkům ÚSES se nachází u každého 
konkrétního prvku, viz kapitola „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
včetně výběru variant“. 

„s ohledem na prvky ÚSES (regionální 
biokoridor 4002 Střížovický vrch – Buzičky a 
regionální biocentrum 851 Buzičky, obojí k. ú. 
Míreč) navrhujeme vypuštění jejich 
přítomnosti v k. ú. Míreč. Dále navrhujeme v 
této části jejich upřesnění pouze pro k. ú. 
Buzice (obec Buzice) a k. ú. Vahlovice (obec 
Myštice), neboť do k. ú. Míreč fakticky 
nezasahují.“ 

Vymezení prvků územního systému ekologické stability bylo kompletně 
převzato z „Aktualizace plánu územního systému ekologické stability pro 
Jihočeský kraj“ předaného zpracovateli zásad územního rozvoje dne  
15. 8. 2019, zpracovaného firmou Löw & spol. s r.o.  Podrobné 
odůvodnění k jednotlivým převzatým prvkům ÚSES se nachází u každého 
konkrétního prvku, viz kapitola „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
včetně výběru variant“ - Požadavku nelze vyhovět, AZÚR vymezuje RBC 
81 (dříve 851) v rozšířené podobě k zabezpečení reprezentativnosti 
biochory -4BQ v bioregionu 1.29 Blatenský. 

„prověřit vedení nadregionálního biokoridoru 
NBK 169 na území obce Roudné“ 

Vymezení prvků územního systému ekologické stability bylo kompletně 
převzato z „Aktualizace plánu územního systému ekologické stability pro 
Jihočeský kraj“ předaného zpracovateli zásad územního rozvoje dne  
15. 8. 2019, zpracovaného firmou Löw & spol. s r.o.  Podrobné 
odůvodnění k jednotlivým převzatým prvkům ÚSES se nachází u každého 
konkrétního prvku, viz kapitola „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 
včetně výběru variant“ - Biokoridor s původním kódem NBK 169, nyní  
NRBK 169/1, zasahoval k ploše fotbalového hřiště rozšířením pro vložené 
LBC a o tyto plochy bylo vymezení NRBK redukováno.  
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„prověřit vedení regionálních biokoridorů RBK 
479 a 4002 na území obcí Ponědraž“ 

Vymezení prvků územního systému ekologické stabilty, konkrétně 
regionálního biokoridoru pod novým kódem RBK 136, bylo prověřeno  
a upřesněno – blíže viz odůvodnění bod 190. 

6. téma – Ostatní požadavky 

Požadavek:  Splnění požadavku: 

„u všech nových záměrů, které budou do 
řešení ZÚR vkládány a u všech záměrů, které 
se při aktualizaci budou měnit, bude 
aktualizováno i vyhodnocení vlivů ZÚR na 
udržitelný rozvoj, a to na základě provedeného 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 
vyhodnocení vlivů na lokality soustavy 
NATURA 2000“ 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je zpracováno 
v samostatném dokumentu a je přílohou 4. aktualizace Zásad územního 
rozvoje Jihočeského kraje.  

 „prověřit, případně upravit či vypustit, záměry, 
které kolidují s nově vymezenými limity využití 
území“ 

V rámci prověření střetů nových limitů se záměry obsaženými v zásadách 
územního rozvoje nebo záměry nově navrhovanými v rámci 4. aktualizace 
nebyla zjištěna žádná kolize takového rozsahu, aby vyvolala potřebu 
úpravy či vypuštění nějakého záměru. 

„prověřit vedení dopravních záměrů 
obsažených (či návrhem 4. aktualizace 
vymezených) v Zásadách územního rozvoje 
Jihočeského kraje z hlediska výčtu 
katastrálních území, kterými tyto záměry 
prochází; pro prověření použít aktuální 
katastrální mapy“  

Návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byl 
zpracován za pomoci aktuálních katastrálních map. Všechny záměry 
vymezené v zásadách územního rozvoje v současném znění i záměry 
navrhované v rámci 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje byly konfrontovány s aktuálním zněním katastrálních map ke dni  
14. 04. 2019. Na základě této konfrontace byla v případě potřeby 
upravena textová část zásad územního rozvoje tak, aby odpovídala 
vymezení záměru nad aktuálním stavem katastrálních hranic. 

„v případě schválení nových koncepčních 
materiálů či zákonných předpisů majících 
dopad do obsahu ZÚR, jakožto i v případě 
zjištění nových skutečností (např. vydání 
kolaudačních rozhodnutí, vydání aktualizace 
zásad územního rozvoje sousedních krajů, 
zpracování nových podkladových materiálů, 
zjištění dalších požadavků z průběžné 
aplikace ZÚR), v době rozpracovanosti 4. 
aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje, zapracovat na základě 
pokynu pořizovatele, v němž budou 
vyhodnoceny dopady nových skutečností do 
návrhu ZÚR, tyto nové skutečnosti do 
aktualizace“ 

Viz samostatná tabulka níže  – Výše neuvedené požadavky prověřené na 
základě pokynu pořizovatele (podněty doručené, popř. zjištěné, v období 
od schválení zprávy o uplatňování do doby zpracování návrhu). 

 „v případě nových záborů ZPF dodržet 
ustálenou formu zpracování kapitoly 
„Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení 
na ZPF““ 

Požadavek na zachování ustálené formy zpracování kapitoly 
„Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF““ byl dodržen. 

 „zajistit provázanost celé dokumentace 
(jednotlivých částí textové části návrhu 4. 
aktualizace ZÚR a taktéž textové a grafické 
části) a veškeré změny provedené v rámci 4. 
aktualizace řádně odůvodnit“ 

Požadavek na zajištění provázanosti celé dokumentace (jednotlivých částí 
textové části návrhu 4. aktualizace ZÚR a taktéž textové a grafické části) 
a řádné odůvodnění veškerých změn provedených v rámci 4. aktualizace 
byl dodržen. Mj. z tohoto důvodu byla v návrhu 4. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje doplněna zásada pro územně 
plánovací činnost a rozhodování v území ve všech oblastech řešících 
v ZÚR o nutnost koordinace záměrů, které jsou vůči sobě v překryvu. 
Taktéž z důvodu zachování provázanosti a smysluplnosti dokumentace 
byla upravena kapitola etapizace – více informací k této úpravě viz body 
21., 22., 206., 207. odůvodnění. 
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7. téma - Výše neuvedené požadavky prověřené na základě pokynu pořizovatele (podněty 

doručené, popř. zjištěné, v období od schválení zprávy o uplatňování do doby zpracování 

návrhu): 

Vzhledem ke skutečnosti, že mezi schválením zprávy o uplatňování a vlastním zahájením prací na návrhu 4. aktualizace Zásad 

územního rozvoje Jihočeského kraje vznikl významný časový odstup, byla zpráva o uplatňování doplněna o pokyn pořizovatele 

(což znění zprávy o uplatňování umožňuje a v některých případech přímo vyžaduje). Následující tabulka obsahuje 

vyhodnocení vypořádání požadavků, které byly obsaženy ve zmiňovaném pokynu pořizovatele. 

požadavek splnění 

Oblasti, osy 

Vazba na specifické oblasti okolních 
krajů: SOBk 4 Jemnicko (ZÚR 
Vysočina), N-SOB1 Vranovsko-
Jevišovicko (ZÚR Jihomoravského 
kraje), SON2 Podhůří Šumavy, SON5 
Brdy,  SON9 Plánicko-Nepomucko 
(ZÚR Plzeňského kraje), SOBk1 Brdy-
Rožmitálsko (ZÚR Středočeského kraje) 

Po prověření nebyla shledána potřeba vymezení nových popř. změn 
vymezení stávajících specifických oblastí na území JčK. 

Rozvojové plochy 

Prověřit požadavek Ministerstva 
spravedlnosti na vymezení plochy pro 
výstavbu věznice Všechov 

Pro výstavbu věznice byla vymezena plocha SPV1 s bližším odůvodněním 
uvedeným pod bodem 25.  

Prověřit rozsah vymezení plochy 
asanace A2 zejména s ohledem již 
probíhající rekultivace 

Plocha A2 byla upravena. Podrobné odůvodnění je uvedeno pod bodem 32. 

Prověřit rozsah vymezení plochy PT2 
zejména s ohledem na již probíhající 
těžbu v této ploše 

Plocha PT2 byla kompletně prověřena zejména s ohledem na aktuální 
vyhodnocení zásob těžených surovin a byl upraven její plošný rozsah. Podrobné 
odůvodnění je uvedeno pod bodem 27.  

Prověřit rozsah vymezení plochy PT4 
zejména s ohledem na aktuální potřebu 
těžených surovin 

Plocha PT4 byla kompletně prověřena zejména s ohledem na aktuální 
vyhodnocení zásob těžených surovin a byl upraven její plošný rozsah. Podrobné 
odůvodnění je uvedeno pod bodem 28., 194. 

Prověřit možnost (potřebu) vymezení 
nové plochy pro těžbu Krabonoš 2 
zejména s ohledem na aktuální potřebu 
těžených surovin 

Na základě konzultací s ČGS byla prověřena potřeba těžebních surovin pro celý 
Jihočeský kraj. Z uvedeného prověření vzešla potřeba vymezení nové plochy 
pro těžbu PT9 Krabonoš 2, přičemž její podrobné odůvodnění je uvedeno pod 
bodem 31. Úprava této plochy vyvolala též potřebu úprav koridoru pro vedení 
vodovodu V23, konkrétně úseku V23/1 – blíže viz odůvodnění pod bodem 101.  

Doprava 

Záměr D1 – záměr dálnice D3 - prověřit 
požadavek na rozšíření koridoru pro 
odpočívku  

Koridor pro záměr D1, konkrétně úsek D1/5, v němž je plánováno umístění 
odpočívky Chotýčany, byl upraven – blíže viz bod č. 35. odůvodnění a tabulka 
pro 3. téma. 

Prověřit nutnost vymezení koridoru pro 
umístění odpočívky Předotice na dálnici 
D4 

Pro možnost umístění odpočívky Předotice byl vymezen koridor D4/2 (dálnice 
D4). Blíže viz odůvodnění pod bodem 42. – 43. a tabulka pro 4. téma. 

Přeřadit záměr S3 (tj. D5) ze záměrů 
republikového významu do záměrů 
nadmístního významu 

Koridor pro záměr D5 byl upraven dle zpracovaných podrobnějších podkladů a 
převeden, ze záměrů republikového významu do záměrů nadmístního významu 
podrobně viz bod č. 45. a 54. odůvodnění a tabulka pro 3. téma. 

Záměr D6 (silnice I/19) přeřadit do 
republikových záměrů v úseku Oltyně – 
Tábor – hranice kraje, prověřit 
požadavek obce Drhovice na ponechání 
záměru v původní stopě přes obec 

Koridor pro záměr D6 byl převeden do záměrů republikového významu, 
podrobně viz bod č. 52., 54., 56., 57. odůvodnění. Požadavku obce Drhovice 
nebylo vyhověno, neboť silnice I/19 je tahem republikového významu u kterého 
je veřejným zájmem zajištění plynulosti dopravy a eliminace dopadů jejich 
negativních vlivů na obyvatelstvo, obslužnost území lze řešit v navazujících 
stupních dokumentace  

Prověřit požadavek na vymezení 
koridoru pro silnici I/20 – Češňovice – 
Písek (záměr D7) 

Koridor byl prověřen dle zpracované studie a převeden v nezměněné územní 
stopě mezi republikové záměry (vyjma úseků D7/7 a D7/8), podrobně viz bod č. 
52., 58. – 61. odůvodnění a tabulka pro 1. téma. 

Prověřit nutnost rozšíření koridoru pro 
umístění záměru D7/7.2 (silnice I/20) 

Pro možnost realizace záměru D7/7.2 (zejména významných úprav stávající 
křižovatky) byl předmětný koridor upraven. Blíže viz odůvodnění pod bodem  
č. 60. 
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Prověřit potřebu úprav koridoru pro 
obchvat Kardašovy Řečice D9/2 (na 
silnici I/23) z důvodu předání nového 
podkladu pro vedení tohoto obchvatu 

Koridor pro záměr D9/2, konkrétně úsek D9/2.3, byl upraven, podrobně viz bod 
č. 62. odůvodnění. 

Prověřit požadavek na přemístění nebo 
vypuštění záměru D9/6 - obchvatu obce 
Olešná (silnice I/23) 

Koridor byl na základě požadavku oprávněného investora ponechán beze 
změny, případné změny je možné provést až po aktualizaci studie prověření 
trasy. Pouze byl přeřazen jako úsek záměru D91 – více viz bod č. 52., 63. a 
tabulka pro 1. téma. 

Záměr D11 (silnice I/29) přeřadit do 
republikových záměrů v úseku Písek – 
Oltyně 

Koridor pro záměr D11 byl v příslušných úsecích převeden do záměrů 
republikového významu, podrobně viz bod č. 52., 65. – 67. odůvodnění a 
tabulka pro 1. téma. 

Požadavek prověřit dopravní řešení 
v obci Lásenice (silnice I/34, záměr D12) 

Trasa není ze strany oprávněného investora prověřena, do doby prověření bude 
ponechána v zásadách územního rozvoje územní rezerva D/B - více viz bod č. 
52. odůvodnění a tabulka pro 1. téma. 

Prověřit potřebu úprav koridoru pro 
obchvat Přísečná D13/2 z důvodu 
předání nového podkladu pro vedení 
tohoto obchvatu 

Koridor pro záměr D13/2 byl upraven, podrobně viz bod č. 69 odůvodnění. 

Prověřit nové vymezení úseků železnice 
D14 z důvodu potřeby budoucí realizace 
úprav na této železnici, vyvoláno 
potřebou koordinace se záměrem 
dálnice D3 

K záměru D14 byly doplněny tři nové úseky – D14/4, D14/5 a D14/6 – více viz 
bod č. 46. – 48. odůvodnění. 

Prověřit stav a význam záměru D15 po 
vypuštění z PUR  

Záměr byl přeřazen ze záměru republikového významu do záměrů nadmístního 
(regionálního) významu – více viz bod č. 49., 72. odůvodnění a tabulka pro 1. 
téma. 

Dle dokončené studie „Vyhledávací 
studie infrastruktury vodních cest“ 
prověřit potřebu úprav záměru D18 

Rozsah koridoru D18 byl prověřen dle „Vyhledávací studie infrastruktury 
vodních cest“, 2017, zpracovatel Sweco Hydroprojekt a. s., objednatel ČR – 
Ředitelství vodních cest. Jelikož jeho vymezení nebylo v dostatečném rozsahu, 
který by zahrnoval též „těleso průplavu“ dle vyhledávací studie, byl koridor D18 
upraven (rozšířen). Blíže viz bod 50. odůvodnění a tabulka pro 1. téma  

Prověřit stav a význam záměru D19 VLC 
České Budějovice po vypuštění z PUR   

Záměr byl přeřazen ze záměru republikového významu do záměrů nadmístního 
(regionálního) významu – více viz bod č. 51., 74. odůvodnění a tabulka pro 1. 
téma. 

Prověřit stav a význam záměru D20 – 
letiště - po vypuštění z PUR  

Záměr byl vymezen jako stav v koordinačním výkrese významu – více viz bod 
č. 51. odůvodnění a tabulka pro 1. téma. 

 Prověřit vymezení záměru D31/2 
„Silnice II/141, úsek Těšovice – 
Prachatice“ s ohledem na vyhlášení 
nemovité kulturní památky.  

Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 23. 1. 2018 (nabytí právní moci 13. 2. 
2018) nebyl rodinný dům Johanna Nepomuka Krále prohlášen za kulturní 
památku. Z tohoto důvodu je není nutné v zásadách územního rozvoje měnit. 
Blíže viz tabulka pro 3. téma. 

Prověřit záměr D35/3  - přeložka 
Němčice z hlediska jeho realizace 

Záměr byl vypuštěn, na stavbu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Blíže viz 78., 
79. odůvodnění. 

Prověřit možnost vymezení nového 
úseku silnice II/145 u obce Vitějovice 

Pro nový úsek silnice II/145 byl vymezen koridor s kódem D35/6 – více viz 
odůvodnění bod č. 80. 

Prověřit nutnost vymezení koridoru 
D37/? z důvodu umožnění realizace 
obchvatu hráze rybníka Mnichovec 
(silnice II/147) 

Nebyl vymezen nový koridor pro realizace obchvatu hráze rybníka Mnichovec, 
neboť v předmětném území je již vymezen koridor D37/1, v rámci nějž je možno 
zmíněný obchvat realizovat 

Prověřit požadavek na vymezení jižního 
obchvatu obce Dolní Bukovsko (záměr 
D37/5 na silnici II/147) 

Záměr byl prověřen a do návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje zanesen ve 3 variantách – více viz odůvodnění bod č. 82.  

Prověřit potřebu úprav záměru D38/2 
z pohledu nových podkladových 
materiálů (silnice II/151 a II/408) 

Uvedený záměr byl vymezen variantně – více viz bod č. 84. odůvodnění. 

Prověřit možnost vymezení nové 
homogenizace jako záměr D40/? jako 
silnici napojující jad. elektrárnu Temelín 
(silnice II/138) 

Z důvodu zajištění řádného dopravního napojení plochy KP38 Temelín 
(naplnění atributu uvedeného pod bodem (20b) písm. b. ZÚR) byl vymezen nový 
záměr D40/4 s bližším odůvodněním uvedeným pod bodem 87.  

Prověřit potřebu úpravy textu u záměru 
D45/3 (silnice II/159) ve smyslu záměny 

U záměru D45/3 byla provedena úprava textu s bližším odůvodněním uvedeným 
pod bodem č. 90.  
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slov „nová křižovatka“ za „úpravy 
stávající křižovatky“ 

Prověřit možnost vypuštění koridoru 
D54 z důvodu vydání kolaudačního 
rozhodnutí 

Pro stavbu s názvem „Silnice II/409 – dálniční přivaděč Planá nad Lužnicí“ 
vedenou v ZÚR pod kódem D54 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. 
Stavba je tedy již kompletně zrealizována a není účelné pro ni nadále 
zachovávat koridor v zásadách územního rozvoje. Více viz bod 91. 

Prověřit potřebu úpravy textu u záměru 
D56/2 ve smyslu jednoznačnosti popisu 
trasy 

U záměru D56/2 byla provedena úprava textu s bližším odůvodněním uvedeným 
pod bodem č. 92. 

Prověřit možnost vypuštění části 
koridoru D63/2 z důvodu vydání 
kolaudačního rozhodnutí 

Pro stavbu s názvem „Zanádražní komunikace“ vedenou v ZÚR pod kódem 
D63/2 byly na několik jejích částí vydány kolaudační souhlasy s užíváním 
stavby. Stavba je v těchto částech tedy již kompletně zrealizována a není účelné 
pro ni nadále zachovávat koridor v zásadách územního rozvoje.   Více viz bod 
č. 93., 94. odůvodnění  

Požadavek prověřit zda pro záměr 
D65/1 nelze využít prostor 
nevyužívaného skladu v obci Nová Pec 

Prověřeno, je již zpracovaná DUR, proto bylo ponecháno stávající vymezení. 
Blíže viz tabulka pro 3. téma. 

Opravit špatný odkaz u záměru D65/2 
(chybně uvedeno písmeno v odkazu)  

U záměru D65/2 byla provedena úprava textu s bližším odůvodněním uvedeným 
pod bodem č. 95. 

Z důvodu užití nesprávné terminologie 
upravit název záměru D67 železnice 
Písek - Březnice 

U záměru D67 byla provedena úprava textu s bližším odůvodněním uvedeným 
pod bodem č. 96. 

Prověřit možnost zúžení koridoru u 
záměru D84 – propojení silnic I/24 a B41 

Prověřeno, záměr trvá, případné dílčí zpřesnění koridoru je možné provést 
v územním plánu, v měřítku zásad územního rozvoje je zúžení problematické. 
Více viz tabulka pro 5. téma.  

Prověřit požadavek na vypuštění 
koridoru u záměru D84 – propojení silnic 
I/24 a B41 

Prověřeno, záměr trvá, případné dílčí zpřesnění koridoru je možné provést 
v územním plánu. Více viz tabulka pro 5. téma. 

Prověřit potřebu vymezení nových 
dopravních záměrů pro zlepšení 
průjezdnosti v trase ČB – Jindřichův 
Hradec – Třebíč – D1 

Projektant prověřil potřebu vymezení nových dopravních záměrů na území 
Jihočeského kraje a konstatoval, že v částech tohoto významného dopravního 
tahu jsou pro veškeré úseky komunikací, které neodpovídající svým stavem 
potřebám tohoto významného dopravního tahu, již zásadami územního rozvoje 
v platném znění navrženy koridory pro přeložky či obchvaty, případně územní 
rezervy pro prověření jejich budoucího vedení. Jedná se zejména o dopravní 
záměry vedené v ZÚR JČK pod těmito kódy: D12/1, D12/4.1, D12/4.2, D12/5, 
D9/5, D9/6, D9/8, D/B. Do 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje promítnut jako množina záměrů pod kódem D91. Více viz odůvodnění bod 
č. 52., 63., 68. a tabulka pro 1. téma. 

Prověřit možnost vymezení koridoru pro 
převedení dopravy od dálnice D3 do 
oblasti Lipenska (silnice Dolní Dvořiště – 
Lipno) 

Pro převedení dopravy od dálnice D3 do oblasti Lipenska byl vymezen koridor 
s kódem D90 – více viz odůvodnění bod č. 98. 

Prověřit možnost vymezení nového 
záměru pro vedení silnice Vráto – Dobrá 
Voda – České Budějovice 

Jelikož prověřovaný záměr nenaplňuje žádný z požadavků (atributů 
nadmístnosti) stanovených v odst. (20a) či (20b) Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje (ve znění navrhovaném 4. aktualizací ZÚR), nebyl pro tento 
požadavek v návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
vymezen žádný koridor.  

Prověřit možnost vymezení nového 
záměru pro vedení silnice v trase Milada 
Horáková – Litvínovická – Papírenská 
(České Budějovice) 

Jelikož prověřovaný záměr nenaplňuje žádný z požadavků (atributů 
nadmístnosti) stanovených v odst. (20a) či (20b) Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje (ve znění navrhovaném 4. aktualizací ZÚR), nebyl pro tento 
požadavek v návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
vymezen žádný koridor. 

Prověřit požadavek na řešení obchvatu 
na silnici II/151 v obci Markvarec a 
Lipolec 

Záměr nebyl řešen, obchvat není prověřen a komunikace nemá takový dopravní 
význam, který by odůvodňoval řešení problému. 

Požadavek obchvat obce Blatná na 
silnici II/173 řešit v ZÚR 

Jelikož prověřovaný záměr nenaplňuje žádný z požadavků (atributů 
nadmístnosti) stanovených v odst. (20a) či (20b) Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje (ve znění navrhovaném 4. aktualizací ZÚR), nebyl pro tento 
požadavek v návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
vymezen žádný koridor. 
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Prověřit požadavek na řešení dopravní 
sítě regionu Milevsko 

Nebyla shledána potřeba doplnění dopravní sítě, žádný z připravovaných 
záměrů v ORP Milevsko nenaplňuje atributy stanovené v odst. (20a) či (20b) 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a lze je řešit na úrovni územních 
plánů obcí. 

Prověřit vymezení záměru kapacitní 
silnice S13 (Plzeň) – D5 – Nepomuk – 
Blatná – Písek – Vodňany – České 
Budějovice 
 

Vymezeno jako záměr D89, trasa A – více viz odůvodnění bod 52., 58., 59., 97., 
207. 

Záměr kapacitní silnice S13 Písek – 
Tábor – D3 – Pelhřimov – D1 
 

Vymezeno jako záměr D89, trasa B – více viz odůvodnění bod 52., 55. – 57., 
65., 66. 

Prověřit možnost vymezení obchvatu 
obce II/151 – obchvat Kunžak 

Neřešeno, nenaplňuje atribut nadmístního významu – vce viz tabulka pro 2.a 3. 
téma. 

Pokud je navrženo variantní řešení, 
trasu nyní obsaženou v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje 
zapracovat jako jednu z variant 

Splněno. 

Prověřit část záměru dálnice D3  článku 
(98), která je v grafické části PÚR 
uvedena jako stav 

Prověřeno, nebylo zjištěno, že by část vedená v PÚR jako stav byla 
zkolaudována, proto ponechán současný stav dle ZUR JčK. 

Voda 

Zaměnit pojem „protipovodňová 
ochrana“ pojmem „povodňová ochrana“  

V kapitole Protipovodňová opatření byla provedena požadovaná úprava textu 
s bližším odůvodněním uvedeným pod bodem č. 106. 

Prověřit možnost vypuštění koridoru V1 
z důvodu vydání kolaudačního 
rozhodnutí 

Na stavbu „Zásobování obcí severního Písecka, I. etapa – Mirotice“ vedenou 
v ZÚR pod kódem V1 byl vydán kolaudační souhlas MěÚ Písek, dne 2. 6. 2014, 
pod č. j. ZP01/2014/16872/3/NC. Stavba je tedy již kompletně zrealizována a 
není účelné pro ni nadále zachovávat koridor v zásadách územního rozvoje, 
proto byl v rozsahu její kolaudace koridor ze zásad vypuštěn. Více viz bod 100. 

Prověřit možnost vypuštění koridoru 
V23/2 z důvodu vydání kolaudačního 
rozhodnutí 

Na stavbu „Zásobení Třeboňska pitnou vodou I. etapa-Lomnicko“ vedenou 
v ZÚR pod kódem V23/2 byl vydán kolaudační souhlas MěÚ Třeboň, odborem 
životního prostředí, dne 23. 3. 2009 pod č. j ŽP652/2009-152Pa. Stavba je tedy 
již kompletně zrealizována a není účelné pro ni nadále zachovávat koridor 
v zásadách územního rozvoje, proto byl v rozsahu její kolaudace koridor ze 
zásad vypuštěn.  Více viz bod č. 102., 103. odůvodnění. 

Prověřit možnost úpravy trasy vodovodu 
V23, úsek V23/1, ve vazbě na vymezení 
plochy těžby Krabonoš2 

Trasa byla upravena mimo vymezenou plochu těžby, více viz bod č. 101. 
odůvodnění. 

Prověřit možnost vymezení koridoru pro 
realizaci vodovodu pro zásobování 
Vožicka 

Jelikož prověřovaný záměr nenaplňuje žádný z požadavků (atributů 
nadmístnosti) stanovených v odst. (23a) Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje, záměr není zařazen mezi páteřní sítě vodovodů na území Jihočeského 
kraje dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ČR, ani není jako páteřní řád 
označen v jiném koncepčním dokumentu zpracovaném pro území JčK a není 
dostatečným způsobem prověřen, nebyl pro tento požadavek v návrhu  
4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vymezen žádný 
koridor. 

Prověřit potřebu doplnění základních 
zásad využití území LAPV dle 
zpracovaného generelu 

Projektant prověřil znění základních zásad pro využití území LAPV v generelu  
a dospěl k závěru, že je vhodné do ZÚR JČK doplnit poznámku pod čarou lépe 
vysvětlující možnosti využití území vymezeného pro LAPV, blíže viz odůvodnění 
pod bodem č. 201. 

Elektro  

Prověřit možnost vypuštění koridoru 
Ee2 z důvodu vydání kolaudačního 
rozhodnutí 

Pro stavbu s názvem „VVN 110kV Tábor – Dolní Hořice“ vedenou v ZÚR pod 
kódem Ee2 byl dne 23. září 2016 pod číslem jednacím MECH – 1208/2016-
SÚ/ST/11 vydán kolaudační souhlas. Stavba je tedy již kompletně zrealizována 
a není účelné pro ni nadále zachovávat koridor v zásadách územního rozvoje. 
Více viz bod č. 113. odůvodnění 

Prověřit potřebu úpravy trasy a 
případného prodloužení záměru Ee6 

Koridor pro záměr Ee6 byl prodloužen a byla upravena jeho trasa, podrobně viz 
bod č. 114. odůvodnění. 
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Prověřit potřebu úpravy trasy a 
případného prodloužení záměru Ee8 

Koridor pro záměr Ee8 byl prodloužen a byla upravena jeho trasa, podrobně viz 
bod č. 115. odůvodnění. 

Prověřit potřebu úpravy trasy a 
případného prodloužení záměru Ee39. 

Koridor pro záměr Ee39 byl vypuštěn, podrobně viz bod č. 117. odůvodnění. 

Vzhledem ke splnění úkolu MV 
týkajícího se záměru E20 vymezit 
koridor pro tento záměr v ZÚR a 
společně s tím prověřit možnosti 
napojení jednotlivých záměrů do 
rozvodny Kočín 

Koridor pro záměr E20 z PÚR je v rámci 4. aktualizace ZÚR JČK vymezen pod 
kódy Ee40 a Ee41, přičemž záměr Ee40 je vymezen variantním řešením 
(lokalita Kolence); podkladem pro vymezení byla územně technická studie 
„V433 – zdvojení vedení Dasný - Slavětice“, ČEPS Invest, a. s. Bližší 
odůvodnění záměru pod bodem 111. odůvodnění. 
Pro zaústění/vyvedení výkonu z rozvodny Kočín byla nově vymezena plocha 
Ee42 – blíže viz bod 111. odůvodnění. 

Pokud je navrženo variantní řešení, 
trasu nyní obsaženou v Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje 
zapracovat jako jednu z variant 

Splněno. 

Plyn  

Prověřit možnost vypuštění popř. úpravy 
trasy Ep7 mimo zastavěné území nebo 
možnost vedení Ep7 dle návrhu 
v územním plánu Ševětín.  

Projektant prověřil vymezený koridoru a možnost jeho úpravy, kterou na základě 
provedeného prověření upravil – blíže viz bod 121. odůvodnění.  

Prověřit požadavek na úpravu koridoru 
Ep10 v k.ú. Dobrčkov a Ktiš mimo 
zastavěné území a zastavitelné plochy 

Byla upravena trasa koridoru dle výsledku hodnocení vlivu záměru na životní 
prostředí (EIA), podrobně viz bod č. 120. odůvodnění 

Prověřit požadavek na propojení Ep/G a 
Ep/26 a na úpravu trasy koridoru 

Byla prodloužena územní rezerva, úprava trasy provedena nebyla, podrobně viz 
bod č. 199. odůvodnění  

USES  

Žádost o změnu ve vymezní ÚSES 
v obci Branišov u Dubného – přeložení 
LBC 1785 a RBK0 mimo pozemky parc. 
č. 513/4, 658/2, 522, 530 

Vymezení prvků územního systému ekologické stability bylo kompletně 
převzato z „Aktualizace plánu územního systému ekologické stability pro 
Jihočeský kraj“ předaného zpracovateli zásad územního rozvoje dne  
15. 8. 2019, zpracovaného firmou Löw & spol. s r.o.  Podrobné odůvodnění 
k jednotlivým převzatým prvkům ÚSES se nachází u každého konkrétního 
prvku, viz kapitola „Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně výběru 
variant“ – vymezení biokoridoru s původním kódem RBK 0, nyní  RBK 185, bylo 
upraveno, blíže viz bod č. 190. odůvodnění 

Žádost společnosti Rataj o změnu ve 
vymezní ÚSES v obci Doubravice 

Po posouzení podnětu bylo konstatováno, že není důvod ke změně vymezení 
NBK 117. NBK je vymezen věcně správně přes lesní komplex, posun by 
znamenal jeho vymezení ve volné krajině a dvojí křížení s komunikací a tím, 
snížení jeho funkčnosti. Vymezení NBK, stejně jako vymezení ploch pro výrobu 
společnosti Rataj je zpřesněno v ÚP obce, je dohodnuto s dotčenými orgány  
a nijak neomezuje provoz areálu. 

Nevhodné parametry a umístění 
NBK113 na území obce Strakonice 

Problém byl prověřen a vymezení ÚSES na území celého kraje bylo upraveno 
na základě zpracované „Aktualizace plánu ÚSES pro Jihočeský kraj“. 

10. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍCH SE ROZVOJE ÚZEMÍ STÁTU, KTERÉ NEJSOU OBSAŽENY 
V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ  

Ve 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje jsou vymezeny záměry týkající se rozvoje území státu, které 

nejsou obsaženy v Politice územního rozvoje ČR, ve znění její 1. aktualizace. Jedná se o vymezení plochy pro umístění 

věznice Všechov. Více viz bod č. 25. odůvodnění.  

11. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH 

Kapitola bude postupně doplňována a upravována dle stavu projednání 

12. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK   

Kapitola bude postupně doplňována a upravována dle stavu projednání 
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13. KVALIFIKOVANÝ ODHAD ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU PRO PLOCHY A KORIDORY REPUBLIKOVÉHO A NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU   

a) Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (ZPF) 

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské 
půdy do BPEJ a do stupňů přednosti v ochraně 

 Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (dále též jen „ZPF“) bylo provedeno obdobným způsobem jako u původních Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Vyhodnocení 
záborů ZPF bylo provedeno zejména s ohledem na I. a II. třídu ochrany ZPF. Výpočet odnětí ZPF v tabulkách je proveden v rozsahu I. a II. třídy, přičemž v následujících bodech je 
uveden vždy odborný odhad skutečného, resp. potřebného záboru ZPF. 

 Pro koridory dopravní infrastruktury je proveden kvalifikovaný odhad budoucího záboru ve formě následující tabulky záboru ZPF, přičemž navržená šířka záboru byla na základě 
odborného odhadu stanovena pro stavbu dálnice na 30m, pro rychlostní silnici 26m, pro vícepruhové komunikace 20m, pro silnice I. třídy 16m, pro silnice II. třídy 14m, pro silnice III. 
třídy 10m, pro celostátní a regionální železnice 12m, pro zdvoukolejnění trati 8m, pro těleso IV. tranzitního železničního koridoru 16m a pro Šumavské elektrické dráhy (systém tram-
train) 8m.  

 Záměry, které byly vyhodnoceny v původních Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje, jsou v tabulkách označeny šedě (vypouštěný záměr) a žlutě (měněný záměr). Nově 
navrhované záměry 4. aktualizací Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje jsou v tabulkách označeny červeně. Společně s tabulkami, v nichž jsou vyhodnoceny zábory ZPF  
u jednotlivých záměrů, byly zpracovány rozdílové tabulky, ze kterých vyplývá, zda ve sledovaných oblastech v rámci 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje došlo 
k úbytku či nárůstu záboru ZPF. 

 Vyhodnocení záborů bylo provedeno v měřítku pro vydání 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, tedy v měřítku 1: 100 000, s využitím údaje o území sledovaného 
jevu č. 41 (bonitovaná půdně ekologická jednotka) části a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., jehož poskytovatelem je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Konkrétní 
plocha pro vynětí ze ZPF musí být určena až v rámci pořízení územního plánu v podrobnosti katastrální mapy. 

LEGENDA BAREVNÉHO OZNAČENÍ ZÁMĚRŮ 

ZÁMĚR VYPUŠTĚNÝ NOVÝ ZÁMĚR MĚNĚNÝ ZÁMĚR 

 

VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF PRO ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Kód plochy Název plochy Celková výměra 
plochy (ha) 

Dokumentace Z toho zábor ZPF (ha) 
změny záměrů 
v 4. aktualizaci 

ZÚR JČK 
MAJÍCÍ vliv na 

zábor ZPF 

změny záměrů 
v 4. aktualizaci 

ZÚR JČK 
NEMAJÍCÍ 

vliv na zábor 
ZPF 

celkem I. třída II. třída ostatní 

KP38 Temelín – 
dostavba ETE 

124,12 ZÚR před 4. akt 121,94 0 20,77 101,17 změna ve 
vymezení  125,33 4. aktualizace 125,34 0 20,95 104,39 

 rozdíl +3,4 0 +0,18 +3,22 

„KP“ rozdíly v záboru celkem    +3,4 0 +0,18 +3,22   
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PT2 Čavyně 102,9 ZÚR před 4. akt 102,9 18,5 35,8 48,32 
změna ve 
vymezení 

 155,74 4. aktualizace 155,7 30,47 86,86 38,37 

 rozdíl +52,8 +11,97 +51,06 -9,95 

PT4 Dráchov 14,89 ZÚR před 4. akt 4,44 4,32 0,00 0,00 
změna ve 
vymezení 

 97,29 4. aktualizace 54,19 22,23 8,20 23,76 

 rozdíl +49,75 +17,91 +8,2 +23,76 

PT5 Veselí nad 
Lužnicí - Jatky 

16,42 
4. aktualizace +13,74 0,00 0,00 +13,74 nový záměr  

PT7 Veselí nad 
Lužnicí -Vlkov - 
Horusice 

147,00 4. aktualizace 
+54,41 +4,91 +40,24 +9,26 nový záměr  

PT8 Krabonoš 32,88 4. aktualizace +6,83 0,00 +1,43 +5,40 nový záměr  

PT9 Krabonoš 2 75,22 4. aktualizace +47,07 0,00 0,00 +47,07 nový záměr  

„PT“ rozdíly v záboru celkem   +224,6 +34,79 +100,93 +89,28   

D20 Letiště České 
Budějovice 

515,86 ZÚR před 4. akt 227,78 17,87 0 209,91  vypuštěno 
(záměr byl 
realizován) 

realizací záměru 
nedochází úbytku 

záboru  ZPF, 
území je stavbou 
reálně zastavěno, 
proto se zábory 

oproti původnímu 
vyhodnocení 

nemění 

„D“ rozdíly v záboru celkem   0 0 0 0   

SPV1 Věznice Všechov 40,83 4. aktualizace 40,68 6,63 34,05 0,00 nový záměr  

„SPV“ rozdíly v záboru celkem   +40,68 +6,63 +34,05 0,00   

Ee41 Rozšíření 
stávající 
elektrické stanice 
Dasný 

4,26 4. aktualizace +4,24 0 0 +4,24 nový záměr  

„Ee“ (plochy) rozdíly v záboru celkem   +4,24 0 0 +4,24   
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VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF V KORIDORECH DOPRAVNÍCH STAVEB 

Kód plochy Název záměru   
změna záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK  

MAJÍCÍ vliv na zábor ZPF 

změna záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK 
NEMAJÍCÍ vliv na zábor ZPF 

 
Poznámky 

Zábor (ha) + nárůst / - úbytek Zábor (ha) + nárůst / - úbytek 

Celkem I. třída II. třída ostatní Celkem I. třída 
II. 

třída 
ostatní 

D1 Dálnice D3  před 4. akt. 193,83 25,39 29,66 138,78 

- 

úprava úseku D1/5, nové úseky 
D1/7, D1/8, D1/9 - nárůst záboru 

pouze v rozsahu nárůstu šíře 
koridoru pro odborný odhad 
záboru z 26m  pro rychlostní 

komunikaci na 30 m pro dálnici, 
úprava úseku D1/5 nemá vliv na 

zábor ZPF 

4. akt. +8,34 +2,24 +1,09 +5,01 

po 4. akt. 
266,26 52,38 37,55 176,34 

D2 Rychlostní silnice R3  před 4. akt. 

- 

64,09 24,75 6,80 32,55 záměr přeřazen pod záměr D1 
(reálně se nejedná o úbytek 

záboru ZPF, záměr byl pouze 
zařazen pod jiný kód) 

po 4. akt. 0 

D4 Rychlostní silnice R4  před 4. akt. 41,2 4,44 5,24 31,52 

- nový úsek D4/2 4. akt. +8,58 +1,07 +0,85 +6,66 

po 4. akt. 49,78 5,51 6,09 38,18 

D5 Silnice I/4  před 4. akt. 63,14 8,65 14,75 39,732 

- 
změna vymezení u úseků D5/3 

a D5/4 
4. akt. +0,47 0 0 +0,47 

po 4. akt. 63,61 8,65 14,75 40,202 

D6 Silnice I/19  před 4. akt. 

- 

49,14 22,88 11,28 14,99 úseky D6/7, D6/8, D6/9, D6/11, 
D6/12 přeřazeny pod záměr 
D89 - nový zábor tato změna 

nevyvolává, protože úseky D6/7, 
D6/8, D6/9, D6/11 a D6/12 jsou 
pouze přesunuté ze záměru D6, 

pro nějž byl zábor proveden 
v předchozích verzích ZÚR, do 

záměru D89 

po 4. akt 

14,73 3,95 2,3 8,48 

D7 Silnice I/20  před 4. akt. 
89,54 9,39 15,60 64,56 - 

změna ve vymezení úseku 
D7/7.2 (má vliv na zábor ZPF) 
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4. akt. 

+0,35 0 0 +0,35  

úseky D7/1, D7/4, D7/5, D7/6 
přeřazeny pod záměr D89 

(nemá vliv na zábor, stejně jako 
D6) 

po 4. akt. 9,08 2,07 0,38 6,63   

D9 Silnice I/23  
před 4. akt. 32,20 10,53 2,48 19,19 

- 

změna ve vymezení úseku 
D9/2.3 (má vliv na zábor ZPF) 

4. akt. +0,19 0 0 +0,19 úseky D9/5, D9/6 a D9/8 
přeřazeny pod záměr D91 

(nemá vliv na zábor, stejně jako 
u záměrů D6 a D7) 

po 4. akt. 19,43 5,36 1,04 13,03 

D11 Silnice I/29  před 4. akt. 

- 

50,07 5,17 14,52 30,38 úseky D11/3, D11/4, D11/5, 
D11/7, D11/8, D11/9, D11/10, 
D11/12 přeřazeny pod záměr 
D89 (tato změna nemá reálný 
vliv na zábor ZPF, uvedené 
úseky byly pouze převedeny 

pod jiný záměr) 

po 4. akt 12,1 0 4,15 7,95 

D12 Silnice I/34  před 4. akt. 
- 

35,53 3,21 3,35 28,97 záměr přeřazen pod záměr D91 
(změna nemá reálný dopad na 

zábor ZPF) po 4. akt 0 

D13 Silnice I/39  před 4. akt. 25,35 6,33 1,29 17,73 

- 
úprava úseku D13/2 a nový 

úsek D13/6 
4. akt. +3,65 +1,58 +0,14 +1,93 

po 4. akt. 29 7,91 1,43 19,66 

D14 Železnice  
Plzeň – České Budějovice  

před 4. akt. 42,24 6,37 4,94 30,93 

- nové úseky D14/4, D14/5, D14/6 4. akt. +15,98 0 +3,03 +12,95 

po 4. akt. 58,22 6,37 7,97 43,88 

D17 Železniční trať  
Slavonice – Fratres 

před 4. akt. 2,05 0,44 1,10 0,51 

 vypuštěno 4. akt. -2,05 -0,44 -1,10 -0,51 

po 4. akt. 0 



229 
 

D18 Vltavská vodní cesta 

- - - 

úprava vymezení úseku D18/2  
(Záměr není možné v tomto 

stupni územně plánovací 
dokumentace blíže specifikovat 

a nelze tudíž provést 
kvalifikovaný odhad záboru 

ZPF. Řádné vyhodnocení odnětí 
ZPF pro tento záměr bude 
provedeno v navazujících 

územně plánovacích 
dokumentacích.) 

D27 Silnice II/128 před 4. akt. 5,85 3,20 0,27 2,39 

 nový úsek D27/3 4. akt. +4,28 +0,93 +0,88 +2,48 

po 4. akt. 10,13 4,13 1,15 4,87 

D35 Silnice II/145  před 4. akt. 7,44 0,86 0,67 5,91 

- 

nové úseky D35/4, D35/5, D35/6 
4. akt. +5,31 +0,44 0 +4,87 

po 4. akt. 12,75 1,3 0,67 10,78 

vypuštěn úsek D35/3 z důvodu 
jeho realizace, realizací úseku 
nedochází úbytku záboru  ZPF, 

území je stavbou reálně 
zastavěno, proto se zábory 

oproti původnímu vyhodnocení 
nemění 

D37 – 
s variantou 
úseku 
D37/5a 

Silnice II/147  před 4. akt. 16,08 2,07 3,62 10,4 

- variantní řešení 4. akt. -0,39 -2,07 +8,96 -7,29 

po 4. akt. 15,69 0 12,58 3,11 

D37 – 
s variantou 
úseku 
D37/5b 

Silnice II/147 před 4. akt. 16,08 2,07 3,62 10,4 

- variantní řešení 4. akt. -2,32 -2,07 7,11 -7,37 

po 4. akt. 13,76 0 10,73 3,03 

D37 – 
s variantou 
úseku 
D37/5c 

Silnice II/147 
před 4. akt. 16,08 2,07 3,62 10,4 

- 
variantní řešení (stejné jako 

před 4. akt.) 
4. akt. 0 0 0 0 

po 4. akt. 16,08 2,07 3,62 10,4 

D38 jako 
varianta 
D38/2a 

Silnice II/151 před 4. akt. 7,32 2,41 2,78 1,84 

 variantní řešení 4. akt. 1,01 0,26 -0,25 1,29 

po 4. akt. 8,33 2,67 2,53 3,13 
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D38 jako 
varianta 
D38/2b 

Silnice II/151 před 4. akt. 7,32 2,41 2,78 1,84 

 
variantní řešení (stejné jako 

před 4. akt.) 
4. akt. 0 0 0 0 

po 4. akt. 7,32 2,41 2,78 1,84 

D40 Silnice II/138   před 4. akt. 4,7 0 0,17 4,53 

 nový úsek D40/4 4. akt. +4,61 0 +0,68 +3,93 

po 4. akt. 9,31 0 0,85 8,46 

D54 Silnice II/409   

- 3,04 1,31 0 1,73 

vypuštěno (tento záměr byl 
zrealizován) realizací záměru 

nedochází úbytku záboru  ZPF, 
území je stavbou reálně 

zastavěno, proto se zábory 
oproti původnímu vyhodnocení 

nemění 

D63 Dopravní skelet města České 
Budějovice  

 

- 20,43 6,4 0 14,03 

změna vymezení úseku D63/2 
(část tohoto úseku je 

zrealizovaná) – realizací záměru 
nedochází úbytku záboru  ZPF, 

území je stavbou reálně 
zastavěno, proto se zábory 

oproti původnímu vyhodnocení 
nemění 

D89 Převedení dopravního zatížení mezi 
Plzeňským krajem, Jihočeským krajem 
a Krajem Vysočina 

 
- 153,21 31,42 34,57 87,22 

nový záměr (záměr tvořen 
úseky, pro něž byl již proveden 

zábor ZPF) 

D90 Silnice II/163 před 4. akt. 0 0 0 0 

- nový záměr 4. akt. +4,41 +0,13 0 +4,28 

po 4. akt. 4,41 0,13 0 4,28 

D91 Zlepšení průjezdnosti silnice České 
Budějovice – Jindřichův Hradec – 
Třebíč – D1 

 
- 48,49 8,38 4,79 35,32 

nový záměr (záměr tvořen 
úseky, pro něž byl již proveden 

zábor ZPF) 

„D“ koridory rozdíly v záboru celkem*  +54,13 +5,95 +5,57 +42,61   

*Do změn záboru nejsou započítány změny související se záměry D37 a D38. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměry s variantním řešením, jejich zábory budou do celkových výpočtů zahrnuty 

až po výběru variant. 
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b) Vyhodnocení záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

 Pro koridory dopravní infrastruktury je proveden kvalifikovaný odhad budoucího záboru ve formě předpokládaného záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále též jen „PUPFL“), 
přičemž navržená šířka záboru se stanovuje pro stavbu dálnice 30m, pro rychlostní silnici 26 m, pro vícepruhové komunikace 20m, pro silnice I. třídy 16m, pro silnice II. třídy 14m, pro 
silnice III. třídy 10m, pro regionální železnice 12m, pro zdvoukolejnění trati 8m, pro IV. tranzitní železniční koridor 16m, pro Šumavské elektrické dráhy (systém tram-train) 8m. 

 Pro koridory vodovodních řadů se navržená šířka záboru stanovuje na 8m.  

 Pro koridory a plochy staveb pro zásobování elektrickou energií je proveden kvalifikovaný odhad budoucího záboru ve formě předpokládaného záboru PUPFL, přičemž navržená šířka 
záboru se stanovuje pro vedení VVN 400kV = 40m a pro vedení VVN 110kV = 30m.  

 Pro koridory a plochy staveb pro zásobování teplem a plynem je proveden kvalifikovaný odhad budoucího záboru ve formě předpokládaného záboru PUPFL, přičemž navržená šířka 
záboru se stanovuje pro plynovody tranzitní a vysokotlaké = 20m a pro teplovody dálkové = 20m.  

 Vyhodnocení záborů bylo provedeno v měřítku pro vydání 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, tedy v měřítku 1:100 000, s využitím údajů o území sledovaných 
jevů č. 37 (lesy ochranné), č. 38 (lesy zvláštního určení), č. 39 (lesy hospodářské) části a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., jejichž poskytovatelem je Ústav hospodářské úpravy 
lesů Brandýs nad Labem (jako technická podpora krajským úřadům). Konkrétní plocha pro vynětí z PUPFL musí být určena až v rámci pořízení územního plánu v podrobnosti katastrální 
mapy. 

LEGENDA BAREVNÉHO OZNAČENÍ ZÁMĚRŮ 

ZÁMĚR VYPUŠTĚNÝ NOVÝ ZÁMĚR MĚNĚNÝ ZÁMĚR 

 

 

VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ PUPFL KORIDORECH DOPRAVNÍCH STAVEB 

Kód plochy Název záměru   změna záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK  
MAJÍCÍ vliv na zábor PUPFL 

změna záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK 
NEMAJÍCÍ vliv na zábor PUPFL 

poznámka 

  Zábor (ha) + nárůst / - úbytek Zábor (ha) + nárůst / - úbytek 

 Celkem 
(hospodář

ské, 
ochranné, 
zvláštního 

určení) 

Lesy 
ochrann

é 

Lesy zvláštního 
určení 

Celkem 
(hospodářské, 

ochranné, 
zvláštního 

určení) 

Lesy ochranné 
Lesy 

zvláštního 
určení 

D1 Dálnice D3  před 4. akt. 22,66 0 11,13 

- 

úprava úseku D1/5, nové úseky D1/7, D1/8, 
D1/9 - tato změna vyvolává u úseků D1/7, 

D1/8 a D1/9 nárůst záboru pouze v rozsahu 
nárůstu šíře koridoru pro odborný odhad 

záboru z 26m  pro rychlostní komunikaci na 
30 m pro dálnici, úprava úseku D1/5 nemá 

vliv na zábor PUPFL 

4. akt. +1,26 0 0 

po 4. akt. 

32,12 0 11,13 
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D2 Rychlostní silnice R3  před 4. akt. 
- 

8,20 0 0 záměr přeřazen pod záměr D1 (reálně se 
nejedná o úbytek záboru PUPFL, záměr byl 

pouze zařazen pod jiný kód) 
po 4. akt. 0 

D4 Dálnice D4  před 4. akt. 0,06 0 0 

- 

nárůst záboru pouze v rozsahu nárůstu šíře 
koridoru pro odborný odhad záboru z 26m  

pro rychlostní komunikaci na 30 m pro 
dálnici, nový úsek D4/2 nemá vliv na zábor 

PUPFL 

4. akt. +0,01 0 0 

po 4. akt. 
0,07 0 0 

D5 Silnice I/4  před 4. akt. 

- 

10,3 0 3,33 

změna vymezení u úseků D5/3 a D5/4 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 10,3 0 3,33 

D6 Silnice I/19  před 4. akt. 

- 

4,48 0 0,36 úseky D6/7, D6/8, D6/9, D6/11, D6/12 
přeřazeny pod záměr D89 - nový zábor tato 

změna nevyvolává, protože úseky D6/7, 
D6/8, D6/9, D6/11 a D6/12 jsou pouze 

přesunuté ze záměru D6, pro nějž byl zábor 
proveden v předchozích verzích ZÚR, do 

záměru D89 

po 4. akt. 

0,52 0 0 

D7 Silnice I/20  před 4. akt. 

- 

0,46 0 0 změna ve vymezení úseku D7/7.2, úseky 
D7/1, D7/4, D7/5, D7/6 přeřazeny pod záměr 

D89 
4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 0 0 0 

D9 Silnice I/23  před 4. akt. 0,33 0 0 

- 
změna ve vymezení úseku D9/2.3, úseky 

D9/5, D9/6 a D9/8 přeřazeny pod záměr D91 
4. akt. +0,13 0 0 

po 4. akt. 0,31 0 0 

D11 Silnice I/29  před 4. akt. 

- 

2,70 0,00 0,13 úseky D11/3, D11/4, D11/5, D11/7, D11/8, 
D11/9, D11/10, D11/12 přeřazeny pod záměr 
D89 (tato změna nemá reálný vliv na zábor 

PUPFL, uvedené úseky byly pouze 
převedeny pod jiný záměr) 

po 4. akt. 

0,57 0 0 

D12 Silnice I/34  před 4. akt. 

 - 
7,72 0 0 záměr přeřazen pod záměr D91 (změna 

nemá reálný dopad na zábor PUPFL) 
po 4. akt. 0 

D13 Silnice I/39  před 4. akt. 0,52 0 0,04 

- úprava úseku D13/2 a nový úsek D13/6 4. akt. 0 0 +0,01 

po 4. akt. 0,52 0 0,05 

D14 Železnice  
Plzeň – České 
Budějovice  

před 4. akt. 2,93 0 1,62 

- nové úseky D14/4, D14/5, D14/6 4. akt. +0,34 0 +0,03 

po 4. akt. 3,27 0 1,65 

D17 Železniční trať  
Slavonice – Fratres 

před 4. akt. 

- 

0 0 0 

vypuštěno 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 0 0 0 
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D18 Vltavská vodní cesta  

  

úprava vymezení úseku D18/2  
(Záměr není možné v tomto stupni územně 
plánovací dokumentace blíže specifikovat a 

nelze tudíž provést kvalifikovaný odhad 
záboru PUPFL. Řádné vyhodnocení odnětí 
PUPFL pro tento záměr bude provedeno v 

navazujících územně plánovacích 
dokumentacích.) 

D27 Silnice II/128 před 4. akt. 0,03 0 0 

 nový úsek D27/3 4. akt. +1,19 0 0 

po 4. akt. 1,22 0 0 

D35 Silnice II/145  před 4. akt. 0,16 0 0 

- 

vypuštěn úsek D35/3 z důvodu jeho 
realizace, realizací úseku nedochází úbytku 

záboru  PUPFL, území je stavbou reálně 
zastavěno, proto se zábory oproti původnímu 

vyhodnocení nemění, nové úseky D35/4, 
D35/5, D35/6 

4. akt. +0,07 0 0 

po 4. akt. 

0,23 0 0 

D37 – 
s variantou 
úseku 
D37/5a 

Silnice II/147  před 4. akt. 0,373 0 0 

- variantní řešení 4. akt. -0,04 0 0 

po 4. akt. 0,333 0 0 

D37 – 
s variantou 
úseku 
D37/5b 

Silnice II/147 před 4. akt. 0,373 0 0 

- variantní řešení 4. akt. -0,07 0 0 

po 4. akt. 0,303 0 0 

D37 – 
s variantou 
úseku 
D37/5c 

Silnice II/147 před 4. akt. 
0,373 0 0 

- variantní řešení (stejné jako před 4. akt.) 
4. akt. 

0 0 0 

po 4. akt. 
0,373 0 0 

D38 jako 
varianta 
D38/2a 

Silnice II/151 před 4. akt. 0,126 0,028 0 

- variantní řešení 4. akt. +0,18 0 0 

po 4. akt. 0,306 0,028 0 

D38 jako 
varianta 
D38/2b 

Silnice II/151 před 4. akt. 0,126 0,028 0 

- variantní řešení (stejné jako před 4. akt.) 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 0,126 0,028 0 

D40 Silnice II/138   před 4. akt. 

- 

6,21 0 0 

nový úsek D40/4 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 6,21 0 0 
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D54 Silnice II/409   

- 0,04 0 0 

vypuštěno (tento záměr byl zrealizován) 
realizací záměru nedochází úbytku záboru  

PUPFL, území je stavbou reálně zastavěno, 
proto se zábory oproti původnímu 

vyhodnocení nemění 

D63 Dopravní skelet města 
České Budějovice  

 

- 0 0 0 

změna vymezení úseku D63/2 (část tohoto 
úseku je zrealizovaná) – realizací záměru 

nedochází úbytku záboru  PUPFL, území je 
stavbou reálně zastavěno, proto se zábory 

oproti původnímu vyhodnocení nemění 

D89 Převedení dopravního 
zatížení mezi 
Plzeňským krajem, 
Jihočeským krajem a 
Krajem Vysočina 

před 4. akt. 

 
- 

0 0 0 
nový záměr (záměr tvořen úseky, pro něž byl 

již proveden zábor PUPFL) po 4. akt. 
6,55 0 0,49 

D90 Silnice II/163 před 4. akt. 0 0 0 

- nový záměr 4. akt. +0,14 0 0 

po 4. akt. 0,14 0 0 

D91 Zlepšení průjezdnosti 
silnice České 
Budějovice – 
Jindřichův Hradec – 
Třebíč – D1 

před 4. akt. 

 
- 

0 0 0 
nový záměr (záměr tvořen úseky, pro něž byl 

již proveden zábor PUPFL) po 4. akt. 
7,87 0 0 

„D“ koridory  změny ve 4. aktualizaci 
– nárůst záboru celkem* 

 
+3,14 0 +0,04   

„D“ koridory  změny ve 4. aktualizaci 
– úbytek záboru celkem* 

 
0 0 0   

„D“ koridory  změny ve 4. 
aktualizaci* 

 
+3,14 0 +0,04   

 

  



235 
 

VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ PUPFL U VEDENÍ 

Kód 
záměru 

Název záměru dokumentace 

změny záměrů ve 4. aktualizaci ZÚR 
JČK MAJÍCÍ vliv na zábor PUPFL 

změny záměrů ve 4. aktualizaci ZÚR JČK 
NEMAJÍCÍ vliv na zábor PUPFL 

poznámka 

Zábor (ha) + nárůst / - úbytek Zábor (ha) + nárůst / - úbytek 

Celkem 
(hospod
ářské, 

ochrann
é, 

zvláštní
ho 

určení) 

Lesy 
ochranné 

Lesy 
zvláštního 

určení 

Celkem 
(hospodářské, 

ochranné, 
zvláštního 

určení) 

Lesy 
ochranné 

Lesy 
zvláštního 

určení 

Ee2 
VVN 110 kV Chotoviny 
– Dolní Hořice 

4. akt. - 0,41 0 0 vypuštěno (z důvodu realizace) 

Ee6 
VVN 110 kV Strakonice 
– Řepice 

před 4. akt. 

- 

0 0 0 

úprava vymezení 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 0 0 0 

Ee8a 
VVN 110 kV Těšovice – 
Volary 

před 4. akt. 

- 

10,14 0 0,10 

variantní řešení (již existujícího záměru) 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 10,14 0 0,10 

Ee8b 
VVN 110 kV Těšovice – 
Volary 

před 4. akt. 

- 

10,14 0 0,10 

variantní řešení (již existujícího záměru) 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 10,14 0 0,10 

Ee8c 
VVN 110 kV Těšovice – 
Volary 

před 4. akt. 

- 

10,14 0 0,10 
variantní řešení (stejné řešení jako před 4. 

aktualizací) 
4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 10,14 0 0,10 

Ee31 
VVN 110 kV  
Kočín – Veselí nad 
Lužnicí 

před 4. akt. 

- 

5,79 0 0,59 

úprava vymezení 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 5,79 0 0,59 

Ee32 
ZVN a VVN 400kV ETE 
– Kočín 

před 4. akt. 

- 

0 0 0 

úprava vymezení 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 0 0 0 

Ee33 
ZVN 400kV Kočín – 
Mírovka 

před 4. akt. 

- 

10,06 0 1,03 

úprava vymezení záměru Ee33/1 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 10,06 0 1,03 

Ee36 před 4. akt. - 11,36 0 1,32 úprava vymezení 



236 
 

ZVN 400kV Kočín - 
Přeštice 

4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 11,36 0 1,32 

Ee37 
ZVN 400kV Kočín - 
Dasný 

před 4. akt. 

- 

8,02 0 0 

úprava vymezení 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 8,02 0 0 

Ee39 
VVN 110 kV Strakonice 
– Vimperk 

před 4. akt. 1,59 0 0 

- vypuštěno 4. akt. -1,59 0 0 

po 4. akt. 0 0 0 

Ee40a 
ZVN 400kV Kočín – 
Slavětice 

před 4. akt. 0 0 0 

- variantní řešení (zcela nový záměr) 4. akt. +24,09 0 +0,42 

po 4. akt. 24,09 0 0,42 

Ee40b 
ZVN 400kV Kočín – 
Slavětice 

před 4. akt. 0 0 0 

- variantní řešení (zcela nový záměr) 4. akt. +25,5 0 +0,42 

po 4. akt. 25,5 0 0,42 

Ee41 
Rozšíření stávající 
elektrické stanice Dasný 

před 4. akt. 

- 

0 0 0 

nový záměr 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 0 0 0 

Ee42 
Rozvojová plocha pro 
vyvedení výkonu a 
vedení ZVN a VVN 

před 4. akt. 

- 

0 0 0 

nový záměr 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 0 0 0 

„Ee“ koridory  změny ve 4. 
aktualizaci – nárůst záboru 
celkem* 

 

0 0 0 

 „Ee“ koridory  změny ve 4. 
aktualizaci – úbytek záboru celkem 

-1,59 0 0 

„Ee“ koridory  změny ve 4. 
aktualizaci* 

-1,59 0 0 

*Do celkového záboru i jeho změn nejsou započítány změny související s novým záměrem Ee40. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr s variantním řešením, jejich zábory budou do 

celkových výpočtů zahrnuty až po výběru variant.  
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VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ PUPFL U VODOVODŮ 

Kód 
záměru 

Název záměru  dokume
ntace 

změny záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK MAJÍCÍ 
vliv na zábor PUPFL 

změny záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK 
NEMAJÍCÍ vliv na zábor PUPFL 

poznámka 

Zábor (ha) + nárůst / - úbytek Zábor (ha) + nárůst / - úbytek 

Celkem 
(hospodářské, 

ochranné, 
zvláštního určení) 

lesy ochranné lesy 
zvláštního 

určení 

Celkem 

(hospodářské, 

ochranné, 

zvláštního 

určení) 

Celkem 

(hospodářské, 

ochranné, 

zvláštního 

určení) 

Celkem 

(hospodářské, 

ochranné, 

zvláštního 

určení) 

V1 Vodovod Severní Písecko 
 - 0,24 0 0 

úprava vymezení (zkrácení z důvodu 
částečné realizace) 

V23 Vodovod Neplachov – 
Nová Ves nad Lužnicí  

před 4. 
akt. 

7,13 0 0,2 

- 
úprava úseku V23/2 , úprava úseku 

V23/1 
4. akt. -0,07 0 0 

po 4. 
akt. 

7,06 0 0,2 

„V“ koridory  změny ve 4. aktualizaci 
– nárůst záboru celkem 

 
0 0 0 

 

„V“ koridory  změny ve 4. aktualizaci 
– úbytek záboru celkem 

-0,07 0 0 

„V“ koridory  změny ve 4. aktualizaci -0,07 0 0 

 

 

 

VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ PUPFL U VEDENÍ PLYNOVODŮ 

Kód 
záměru 

Název záměru 
dokumentac

e 

změny záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK 
MAJÍCÍ vliv na zábor PUPFL 

změny záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK 
NEMAJÍCÍ vliv na zábor PUPFL 

poznámka 

Zábor (ha) + nárůst / - úbytek Zábor (ha) + nárůst / - úbytek 

Celkem 
(hospodářské, 

ochranné, 
zvláštního 

určení) 

lesy 
ochranné 

lesy 
zvláštního 

určení 

Celkem 
(hospodářské, 

ochranné, 
zvláštního 

určení) 

lesy 
ochranné 

lesy 
zvláštního 

určení 

Ep7 VTL plynovod  
Ševětín - Hosín 

před 4. akt. 

- 

1,29 0 0 

úprava vymezení 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 1,29 0 0 
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Ep10 Propojení tranzitních 
plynovodů 

před 4. akt. 9,09 0 1,44 

- úprava vymezení 4. akt. 
+ 0,04 

(úbytek záboru 
hospodářského lesa) 

0 +0,17 

po 4. akt. 9,13 0 1,61 

Ep27 VTL plynovod 
Malešice – Záboří u 
Číčenic 

před 4. akt. 

- 

0 0 0 

nový záměr 4. akt. 0 0 0 

po 4. akt. 0 0 0 

Ep28 
VTL plynovod Český 
Rudolec - Studená 

před 4. akt. 0 0 0 

- nový záměr 4. akt. +0,38 0 0 

po 4. akt. 0,38 0 0 

„Ep“ koridory  změny ve 4. 
aktualizaci – nárůst záboru 
celkem 

 

+0,42 0 +0,17 

 
„Ep“ koridory  změny ve 4. 
aktualizaci – úbytek záboru 
celkem 

0 0 0 

„Ep“ koridory  změny ve 4. 
aktualizaci 

+0,42 0 +0,17 

 

VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ PUPFL PRO ROZVOJOVÉ PLOCHY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 

Kód 
plochy 

Název plochy Celková 
výměra 
plochy 
(ha) 

Dokumentace změny záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK 
MAJÍCÍ vliv na zábor PUPFL 

změny záměrů v 4. aktualizaci ZÚR JČK 
NEMAJÍCÍ vliv na zábor PUPFL 

poznámka 

Zábor (ha) + nárůst / - úbytek Zábor (ha) + nárůst / - úbytek 

Celkem 
(hospodářské, 

ochranné, 
zvláštního 

určení) 

lesy 
ochranné 

lesy 
zvláštního 

určení 

Celkem 
(hospodářsk
é, ochranné, 
zvláštního 

určení) 

lesy 
ochranné 

lesy 
zvláštního 

určení 

KP38 Temelín – dostavba ETE 124,12 před 4. akt 

- 

0 0 0 

změna ve vymezení 125,33 po 4. akt. 0 0 0 

 rozdíl 0 0 0 

„KP“ rozdíly v záboru celkem   0 0 0  

PT2 Čavyně 102,9 před 4. akt 

- 

0 0 0 

změna ve vymezení 155,74 po 4. akt. 0 0 0 

 rozdíl 0 0 0 
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PT4 Dráchov 14,89 před 4. akt 10,45 0 0 

- změna ve vymezení 97,29 po 4. akt. 41,91 0 0 

rozdíl +31,46 0 0 

PT5 Veselí nad Lužnicí - Jatky 16,42 před 4. akt 0 0 0 

- nový záměr po 4. akt. 2,66 0 0 

rozdíl +2,66 0 0 

PT7 Veselí nad Lužnicí -Vlkov - 
Horusice 

147,00 před 4. akt 0 0 0 

- nový záměr po 4. akt. 6,58 0 0 

rozdíl +6,58 0 0 

PT8 Krabonoš 32,88 před 4. akt 

- 

0 0 0 

nový záměr po 4. akt. 0 0 0 

rozdíl 0 0 0 

PT9 Krabonoš 2 75,22 před 4. akt 0 0 0 

- nový záměr po 4. akt. 27,14 0 0 

rozdíl +27,14 0 0 

„PT“ rozdíly v záboru celkem  +67,84 0 0   

D20 Letiště České Budějovice 515,86 4. aktualizace - 88,66 0 0 vypuštěno (záměr byl realizován) 

„D“ rozdíly v záboru celkem  0 0 0  

SPV1 

Věznice Všechov 40,83 

před 4. akt 

- 

0 0 0 

nový záměr po 4. akt. 0 0 0 

rozdíl 0 0 0 

„SPV“ rozdíly v záboru celkem  0 0 0  

Ee41 Rozšíření stávající 
elektrické stanice Dasný 

4,26 před 4. akt 

- 

0 0 0 

nový záměr po 4. akt. 0 0 0 

rozdíl 0 0 0 

„Ee“ rozdíly v záboru celkem  0 0 0  

 

 

14. TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

Vzhledem k rozsahu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je srovnávací text samostatnou přílohou této dokumentace. 
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ZKRATKY  

PUR  Politika územního rozvoje ČR (České republiky) 

ZÚR  Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 

4AZÚR JČK 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 

ÚP  územní plán 

ČR  Česká republika 

Jčk  Jihočeský kraj 

ČGS Česká geologická služba 

ZVN  zvláště vysoké napětí (elektro) 

VVN  velmi vysoké napětí (elektro) 

VTL  vysokotlak (plyn) 

ČSN EN československá státní norma, česká verze evropské normy 

ÚPČ  územně úplánovací činnost 

EIA   vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

NP  národní park 

CHKO  chráněná krajinná oblast 

ZCHÚ zvláště chráněné území 

PP  přírodní památka 

EVL  evropsky významná lokalita 

PO  ptačí oblast 

ÚTP  územně technický podklad 

LAPV lokalita pro akumulaci povrchových vod 

ZPF  zemědělský půdní fond 

PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa 

ÚSES územní systém ekologické stability 

NBC, NRBC nadregionální biocentrum 

NBK, NRBK nadregionální biokoridor 

RBC regionální biocentrum 

RBK regionální biokoridor 

VPS  veřejně prospěšná stavba 

VPO  veřejně prospěšné opatření 

 

CÍLOVÉ EKOSYSTÉMY RBC, RBK: 

jméno 
jednotky 

název 
jméno 
jednotky název 

Au 
Luhy a olšiny: Alno-Padion, Alnetea 
glutinosae, Salicetea purpureae 

Q 
Subxerofilní doubravy: Potentillo-Quercetum, P.-
Q. pannonicum, Lithospermo-Quercetum 

C Dubo-habrové háje: Carpinion betuli Qa Acidofilní doubravy: Quercion robori-petraeae 

CF 
Podmáčené dubové bučiny: Carici-
Quercetum prov. 

PQ Borové doubravy: Pino-Quercetum 

A Suťové lesy: Tilio-Acerion B 
Bezkolencové březové doubravy a rašelinné 
březiny:Betulo-Quercetum molinietosum, Betulion 
pubescentis 

Fca Vápnomilné bučiny: Cephalanthero-Fagion P 

Acidofilní bory a reliktní bory silikátových 
podkladů, travnaté porosty vátých písků: Dicrano-
Pinion, acidoklinní Erico-Pinion, Koelerio-
Corynephoretea 

Pca Vápnomilné reliktní bory: Erico-Pinion Pc Horské (klimaxové) smrčiny: Eu-Vaccinio-Piceion 

F Květnaté bučiny: Eu-Fagion Pch 
Podmáčené smrčiny: Bazzanio-
Piceetum, Soldanello-Piceetum, Sphagno-
Piceetum 
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LF Bikové bučiny: Luzulo-Fagion V 
Vrchoviště a přechodová rašeliniště: Oxycocco-
Sphagnetea, Scheuchzerietalia, Caricetalia 
fuscae 

Fm 
Acidofilní horské bučiny: Luzulo-Fagetum, 
Verticillato-Fagetum 

S Slatiniště: Tofieldietalia, Molinietalia 

Qp 

Šipákové doubravy a skalní lesostepi: Eu-
Quercion 
pubescentis, Brometalia pp., Festucetalia 
vallesiacae pp. 

sa 

Společenstva subalpinská: Pinion 
mughi, Junipero-
Vaccinion, Nardion, Calamagrostion villosae, C. 
arundinaceae 


