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Přírodní bohatství

Jihočeského kraje



Jihočeský kraj s celou Šumavou patří z hlediska ochrany přírody k regionům s relativně 
nejmenším narušením a jako takový je tedy oceňován těmi, kdo přírodu vyhledávají 

pro rekreaci.

V rámci všech krajů České republiky vykazuje největší rozlohu území s nadmořskou výškou přesahující 
1000 m.n.m., má největší plochu rašelinišť a rybníků a je pokryt rozsáhlými lesy.



Vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny 

v Jihočeském kraji

Silné stránky

• Vysoký podíl území se zachovalou a rozmanitou krajinou

• Vysoký podíl zvláště chráněných území na ploše kraje

• Relativně vysoké zastoupení chráněných druhů

• Zvyšuje se výměra trvalých travních porostů

• Vysoký podíl lesa na ploše regionu, v porovnání s ČR relativně dobrý 

zdravotní stav lesů

• Roste podíl přirozené obnovy lesa

• Při obnově lesa se stále více uplatňují původní dřeviny, jako např. jedle, 

buk, dub, jeřáb nebo javor 

• Vysoký podíl CHOPAV na ploše regionu 



Lesní půda (ÚHÚL) 

42% území kraje



Vodní toky a vodní plochy (VÚV TGM)

Vodní plochy 3% území kraje
CHOPAV: 23% území kraje



Zemědělská půda (MZe - LPIS) 

42% území kraje



Orná půda (MZe - LPIS) 

25% území kraje



Trvalé travní porosty (MZe - LPIS) 

17% území kraje



Slabé stránky

• Vysoký stupeň zatížení krajiny a přírody v turisticky atraktivních 

územích

• Vysoká urbanizace údolních niv

• Nedostatečná retenční schopnost krajiny

• Postupná fragmentace krajiny 

• Nesrovnalosti vymezení MZCHÚ v terénu a mapových podkladech 

• Nevhodné způsoby hospodaření na zemědělské půdě

• Vysoký podíl zorněné půdy v nivách

• Změněná druhová skladba lesů ve prospěch smrkových monokultur

• Snižující se vitalita lesních porostů a z toho vyplývající ohrožení 

biologickými činiteli

• Vysoké škody zvěře na lesních porostech

• Podceňování mimoprodukční funkce lesů 

• Narušený vodní režim krajiny

• Vysoký stupeň zabahnění rybníků a vodotečí



Ochrana přírody
v Jihočeském kraji



Zvláště chráněná území

kategorie celkem v kompetenci JČK
ostatní (MŽP, 

SCHKO, MO ...)

NP 1 0 1

CHKO 3 0 3

NPR 11 0 11

NPP 12 0 12

PR 114 56 58

PP 206 149 57



Zvláště chráněná území
(včetně ochranného pásma)

kategorie celkem
v kompetenci JČK

[ha]
ostatní 

[ha]

NP* 68.584 0 68.584

CHKO* 190.142 0 190.142

NPR 7.079 0 7.079

NPP 7.069 0 7.069

PR 12.512 5.874 6.638

PP 17.883 8.945 8.938

* včetně části na území Plzeňského kraje



Zvláště chráněná území



NATURA 2000

kategorie celkem
celé v 

kompetenci 
JČK

částečně v 
kompetenci 

JČK

mimo 
kompetence 

JČK

ptačí oblasti 9 4 2 3

EVL 100 72 4 24



NATURA2000 - EVL



NATURA2000 - PtO



Přírodní parky a ÚSES

kategorie počet
plocha

[ha]

Přírodní parky 14 104.074

RBC 291 42.264

RBK 271 16.899

NRBC 17 39.912

NRBK 168 12.900



Přírodní parky



ÚSES



... a všechno dohromady

38% území kraje



Náš odbor a naše práce



Odbor životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví

oddělení
Rozvoje venkova, péče o krajinu a 

koncepcí

(8 pracovníků)



a máme v péči

• 37.262 ha ptačích oblastí

• 18.912 ha EVL

• 425 prvků reg. ÚSES na ploše 38.966 ha

• 205 ZCHÚ na ploše 14.819 ha

• přírodní parky na ploše 104.074 ha

a tu a tam něco dalšího ....

Celkem: 214.533 ha tj. 23.837 ha/ks, 

ale prakticky 5 pracovníků = 43.000 ha/ks



Jihočeský kraj a GIS 



Aktuální stav

• ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.2.2 (4 jádra)
• ArcSDE 10.2.2 nad RDBMS Oracle
• ArcGIS for Desktop 10.2.2

• 13 licencí ArcView
• 5 licence ArcEditor
• 1 licence ArcInfo
• Network Analyst for Desktop
• Spatial Analyst for Desktop
• 3D Analyst for Desktop
• ET Geowizards
• VFR Import Tool Advanced

• QGIS 2.8.1
• Autodesk AutoCAD Map 3D

60 uživatelů v rámci JČK



Geoportál JČK – od března 2015









GIS na našem oddělení



Hlavní využití GIS

• Identifikace parcel

• Identifikace vlastníků

• Zpracování dat od geodetů

• Zpracování dat z průzkumů

• Zaměřování v terénu a zpracování získaných dat 
(managementové plochy, hraničníky ....)

• Tvorba mapových výstupů, přehledů, tabulek

• Zpracovávání a publikace dat pro AOPK, ÚAP, MZe
a další subjekty



průnik, ořez

řízené mapové listy

skripty (Python)

Identifikace parcel



průnik
export atributové tabulky
T-WIST REN PRO
export do dbf
propojení s vrstvou

Identifikace vlastníků



Vrstvy ochrany přírody v aplikaci T-WIST REN PRO – šetříme licence ArcGIS



Zpracování dat od geodetů



Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s
přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné
trigonometrické sítě katastrální. Seznam souřadnic vrcholů geometrického
obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k tomuto
nařízení kraje.
Hranice ochranného pásma přírodní rezervace se stanoví uzavřeným
geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny
souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální. Seznam souřadnic
vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v
příloze č. 2 k tomuto nařízení kraje.

Jak seřadit 18.000 bodů za týden?

Body je nutno seřadit tak, jak jdou v obrazci za sebou.



Měření, zpracování mapových výstupů, příprava managementů



propojení informací  -
například stránky 
NATURA 2000 v ČR



propojení informací  -
mapová část 
a datový sklad



Aktualizace dat na ÚSOP, NDOP, ÚAP





Nastavení AEO 
v LPIS (MZe)

cca 2000 DPB



Naše plány 



Co chceme udělat 

• Zapojit se do Geoportálu JČK

• Dokončit zpracování dat z projektu 
NATURA2000 a publikovat

• Připravit podklady pro další projekt 
NATURA2000 na další období

• Vytvořit výdejní sklad pro data rezervačních 
knih

• Vytvořit aplikaci pro předávání dat 
managementových opatření









Aplikace (rozhraní) pro výdej dat:
výdej GIS vrstev (různé úrovně, různá podrobnost, licence)
výdej dokumentace (tisíce pdf souborů)
evidence žádostí a evidence vydaných dat
minimálně 4 úrovně oprávnění pro nahlížení a stahování
propojení mapového a datového serveru

Aplikace (rozhraní) pro zadávání a kontrolu managementových prací:
výdej GIS vrstev (různé úrovně, různá podrobnost, licence)
on-line zpracování dokumentace
fotoarchiv
minimálně 4 úrovně oprávnění pro nahlížení a stahování
propojení mapového a datového serveru
možnost rychle a pružně reagovat na změnu uživatelů rozhraní



Závěrem

• Zkušenosti za uplynulých 10 let využívání ArcGIS však
jednoznačně ukazují, že pokud si běžný úředník osvojí
pár základních funkcí ArcGIS a naučí se je pro práci
používat, tak dosáhne výrazné úspory času a
zjednodušení některých pracovních činností, zejména
při přípravě podkladů a analýze dotčených jevů pro
vydání požadovaného dokumentu.

• Věříme, že se nám stávající rozvoj využití GIS
technologií podaří i nadále udržet a že se tato
skutečnost pozitivně odrazí ve zkvalitnění a zrychlení
naší úřednické práce.



Děkuji za pozornost


