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SEZNAM ZKRATEK: 
 
AOT40 expoziční index AOT40 pro ozon. Je definován jako součet rozdílů mezi hodino-

vými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace 80 µg·m-3 (40 ppb) a hod-
notou 80 µg·m-3, v období 8-20 hod. SEČ. vypočten z 1h hodnot v období květen-
červenec, průměr za 5 let. 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČSÚ Český statistický úřad 
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 
DPS dům s pečovatelskou službou 
DV daňová výtěžnost 
EKO ekonomický pilíř 
ENV environmentální pilíř 
EU Evropská unie 
EVL evropsky významná lokalita 
GIS geografický informační systém. 
HEIS VÚV T.G.M. Hydroekologický informační systém Výzkumný ústav vodohospodářský T .G.M.
HP1 hlavní parametr 1 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHLÚ  chráněné ložiskové území 
KES koeficient ekologické stability krajiny 
KO komunální odpad 
KPÚ komplexní pozemkové úpravy 
Ldvn hladina hluku celodenní 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
Mze Ministerstvo zemědělství 
MZCHÚ  maloplošně zvláště chráněná území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NATURA 2000 Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu 
NP národní park 
NR nadregionální 
OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností 
ORP obec s rozšířenou působností 
OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PLO přírodní lesní oblast 
PP přírodní památka 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR Politika územního rozvoje 
Q vydatnost zdroje (vodního) 
Q100 průtok při stoleté vodě 
R regionální 
RBC regionální biocentrum 
RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 
SEZ stará ekologická zátěž 
SFŽP Státní fond životního prostředí 
SKO směsný komunální odpad 
SLDB  Sčítání lidu, domů a bytů  
SO správní obvod 
SO ORP správní obvod obce s rozšířenou působností 
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SOC sociodemografický pilíř 
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Silné a slabé stránky, příležitosti a

ohrožení) 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚSES územní systém ekologické stability krajiny 
ÚTP územně technický podklad 
VKP významný krajinný prvek 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚR zásady územního rozvoje 
ŽP životní prostředí 
 
 
ZNAČKY CHEMICKÝCH PRVKŮ, CHEMICKÉ VZO RCE, UZANČNÍ NÁZVY ANALÝZ 
 
As arsen 
BaP, B(a)P benzo(a)pyren 
Cd kadmium 
Cl chlor 
CO2 oxid uhličitý 
N2O oxid dusný 
NO oxid dusnatý 
NO2 oxid dusičitý 
NO3 

-
 dusičnany 

NOx oxidy dusíku (oxid dusnatý a dusičitý) 
NH4 

+
 amonné ionty 

O3 přízemní (troposférický) ozon 
PM10 pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 um 
SO2  oxid siřičitý 
SOx oxidy síry 
TZL tuhé znečišťující látky 
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1 ÚVOD 
 
 
1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 
Tento dokument navazuje na „Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Plzeň“ zpraco-
vaný v roce 2008 a v roce 2012 zpracovaný rozbor pro jednotlivé obce SO ORP Plzeň. 
Práce byla provedena na základě smlouvy mezi firmou EKOTOXA s.r.o. a statutárním městem Plzeň 
Konečným zákazníkem celého projektu je statutární město Plzeň. Jedná se o verzi, která obsahuje aktuali-
zované texty k roku 2014 (podle možností, zpracovali na základě dohody zaměstnanci Odboru stavebně 
správního Magistrátu města Plzně). Úkolem fy EKOTOXA s.r.o., bylo vypracovat z aktualizovaných 
témat vyváženost obcí na území SO ORP Plzeň a současně aktualizovat RURU obcí SO ORP Plzeň 
(09/2014). 
 
Úkolem předkládané práce je zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro SO ORP statutární měs-
to Plzeň postupem, který vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpi-
sů. Problematika udržitelného rozvoje je členěna do 10-ti tématických oblastí, které jsou vymezené vy-
hláškou č. 500/2006 Sb. a které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, t j. environmentální 
(přírodní), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudržnost společenství obyvatel).  
Při zpracování bylo přihlédnuto i k „Metodické příručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území 
v ÚAP obcí“ , která byla uveřejněna jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009 a přede-
vším navazující část metodického sdělení odboru územního plánování MMR z 05/2010. Současně byly 
vzaty do zpracování další názory MMR, UUR a zejména konkrétní připomínky pracovníků SO ORP. 
 
Nedílnou součástí této zprávy jsou i přílohy, které mají za úkol podat v dané problematice komplexnější 
informaci. Konkrétně se jedná o tyto přílohy: 
 
SEZNAM PŘÍLO H 
 
Příloha č. 1 Přehled informací z dotazníkového šetření v roce 2014 - pouze v digitální podobě 
Nečíslovaná příloha Rozbor udržitelného rozvoje území pro Plzeň a jednotlivé obce SO ORP Plzeň“, 

2014 
Grafická příloha  Problémový výkres (v měřítku 1:25 000), rozčleněný na 7 tematických oblastí 
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1.2 PODKLADY PRO RURÚ – ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
Základním podkladem pro zpracování „Rozboru udržitelného rozvoje území“ jsou údaje o území, jejichž 
seznam je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací do-
kumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti – viz  příloha č. 1. – část „A“ a část „B“.  
 

• Část A – Územně analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území 
(119 jevů) 

• Část B – Územně analytické podklady kraje – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území  
 (37 jevů) 

 
Přičemž ve 119 jevu z ÚAP obcí a 37 jevu ÚAP kraje mohou být obsaženy další informace mimo kon-
krétně stanovené jevy ÚAP ve vrstvách 1-118 pro obce a ve vrstvách 1-36 pro kraj. 
 
Při zpracování se dále vycházelo zejména ze strategických koncepcí a plánů vypracovaných pro území 
Plzeňského kraje (ZÚR…) a České republiky (Strategie trvale udržitelného rozvoje ČR, statistické údaje 
ze Statistického úřadu apod.). Dále byly využity podklady, které byly převzaty od zadavatele projektu, 
kterým je statutární město Plzeň (tj. data - územně analytické podklady) a další informační zdroje uvede-
né v seznamu literatury podle jednotlivých témat udržitelného rozvoje stanovených vyhláškou č. 
500/2006 Sb., případně je konkrétní zdroj zmíněn v textu nebo pod patřičnou tabulkou nebo obrázkem.  
 
 
1.3 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ VYVÁŽENÝCH PODMÍNEK UDRŽI-

TELNÉHO ROZVOJE V SO ORP STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ  
 
Tento dokument má být jedním z podkladů pro zadání nových územních plánů obcí nebo jejich změn.  
Měl by přejímat informace z územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů vyšších 
územně správních celků (kraj, případně stát). Rovněž by měl reagovat na problémy a potřeby jednotli-
vých obcí v rámci územně správního obvodu obce s rozšířenou působností. 
Rozhodujícím právním předpisem pro tvorbu dokumentu je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007 a jeho prováděcí vyhlášky. 
 
Účel územního plánování 
 
Priority územního plánování kraje jsou stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Formu-
lují požadavky na udržitelný rozvoj území vyjádřené v Politice územního rozvoje České republiky v sou-
ladu s charakterem území kraje a místními podmínkami (struktura osídlení, přírodní a hospodářské pod-
mínky) tak, aby byly uspokojeny potřeby současné generace, a přitom nebyly ohroženy podmínky života 
generací budoucích. 
 
Nadřazeným a závazným dokumentem pro tvorbu územních plánů obcí byly ÚZEMNÍ PLÁNY VEL-
KÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ, od 1. 1. 2007 jsou potom ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, zpracované 
vždy pro území kraje.  
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1.4 POUŽITÁ METODIKA RURÚ 
 
1.4.1 Výchozí informace – právní stav 
 
Územně analytické podklady se od 1. 1. 2007 staly novým nástrojem územního plánování v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb. a navazujícími vyhláškami. Problematikou ÚAP se zabývá vyhláška č. 
500/2006. Dle této vyhlášky ÚAP obsahují: 
 

1. Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje.  
2. Rozbor udržitelného rozvoje. 

 
Podklady (1) se skládají z textové a grafické části. Textová část obsahuje vyhodnocení stavu a vývoje 
území, hodnoty území, limity využití území a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Grafická 
část obsahuje výkres hodnot, limitů a záměrů na provedení změn v území. 
 
Rozbor udržitelného rozvoje (2) se dělí opět na textovou a grafickou část. Textová část obsahuje vyhod-
nocení udržitelného rozvoje území formou SWOT analýzy v deseti daných tématech, vyhodnocení vyvá-
ženosti vztahu územních podmínek, které reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, t j. envi-
ronmentální (životní prostředí), ekonomický (hospodářský) a sociodemografický (soudržnost společenství 
obyvatel). Rozbor dále zahrnuje problémy k řešení v ÚPD. Grafickým výstupem RURÚ je problémový 
výkres. 
Řešení úkolu (daného vyhláškou č. 500/2006 Sb.), je tedy možné rozdělit  do dvou částí, zpracování pod-
kladů pro RURÚ a následně zpracování vlastního RURÚ.  
 
Nová aktualizace zákona 183/2006 uvedená v Částce 99/2013 nabývá účinnost od 1.1.2014 a současně 
mění celou řadu dalších zákonů. Od roku 2006 byl stavební zákon aktualizován k 31.8.2014 celkem 13x. 
 
Mimo všechna zpřesnění formulací zákona je pro ÚP obcí nejdůležitější informací zpráva, že povinnost 
mít platný ÚP mají obce prodloužen z roku 2015 na rok 2020. Další významnou povinností pořizovatele 
ÚAP je projednání dokumentu se starosty všech obcí v rámci ORP. 
 
 
Poznámka:  
Nedílnou součástí této zprávy je i „Rozbor udržitelného rozvoje území pro Plzeň a jednotlivé obce SO 
ORP Plzeň“ z roku 2014, která navazuje na obdobný dokument z roku 2012 a řeší konkrétní stav a pro-
blémy zjištěné na územích daných obcí SO ORP Plzeň z aktualizace RURÚ SO ORP 2014, terénního prů-
zkumu a dotazníkových šetření a rozhovorů se zástupci jednotlivých obcí provedených v květnu 2009 a 
následně v říjnu 2012 s verifikací všech informací na obcích projednáním se starosty, případně s jejími 
zástupci. Nedílnou součástí „karty obce“ je i obrázek obce s uvedením měřítka, kde byl obvykle vzat jako 
podklad současně platný územní plán, vyznačena hranice a na tomto území byly názorně vyznačeny pro-
blémy v území dané obce. Další částí informací k jednotlivé obci je také fotografická dokumentace 
05/2009 vybraných kladných a především záporných jevů v území s patřičným komentářem, které by měly 
být řešeny v následně zadávaných a zpracovávaných územních plánech obcí tak, jak to ukládá stavební 
zákon a následně i fotodokumentace z 10/2012 zaměřená na stejné záběry (většinou záporně laděných 
fotografií z 05/2009 po cca 3,5 roce) a další kladné záběry z 06/2014 podle vlastní úvahy fotografa nebo 
jeho dohody s provázejícím starostou, místostarostou. Foceny byly především objekty, které se za posled-
ní období (od 10/2012 do 06/2014) významně změnily. 
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1.4.2 Metodika RURÚ uplatněná pro aktualizaci RURÚ v roce 2012 pro SO ORP Plzeň  
 
Zpracovatel na základě svých předchozích zkušeností, doporučené metodiky MMR z 05/2010 přistoupil k 
dané problematice následovně.  
 

1. Zvolení metody hodnocení RURÚ - pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území byla 
použita metodika vyhodnocení udržitelnosti území pomocí navržené sady indikátorů v určené 
škále pro zadaná témata. Limity udržitelnosti části navržených indikátorů korespondují s limity 
danými příslušnými vyhláškami nebo strategickými koncepcemi (např. překročení stanoveného 
imisního limitu pro dané znečišťující látky). Tam kde není dána první možnost, je využita metoda 
vzájemného porovnání (benchmarking) jednotlivých obcí v rámci SO ORP (kraje), v některých 
případech také s hodnotou indikátoru celé ČR.  

2. Stanovení sady indikátorů - byla stanovena sada indikátorů, která vychází ze sady stanovené v 
roce 2008 a 2010. Zařazení indikátorů do jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje proběhlo v sou-
ladu s metodikou MMR z 05/2010 (neexistuje ostrá hranice pro vlastní zařazení stanovených té-
mat do jednotlivých pilířů udržitelnosti, např. rekreace je na pomezí sociodemografického a eko-
nomického pilíře). U některých indikátorů jsou obce mezi sebou přímo porovnatelné v rámci da-
ného SO ORP, kraje (nebo i ČR) nebo jsou v druhém případě stanovovány a hodnoceny relativně 
a to s ohledem na požadované rozlišení obcí v rámci SO ORP. Ve vybraných tématech byly indi-
kátory doplněny (téma č. 1), respektive účelově změněny (téma č. 2), aby jejich vypovídající 
schopnost byla v daných podmínkách maximální. 

3. Zpracování stanovených témat - jednotlivá témata byla zpracována specialisty na danou pro-
blematiku z posledních dostupných dat ÚAP, statistik ČSÚ a dalších, zejména internetových 
zdrojů informací. Témata se nezaměřují pouze na standardní popis území, ale zejména na zpraco-
vání podkladových dat jednotlivých indikátorů a jejich vyhodnocení. Z takto zpracovaných témat 
v rozsahu 5-25 stran byly generovány jednotlivé výroky SWOT analýzy, ve většině témat v roz-
sahu 3-10 výroků pro každou ze čtyř oblastí SWOT a stanoveny problémy pro dané území. Zjiš-
těné problémy jsou určeny k řešení v rámci územně plánovacích dokumentací, popř. i k jiným 
účelům (např. organizace dopravy). Pro doplnění (v jistých případech bohužel i k získání rozpo-
ruplných a nepřesných informací) byl ve většině témat využit dotazníkový průzkum s představite-
li obcí (starostové), ale i s dalšími pracovníky (pracovníci odborů ŽP, pracovníky odborů územ-
ního plánování apod.). Dotazník byl zaměřen, mimo jiné, na problémy v území. Je nutno komen-
tovat jisté omezení a vypovídající schopnost zvolených indikátorů, které byly odkázány na SLDB 
v roce 2011. Statistické vyhodnocení dat nebylo ještě ukončeno a mnohá data jsou v období 2. 
pololetí roku 2012 na stránkách ČSÚ pouze v předběžném stavu nebo nejsou k dispozici vůbec 
(dojížďky do škol a zaměstnání). 

4. Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje - bylo zpracováno vyhodnocení vyváže-
nosti pilířů udržitelného rozvoje, když za základ hodnocení byla brána skutečnost, že všechny tři 
pilíře udržitelného rozvoje jsou si rovnocenné, stejně jako váhy jednotlivých zvolených indikáto-
rů (některé složitěji definované indikátory mohou mít obsaženy různé váhy jednotlivých částí in-
dikátoru, je uvedeno vždy v kapitole Indikátory v tématech). Tuto skutečnost však lze poměrně 
snadno změnit na základě rozhodnutí politické reprezentace území (váhy pilířů) i váhy jednotli-
vých indikátorů (na základě shody vzešlé z diskuzí odborníků na jednotlivá zpracovaná témata). 
Součástí hodnocení „vyváženosti“ je tabulka všech hodnocených indikátorů pro všechny obce v 
daném správním obvodě ORP. Hodnocení daného indikátoru (ve škále od -2 do +2) je individu-
ální, přesněji řečeno některé indikátory jsou porovnávány s hodnotami v rámci celého kraje nebo 
i ČR, jiné jen v rámci daného území SO ORP. Při zpracování bylo přihlédnuto k „Metodické pří-
ručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP“ MMR z 05/2010, který požaduje 
zařazení obcí do jedné z 8 kategorií vyváženosti. 

5. Závěr - uvádí hodnocení použité metodiky RURÚ, její klady i zápory a v další části jsou uvedeny 
problémy k řešení v ÚPD za celé území SO ORP po jednotlivých obcích strukturované v souladu 
s požadavky MMR z jejich pracovních seminářů s pracovníky SO ORP v druhém pololetí roku 
2012. Pozorný čtenář ale rychle zjistí, jak je problematické dávat do jedné struktury problémy a 
střety v území z čerstvě zpracovaných podkladových dat ÚAP generované GIS společně s pro-
blémy zjištěnými vlastním zpracováním témat RURU (tedy problémy také částečně generované z 
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podkladových dat ÚAP, ale i dat dalších). Problémy jsou charakterizovány oblastmi, kterými se 
daná kapitola RURÚ zabývá. Největší problém je ve zpracování dotazníků z obcí, kdy poměrně 
důkladně strukturovaný dotazník byl vyplněn pracovníky obcí (starosta, místostarosta nebo jimi 
pověřená osoba) a zde se tedy jedná vždy o částečně subjektivní problémy vycházející z osobních 
znalostí a informací dané osoby.  

6. Problémový výkres - samostatnou přílohou je problémový výkres zpracovaný v požadovaném 
měřítku 1:25 000 včetně legendy a popisu vybraných problémů a závad na území SO ORP ve 
zprávě. 

7. Výsledky dotazníkových šetření – zpracovatelem byl vytvořen dotazník pro představitele obcí, 
který byl zaměřen na zjištění přítomnosti infrastruktury a další vybavenosti i na problémy v úze-
mí tak, jak je chápou starostové obcí, případně pracovníci odborů ŽP a územních odborů. Zjištěné 
odpovědi mohou odpovídat statistickým datům stejně tak, jako se mohou lišit  (viz výše). Tento 
dotazník byl zpracován během dubna 2014 a po jejich zpracování následně z nich zpracované 
materiály byly verifikovány při návštěvách obcí v 06/2014. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – SO ORP PLZEŇ 
 
 
Tabulka č. 2.1.1: Základní údaje správního obvodu ORP Plzeň 

O bec Počet obyvatel Rozloha (ha) Hustota 
(počet obyvatel/km2) 

Dýšina 1 806 1037,4 174 
Chrást 1 870 985 190 
Chválenice 668 990,6 67 
Kyšice 901 706,7 127 
Letkov 624 467,8 133 
Lhůta 175 340,9 51 
Losiná 1229 677 182 
Mokrouše 220 274,9 80 
Nezbavětice 213 475,6 45 
Nezvěstice 1437 640,8 224 
Plzeň 168 034 13764,5 1221 
Starý Plzenec 4 955 1833,8 270 
Šťáhlavy 2 472 2397 103 
Štěnovický Borek 530 624 85 
Tymákov 888 915,4 97 
SO  O RP Plzeň  186 022 26131,4 

 
 

Zdroj: rozloha - vrstvy ÚAP, počet obyvatel - ČSÚ, data k 31. 12. 2013 
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3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ – TÉMATICKÉ ROZ-
BORY 

 
V této kapitole jsou uvedena všechna povinná témata (celkem 10) daných vyhláškou č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 
evidence územně plánovací činnosti. Součástí každého tématu je hodnocení indi-
kátorů, SWOT analýza a problémy k řešení. 

 
Zpracovaná témata 

• Horninové prostředí a geologie, 
• Vodní režim, 
• Hygiena životního prostředí, 
• Ochrana přírody a krajiny, 
• Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
• Veřejná dopravní a technická infrastruktura, 
• Sociodemografické podmínky, 
• Bydlení, 
• Rekreace, 
• Hospodářské podmínky. 

 
 
Všechna data důležitá pro zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň jsou zpracová-

na na úroveň jednotlivých obcí. Pro hodnocení regionálních rozdílů na úrovni 
správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) i nižších jednotek uv-
nitř SO ORP jsou v Rozboru udržitelného rozvoje území používány následující 
prostorové úrovně: 

 
• Plzeňský kraj a ČR jako nejvyšší srovnávací jednotky pro SO ORP Plzeň, 
• ostatní SO ORP Plzeňského kraje pro srovnání jednotlivých SO ORP 
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3.1 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 
 

Západní část SO ORP Plzeň pokrývá Plaská pahorkatina, která se v rámci sledovaného území skládá z 
podcelků Plzeňská kotlina (město Plzeň), Kaznějovská pahorkatina (severní část) a Kralovická pahorkati-
na (severovýchodní část). Východní a jižní část území spadá do geomorfologického celku Švihovská 
vrchovina a jejích podcelků Radyňská pahorkatina (jih) a Rokycanská pahorkatina (východ). 
 
Plaská pahorkatina je členitá pahorkatina, která vytváří střední část Plzeňské pahorkatiny. Její rozloha je 
2 180 km2. Střední výška je 423,3 m n. m., střední sklon 3° 38´. Je tvořena nepřeměněnými nebo slabě 
metamorfovanými proterozoickými horninami tepelsko-barrandienské oblasti, menšími tělesy variských 
granitoidů, pokryvy permokarbonských zpevněných a třetihorních nezpevněných sedimentů a ojediněle 
neovulkanity. Představuje homogenní destrukční reliéf tektonicky poměrně konsolidované oblasti s nepří-
liš diferencovanými pohyby ker. Povrch této jednotky je typický rozsáhlými zbytky neogenních zarovna-
ných povrchů, strukturně denudačními sníženinami a poměrně vzácnými suky a mělkými i hluboce zaříz-
nutými údolími s říčními terasami. Hydrografickou osou území je tok Mže a Berounky. Její část tvoří 
Plzeňská kotlina. 
Reliéf Plzeňské kotliny, jejíž téměř celý severovýchodní výběžek město zaujímá, je plošinný a jen málo 
zvlněný, členěný stromovitě rozvětvenou sítí údolí Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Berounky s jejich 
menšími přítoky. Výraznější niva je podél Mže, ostatní údolí jsou úzká, v odolnějších horninách zahlou-
bená se zaklesnutými meandry (Úhlava u Hradiště, Úslava u Božkova a Lobez, Berounka u Bukovce), 
ostrohy a příkrými svahy. Sousední pahorkatiny zasahují na území města polohami o 50 - 100 m vyššími 
s členitějším reliéfem. Nejvýraznější hranicí geomorfologických jednotek je zlomový svah na levém bře-
hu Mže od Radčic k Pecihrádku za Bílou Horou, který odděluje Plzeňskou kotlinu od Kaznějovské pa-
horkatiny. Specifickým tvarem je hluboce zaříznuté údolí Berounky v úseku pod soutokem s Úslavou. 
Charakteristické jsou zaoblené metabazaltové - spilitové homole Chlum (416 m), Homolka (373 m), Háje 
(436 m), Dubová hora (406 m), Val (435 m). Ve východní a jižní části se zachovaly málo přeměněné 
horniny svrchního prekambria (svrchního proterozoika barrandienu) - jílovité břidlice, prachovce a droby 
s výrazněji vystupujícími vložkami odolnějších vyvřelých metabazaltů - spilitů (např. Chlum). Severní a 
západní část je východním okrajem platformní jednotky limnického permokarbonu - plzeňské pánve. 
Tuto rozsáhlou příkopovou propadlinu vyplňuje až 1000 m mocné souvrství sedimentů mladšího paleo-
zoika (slepence, pískovce, arkózy, jílovce, prachovce, místy i uhelné slojky), které pocházejí ze štěrků a 
písků přinášených řekami do původního jezera. 
Kaznějovská pahorkatina je podcelkem Plaské pahorkatiny, vytváří členitou pahorkatinu s plochou 339 
km2 a střední výškou 430,6 m. Ploše zvlněný erozně denundační povrch se sklání od severu k jihu, je 
charakterizovaný širokými rozvodními hřbety s plošinnými zarovnanými povrchy, vzácněji sevřenými 
údolími vodních toků převážně v povodí dolní Střely a Třemošné. Svahy jsou místy porušené erozními 
rýhami.  
Kralovická pahorkatina je členitou pahorkatinou s plochou 573 km2 a střední výškou 392 m. Neotekto-
nicky méně porušený erozně denundační povrch se sklání směrem k údolí Berounky. Na rozvodních hřbe-
tech jsou zbytky třetihorních zarovnaných povrchů s plochými suky a odlehlíky. Údolí Berounky jsou 
mělká i hluboce zaříznutá, s přítoky s říčními terasami. Nejvyšší bod je Nad kostelem s výškou 537 m v 
Pavlíkovské pahorkatině. 
Švihovská vrchovina se rozkládá na jihu a jihovýchodě Plzeňské pahorkatiny, nejvyšším vrcholem je 
Koráb, 773 m n. m. Pohoří zabírá celkovou plochu 1420 km2. Jedná se o plochou vrchovinu, strukturně 
denudační reliéf rozsáhlých hřbetů, suků a kotlin na horninách algonkia, paleozoika a granitoidech. Pře-
vážně v povodí Úhlavy a Úslavy se rozprostírají široce rozevřená subsekventní, méně průlomová údolí, 
jsou zde poměrně vzácné zarovnané povrchy a četné kryogenní tvary na vypreparovaných silicitových 
tělesech. Vrchovina rozčleněna údolím Úhlavy. Člení se na Chudenickou vrchovinu, Merklínskou pahor-
katinu, Klatovskou kotlinu, Radyňskou vrchovinu a Rokycanskou pahorkatinu, přičemž do sledovaného 
území zasahují pouze poslední dvě jmenované. 
Radyňská vrchovina je plochou vrchovinu s rozlohou 722 km2 a střední výškou 464,6 m. Zaujímá struk-
turně denundační reliéf v povodí Úhlavy a Úslavy, s výraznými suky, strukturními hřbety barrandienské-
ho směru, s rozsáhlými klenbovitými elevacemi se zbytky zarovnaných povrchů a s široce rozevřenými 
údolími vodních toků, charakteristické jsou tvary zvětrávání a odnosu buližníků.  
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3.1.1 Geologický a geomorfologický profil území 
 
Obrázek č. 3.1.1: Geologická struktura území SO ORP Plzeň 

 
Legenda 
 

 

paleozoické horniny zvrásněné, neme-
tamorfované (břidlice, droby, křemence, 
vápence) 

 

proterozoické horniny assyntsky zvrásněné, s 
různě silným variským přepracováním (břidli-
ce, fylity, svory až pararuly) 

 permokarbonské horniny (pískovce, slepen-
ce, jílovce)  

vulkanické horniny zčásti metamorfované, 
proterozoické až paleozoické (amfibolity, 
diabasy, melafyry, porfyry) 

 kvarter (hlíny, spraše, písky, štěrky)  tercierní horniny (písky, jíly) 

 granodiority až diority (tonalitová řada)   

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, 2014 
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3.1.2 Těžba nerostných surovin  
 
Na území SO ORP Plzeň se nachází několik ložisek nerostných surovin a to cihlářské suroviny (Chrást), 
štěrků (Kyšice), jílů (Kyšice, Plzeň), granodioritu (Štěnovický Borek) a stavebního kamene – spilitu (Pl-
zeň). V současné době těžba probíhá pouze na ložiscích Kyšice-Ejpovice, Bukovec, Litice u Plzně – Du-
bová Hora a Nebílovský Borek. Pouze u tří z těchto ložisek (Dolní Vlkýš, Lhota u Dobřan a Nebílovský 
Borek) jsou vymezena chráněná ložisková území a to u obce Kyšice zasahuje do zastavěného území. U 
těchto ložisek je vymezeno také několik dobývacích prostorů. 
 
Tabulka č. 3.1.1: Výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin v SO ORP Plzeň 

O bec Ev.  
Číslo 

Název Těžba Surovina  Nerost Plocha 
(ha) 

CHLÚ 

Chrást 3057800 Chrást u Plzně  
(Česká geologická služba – 
Geofond) 

Dřívější 
povrchová 

Cihlářská su-
rovina 

hlína, jílo-
vitá břidli-
ce 

18,9 Ne 

Kyšice 3235800 Kyšice-Pohodnice 
(Česká geologická služba – 
Geofond) 

Dřívější 
povrchová 

Křemenné 
suroviny 

buližník 5 Ne 

Kyšice 3120600 Kyšice-Ejpovice 
(LB MINERALS, s.r.o., 
Horní Bříza) 

Současná 
povrchová 

Jíly žáruvzdor-
né  

jíl 15,9 Ne 

Plzeň 3120300 Dolní Vlkýš 
(LB MINERALS, s.r.o., 
Horní Bříza) 

Dřívější 
povrchová 

Jíly keramické 
nežáruvzdorné 

jíl 3,5 Ano 

Plzeň 3047200 Bukovec 
(Berger Bohemia a.s., 
Plzeň) 

Dřívější 
povrchová 

Štěrkopísky  psamity, 
štěrkopí-
sek, štěrk 

42,5 Ne 

Plzeň 3120800 Lhota u Dobřan 
(LB MINERALS, s.r.o., 
Horní Bříza) 

Dřívější 
povrchová 

Jíly keramické 
nežáruvzdorné 

jíl 10,6 Ano 

Plzeň 3024800 Litice u Plzně-Dubová 
hora 
(EUROVIA Kamenolomy 
a.s., Liberec) 

Současná 
povrchová 

Stavební ká-
men 

spilit 31,5 Ne 

Štěnovický 
Borek 

3181200 Nebílovský Borek 
(Plzeňská žula a.s., Plzeň) 

Současná 
povrchová 

Kámen pro 
hrubou a uš-
lechtilou ka-
menickou 
výrobu 

granodiorit 1,7 Ano 

Zdroj: Data ÚAP, 2014 
 
 
3.1.3 Sesuvná a poddolovaná území 
 
Poddolovaná a sesuvná území mohou představovat omezení pro rozvoj obcí, například výstavby, mohou 
být také rizikem pro stávající výstavbu. Na území SO ORP Plzeň se nachází vyšší množství lokalit , které 
jsou evidovány jako poddolované a pouze dvě evidované jako sesuvné, a to plošně malého rozsahu (na 
území obce Starý Plzenec mimo zastavěné území). Podle dotazníkového šetření (2014) se sesuvná území 
bez dopadu na rozvoj obce nachází v území Letkov, Tymákov a Starý Plzenec (drobné sesuvy u bývalé 
cihelny). Poddolovaná území se nachází nejvíce na území obcí Plzeň, Kyšice a Dýšina, v ostatních úze-
mích již méně. Na území obcí Plzeň, Chrást, Dýšina, Kyšice a Letkov zasahují do bezprostřední blízkosti 
zástavby nebo pod zástavbu. 
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Tabulka č. 3.1.2: Poddolovaná území v SO ORP Plzeň 
O bec Název Surovina Rozsah Projevy Plocha 

(ha) 
Dýšina Chrást u Plzně Nerudy     0,1 
Dýšina Dýšina 2 Rudy     13,8 

Dýšina Dýšina - Ostrý kámen Rudy     8,2 
Dýšina Dýšina 1 Rudy     6,5 

Dýšina Ejpovice Rudy, nerudy Systém   3,7 
Dýšina Dýšina-Horomyslice Nerudy     14,6 

Dýšina Ejpovice-Klabava Rudy Systém   28,4 
Chrást Chrást u Plzně Nerudy     10,6 

Kyšice Kyšice u Plzně Nerudy     bodový 
Kyšice Kyšice u Plzně - Na Pohodnici Rudy Ojedinělá Žádné 6,3 

Kyšice Tymákov Rudy     20,9 
Kyšice Kyšice u Plzně - Na hlinách Rudy, nerudy     40 

Kyšice Dýšina 2 Rudy     21,9 
Kyšice Ejpovice Rudy, nerudy Systém   2 

Kyšice Ejpovice-Klabava Rudy Systém   0,1 
Kyšice Letkov 2 Paliva   Haldy + pro-

padliny 
1,4 

Letkov Letkov 3   Ojedinělá   bodový 
Letkov Letkov 4   Ojedinělá   bodový 

Letkov Letkov 1 Rudy Systém Haldy 4 
Letkov Letkov 2 Paliva   Haldy + pro-

padliny 
16,1 

Lhůta Rokycany - Cháchov Rudy Systém Haldy + pro-
padliny 

13,2 

Losiná Losiná Rudy   Haldy bodový 
Plzeň Plzeň 3 - Doudlevce Nerudy     bodový 

Plzeň Plzeň - Lochotín   Ojedinělá   bodový 
Plzeň Křimice Paliva Ojedinělá Drobné bodový 

Plzeň Plzeň - Černice Rudy     45,6 
Plzeň Božkov Nerudy   Drobné 21,2 

Plzeň Bolevec - Senec u Plzně Nerudy, paliva     91,5 
Plzeň Třemošná - Záluží Nerudy, paliva Systém   126 

Plzeň Dobřany - Hugo Nerudy, paliva Systém   22,4 
Plzeň Chotíkov Paliva     20,9 

Plzeň Líně - Sulkov Nerudy, paliva Systém   248,6 
Plzeň Vejprnice Paliva Systém   371,5 

Plzeň Dolní Vlkýš - Malešice Paliva     216 
Plzeň Bolevec - Senec Paliva     154,5 

Plzeň Lobzy Nerudy Ojedinělá Drobné 1,5 
Starý Plze-
nec 

Starý Plzenec Rudy Systém Haldy 61,7 

Starý Plze-
nec 

Letkov 1 Rudy Systém Haldy 6,7 

Šťáhlavy Šťáhlavy Rudy Ojedinělá   bodový 
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O bec Název Surovina Rozsah Projevy Plocha 
(ha) 

Šťáhlavy Rokycany - Cháchov Rudy Systém Haldy + pro-
padliny 

20,7 

Tymákov Tymákov-Sedlec Rudy Systém   bodový 

Tymákov Starý Plzenec Rudy Systém Haldy 2,9 
Tymákov Tymákov Rudy     7,9 

Tymákov Letkov 1 Rudy Systém Haldy 10,7 

Zdroj: Data ÚAP, 2014 
 
Obrázek č. 3.1.2: Těžba nerostných surovin v SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: ČGS – GEOFOND 2014 
 
 
3.1.4 Indikátory 
 
Jako indikátor, který charakterizuje území z hlediska horninového prostředí, byl zvolen indikátor zaměře-
ný na vztah sesuvných a poddolovaných území k zastavěné a zastavitelné ploše. Výskyt těchto území 
představuje omezení pro rozvoj obcí, zejména je limitem pro výstavbu. Stav indikátoru v jednotlivých 
obcích je znázorněn v následující tabulce. Výskyt sesuvných území je na území SO ORP Plzeň minimál-
ní, problém mohou představovat území poddolovaná. 
 
Hodnocení indikátoru:  
+2   na území obce se nevyskytuje žádná sesuvné ani poddolované území. 
+1   v zastavěném/zastavitelném území se nevyskytují žádná sesuvná ani poddolovaná území. 
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0   v zastavěném/zastavitelném území se vyskytují sesuvná nebo poddolovaná území, nepředstavují 
však riziko nebo omezení pro rozvoj obce. 

-1   v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území představující 
omezení pro rozvoj obce. 

-2   v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území představující 
potenciální riziko pro obec (zástavbu, komunikace). 

 
Tabulka č. 3.1.3: Podíl poddolovaných a sesuvných území v jednotlivých obcích SO ORP Plzeň  
 O bec Plocha obce (ha) Hodnocení indikátoru 

Dýšina 1037,4 -2 
Chrást 985 -1 
Chválenice 990,6 2 
Kyšice 706,7 -2 
Letkov 467,8 -1 
Lhůta 340,9 1 
Losiná 677 2 
Mokrouše 274,9 2 
Nezbavětice 475,6 2 
Nezvěstice 640,8 2 
Plzeň 13764,5 -2 
Starý Plzenec 1833,8 1 
Šťáhlavy 2397 1 
Štěnovický Borek 624 2 
Tymákov 915,4 1 
Celkem 26131,4 -- 

Zdroj: Data ÚAP, 2014 
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Obrázek č. 3.1.3: Indikátor – Poddolovaná a sesuvná území 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2014 
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3.1.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

V obcích Chválenice, Losiná, Mokrouše, Ne-
zbavětice, Nezvěstice a Štěnovický Brodek nej-
sou evidována žádná plošná poddolovaná 
území, které by tak omezovaly územní rozvoj.  

Vyšší míra poddolovaných území v rámci regi-
onu, zejména v obcích Plzeň, Chrást, Dýšina, 
Kyšice  a Letkov může omezovat rozvoj obcí. 
Poddolovaná území v těchto obcích zasahují 
bezprostředně k zástavbě nebo i pod ní. 

V území je minimální výskyt sesuvných území, 
která tak netvoří omezení pro rozvoj obcí. 

Těžba surovin a s ní spojený zábor zemědělské 
půdy, místy velmi bonitní. 

Výskyt řady ložisek nerostných surovin a to 
cihlářské suroviny (Chrást), štěrků (Kyšice), 
jí lů (Kyšice, Plzeň), granodioritu (Štěnovický 
Borek) a stavebního kamene – spilitu (Plzeň).  

 

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 

Zajištění poptávky po nerostných surovinách z  
místních zdrojů. 

Střet zájmů těžby se zájmy ochrany přírody. 

Využití ploch po těžbě nerostných surovin – 
rekreační plochy, zalesnění, prvky zeleně… 

Možný významný výskyt amfibolových azbes-
tových minerálů (aktinolit/tremolit) v dobýva-
cím prostoru kamenolomu Plzeň-Litice těžící-
ho spility.  
Používání kameniva (stavební činnost, posypo-
vé materiály) s obsahem azbestových minerálů 
(aktinolit/tremolit) pocházejících ze spilitů do-
bývaných v kamenolomu Plzeň-Litice . 

 
 
3.1.6 Problémy k řešení  
 

• Přesná lokalizace poddolovaných území a zjištění míry omezení využití území (všechny obce). 

• Určení vhodného využití poddolovaných území (Plzeň, Chrást, Dýšina, Kyšice, Letkov, Tymá-
kov, Lhůta, Starý Plzenec, Šťáhlavy). 

• Dodržování zásad ochrany ložisek nerostných surovin (Plzeň, Chrást, Kyšice, Štěnovický Borek). 

• Minimalizace negativního vlivu případné další těžby nerostných surovin na složky životního pro-
středí (zábor ZPF, ochrana vod, ochrana přírody, doprava) při současném respektování potřeby 
dostatečného množství surovin (zejm. Plzeň, Chrást, Kyšice, Štěnovický Borek). 
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3.2 VODNÍ REŽIM 
 
Všechny vodní zdroje na území SO ORP Plzeň zasahují do povodí Berounky. Celé území SO ORP Plzeň 
zaujímá 261,238 km2 oblasti povodí. 
Oblast povodí Berounky je charakteristická pásmem pohraničních pohoří na západě (severní část Šumavy 
a Český les), Plzeňskou kotlinou Brdským pásmem. Páteřními toky v horní části oblasti povodí jsou Mže, 
Radbuza, Úhlava a Úslava, v dolní části oblasti povodí pak Berounka s přítoky Střelou a Litavkou. 
Oblast povodí Berounky je podle geomorfologického členění zastoupena subprovinciemi Poberounská 
soustava, Šumavská soustava a částečně též Krušnohorská soustava provincie Česká vysočina. 
Oblast povodí Berounky je budována z geologického hlediska ve značné části krystalinikem. Přísluší k 
nejstaršímu prekambrickému patru Českého masívu, postiženému kadomskou a variskou orogenezí, do-
provázenou regionální metamorfózou a plutogenezí. Krystalinikum v oblasti povodí je součástí oblasti 
moldanubika a oblasti středočeské (tepelsko-barrandienské). 
V souladu s regionálním členěním geologických jednotek lze vymezit v oblasti povodí tyto hydrogeolo-
gické struktury (geologická prostředí s uceleným oběhem podzemní vody) - hydrogeologický masív, 
zvrásněný komplex, pánve. 
Hydrogeologický masív reprezentuje krystalinikum. Horniny se vyznačují výhradně puklinovou propust-
ností. S výjimkou přípovrchové zóny zvětrávání, která může zasahovat od několika metrů do několika 
desítek metrů, je oběh podzemní vody vázán na tektonicky porušené zóny. Hydraulické parametry krysta-
linických hornin jsou obvykle nízké. V oblasti povodí Berounky se jedná o oblast moldanubika Českého 
lesa, částečně moldanubika šumavského, tepelské a domažlické krystalinikum, které leží v pramenných 
oblastech a na horních tocích Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy. Koeficient transmisivity se pohybuje v 
širokém pásmu 10-5 – 10-3 m2/s. 
Ke zvrásněnému komplexu počítáme nejstarší uloženiny, stáří svrchního proterozoika a staršího paleo-
zoika Barrandienu. Vyznačují se komplikovanějšími hydrogeologickými poměry a vytvářejí se v nich 
podzemní vody puklinového a zčásti puklinovo-krasového typu v částečně zkrasovělých silursko-
devonských vápencích. Hlavní zvodnění je v přípovrchovém pásmu rozpojení hornin, ve kterém se vytvá-
ří mělká zvodeň s volnou hladinou, konformní s morfologií terénu. Propustnost karbonátových hornin ve 
vápencích barrandienu je puklinová a krasová. Oběh podzemních vod je omezen vlivem neúplného vývo-
je krasu a složitou tektonikou. Převážnou část území s výskytem siluru a devonu barrandienu odvodňuje 
Berounka, severozápadní část Vltava.  
U permokarbonských uloženin, které tvoří pánevní struktury, se často ve vertikálním směru střídají pro-
pustné a nepropustné vrstvy a vytvářejí se víceméně průběžně kolektory a izolátory. V území narušeném 
těžbou uhlí obvykle dochází k druhotnému propojení zvodní. V zájmovém území se nacházejí pánve Pl-
zeňská, Manětínská, Žihelská a část pánve Rakovnické. 
Plzeňská pánev je na obvodě dokonale uzavřena vyzdviženými algonkickými břidlicemi a pouze na SZ 
souvisí úzkým prolomem Dražené s Manětínskou pánví, s níž se zde na místě styku společně odvodňuje. 
Plocha rajónu je na dvou místech překryta kvartérními náplavami přítoků Berounky v Plzeňské kotlině. 
Oběh podzemní vody se v severní a jižní části pánve podstatně liší, v severní části převládá plynulé od-
vodňování příronem do vodotečí a pramenními vývěry, v jižní části v důsledku čerpání důlních vod je 
značná část odvodnění umělá. Vytěžené prostory působí jako erozní báze, neboť důlní vody jsou dlouho-
době odčerpávány. Nejdůležitějším činitelem, který ovlivňuje průtočnost sedimentů Plzeňské pánve, je 
rozsáhlé tektonické porušení. Stupeň propustnosti se pohybuje od velmi nízkého až do vysokého, v závis-
losti na hydrologickém charakteru puklin. Koeficient transmisivity je zde mezi 10-4 až 10-3 m2/s. Zvodeň 
vyvinutá v kvartérních sedimentech a přípovrchových horninách v oblasti města Plzně je nevhodná k 
využívání, protože je silně kontaminovaná. 
Z hlediska specifického odtoku podzemních vod jsou nejvyšší hodnoty nad 5 - 10 l/s/km2 dokumentovány 
v pramenné oblasti Úhlavy ve vrcholových partiích Šumavy. V oblasti krystalinika v okolí Mariánských 
Lázní, vrcholové oblasti Českého lesa a podhůří Šumavy a oblasti výskytu karbonátových hornin paleo-
zoika Barrandienu dosahuje specifický odtok hodnot 3-5 l/s/km2, v oblasti podhůří Českého lesa a starší-
ho paleozoika Brd činí specifický odtok 2-3 l/s/km2 a v pánevní oblasti v okolí Plzně na středních a dol-
ních tocích Mže, Úhlavy, Úslavy a Radbuzy 1-2 l/s/km2. Nejnižších hodnot dosahuje specifický odtok 
podzemních vod na středním toku Berounky v oblasti proterozoika (0,5 – 1 l/s/km2). 
V oblasti povodí Berounky jsou srážkové poměry obdobně jako teplotní poměry značně ovlivněny oro-
grafickým členěním a zejména nadmořskými výškami. Proto je rozdělení srážek v oblasti povodí místně 
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velmi nerovnoměrné. Dlouhodobé roční srážkové úhrny se na většině území oblasti povodí pohybují v 
rozmezí 500 – 600 mm. 
Hlavními vodními toky ve SO ORP jsou Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava a Berounka. V souhrnu oblast 
povodí Berounky odtokově dobře vystihuje profil Berounka – Beroun (Qa = 35,6 m3/s, qa = 4,3 l/s/km2, 
Q100 = 1 560 m3/s, Q355 = 5,35 m3/s, 63 % odtoku v listopadu až dubnu). Dalšími vodními toky jsou Kla-
bava, Bradava, Bolevecký potok, Vejprnický potok, Tymákovský potok, Čižický potok, Hrádecký potok, 
Nezbavětický potok, Olešenský potok a další. 
Na území SO ORP se nachází řada vodních ploch, především jde o vodní nádrž České údolí, Velký Bole-
vecký rybník, Kamenný rybník, Senecký rybník, Košinář, Sedlecký rybník, Nový rybník, Lopatský ryb-
ník Malý Bolevecký rybník a další. 
Na území SO ORP nejsou vyhlášeny chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
Na území obcí Letkov, Lhůta, Mokrouše, Plzeň a Starý Plzenec se nacházejí vodní zdroje, které mají 
stanovena ochranná pásma. Dle dotazníkového průzkumu chybí vlastní zdroj pitné vody v obci Losiná u 
Plzně a v obci Mokrouše je nutné posílení retenční schopnosti území. 
 
Tabulka č. 3.2.1: Vodní zdroje na území SO ORP Plzeň 
O bec Pramen/vrt 

ČHMÚ 
Vodní zdroj Vodní zdroj 

O P (ha) 
Vodní zdroj PHO  

(ha) 

Starý Plzenec 7       
Lhůta 1     0,05 

Plzeň 1     799,02 
Letkov   1 0,5   

Mokrouše   1 0,04   
Zdroj: Data ÚAP, 2014 
 
 
Tabulka č. 3.2.2: Ochranná pásma vodních zdrojů 

O bec Výměra (ha) Zdroj Stupeň ochrany 

Chválenice 8,58   nerozlišený stupeň 
Losiná u Plzně 6,79 Plzeň Homolka PHO II a 

Nezvěstice 8,34 Nezvěstice PHO II b 
Plzeň 18,71 Plzeň Homolka I. Stupeň 

0,09 
 

nerozlišený stupeň 
0,09  nerozlišený stupeň 

728,29 Plzeň Homolka PHO II a 
Starý Plzenec 0,19 Starý Plzenec nerozlišený stupeň 

Štěnovický Borek 56,19 Plzeň Homolka PHO II b 
Tymákov 0,19 Tymákov nerozlišený stupeň 
Zdroj: DIBAVOD, 2014 
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Obrázek č. 3.2.1: Vodní zdroje a jejich ochranná pásma ve SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: Data ÚAP, 2014 
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3.2.1 Sklonité orné pozemky 
 
Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství vody. Tuto schopnost 
krajiny výrazně snižujeme především díky velkovýrobnímu způsobu hospodaření v krajině, jako je vyso-
ké zornění půdy, velké půdní bloky s nízkým obsahem organického podílu v půdě, nevhodnou skladbou 
dřevin v lese (smrková kultura na nevhodných místech). Tyto negativní projevy přináší nižší stabilitu 
krajiny a v konečném důsledku zvyšující se riziko povodní. 
Nejhorší kombinací pro přirozený vodní režim v krajině je intenzivní zemědělská činnost na svažitém 
území. Tomu v ČR odpovídá definice orné půdy na sklonitých pozemcích. Dle metodik je považován z 
hlediska zrychleného odtoku pro ornou půdu kritický sklon nad 7°. Z těchto důvodů je tento typ kultury a 
sklonitosti předpokladem ke zhoršování přirozeného vodního režimu v krajině. Důsledkem je zvýšené 
riziko vzniku lokálních povodní nebo vysychání a degradace půdy. 
 
Tabulka č. 3.2.3: Množství sklonitých orných pozemků na území jednotlivých obcí 
(srovnání obcí mezi sebou v rámci SO ORP Plzeň) 

O bec 
Plocha sklonité  orné 

půdy (ha) 
Plocha orné půdy 

(ha) 
Procento sklonité  orné 
půdy z  orné celkově (%) 

Dýšina 6,80 200,42 3,39 

Chrást 18,36 341,42 5,38 

Chválenice 7,24 882,98 0,82 

Kyšice 6,54 286,42 2,28 

Letkov 1,10 100,19 1,10 

Lhůta 14,07 94,38 14,91 

Losiná u Plzně 8,29 292,03 2,84 

Mokrouše 1,32 125,83 1,05 

Nezbavětice 6,20 325,89 1,90 

Nezvěstice 5,15 416,89 1,24 

Plzeň 140,58 3917,37 3,59 

Starý Plzenec 35,03 414,34 8,45 

Šťáhlavy 17,89 467,06 3,83 

Štěnovický Borek 9,02 161,79 5,58 

Tymákov 3,96 423,25 0,94 

SO  O RP Plzeň 281,55 8450,26 3,33 
ÚAP 2014 
 
Absolutně největší množství ploch se svažitou ornou půdou se nachází na území obce Plzeň a to přes 140 
ha. Toto množství činí 3,6 % veškeré orné půdy na území obce. Výskyt sklonitých orných pozemků na 
ostatním území SO ORP Plzeň je podstatně menší. Největší podíl (15 %) sklonité orné půdy z celkové 
orné půdy je na území obce Lhůta. Na území obcí Plzeň a Lhůta by měly být identifikovány tyto pozemky 
a navržena potřebná opatření (možno využít KPÚ), aby se zabránilo nebezpečí vzniku zrychleného odto-
ku vody při přívalové srážce a omezilo nebezpečí vzniku lokální povodně. 
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3.2.2 Povodňová charakteristika 
 
Vodní režim v krajině úzce souvisí se vznikem povodňových stavů. Podle výskytu povodňových stavů 
jsou stanovována záplavová území. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být 
při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vod-
ního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit  správci vodního toku povinnost zpracovat a 
předložit  takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V současně zastavě-
ných územích obcí, v územích určených k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, případně pod-
le potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu zápla-
vového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. 
Vějířovité sbíhání toků v Plzni představuje pro toto sídlo zesílené povodňové ohrožení. Určitým poziti-
vem v této souvislosti může být fakt, že zatímco u Mže převládá zimní režim povodní, u Úhlavy a Úslavy 
převládá režim letní (u Radbuzy je režim smíšený). Na vlastním toku Berounky a jejích přítocích pod 
Plzní převládá smíšený až letní režim. 
Na území SO ORP Plzeň zasahují záplavové území Q100 do území obcí Dýšina, Chrást, Kyšice, Nezvěsti-
ce, Plzeň, Starý Plzenec a Šťáhlavy. Ve všech jmenovaných obcích zasahuji záplavové území do zastavě-
ného území obce. 
 
Tabulka č. 3.2.4: Plocha záplavových území Q100 na území jednotlivých obcí 

O bec Vodní tok (Q 100) 
Zaplavená 
plocha při 
Q 100 (ha) 

Zaplavená 
plocha při 

Q 100 (ha) v ZÚ 

% zaplavené plochy 
při Q 100 v ZÚ z cel-

kového ZÚ 
Dýšina Klabava 57,38 5,37 2,89 

Chrást 
Berounka 42,66 

3,86 3,32 
Klabava 51,85 

Chválenice - - - - 
Kyšice Klabava 8,13 1,74 1,62 
Letkov - - - - 
Lhůta - - - - 
Losiná u Plzně - - - - 
Mokrouše - - - - 
Nezbavětice - - - - 

Nezvěstice 
Bradava 5,42 

1,89 3,37 
Ostatní vodní toky 54,32 

Plzeň 

Bolevecký potok 6,13 

98,53 2,64 
Berounka 1,23 
Božkovský potok 4,96 
Ostatní vodní toky 25,21 
Plzeňská aglomerace 1536,63 

Starý Plzenec Ostatní vodní toky 192,91 22,45 6,25 
Šťáhlavy Ostatní vodní toky 173,31 9,61 4,79 
Štěnovický Borek - - - - 
Tymákov - - - - 
Zdroj: data ÚAP, 2014 
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Obrázek č. 3.2.2: Záplavové území ve SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: Data ÚAP, 2014  
 
Poznámka: Neznázorněná zóna rozlivu je rozhodující pro povolování staveb v záplavovém území. 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 30

 
Tabulka č. 3.2.5: Území určená k rozlivům povodní 

O bec Výměra (ha) 

Dýšina 57,38 

Chrást 85,00 

Kyšice 8,14 

Nezvěstice 55,10 

Plzeň 1 570,53 

Starý Plzenec 192,91 

Šťáhlavy 173,31 
Zdroj: Data ÚAP, 2014 
 
Aktivní zóna záplavového území je stanovena v obcích Dýšina, Chrást, Kyšice, Nezvěstice a Plzeň. 
 
Tabulka č. 3.2.6: Aktivní zóna záplavového území na území jednotlivých obcí 

O bec Vodní tok 
Aktivní zóna zá-
plavového území 

(ha) 

% aktivní zóny záplavového 
území z  plochy obce 

Dýšina Klabava 45,18 4,35 

Chrást 
Berounka 39,57 4,02 
Klabava 45,86 4,66 

Chválenice - - - 
Kyšice Klabava 6,91 0,98 
Letkov - - - 
Lhůta - - - 
Losiná u Plzně - - - 
Mokrouše - - - 
Nezbavětice - - - 

Nezvěstice 
Bradava 7,00 1,09 
Ostatní vodní toky - - 

Plzeň 

Bolevecký potok 2,63 0,02 
Berounka 1,06 0,01 
Božkovský potok - - 
Ostatní vodní toky - - 
Plzeňská aglomerace 1190,25 8,65 

Starý Plzenec Ostatní vodní toky - - 
Šťáhlavy Ostatní vodní toky - - 
Štěnovický Borek - - - 
Tymákov - - - 
Zdroj: data ÚAP, 2014 
 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 31

 
3.2.3 Stav povrchových a podzemních vod 
 
Znečištění vod je jedním z největších environmentálních problémů současného světa. Voda transportuje 
živiny, ale zúčastňuje se rovněž na zprostředkování pohybu škodlivin v rámci různých ekosystémů. Dů-
sledkem je, že může dojít  ke kumulaci - nahromadění škodliviny v některé ze součástí životního prostředí. 
Znečištění vod je způsobováno chemickými látkami anorganického charakteru, hlavně těžkými kovy, 
nebo látkami organickými. Hlavním typem znečištění vod v našich podmínkách je eutrofizace – znečiště-
ní vod nadměrným obsahem živin. Odpadní vody splaškové mohou být znečištěny mikrobiálně. Význam-
nou měrou se na znečištění vod podílí také zemědělská výroba. Problémem vody je rovněž její dosažitel-
nost a distribuce. Přibližně třetina toků ČR zůstává i přes výrazné zlepšení za posledních 15 let stále nad-
měrně znečištěna. 
Z dat HEIS VÚV T.G.M. (2011, 2012, 2014) vyplývá, že ve všech obcích SO ORP Plzeň jsou vyhodno-
ceny vodní útvary povrchových vod jako rizikové, jen malá část v obcích Plzeň a Nezvěstice je hodnoce-
na jako potenciálně rizikové. Na celém území obcí Dýšina a Chrást a částečně v Plzni, Kyšicích a Tymá-
kově jsou hodnoceny útvary podzemních vod jako vyhovující (dobré), částečně se u vodních útvarů pod-
zemních vod předpokládá nedosažení dobrého stavu v Plzni, Kyšicích a Tymákově. V Plzni je také část 
útvarů podzemních vod hodnocena jako nevyhovující. Ve všech ostatních obcích se u útvarů podzemních 
vod předpokládá nedosažení dobrého stavu (viz následující obrázky). 
Hodnocení bylo použito pro současný stav a odhad stavu k roku 2015, který je použit pro návrhy opatře-
ní. Výstupem hodnocení stavu pro jednotlivé podložky a složky je klasifikace vodního útvaru jako vyho-
vující (dobré), potenciálně nevyhovující (potencionálně rizikové) nebo nevyhovující (rizikové). 
Stav útvaru povrchových vod je určený horším z jeho ekologického a chemického stavu. Stav silně ovliv-
něných útvarů povrchových vod je dán tzv. ekologickým potenciálem a chemickým stavem. Stav útvaru 
podzemních vod je daný horším z jeho kvantitativního či chemického stavu. Pro období platnosti prvních 
plánů oblastí povodí, t j. do roku 2015, byly navrženy limity [O92], definující dobrý stav útvarů povrcho-
vých a podzemních vod a chráněných území. 
Přístup k hodnocení stavu vodních útvarů je stanoven v „Metodických postupech státních podniků Povodí 
pro hodnocení chemického a ekologického stavu a rizikovosti útvarů povrchových vod, ekologického 
potenciálu útvarů povrchových vod, chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod v prv-
ních plánech oblastí povodí“ . Hodnocení stavu vodních útvarů spočívá v syntéze výsledků hodnocení 
jednotlivých složek stavu. Hodnocení složky je pak určeno výsledky hodnocení jednotlivých parametrů. 
Při těchto hodnoceních a syntézách platí následující pravidla: 
• Přímé hodnocení (na základě dat z monitoringu) má přednost před nepřímým (na základě informací 

o vlivu užívání vod na stav vod).  

• Nevyhovuje-li alespoň jeden parametr hodnocené složky stavu limitům dobrého stavu, cela složka 
stavu je klasifikována jako nevyhovující  

• Při syntézách hodnocení platí vždy horší z provedených hodnocení. 

 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 32

Obrázek č. 3.2.3: Celková rizikovost povrchových vod 
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Obrázek č. 3.2.4: Celková rizikovost podzemních vod 
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Rovněž dle dat HEIS VÚV T.G.M. (2014) se na území SO ORP Plzeň nachází zranitelné oblasti (viz 
následující obrázek). Zranitelné území jsou taková území, kde se vyskytují: 
• povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž 

koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, 

• nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů 
dochází nebo může dojít  k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

 
Zranitelné oblasti jsou vyhlášeny v obcích Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Losiná u Plzně, Nezvěsti-
ce, Plzeň, Starý Plzenec, Šťáhlavy a Štěnovický Borek. 
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Obrázek č. 3.2.5: Zranitelné oblasti ve SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2014 
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3.2.4 Indikátory 
 
Sklonité  orné pozemky 
 
Celkem se v SO ORP Plzeň nachází 281,55 ha nadměrně sklonitých pozemků s ornou půdou. Z celkové 
výměry orné půdy v SO ORP Plzeň (8 450 ha) tyto „nevhodné“ pozemky činí pouze 3,3 %. Nulové nebo 
tak nepatrné množství sklonitých pozemků s ornou půdou, že lze tyto území označit  za cílový stav, se 
nevyskytuje v žádné obci. Menší množství sklonitých orných pozemků (hodnocení indikátoru +1) se na-
chází v obcích Letkov, Mokrouše a Tymákov. 
Naopak zvýšené množství svažitých pozemků orné půdy se nachází na území obcí Plzeň a Starý Plzenec. 
Především na území obce Plzeň by měly být identifikovány tyto pozemky a navrženy potřebná opatření 
(možno využít KPÚ) aby se zabránilo nebezpečí vzniku zrychleného odtoku vody při přívalové srážce a 
omezilo nebezpečí vzniku lokální povodně. 
 
Hodnocení indikátoru sklonité orné pozemky: 
-2 na území obce se nachází více než 30 ha sklonité orné půdy 
-1 na území obce se nachází 10 – 30 ha sklonité orné půdy 
0 na území obce se nachází 5 – 9,99 ha sklonité orné půdy 
1 na území obce se nachází 1 – 4,99 ha sklonité orné půdy 
2 na území obce se nachází méně než 1 ha sklonité orné půdy 
 
 
Záplavové území Q 100 
 
Na území SO ORP Plzeň jsou stanovena záplavová území Q100 v obcích Dýšina, Chrást, Kyšice, Nezvěs-
tice, Plzeň, Starý Plzenec a Šťáhlavy. Ve všech těchto obcích zasahují záplavová území do zastavěného 
území. 
 
Hodnocení indikátoru záplavové území Q100: 
-2 více než 25 % zaplavené plochy při Q 100 zasahuje do zastavěného území obce  
-1 10 – 24,99 % zaplavené plochy při Q 100 zasahuje do zastavěného území obce  
0 5 – 9,99 % zaplavené plochy při Q 100 zasahuje do zastavěného území obce; záplavové území Q 

100 na území obce není stanoveno  
1 0 - 4,99 % zaplavené plochy při Q 100 zasahuje do zastavěného území obce  
2 záplavové území Q 100 je stanoveno mimo zastavěné území obce  



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 37

 
Tabulka č. 3.2.7: Souhrnné hodnocení tématu na základě navržených indikátorů 

O bec 

Vodní režim Záplavové území Q 100 

hodnoty [ha] hodnocení hodnoty [%] hodnocení 

Dýšina 6,80 0 2,89 1 

Chrást 18,36 -1 3,32 1 

Chválenice 7,24 0 - 0 

Kyšice 6,54 0 1,62 1 

Letkov 1,10 1 - 0 

Lhůta 14,07 -1 - 0 

Losiná u Plzně 8,29 0 - 0 

Mokrouše 1,32 1 - 0 

Nezbavětice 6,20 0 - 0 

Nezvěstice 5,15 0 3,37 1 

Plzeň 140,58 -2 2,64 1 

Starý Plzenec 35,03 -2 6,25 0 

Šťáhlavy 17,89 -1 4,79 1 

Štěnovický Borek 9,02 0 - 0 

Tymákov 3,96 1 - 0 
Zdroj: ÚAP 2014 
 
 
Obrázek č. 3.2.6: Hodnocení obcí dle množství sklonité orné půdy 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2014 
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Obrázek č. 3.2.7: Hodnocení obcí dle stanoveného záplavového území Q100 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2014 
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3.2.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Minimalizace zrychleného odtoku a snížení 
půdní eroze na minimum v územích s malým 
výskytem sklonité orné půdy – území obcí Let-
kov, Mokrouše a Tymákov. 

Rizikové útvary povrchových a podzemních vod 
z hlediska plnění environmentálních cílů pro po-
vrchové (všechny obce SO ORP) a podzemní vo-
dy (částečně v Plzni). 

Na celém území obcí Chrást a Dýšiny a částeč-
ně v Plzni, Kyšicích a Tymákově jsou hodno-
ceny útvary podzemních vod jako nerizikové 

Stanovené zranitelné oblasti v obcích Dýšina, 
Chrást, Chválenice, Kyšice, Losiná u Plzně, Ne-
zvěstice, Plzeň, Starý Plzenec, Šťáhlavy a Štěno-
vický Borek. 

 Zhoršení přirozeného vodního režimu v kraji-
ně v důsledku nevhodného hospodaření na 
sklonitých pozemcích => zvýšené množství or-
né půdy na sklonitých pozemcích na území ob-
cí Plzeň a Starý Plzenec. 

 Stanovená záplavová území na území obcí Dý-
šina, Chrást, Kyšice, Nezvěstice, Plzeň, Starý 
Plzenec a Šťáhlavy. 

 Stanoveny aktivní zóny záplavových území v 
obcích Dýšina, Chrást, Kyšice , Nezvěstice  a 
Plzeň. 

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 

Podpora modernizace a rekonstrukce stávající 
kanalizační sítě a rozvoje napojení obyvatel na 
veřejnou kanalizaci zakončenou v ČO V. 

Rizika lokálních povodní doprovázené zvýše-
nou erozí půdy v územích s vyšším podílem 
sklonité orné půdy – území obce Plzeň a Starý 
Plzenec. 

Realizace komplexního systému protipovodňo-
vých opatření, jak v krajině, tak i  na tocích k 
ochraně zastavěného území obcí. 

Udržení zabezpečenosti kvalitních zdrojů pitné 
vody. 

Finanční zdroje ze státního rozpočtu a fondů EU 
pro zajištění čištění odpadních vod a zásobování 
pitnou vodou, na realizaci projektů protipovod-
ňové ochrany v krajině. 

U vodních útvarů podzemních vod v Plzni, Ky-
šicích a Tymákově (částečně) a dále  ve všech  
ostatních obcích zcela (kromě obcí Dýšina a 
Chrást) se předpokládá nedosažení dobrého 
stavu. 

Nastartování procesu KPÚ v oblastech se  zvý-
šenou erozní ohrožeností (území s vysokým 
podílem sklonité  orné půdy). 

Plzeň nemá náhradní zdroj pitné vody 
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3.2.6 Problémy k řešení 
 
• V oblastech s vyšším výskytem sklonité orné půdy je potřeba identifikovat tyto pozemky a navrh-

nout opatření vedoucí k eliminaci negativních vlivů (změna hospodaření, zatravnění, protierozní opat-
ření, retenční nádrž…) - především Plzeň a Starý Plzenec. 

• V obcích, kde hladina Q100 zasahuje do zastavěného území, navrhnout opatření na ochranu majetku 
státu, obcí a obyvatel a nerozšiřovat zastavitelné území do těchto ploch, což by vedlo k dalším nákla-
dům na nové nákladné protipovodňové opatření (často pouze lokálního charakteru, kdy se problém 
přenese níže po toku) – Dýšina, Chrást, Kyšice, Nezvěstice, Plzeň, Starý Plzenec a Šťáhlavy. 

• Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních 
zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich hospodárné využívání – Pl-
zeň, Mokrouše, Letkov, Lhůta, Starý Plzenec, Chválenice, Losiná u Plzně, Nezvěstice, Štěnovický 
Borek a Tymákov. 

• Vybudování a modernizace infrastruktury pro čištění odpadních vod, modernizace stávajících ČOV a 
dokončení výstavby čistíren odpadních vod, realizace místních kanalizací a ČOV v menších sídlech. 

• Přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku zeměděl-
ské a průmyslové činnosti – obce Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Losiná u Plzně, Nezvěstice, Pl-
zeň, Starý Plzenec, Šťáhlavy a Štěnovický Borek (stanoveny zranitelné oblasti pro obsah dusičnanů 
ve vodách). 
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3.3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
3.3.1 Ovzduší 
 
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě a po celém světě. 
Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky látek znečišťujících 
ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály. Respirace zvýšených 
koncentrací látek znečišťujících ovzduší má přímé následky na zdravotní stav obyvatel. Zdraví obyvatel 
může být zasaženo také nepřímo, ukládáním těchto látek v dalších složkách životního prostředí (půda, 
voda, biota), vstupem chemikálií do potravního řetězce s následkem další expozice lidí. Navíc tyto účinky 
mohou ovlivnit  strukturu a funkci ekosystémů, včetně jejich schopnosti samoregulace. Tyto účinky se 
mohou projevovat okamžitě, ale současně také s určitým časovým zpožděním (např. degradace lesních 
ekosystémů). 
 
Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných z celé 
řady zdrojů. Na imisní zátěži SO ORP a především města Plzně zejména suspendovanými částicemi 
PM10, ale také benzo(a)pyrenem, oxidem dusičitým a ozónem se zásadním způsobem podílejí rostoucí 
emise z dopravy. Kromě dopravy a plošných zdrojů (souhrn malých zdrojů např.: lokálních topenišť), 
sezonně a místně i zemědělství, se na výsledné imisní situaci v SO ORP zásadním způsobem podílejí 
velké a zvláště velké stacionární průmyslové, energetické a technologické zdroje. Mezi nejvýznamnější 
zdroje znečišťování ovzduší patří dle Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje organizace 
Plzeňská teplárenská, a.s. a Plzeňská energetika a.s. Hlavními dopravními zdroji je dálnice D5 a intravilá-
nové komunikace v Plzni (I/20, I/26, I/27). Ke znečištění ovzduší na místní úrovni přispívají v menší míře 
také emise látek znečišťujících ovzduší přenášené ze středních a velkých vzdáleností (desítky až stovky 
kilometrů). Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž aktuální meteorologické podmínky. 
Po výrazném poklesu emisí látek znečišťujících ovzduší ze stacionárních zdrojů (tuhých znečišťujících 
látek, oxidu siřičitého a emisí oxidů dusíku a oxidu uhelnatého), ke kterému došlo v souvislosti se změ-
nami ve struktuře ekonomiky a legislativními požadavky v devadesátých letech, v období let 2000 až 
2010 již byly celkové emise uvedených znečišťujících látek zhruba konstantní bez výraznějšího trendu (s 
meziročními výkyvy). Emise oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů i z dopravy mírně rostou. Na znečiš-
ťování ovzduší nejen menších sídel SO ORP, ale i města Plzeň, se významně podílí malé zdroje. Růst cen 
zemního plynu a elektrické energie způsobuje, že se lidé opět vracejí k tradičním palivům, zejména k uhlí 
a dřevu (často jsou přidávány i odpady), které mnohdy spalují v technologicky nevyhovujících zařízeních. 
Lokální topeniště se podílejí na znečištění ovzduší zejména v zimních měsících při inverzním počasí a 
jsou významným producentem tuhých znečišťujících látek TZL a široké škály organických látek (velice 
nebezpečné právě pro své škodlivé účinky). 
 
Dle provedeného dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci zpracování ÚAP ORP Plzeň r. 2014 
v obcích SO ORP, vyplývá, že místní zhoršení kvality ovzduší je vnímáno v řadě obcí. Jedná se o znečiš-
tění převážně z lokálních zdrojů – domácích topenišť (Dýšina, Chválenice, Letkov, Lhůta, Nezvěstice, a 
Šťáhlavy), dále ze zdrojů mimo obec (Letkov – prašnost z odkaliště Plzeňské teplárenské, a.s., Losiná – 
silnice I/20, Starý Plzenec - dálnice).  
 
 
3.3.1.1 Plocha území, na které došlo v daném roce k překročení imisních limitů a cílových imis-

ních limitů pro ochranu zdraví obyvatel 
 
Látky znečišťující ovzduší, pro které je (pro účely této studie) sledováno překročení imisních limitů: SO2, 
PM10, NO2, benzen a překročení cílových imisních limitů: As, Cd, benzo(a)pyren, O3. 
 
V roce 2014 nedošlo na území SO ORP Plzeň k překročení hodnot 24h ani ročního imisního limitu pro 
suspendované částice velikostní frakce PM10. Stejně tak nebyly překročeny imisní limity pro většinu 
ostatních látek.  
 
Závažným problémem je překračování cílového imisního limitu imisními koncentracemi benzo(a)pyrenu. 
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž je benzo(a)pyren typickým představitelem, vznikají 
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především ze spalování fosilních paliv. Typicky se tyto látky uvolňují při nedokonalém spalovacím pro-
cesu. Do prostředí se tedy dostávají zejména při výrobě energie, spalování odpadů, ze silniční dopravy, 
domácích topenišť, krematorií, z požárů a v neposlední řadě při kouření. PAH jsou zde přítomny ve formě 
velmi jemných částic, které pronikají při vdechnutí až do plicních sklípků, kde se zachycují. Toxické, 
karcinogenní a mutagenní vlastnosti PAH jsou hlavní příčinou zdravotních rizik (např. vznik rakoviny 
plic, snížení plodnosti, vývojové vady atd.). Na 36 % území SO ORP došlo k překročení cílových imis-
ních limitů pro ochranu zdraví pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren 
(BaP). Plošně nejvyšší rozsah překročení imisního limitu pro BaP bylo zaznamenáno na území obcí Plzeň 
(65,3 % území), Starý Plzenec (16,6 % území) a Chrást (19,8 % území). Jedná se o mírné zlepšení stavu 
oproti roku 2006.  
 
V roce 2014 nebyly překročeny hodnoty 24h imisního limitu pro SO2, ročního imisního limitu pro NO2, 
ani imisní limit pro benzen. V roce 2014 nedošlo na území SO ORP Plzeň k překročení hodnoty cílového 
imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro troposférický ozon. Nebyl překročen cílový imisní limit pro 
arsen a kadmium. 
 
Tabulka č. 3.3.1: Překročení imisního limitu a cílového imisního limitu pro ochranu zdraví, rok 2010 

% území obce s překročením imisních limitů pro ochranu zdraví  

Obec Imisní limit  Cílový imisní limit 

PM10 (24 h) PM10 (rok) B(a)P O3_8h 

Dýšina 0 0 0,5 0 

Chrást 0 0 19,8 0 

Chválenice 0 0 0,0 0 

Kyšice 0 0 0,4 0 

Letkov 0 0 0,0 0 

Lhůta 0 0 0,0 0 

Losiná 0 0 0,0 0 

Mokrouše 0 0 0,0 0 

Nezbavětice 0 0 0,0 0 
Nezvěstice 0 0 0,0 0 

Plzeň 0 0 65,3 0 

Starý Plzenec 0 0 16,6 0 
Šťáhlavy 0 0 0,0 0 

Štěnovický Borek 0 0 0,0 0 
Tymákov 0 0 0,0 0 

Celkem SO ORP 0 0 36,3 0 

Zdroj dat: Data ÚAP, 2014 
Pozn.: V tabulce jsou uvedena %  plochy obcí, na kterých došlo k překročení imisního limitu a cílového imisního 
limitu pro ochranu zdraví v roce 2014. 
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Obrázek č. 3.3.1. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdra-
ví (cílový imisní limit pro benzo(a)pyren) podle dat k roku 2012 

 

 
Zdroj dat: Data ÚAP, 2014 
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3.3.1.2 Plocha území, na které došlo v daném roce k překročení imisních limitů pro ochranu eko-

systémů a vegetace 
 
Na území všech obcí, celkově na 68 % území SO ORP došlo v roce 2014 k překročení hodnot cílového 
imisního limitu pro ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace (expoziční index AOT40). Na 5,8 % území 
SO ORP byl překročen imisní limit pro NOx. Největší plošný rozsah překročení byl zaznamenán na území 
města Plzeň. Imisní limit pro SO2 nebyl v roce 2014 překročen. 
 
Tabulka č. 3.3.2: Překročení imisního limitu a cílového imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vege-
tace, % plochy obcí, rok 2010 

ORP Plzeň 

% území obce s překročením imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Obec Imisní limit pro 
NOx 

Cílový imisní limit 
pro ozon 

Souhrnně OZKO 

 (> 30 µg.m-3) (AOT 40) (SO2, NOx, ozon) 

Dýšina 0 100,0 100 

Chrást 0 89,9 89,9 

Chválenice 0 100,0 100 

Kyšice 0 100,0 100 

Letkov 0 100,0 100 

Lhůta 0 100,0 100 

Losiná 2,8 100,0 100 

Mokrouše 0 100,0 100 

Nezbavětice 0 100,0 100 

Nezvěstice 0 100,0 100 

Plzeň 10,8 43,3 50,6 

Starý Plzenec 0,3 78,2 78,3 

Šťáhlavy 0 100,0 100 

Štěnovický Borek 0 100,0 100 

Tymákov 0 99,9 99,9 

Celkem 5,8 68,2 72,1 

Zdroj dat: Data ÚAP, 2014 
 
 
3.3.2  Nakládání s odpadem  
 
Skládka odpadů Chotíkov je zařízení na odstranění odpadu ve společném vlastnictví města Plzně, města 
M. Touškova a obce Chotíkov. Představuje velmi významný a perspektivní prostor pro nakládání s odpa-
dy v regionu. Odpady se v tomto prostoru ukládají již od roku 1986. V současné době je skládka rozčle-
něna na již zrekultivovanou starou část a I. kazetu, a II. kazetu, kam se v současnosti odpad ukládá. Je 
zpracována projektová dokumentace na další rozšíření směrem do pískovny navazující na souhrnný plán 
sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kůští. 
Od listopadu 2007 je v prostoru skládky provozována jednotka na využití skládkového plynu s celkovým 
výkonem cca 120 kW. 
V roce 2011 byla do provozu uvedena nová Kompostárna, která je umístěna v rekultivované části sklád-
ky. Celková povolená plocha kompostárny je 5500 m2, izolovaná plocha měří 2900 m2, pro dozrávání 
kompostu je určena plocha 2000 m2 metrů a připraveno je ještě 600 m2 pro druhou etapu kompostárny. V 
začátcích provozu bude kompostárna určena především pro svoz biomasy z veřejných ploch a z podnika-
telské sféry, postupně se počítá i s bioodpadem z domácností. Plánovaná roční kapacita je 10 000 tun 
zpracovaného bioodpadu. 
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Na skládku je ukládán zejména komunální odpad, stavební suť a odpadní zeminy. Celkový roční objem 
uložených odpadů činí přibližně 50.000 tun. Komunální odpad je svážen z části území města Plzně a bý-
valého okresu Plzeň-sever v závislosti na dojezdové vzdálenosti a její ekonomické přijatelnosti pro jed-
notlivé svozové firmy. 
Město Plzeň, M. Touškov a obec Chotíkov spolu tvoří dobrovolný svazek obcí, jejímž cílem je spoluprá-
ce v oblasti odpadového hospodářství. Společnost Plzeňské komunální služby zajišťuje pro tento svazek 
obcí veškerou servisní činnost. Vlastní provoz skládky od 1.1.2004 zajišťuje společnost Plzeňská teplá-
renská, a.s. 
Se skládkou souvisí také projekt výstavby zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), který zpraco-
vává Plzeňská teplárenská, a.s. Pozemky, kde má spalovna stát, se nacházejí v jihovýchodní části areálu 
skládky odpadů Chotíkov. Předpokládaný tepelný výkon má být 35 MW a elektrický sedm MW. Tento 
záměr podporuje řada měst a obcí v Plzeňském kraji, současně má však řadu odpůrců. Nutno dodat, že se 
Chotíkov nachází mimo So ORP Plzeň, avšak vzhledem ke svému významu bylo nutné jej zde uvést.  
 
3.3.2.1 Černé skládky 
 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že dílčím problém v území jsou černé skládky. Toto je uváděno u obcí 
Dýšina, Kyšice (blízké okolí silnic a v lese), Letkov, Lhůta (podél silnice a u vjezdů do lesa), Losiná 
(vjezd do chatové osady Kouty), Nezbavětice, Starý Plzenec (na pozemku pod dálnicí, v údolí Úslavy, 
lom v Sedlci u lesní cesty) a Štěnovický Borek. Nicméně tyto skládky nepředstavují významný problém a 
v rámci územního plánování nejsou řešeny.  
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3.3.2.2 Staré ekologické zátěže 
 
Obrázek č. 3.3.2: Přehled evidovaných SEZ na území SO ORP Plzeň (k roku 2014) 

 
Zdroj: Studie SEZ PK, 2014 
 
Staré ekologické zátěže (případně brownfieldy) jsou uváděny v rámci dotazníkového šetření u obcí Dýši-
na (Plnírna propan butanu, Armaturka Dýšina), Chrást (bývalá skládka Na Závrtku), Letkov (odkaliště 
Plzeňské teplárenské, a.s.), Lhůta (areál bývalého JZD), Losiná (bývalý kravín zemědělského družstva a 
Starý Plzenec (Bývalé JZD – Herejkova ul., bývalé uhelné sklady – Nepomucká ul. - nijak významné).  
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SEZ Plzeň 
Organizace/Název zátěže Lokalita Provoz Polutanty Riziko 

Škoda, a.s. areál Bolevec strojírenský 
ClU,BTEX, 
NEL,těžké kovy 2 

Škoda a.s. areál Doudlevce strojírenský 
těžké kovy, NEL, 
ClU, PCB 2 

Auto Štádler, s.r.o. 
ČS Plzeň, Částkova 
ulice ostatní NEL 0 

České dráhy s.o. DKV Plzeň ostatní NEL 0 

Škoda, a.s. hlavní areál Plzeň strojírenský těžké kovy, NEL, ClU 2 
ZČE, a.s. Plzeň Křimice rozvodna ClU 0 
U hřbitova Malesice skládkování   3 
UNIVEL (Zachemo) Plzeň chemický ClU, NEL 2 

KOVOŠROT Plzeň a.s. Plzeň 
skládka, šro-
tiště NEL, karcinog.látky 1 

Prádelny a čistírny m. Plzně, s.p. v 
likvidaci Plzeň chemický ClU, NEL 2 

Plzeňské m. dopravní podniky, a.s. Plzeň ostatní NEL 0 
ZČP a.s. - závod Plzeň Plzeň chemický NEL, fenoly 2 
J. a L. Třešňákovi, býv. Stavební stroje 
Plzeň Plzeň strojírenský NEL, ClU 0 

MOVO s.r.o. Plzeň Plzeň sklady NEL, ClU 2 
ZČE a.s. Plzeň HYDRO Plzeň rozvodna NEL, CHSKCr 3 

ZČE a.s. Plzeň Husovo nám. Plzeň rozvodna 
TCE, CHSKCr, 
BSK5 5 

ZČE a.s. Plzeň město Plzeň rozvodna TCE, NEL 5 
ZČE a.s. Plzeň Těšínská třída Plzeň rozvodna NEL, CHSKCr, TCE 5 
ZČE a.s. Plzeň jih Plzeň rozvodna TCE, NEL 4 

Škoda, a.s. skládka A Ejpovice strojírenský 
Ba, NEL, CN, PB, 
PAU  3 

Škoda, a.s. skládka B Ejpovice prům. skládka Al, CHSK-Cr 4 

Škoda, a.s. skládka C Ejpovice prům. skládka 
Ni, Cu, Cd, Al, Zn, 
Co 3 

Škoda, a.s. Skládka Ejpovice skládka NEL, těžké kovy 3 
VUSS Plzeň Slovany ostatní letecké PHM 4 

U Mototechny Starý Plzenec skládkování   3 
 
 
ŠKODA a.s. areál Ejpovice  
Zájmová lokalita, tj. ŠKODA a.s. - areál Ejpovice - výrobní část se nachází v katastru obcí Dýšina a Ky-
šice. Dílčí lokalita lakovna se nachází přibližně uprostřed lokality výrobní část. Při SV straně objektu 
lakovny se nacházejí sanační vrty EN 4 a EN 5. V okruhu cca 15 m okolo objektu jsou situovány pozoro-
vací monitorované vrty EN 6 až EN 9. V širším okolí se nacházejí pozorovací monitorované vrty EN 1 až 
EN 3. 
Podzemní voda v prostoru dílčí lokality lakovna je kontaminována ClU, především TCE. Sanační čerpání 
kontaminované podzemní vody probíhalo od července 2001 do července roku 2003. Rozhodnutí ČIŽP 
OOV Plzeň č.j. 3/OV/1275/96/La ze dne 1.10.1996, č.j. 3/OV/1807/00/Hs ze dne 12.10.2000 a č.j. 
03/OV/5727/03/Hs ze dne 24.6.2003, kterými byla uložena opatření k odstranění staré ekologické zátěže 
v areálu Ejpovice a.s. ŠKODA, byla postupně ve všech bodech splněna. 
 
ŠKODA a.s. Bolevec 
V celém průběhu průzkumných a sanačních prací byl areál využíván pro strojírenskou výrobu - jaderné 
strojírenství, z části též jako skladovací. S výhradně průmyslovým využitím se počítá i nadále, ačkoli 
perspektivně nejsou vyloučeny změny rozsahu výroby, resp. pronájem jiným uživatelům. Pro účely sana-
ce je vzhledem ke své velikosti i k odlišnému původu a stupni kontaminace areál rozdělen na čtyři dílčí 
lokality - Dílny, Sklady, Výrobní haly a Třískové hospodářství.  
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Reziduální kontaminace ClU je vázána na horninové prostředí, kde vysoký obsah jílových minerálů vý-
razně omezuje proces desorpce kontaminantu do podzemní vody. Rovněž její pozice pod budovami brání 
vymývání polutantu z horninového prostředí do podzemní vody vlivem průsaku srážek. Z výsledků dlou-
hodobě prováděného monitoringu (od roku 1997) je zřejmé, že vysoká sorpční schopnost horninového 
prostředí kontaminační oblak prakticky enkapsuluje a nedovoluje mu migrovat mimo zasažené území. 
Na lokalitě se navrhuje zahájit  postsanační monitoring ve smyslu prováděcího projektu III. etapy sanač-
ních prací. V areálu Bolevec po ukončení sanačního čerpání, které již v závěrečné fázi nebylo efektivní, 
byla v rámci III. etapy sanačních prací aplikována metoda in situ chemické oxidace (ISCO) s použitím 
oxidantu manganistanu draselného. 
 
ŠKODA a.s. Doudlevce – souhrn 
Lokalita se nachází na jižním okraji Plzně, na levém břehu řeky Radbuzy, která zde po soutoku s řekou 
Úhlavou vytváří široký meandr. Vlastní areál závodu je ohraničen na severu Samaritánskou a Zborovskou 
ulicí, na východě ulicí Průmyslovou a U vlečky. Západní hranici tvoří třída Edvarda Beneše a areál trans-
formátorovny 110/22 kV Plzeň - jih ZČE a.s. a výtopny.  
Sanace horninového prostředí v areálu ŠKODA Doudlevce tak byla ke konci roku 2011 úspěšně dokon-
čena. Na lokalitě zůstanou dvě malá ohniska reziduálního znečištění saturované zóny alifatickými chloro-
vanými uhlovodíky, TK (Cd, Cu), resp. ropnými látkami. Dlouhodobým monitoringem je prokázáno, že 
znečištění z těchto míst prostřednictvím podzemní vody nemigruje, zůstává vázáno na saturovanou zónu 
horninového prostředí budovaného zvětralými proterozoickými jílovitými břidlicemi. Rizika reziduální 
kontaminace pro lidské zdraví a ekosystémy jsou zanedbatelná.  

 
ŠKODA a.s. Plzeň  
Kontaminace podzemní vody byla dosavadními sanačními zásahy natolik snížena, že reliktní znečištění 
saturované zóny v hlavním areálu nepředstavuje reálné riziko pro lidské zdraví a ekosystémy. Zbytkové 
znečištění nemigruje a je natolik nízké, že pokračování sanačního zásahu by vzhledem k časové a finanč-
ní náročnosti bylo značně neefektivní.  
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3.3.3 Další hygienické závady území 
 
3.3.3.1 Území v dosahu liniových zdrojů emisí a hluku  

(viz též téma: Veřejná dopravní a technická infrastruktura) 
 
Plzeň vytváří důležitý dopravní uzel západních Čech, kde se křižují tři hlavní dopravní tepny evropské 
dopravní sítě: E50 Německo - Rozvadov - Plzeň - Praha – Slovensko, E49 Německo - Vojtanov - Karlovy 
Vary - Plzeň - České Budějovice – Rakousko a E53 Plzeň - Železná Ruda – Německo. Městem procházejí 
téměř všechny důležité hlavní silnice regionu, kříží se zde i důležité železniční trati. Po jižním okraji měs-
ta vede dálnice D 5, která je spojnicí Praha - Norimberk. Region má jednu z největších hustot silniční sítě 
v České republice. Viz rovněž téma Veřejná dopravní a technická infrastruktura.  
Podle sčítání dopravy z roku 2010 (www. rsd.cz) není výjimečná na mnohých úsecích silniční sítě na 
území SO ORP (především pak v intravilánu města Plzně) celoroční průměrná intenzita okolo 20000 
vozidel za 24h. Na nejzatíženějších sčítacích úsecích silnic I/20, I/26 (a dálnice D5) se průměrná denní 
intenzita dopravy pohybuje na úrovni přes 30000 vozidel. Na nejzatíženějším sčítacím úseku č. 3-0882 na 
silnici I/20 v intravilánu Plzně byla sečtena celoroční průměrná intenzita až 45 479 vozidel za 24 hodin, 
což jsou extrémní hodnoty. 
Vysoká hustota silniční sítě spolu s vysokou intenzitou silniční dopravy na území SO ORP, zvláště v in-
travilánu města Plzně, je příčinou četných hygienických závad. Území v bezprostřední blízkosti význam-
ných liniových zdrojů jsou ovlivněna zvýšenými hodnotami emisí látek znečišťujících ovzduší a zvýše-
nou hladinou hluku. Míra ovlivnění území (resp. obyvatel) je závislá na intenzitě dopravy a její organizaci 
(plynulosti), složení dopravního proudu (podíl těžké nákladní dopravy), technickými parametry komuni-
kací, umístění v terénu či zástavbě a existujícími opatřeními na snižování negativních vlivů dopravy (ze-
leň, protihlukové stěny atp.). Strategická hluková mapa silnic a železnic je k dispozici na Národním geo-
portálu Inspire. Podle dostupných údajů lze odvodit, že především v Plzni jsou zátěži zdraví škodlivým 
hlukem vystaveny tisíce obyvatel žijících v blízkosti významných komunikací. Viz následující obrázek. 
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Obrázek č. 3.3.2: Hladiny hlukového ukazatele Ldvn (den-večer-noc) v dB 
 

 
Zdroj: Národní geoportál Inspire, 2014 
 
 
Dle dotazníkového šetření je hlukové znečištění takřka celoplošným problémem v rámci SO ORP Plzeň. 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že negativní vliv dopravy je vnímám v obcích Dýšina (silnice II/180, 
trať ČD), Chrást, Chválenice, Kyšice (z nákladní dopravy – zájem na vybudování obchvatu), Letkov (z 
dálnice D5), Lhůta, Losiná (silnice I/20), Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice (průtah obcí I/19), Starý 
Plzenec (hluk z blízké dálnice, železnice a průjezd kamiónů centrem města), Šťáhlavy a Štěnovický Bo-
rek. Dle hlukových map je evidentní hlukové znečištění také v Plzni.  
Hluk z výroby je negativně vnímám v obcích Dýšina, Šťáhlavy (čistička a sušička obilí) a Štěnovický 
Borek (lom).  
 
3.3.3.2 Radonové riziko (zastavěné území s vysokým rizikem výskytu radonu, podle  dat ČGS – 

mapa radonového indexu z  geologického podloží) 
 
Radon může pronikat do objektů jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich základech, 
jednak z pitné vody, dodávané do objektů a ze stavebních materiálů, jejichž základem jsou obvykle pří-
rodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledovány z hlediska radioaktivity, případy 
jejich použití z minulosti jsou známy a proto je pravděpodobnost přítomnosti radonu z nich podstatně 
menší než z geologického podloží. Rovněž v podzemních zdrojích pitné vody jsou v současnosti prová-
děna měření koncentrace radonu a následné odradonování a proto je malá pravděpodobnost, že by radon 
unikající z vody dodávané do objektů mohl výraznějším způsobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v 
objektu. Hlavním zdrojem radonu tedy zůstává geologické podloží. Migrace radonu z místa jeho vzniku 
(horninové prostředí) k povrchu je závislá na řadě klimatických a pedologických faktorů. 
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Na území SO ORP je vymezena nízká, přechodná, střední i vysoká kategorie radonového indexu z geolo-
gického podloží (radonové riziko). Největší rozsah zaujímá oblast nízké a přechodné kategorie radonové-
ho indexu (Plzeň vnitřní město, Plzeň 2, Plzeň 3, Plzeň 4, východní a jižní části širšího okruhu města, 
území obce Chrást, Letkov, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Chválenice, Nezvěstice, Nezbavětice, Kyšice, Dýši-
na a Tymákov). Střední kategorie radonového indexu z geologického podloží se vyskytuje v severních 
částech Plzně (Plzeň 1, Bolevec, Bílá Hora) a v několika menších lokalitách na západě Plzně, na území 
obcí Starý Plzenec, Lhůta, Mokrouše, Tymákov. Vysoká kategorie radonového indexu byla lokalizována 
ve větším rozsahu na území obcí Losiná a Štěnovický Borek. Zvýšené riziko pronikání radonu z geolo-
gického podloží je podél tektonických jevů. Podrobná mapa radonového indexu je k dispozici na 
http://www.geology.cz. Určení kategorie radonového indexu v lokálním měřítku (stavební pozemky) však 
není možné provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží na 
konkrétním místě tak, aby byly zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky. 
 
 
3.3.4 Indikátory 
 
Indikátory stavu kvality ovzduší 
 
Výběr parametrů pro hodnocení kvality ovzduší byl veden snahou o zjednodušení složité problematiky za 
účelem podání rychlé a srozumitelné informace o stavu ovzduší ve smyslu platné legislativy.  
 
Hlavní indikátory 

• HP1: Plocha území, na které došlo v daném roce k překročení imisních limitů a cílových imisních 
limitů pro ochranu zdraví lidí 

• HP2: Plocha území, na které došlo v daném roce k překročení imisních limitů pro ochranu eko-
systémů a vegetace 

byly navrženy na základě požadavků platné legislativy (zahrnují současné problémy ochrany ovzduší). 
Indikace problémů ve vývoji imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší byla stanovena na základě 
vyhodnocení překročení platných imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a limitů pro ochranu ekosystémů 
a vegetace. 
 
Indexace hodnocení: -2 / -1 / 0 / 1 / 2 (-2 nejhorší, 0 neutrální, 2 nejlepší) 
-2 na území obce jsou překročeny dva nebo více imisních limitů nebo cílových imisních limitů pro ochranu 

zdraví a pro ochranu ekosystémů a vegetace (bez zahrnutí ozonu) – není plněn cílový stav indikátoru 
-1 na území obce je překročen imisní limit nebo cílový imisní limit pro ochranu zdraví nebo pro ochranu eko-

systémů a vegetace (bez zahrnutí ozonu) – není plněn cílový stav indikátoru 
 0 neutrální stav, hodnota 0 není vzhledem ke konstrukci indikátoru přiřazena 
 1 na území obce nejsou překročeny imisní limity ani cílové imisní limity pro ochranu zdraví a pro ochranu 

ekosystémů a vegetace s výjimkou přízemního ozonu – cílový stav indikátoru není plněn, ale situace se dá 
vzhledem k plošnému překročení imisních limitů pro ozon hodnotit spíše pozitivně 

 2 na území obce nejsou překročeny imisní limity ani cílové imisní limity pro ochranu zdraví a pro ochranu 
ekosystémů a vegetace – je naplněn cílový stav indikátoru 
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Tabulka č. 3.3.3: Souhrnné hodnocení kvality ovzduší ve smyslu navržených indikátorů na území SO 
ORP v roce 2014 

SO ORP Plzeň 

Obec Počet látek s překročením imisních limitů nebo cílových imis-
ních limitů pro ochranu zdraví a ochranu ekosystémů a vege-

tace se zahrnutím ozonu 

Výsledné hodnocení 

(-2 / -1 / 0 / 1 / 2) 

HP1 (zdraví) HP2 (ekosystémy) (-2 nejhorší, 2 nejlepší) 

Dýšina 1 1 -1 
Chrást 1 1 -1 
Chválenice 0 1 1 
Kyšice 1 1 -1 
Letkov 0 1 1 
Lhůta 0 1 1 
Losiná 0 2 -1 
Mokrouše 0 1 1 
Nezbavětice 0 1 1 
Nezvěstice 0 1 1 
Plzeň 1 2 -2 
Starý Plzenec 1 2 -2 
Šťáhlavy 0 1 1 
Štěnovický Borek 0 1 1 
Tymákov 0 1 1 

Zdroj dat: Data ÚAP, 2014 
 
Obrázek č. 3.3.3: Hodnocení kvality ovzduší 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2014 
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3.3.5 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
V roce 2010 nebyly překročeny hodnoty imisních 
limitů pro PM10 , SO2, NO2 a benzen a cílového 
imisního limitu pro arsen a kadmium stanovené 
na ochranu lidského zdraví ani imisní limit pro 
SO2 na ochranu ekosystémů a vegetace. 

Na území SO ORP byly v roce 2010 vyhlášeny 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochra-
nu lidského zdraví vzhledem k překročeným cí-
lovým imisním limitům pro BaP (36 % území). 
Na 68 % území SO ORP byl v roce 2010 překro-
čen cílový imisní limit pro ozon (AOT40) a na 6 
% území imisní limit pro NOx stanovený pro 
ochranu ekosystémů a vegetace. 

Překračování imisních limitů pro benzo(a)pyren v 
obcích Plzeň, Starý Plzenec a Chrást.  

Hluková zátěž ve většině obcí především z do-
pravy - Dýšina (silnice II/180, trať ČD), Chrást, 
Chválenice, Kyšice (z nákladní dopravy), Letkov 
(z dálnice D5), Lhůta, Losiná (silnice I/20), Mok-
rouše, Nezbavětice, Nezvěstice (průtah obcí 
I/19), Plzeň (u několika hlavních komunikací), 
Starý Plzenec (hluk z dálnice, železnice a průjezd 
kamiónů centrem města), Šťáhlavy a Štěnovický 
Borek.  

Znečištění ovzduší z lokálních topenišť v obcích 
Dýšina, Chválenice, Letkov, Lhůta, Nezvěstice, a 
Šťáhlavy, z dopravy (Losiná, Plzeň, Starý Plze-
nec) a dále v Letkově prašnost z odkaliště Plzeň-
ské teplárenské, a.s.  

Vysoká kategorie radonového indexu byla lokali-
zována ve větším rozsahu na území obcí Losiná a 
Štěnovický Borek. 

 Dle dotazníkového šetření přítomnost starých 
ekologických zátěží v obcích Dýšina, Chrást, 
Letkov, Lhůta, Losiná a Starý Plzenec. A dále ve 
větším rozsahu ve městě Plzeň. 

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 
Budování moderní dopravní infrastruktury, např. 
obchvaty obcí Chválenice, Kyšice, Losiná, Ne-
zvěstice, vyvedení tranzitní dopravy mimo obyd-
lené oblasti a zvýšení plynulosti setrvávající do-
pravy s cílem snížení negativních účinků dopravy 
(emise, hluk) na obyvatelstvo. 

Nárůst intenzity silniční dopravy na významných 
komunikacích může zvyšovat zátěž obyvatelstva 
nadměrnými emisemi a hlukem. 

Výsadba účelové zeleně podél průmyslových are-
álů, komunikací a na návětrných stranách obcí 
pro snížení prašnosti v ovzduší i hluku. 

Nárůst emisí z plošných zdrojů (vytápění domác-
ností) v důsledku používání nešetrných technolo-
gií spalování a spoluspalování komunálního od-
padu. 

 Sanace starých ekologických zátěží, identifikace 
a odstranění černých skládek (zamezení opětov-
nému vzniku). 

Omezení využití území vlivem neřešení proble-
matiky starých ekologických zátěží.  

Realizace protihlukových opatření v okolí zdrojů 
hluku (protihlukové stěny, výsadby zeleně apod.). 
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3.3.6 Problémy k řešení 
 

• V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší obzvláště citlivě vyhodnocovat vznik nových průmys-
lových zón a zvážit , zda povolit výstavbu nebo rozšíření kapacity stávajících velkých a zvláště 
velkých zdrojů znečišťování nebo přeložek komunikací, logistických center a aktivit indukujících 
další dopravu. Prioritou jsou především hustě osídlené oblasti města Plzně, tedy zejména městské 
obvody Plzeň 1, Plzeň 2 – Slovany, Plzeň 3 a Plzeň 4. 

• Podporovat územní potřeby výstavby obchvatů obcí a měst za účelem snížení imisní zátěže oby-
vatel především tranzitní nákladní dopravou (Losiná, Nezvěstice, Kyšice, Chválenice, Plzeň – 
návrh opatření v intravilánu města Plzně přesahuje možnosti této studie).  

• Minimalizovat negativní vlivy (emise, hluk) vyplývající z provozu stávající dopravní infrastruk-
tury (Plzeň, Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Losiná, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec). 
Např. zvýšením plynulosti setrvávající dopravy ve městě (výrazné omezení emisí znečišťujících 
látek, budováním moderní dopravní signalizace, jednak náhradou klasických křižovatek křižovat-
kami okružními (kruhovými objezdy) a mimoúrovňovými. 

• Na úrovni ÚPD obcí, zvláště obcí bez realizovaného obchvatu, prověřit potřeby a stabilizovat ná-
vrh řešení na odstranění bodových dopravních závad a negativních vlivů z provozu silniční moto-
rové dopravy. 

• Omezení individuální automobilové dopravy v intravilánu Plzně spojené s realizací moderních 
systémů hromadné dopravy, vybudováním systémů „park and ride“ a „park and go“ a také zlep-
šením nabídky parkovacích stání doplněných o telematická zařízení, budování pěších zón (byl 
vypracován „Generel dopravy v klidu města Plzně, aktualizace 2012, 03/2012, který se podrobně 
touto problematikou zabývá).  

• Zajistit  dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zeleně, například pásů zeleně 
podél průmyslových areálů, podél komunikací a na návětrných stranách obcí, s celou řadou pozi-
tivních dopadů na životní prostředí (např. zachycení a snížení prašnosti v ovzduší, omezení hlu-
ku). 

• Upřesnění ekologických zátěží a vymezení ploch potřebných k jejich asanaci. 
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3.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
 
3.4.1 Chráněná území 
 
Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů 
rostlin a živočichů, které může vést až k jejich vyhynutí. Divoká fauna a flora představují cenné přírodní 
dědictví, které je nutné zachovat pro další generace.  
Podle současné české legislativy je obecně chráněná veškerá volná krajina (zákon č. 114/1992 Sb., v plat-
ném znění). Do tzv. obecné ochrany přírody spadají např. prvky ÚSES, VKP nebo přírodní parky. Dále 
jsou rozeznávána tzv. zvláště chráněná území. Mezi velkoplošná zvláště chráněná území patří národní 
parky a chráněné krajinné oblasti. Po vstupu České republiky do EU přibyla také NATURA 2000 – sou-
stava chráněných území, vytvořená na základě jednotných principů na území států EU. Spadají do ní ptačí 
oblasti a evropsky významné lokality. Mezi maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) se řadí národ-
ní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. 
Účelem zakládání zvláště chráněných území je ochrana přírodovědecky či esteticky velmi významných 
nebo jedinečných území. Za takováto území můžeme v podmínkách střední Evropy považovat především 
ta se zvláště chráněnými druhy, ale i taxony řazenými např. do červených seznamů či spadajících pod 
NATURA 2000. Kromě nich se zde nalézá často řada „obecných“ druhů, které zde však vytvářejí velmi 
silné populace. Z hlediska ochrany by měly zvláště chráněná území zajistit  trvalý výskyt jejich populací a 
to nejen na vlastní lokalitě, ale v celé krajině.  
 
3.4.1.1 Natura 2000 
 
Na území SO ORP Plzeň se nacházejí dvě evropsky významné lokality – EVL Bradav a EVL Plzeň – 
Zábělá. Nenachází se zde žádná ptačí oblast. 
 

• EVL Bradava - lokalita raka kamenáče. Rozloha celkem 25,6 ha (na území obce Nezvěstice s 
přesahem do sousedního ORP Blovice). 

• EVL Plzeň – Zábělá - lokalita páchníka hnědého. Rozloha celkem 265,5 ha. Ve správním obvo-
du ORP Plzeň zasahuje obce Plzeň (k.ú. Bukovec) a obec Chrást. Zasahuje do sousedního SO 
ORP Nýřany. 

 
  
3.4.1.2 Chráněná území v SO  O RP Plzeň 
 
V řešeném území se nenachází velkoplošně zvláště chráněná území typu národní park nebo chráněná 
krajinná oblast. Nevyskytují se zde ani maloplošně zvláště chráněná území národní přírodní rezervace 
nebo národní přírodní památka. Vyskytuje se zde řada přírodních památek a tři přírodní rezervace. Do 
severní části zasahuje přírodní park Horní Berounka, do jihovýchodní části přírodní park Kornatický po-
tok. Oba slouží k ochraně krajinného rázu. 
 

• PP Andrejšky - výrazné buližníkové skalní útvary. Rozloha 2,0 ha, obec Starý Plzenec. 

• PP Černá stráň - klasické naleziště ordovických zkamenělin. Rozloha 8,3 ha, obec Starý Plze-
nec. 

• PP Čertova kazatelna - ukázka selektivního větrání karbonských sedimentů. Rozloha 2,4 ha, 
obec Plzeň, katastrální území Plzeň, Radčice u Plzně. 

• PP Doubí  - zbytek borové doubravy, entomologické naleziště. Rozloha 28,1 ha, obec Plzeň, kata-
strální území Bolevec. 
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• PP Ejpovické útesy - světově nejstarší lokalita autochtonního výskytu spodnoordovické fauny v 
zatopeném lomu. Rozloha celkem 1,9 ha (část ve vedlejším SO ORP Rokycany), v SO ORP Pl-
zeň 1,03 ha v obci Dýšina. 

• PP Kopeckého pramen - minerální pramen kulturně historického významu. Rozloha 0,4 ha, 
obec Plzeň. 

• PP Malesická skála - ojedinělá skalní pyramida v karbonských sedimentech. Rozloha 0,01 ha, 
obec Plzeň, katastrální území Malesice. 

• PP Molochova Skalka – předmětem ochrany je teplomilná květena rostoucí n třech spilitových 
skalkách v porostu dubohabrového lesa. Rozloha 2,2 ha na území města Plzeň.  

• PP Sedlecká rokle - paleontologická lokalita graptolitové fauny. Rozloha 0,27 ha, obec Lhůta. 

• PP Starý rybník - botanicky cenná společenstva vodních a mokřadních rostlin. Rozloha 5,6 ha, 
obec Starý Plzenec, katastrální území Sedlec u Starého Plzence. 

• PP Sutice - paleontologicky bohatý profil spodních poloh dobrotivského souvrství, naleziště tri-
lobitů. Rozloha 1,8 ha, obec Tymákov. 

• PR Kamenný rybník - vrchovištní rašeliniště přecházející v rašelinný les, slatinná louka s vý-
skytem vzácných druhů. Rozloha 11,4 ha, obec Plzeň, katastrální území Bolevec. 

• PR Petrovka - pseudokrasový žleb, rašeliniště, mokřady a bor (místní ekotyp borovice lesní). 
Rozloha celkem 28,1 ha, třetina v ORP Nýřany, větší část v řešeném ORP – obec Plzeň, kata-
strální území Bolevec. 

• PR Zábělá - dubohabrový les s bohatou květenou. Rozloha 31,9 ha, obec Plzeň (k.ú. Bukovec) a 
Chrást. 

• Přírodní park Horní Berounka – nachází se podél horního toku Berounky, která vzniká na se-
verním okraji Plzně od soutoku Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Mže. Geomorfologické členění pří-
rodního parku je velmi rozmanité, území je rozčleněno údolími a složitá stavba se promítá i do 
rozmanitosti biotopů, které tu jsou chráněny. Území je rekreačně využíváno.  

• Přírodní park Kornatický potok – přírodní park Kornatický potok má výměru 2662 ha a byl 
vyhlášen v roce 2001. Jádrem přírodního parku je rozsáhlý lesní komplex Kamýky, který je záro-
veň nadregionálním biocentrem. Územím protéká řeka Úslava a Kornatický potok.  
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Obrázek č. 3.4.1: Chráněná území v SO ORP Plzeň  

 
Zdroj: Data AOPK 2014 
  
 
3.4.2 Územní systém ekologické stability 
 
Cílem územního systému ekologické stability je přispět k vytvoření ekologicky vyvážené krajiny, v níž je 
trvale zajištěna možnost využívání vyžadovaných produkčních a mimoprodukčních funkcí. 
Územní systém ekologické stability je legislativně zakotven v zákoně č. 114/1992 Sb. ČNR ze dne 26. 2. 
1992 (s účinností od 1. 6. 1992), v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. a dalších oborových předpisech. 
Pro formulování celkové koncepce funkčního využití území je aplikován nadregionální a regionální stu-
peň ÚSES, který tvoří základní rámec ekologické stability, od něhož se odvíjejí detailní ÚSES místní 
úrovně a na ně navazující projekty komplexních pozemkových úprav, revitalizací říčních systémů, lesní 
hospodářské plány, apod. Cílem je vytvoření územního systému ekologické stability jako vzájemně pro-
pojeného souboru přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu.  
Správní obvodem SO ORP Plzeň prochází nadregionální biokoridor, kolem nějž je vymezeno také 
ochranné pásmo. Dále je zde vymezena řada regionálních biocenter propojených soustavou regionálních a 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 58

lokální biokoridorů a lokálních biocenter. Město Plzeň má ke konci roku 2013 vypracován nový generel 
ÚSES. 
 
Obrázek č. 3.4.2: Územní systém ekologické stability v SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: Data ÚAP 2014 
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3.4.3 Významné krajinné prvky 
 
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jimi mohou být jiné části krajiny jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, 
remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, vý-
chozy a odkryvy, které zaregistruje příslušný orgán ochrany přírody. Mohou jimi být i cenné plochy po-
rostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Významný krajinný prvek je ekologicky, geo-
morfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled a přispívá k udržení 
její stability. 
Na území města Plzeň jsou v rámci dat ÚAP evidovány VKP registrované a ze zákona. Jsou znázorněny 
na následující přehledce.  
 
Obrázek č. 3.4.3: Významné krajinné prvky registrované v SO ORP Plzeň 

 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Data ÚAP 2014 
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3.4.4 Indikátory  
 
Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina oceňuje koeficientem ekolo-
gické stability. Pro účely tohoto hodnocení byla zvolena obecně uznávaná klasifikace vytvořená Ing. Igo-
rem Míchalem. 
Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat ruši-
vé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn. že se systém brání změnám 
během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele k normálu. 
Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny jsou přirozené ekosystémy, racionální využívá-
ní krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci. 
Výsledné určení hodnoty ekologické stability konkrétního území, resp. administrativní jednotky, je vyjád-
řeno koeficientem ekologické stability (KES). Tento ukazatel umožňuje získat základní informaci o stavu 
krajiny daného území a míře problémů, které se v ní vyskytují. 
 
Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních 
krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. 
 

 plocha ekologicky stabilních ploch 
KES = ————————————————— 
  plocha ekologicky nestabilních ploch 
 
Ekologicky stabilní plochy: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní 
plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. 
Ekologicky nestabilní plochy: orná půda, chmelnice, zastavěné plochy, ostatní plochy 
 
Klasifikace území na základě hodnoty KES (dle  Ing. Igora Míchala): 
 
Krajinný typ A - krajina zcela přeměněná člověkem  
KES do 0,3: území nestabilní - nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur  
KES 0,4 – 0,8: území málo stabilní - intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním agro-
industriálních prvků 
 
Krajinný typ B - krajina intermediální 
KES 0,9 – 2,9: území mírně stabilní - běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním 
souladu s charakterem relativně přírodních prvků 
 
Krajinný typ C - krajina relativně přírodní 
KES 3,0 – 6,2: území stabilní - technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při převaze rela-
tivně přírodních prvků 
KES nad 6,2: území relativně přírodní 
 
 
Koeficient ekologické stability krajiny byl zvolen jako zástupný indikátor environmentálního pilíře za 
téma Ochrana přírody a krajiny. Pro zjednodušení a větší přehlednost je hodnocení provedeno vlastní 
škálou do pěti kategorií. 
 
Hodnocení indikátoru „koeficient ekologické stability“: 
-2 KES pod 0,4 území nestabilní 
-1 KES 0,4 - 0,89 území málo stabilní  
 0 KES 0,9 - 2,99 území mírně stabilní 
 1 KES 3,0 - 6,2 území stabilní 
 2 KES nad 6,2 území relativně přírodní 
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Tabulka č. 3.4.1: Hodnocení ekologické stability v jednotlivých obcích SO ORP Plzeň 

Obec KES Hodnocení indikátoru Obec KES Hodnocení indikátoru 
Dýšina 0,94 0 Nezbavětice 0,55 -1 
Chrást 1,10 0 Nezvěstice 0,45 -1 
Chválenice 0,39 -2 Plzeň 0,52 -1 
Kyšice 0,61 -1 Starý Plzenec 1,13 0 
Letkov 0,74 -1 Šťáhlavy 2,18 0 
Lhůta 1,45 0 Štěnovický Borek 1,22 0 
Losiná 0,55 -1 Tymákov 0,67 -1 
Mokrouše 0,83 -1    

Zdroj: Data ÚAP, 2014 
 
Z hlediska hodnocení KES SO ORP jako celek spadá do území ekologicky málo stabilního. Území eko-
logicky mírně stabilní (hodnota indikátoru 0) má 6 obcí - Dýšina, Chrást, Lhůta, Starý Plzenec, Šťáhlavy 
a Štěnovický Borek. Nejvyšší ekologickou stabilitu z nich má obec Šťáhlavy (KES = 2,18), za ní následu-
je obec Lhůta (KES = 1,45). Území málo stabilní (hodnota indikátoru -1) mají obce Kyšice, Letkov, Lo-
siná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Plzeň a Tymákov. 
V rámci ORP má vůbec nejnižší ekologickou stabilitu obec Chválenice (hodnota indikátoru -2, KES = 
0,39). 
 
Obrázek č. 3.4.4: Koeficient ekologické stability 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2014 
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3.4.5 SWOT analýza  
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Území ekologicky mírně stabilní má 6 obcí - Dý-
šina, Chrást, Lhůta, Starý Plzenec, Šťáhlavy a 
Štěnovický Borek. 

Nízká úroveň ekologické stability v obcích Kyši-
ce, Letkov, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Ne-
zvěstice, Plzeň a Tymákov.  

Na území SO ORP je vymezena řada maloplošně 
zvláště chráněných území. 

V rámci ÚAP nejsou mimo město Plzeň vymeze-
ny významné krajinné prvky registrované ani dle 
zákona, což může do budoucna způsobit střety 
mezi zájmy ochrany přírody a rozvojem obcí.  

Existence přírodních parků Horní Berounka a 
Kornaticý potok. 

 

Město Plzeň má vymezené významné krajinné 
prvky registrované a ze zákona, což zajišťuje 
vyšší úroveň ochrany přírodně hodnotnějších bio-
topů.  

 

Na území SO ORP je vymezen územní systém 
ekologické stability, který posiluje ekologickou 
stabilitu v území.  

 

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 

Vymezení významných krajinných prvků na 
území obcí s výjimkou města Plzeň. 

Urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny 
především liniovými dopravními stavbami. 

Možnosti čerpání finančních prostředků z fondů 
Evropské unie a jiných. 

Nevhodně nastavená dotační politika, zejména v 
oblasti zemědělství. 

Využití územního plánování a komplexních po-
zemkových úprav k zabezpečení trvalého souladu 
všech přírodních, civilizačních a kulturních hod-
not území. 

Nedostatek pozemků ve vlastnictví státu, kraje 
nebo obcí pro směnu za pozemky nezbytné pro 
realizaci prvků ÚSES a dalších krajinotvorných 
opatření. 
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3.4.6 Problémy k řešení 
 
• Zajistit  realizaci doposud nefunkčních prvků ÚSES. 

• Z hlediska krajinného rázu představuje významné ohrožení propojování sídel a expanze staveb do 
volné krajiny. V rámci územního plánování zachovat kompaktnost zástavby a ochranu volné krajiny.  

• Potenciální nebezpečí pro zájmy ochrany přírody a krajiny představuje realizace liniových staveb a 
související fragmentace území. V rámci územního plánování respektovat migračně významná území a 
migrační koridory a v místech střetů s rozvojovými záměry vymezit opatření, která zajistí prostupnost 
území i do budoucna (podchody, přechody, úpravu mostků...). 

• U záměrů, které zasahují do MZCHÚ nebo ÚSES provést v rámci hodnocení EIA biologické hodno-
cení a zajistit  co nejmenší negativní dopad na dané lokality. 

• Při hospodářské činnosti v krajině je nutno vytvářet podmínky pro zachování a rozšiřování rozptýlené 
zeleně v krajině, pro vytváření protierozních opatření.  
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3.5 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNK-

CE LESA 
 
3.5.1 Zemědělský půdní fond 
 
Zemědělství má zásadní vliv na zachování venkovského prostoru, využívání půdy a tvorbu krajiny. Pro 
vypracování rozboru udržitelného rozvoje území je proto nezbytné provést analýzu současného stavu 
zemědělství a možných trendů vývoje v budoucnosti a posoudit kvalitu půd na daném území. 
Pro oblast SO ORP Plzeň je díky vysokému podílu zastavěných a ostatních ploch charakteristický nižší 
podíl zemědělské půdy na celkové výměře. Zemědělství zde obhospodařuje dle údajů ČSÚ k 30. 6. 2012 
plochu 12 658 ha zemědělské půdy, což představuje 46,8 % z celkové rozlohy území. Z kultur na země-
dělské půdě je nejvíce zastoupena orná půda s 9 112 ha (71 %), což přibližně odpovídá republikovému 
průměru. Druhou nejvíce zastoupenou kulturou jsou trvalé travní porosty s 1 967 ha (15,5 %). Zahrady a 
ovocné sady jsou zastoupeny 12,4 % výměry zemědělské půdy. 
 
Tabulka č. 3.5.1: Výměra zemědělské půdy (ha) k 31. 12. 2011 
Název obce Celková plo-

cha obce 
Orná 
půda 

Zahrady Ovocné 
sady 

TTP Zemědělská 
půda 

Podíl ZP k 
celk. ploše 
obce (%) 

Dýšina 1037,4 296 51 1 42 390 37,6 

Chrást 985 336 51 1 63 451 45,9 

Chválenice 990,6 648 17 1 188 855 86,1 

Kyšice 706,7 279 28 4 50 361 51,1 

Letkov 467,8 196 16 2 31 245 52,1 

Lhůta 340,9 116 12 - 51 179 52,5 

Losiná 677 369 38 10 64 481 70,9 

Mokrouše 274,9 133 7 - 107 247 90,2 

Nezbavětice 475,6 265 7 1 91 364 76,6 

Nezvěstice 640,8 364 34 3 95 496 77,1 

Plzeň 13764,5 4319 973 48 649 5990 43,5 

Starý Plzenec 1833,8 527 144 2 210 883 48,1 

Šťáhlavy 2397 574 85 2 168 828 34,5 
Štěnovický Bo-
rek 

624 232 20 - 73 324 52,0 

Tymákov 915,4 457 19 2 84 563 61,7 

SO ORP Plzeň  26131,4 9112 1503 77 1967 12658 46,8 
Zdroj: ČSÚ, 2013 
 
O chrana zemědělského půdního fondu 
 
Plošná ochrana půdy je definována ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé po-
drobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  
Zábor půd, především pro stavební účely je většinou nevratným procesem, který podstatně omezuje nebo 
úplně odstraňuje plnění funkcí půdy. 
Zábory půd patří podle závěrů dokumentu „Politika ochrany půdy EU“ mezi nejzávažnější procesy po-
škozující půdní fond jako celek. 
Pro nezemědělské účely je nutno co nejméně používat zemědělskou půdu a odnímat jen nejnutnější plo-
chy. Navržené odnětí ZPF v nezbytných případech je třeba zdůvodňovat, přitom je nutno co nejméně 
narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a zemědělskou cestní síť.  



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 65

 
Hodnocení z hlediska kvality půd probíhá na základě vymezení 5 tříd ochrany, které vycházejí z kódů 
mapy BPEJ (bonitovaných půdně-ekologických jednotek). Třídy ochrany uvádí Metodický pokyn 
OOLP/1067/1996 MŽP k odnímání půdy ze ZPF. Pro nezemědělské účely je nutno používat nezastavěné 
a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních po-
zemků. Musí-li však v nezbytných případech dojít  k odnětí ze ZPF, je nutno využívat pokud možno po-
zemky ve 3. – 5. třídě ochrany. 
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, které 
je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 
Do 2. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regio-
nů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen pod-
míněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 
 
Následující tabulka uvádí půdy zařazené do 1. a 2. třídy ochrany. V SO ORP Plzeň je v rámci 1. třídy a 2. 
třídy se jedná o 8341,4 ha zemědělské půdy (49 %). Půdy první a druhé třídy ochrany se nacházejí zejmé-
na na území obcí Plzeň, Šťáhlavy a Dýšina. Největší podíl chráněné půdy k výměře zemědělské půdy 
mají obce Šťáhlavy (99,4 %), Štěnovický Borek (99,1 %), Dýšina (88,2 %) a Nezvěstice (78,8 %).  
 
Výměry půd v jednotlivých třídách vycházejí z dat ÚAP a zahrnují nejen zemědělskou půdu, ale často i 
další plochy, např. komunikace, zastavěné plochy (některé intravilány obcí), atd. Také z toho důvodu 
neodpovídá v řadě případů součet zemědělské půdy v jednotlivých třídách výše uvedené ploše zeměděl-
ské půdy podle údajů ČSÚ. Ten používá rozdílnou kategorizaci jednotlivých půd podle využití (zeměděl-
ská, nezemědělská - lesní, vodní, zastavěné a ostatní plochy) a pěstované kultury na zemědělské půdě 
(orná půda, trvalý travní porost, vinice a chmelnice, ovocné sady, zahrady).  
Ze stejných dat (ÚAP) vychází i níže uvedený obrázek, jenž znázorňuje rozmístění půd v 1. a 2. třídě 
ochrany v rámci SO ORP. 
 
Tabulka č. 3.5.2: Půdy v 1. a 2. třídě ochrany 
Název obce Celková 

rozloha obce 
Zemědělská 

půda celkem 
Zemědělská půda 1. 
a 2. třídy ochrany 

Podíl zemědělské půdy 1. a 2. třídy 
ochrany k celkové výměře zeměděl-

ské půdy v % 

Dýšina 
1037,4 532,7 469,6 88,2 

Chrást 
985 579,4 306,7 52,9 

Chválenice 
990,6 756,9 190,9 25,2 

Kyšice 
706,7 427,2 155,7 36,5 

Letkov 
467,8 276,1 44,0 15,9 

Lhůta 
340,9 184,5 61,0 33,1 

Losiná 
677 526,5 286,1 54,3 

Mokrouše 
274,9 258,6 14,5 5,6 

Nezbavětice 
475,6 374,6 29,0 7,7 

Nezvěstice 
640,8 570,1 449,0 78,8 

Plzeň 
13764,5 9693,3 4519,2 46,6 

Starý Plzenec 
1833,8 1040,5 333,7 32,1 

Šťáhlavy 
2397 993,7 987,8 99,4 

Štěnovický 
Borek 624 372,8 369,6 99,1 
Tymákov 

915,4 555,1 185,5 33,4 
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Název obce Celková 
rozloha obce 

Zemědělská 
půda celkem 

Zemědělská půda 1. 
a 2. třídy ochrany 

Podíl zemědělské půdy 1. a 2. třídy 
ochrany k celkové výměře zeměděl-SO ORP 

Plzeň  
26131,4 17141,9 8402,4 49,0 

Zdroj: Data ÚAP, 2014 
 
Obrázek č. 3.5.1: ZPF I. a II. třídy ochrany 

 
Zdroj: Data ÚAP, 2014 
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3.5.2 Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
Přírodní lesní oblasti 
 
Přírodní lesní oblasti jsou území rozlišená na základě jednotných geologických, klimatických, orografic-
kých a fytogeografických podmínek.  
Lesy na území SO ORP Plzeň jsou zařazeny dle Oblastních plánů rozvoje lesa (lesní zákon č.289/1995 
Sb., §23 a Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hos-
podářských souborů) do jedné přírodních lesních oblasti (PLO 6 – Západočeská pahorkatina). 
 
PLO  6 - Západočeská pahorkatina  
Charakteristické pro tuto PLO jsou různorodé podmínky, v severní části převládá na suchých stanovištích 
poměrně stabilní borovice. Limitující je nedostatek srážek, zejména pro obnovu lesa. Velkým problémem 
je přemnožení jelena siky. Dále jsou zde lokality listnaté a tudíž poměrně stabilní. Na oglejených stano-
vištích trpí smrkové porosty bořivým větrem. 
SO ORP Plzeň se nachází spíše na východním okraji jmenované PLO.  
 
Obrázek č. 3.5.2: Přírodní lesní oblasti 

 
Zdroj:www.uhul.cz 2014 
 
Poznámka: Na mapě jsou vyznačeny hranice přírodních lesních oblastí a jejich označení (v případě SO 
ORP Plzeň 6a a 6b  
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Lesnatost 
 
Tabulka č. 3.5.3: Lesnatost dle obcí 
Obec Celková výměra (ha) Plocha lesa (ha) Lesnatost (%) 
Dýšina 

1037,4 394 38,0 
Chrást 985 373 37,9 
Chválenice 990,6 66 6,6 
Kyšice 706,7 181 25,7 
Letkov 467,8 148 31,5 
Lhůta 340,9 137 40,2 
Losiná 677 125 18,5 
Mokrouše 274,9 8 3,1 
Nezbavětice 475,6 68 14,4 
Nezvěstice 640,8 54 8,5 
Plzeň 13764,5 2581 18,7 
Starý Plzenec 1833,8 579 31,5 
Šťáhlavy 2397 1347 56,2 
Štěnovický Borek 624 243 38,9 
Tymákov 915,4 251 27,5 
SO ORP Plzeň  26131,4 6556 24,2 
Zdroj: Data ÚAP, 2014 
 
Lesnatost SO ORP Plzeň je 24,2 %, což je méně než lesnatost Plzeňského kraje (39,5 %), současně méně 
než je lesnatost ČR (33,6 %). Lesy jsou soustředěny více na jihu a východě území, několik větších lesních 
celků se nachází na západě a severu území (patří do obce Plzeň). Nejlesnatější obcí v rámci SO ORP je 
obce Šťáhlavy (56,2 %), vyšší podíl lesa má rovněž obec Lhůta (40,2) a obec Dýšina (38 %). 
Nejméně lesnatou obcí, to je obcí s nejmenším podílem lesa je obec Mokrouše (3,1 %), dále pak obec 
Chválenice (6,6 %) a obec Nezvěstice (8,5 %). 
 
Kategorie  lesa 
 
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů, § 6 se lesy rozdělují do tří kategorií: 
 

• Lesy hospodářské. 

• Lesy ochranné. 
• Lesy zvláštního určení. 

 
Lesy ochranné a lesy zvláštního určení se podle plnění hlavní funkce dále rozdělují do subkategorií. V 
okrese Plzeň jih, Plzeň město Plzeň sever, do kterého spadá SO ORP Otrokovice se nacházejí následující 
subkategorie: 
 
V lesích ochranných: 
 

• Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích. 
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V lesích zvláštního určení: 
 

• Lesy v pásmu ochranných vodních zdrojů I. stupně. 
• Lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací. 

• Lesy v 1. zóně CHKO, přír. rezervacích, přírodních památkách 
• Příměstské a rekreační lesy 
• Lesy se zvýšenou funkci ochrannou (půdy, voda, klima, krajina). 

• Lesy pro uchování biodiverzity. 
• Lesy v uznaných oborách a bažantnicích. 
• Lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce. 

• Lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. 
 
Zdroj: ÚHÚL, údaje pro okres Plzeň jih, Plzeň město Plzeň sever, 2000  
 
Tabulka č. 3.5.4: Kategorie lesa 
O bec Plocha 

lesa (ha) 
Plocha lesů 

hospodářských 
(ha) 

% Plocha lesů 
ochranných 

(ha) 

% Plocha 
lesů 

zvláštního 
určení 

(ha) 

% 

Dýšina 403,7 394,6 97,7 0,0 0,0 9,1 2,3 

Chrást 421,5 366,5 87,0 2,8 0,7 52,2 12,4 

Chválenice 67,8 67,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kyšice 173,3 173,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Letkov 154,4 154,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lhůta 137,5 137,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Losiná 132,0 132,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mokrouše 9,2 9,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nezbavětice 65,0 65,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nezvěstice 54,6 54,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Plzeň 3507,4 2639,9 75,3 40,9 1,2 826,6 23,6 

Starý Plzenec 701,8 604,4 86,1 8,5 1,2 88,8 12,7 

Šťáhlavy 1658,8 1385,0 83,5 0,0 0,0 273,8 16,5 

Štěnovický 
Borek 

246,1 246,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tymákov 251,0 246,9 98,4 0,0 0,0 4,1 1,6 

SO  O RP Plzeň  7984,1 6677,2 83,6 52,2 0,7 1254,7 15,7 

Zdroj: podklady pro ÚAP 2014 
 
V SO ORP převažují lesy zařazené do kategorie lesů hospodářských (83,1 %), lesů zařazených do katego-
rie lesů ochranných je 0,67 % a lesů zařazených do kategorie lesů zvláštního určení je 16,2 %. Nejvíce 
lesů zařazených do kategorie lesů ochranných je v obci Plzeň (40,9 ha). Nejvíce lesů zařazených do kate-
gorie lesů zvláštního určení je v obci Plzeň (23,6 %) a v obci Starý Plzenec (12,7 %).  
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Obrázek č. 3.5.3: Kategorie lesa 

 
 Zdroj: Data ÚAP 2014 
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Indikátory 
 
Změna výměry zemědělské půdy v čase (2005 – 2014) 
 
Jako indikátor pro sledování ZPF byla zvolena změna výměry zemědělské půdy v jednotlivých obcích v 
čase. Konkrétně je porovnána výměra mezi lety 2005 (31.12) a 2012 (30.6.). Změna výměry v tomto ob-
dobí v obcích je vyjádřena v % a porovnána se stejným ukazatelem za Českou republiku.  
 
Tabulka č. 3.5.5: Nastavení indikátoru 

O blast 
Rozloha ZP k 31.12.2005 

(ha) 
Rozloha ZP k 30.6.2014 

(ha) Úbytek ZP (%) 

ČR 4259000 4229166,8 -0,7 

Plzeňský kraj 383000 379930,3 -0,8 

SO  O RP Plzeň 12830 12658,0 -1,3 
Zdroj: ČSÚ, ČÚZK, 2005, 2014 
 
 
Nastavení indikátoru pro SO ORP Plzeň  
Úbytek půdy nad 2 % -2    
Úbytek půdy 1,1 – 1,9 % -1    
Úbytek půdy 0,4 - 1 % 0    
Úbytek půdy 0 – 0,3 % 1    
Zvýšení výměry půdy 2    
 
Z tabulky vyplývá, že k úbytku zemědělské půdy došlo na úrovni celorepublikové i krajské. To může být 
způsobeno jak záborem půdy pro zástavbu, technickou infrastrukturu, tak např. zalesňováním především 
některých méně úrodných a svažitých pozemků. Změna výměry ZPF pro SO ORP Plzeň v období 2005 
až 2014 (1,3 %) je ovlivněna především zvýšením rozlohy města Plzeň a tím i zemědělské půdy. Proto 
větší vypovídací hodnotu než ukazatel za SO ORP mají údaje u jednotlivých obcí, v případě města Plzně 
pak kratší sledované období.  
 
Lesnatost 
 
Pro pozemky určené k plnění funkcí lesy byla jako indikátor zvolena lesnatost území, respektive jednotli-
vých obcí. Lesnatost představuje podíl plochy lesa (PUPFL) v obci k celkové výměře dané obce. Lesna-
tost obcí byla porovnávána s lesnatostí SO ORP Plzeň, celého Plzeňského kraje a lesnatostí ČR. 
 
Tabulka č. 3.5.6: Nastavení indikátoru pro PUPFL 

 O blast Celková rozloha (ha) Celková výměra lesa (ha) Lesnatost (%) 

ČR 7886700,0 2659836,9 33,7 

Plzeňský kraj 756100,0 299841,8 39,7 

SO  O RP Plzeň 26135,7 7737,3 29,6 

Zdroj: podklady pro ÚAP, 2014    

Hodnocení indikátoru lesnatost území:    

méně než 10 % -2   

10 - 19,9 % -1   

20 - 34,9 % 0   

35 - 39,9 % 1   

40% a více 2   
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Tabulka č. 3.5.7: Indikátory změny výměry zemědělské půdy mezi lety 2005 a 2014 a lesnatosti 
Obce ORP Plzeň Změna 

výměry 
zeměd. 

půdy (ha) 

Změna 
výměry 
zeměd. 

půdy (%) 

Indikátor Celková 
rozloha 

obce (ha) 

Výměra 
lesa (ha) 

Lesnatost 
(%) 

Indikátor 

Dýšina -3,9 -1,0 0 1037,4 403,7 38,0 1 

Chrást -6,8 -1,5 -1 985 421,5 37,9 1 

Chválenice -0,2 0,0 1 990,6 67,8 6,6 -2 

Kyšice -3,5 -1,0 0 706,7 173,3 25,7 0 

Letkov -12,6 -4,9 -2 467,8 154,4 31,5 0 

Lhůta 0,2 0,1  2 340,9 137,5 40,2  2 

Losiná -10,8 -2,2 -2 677 132,0 18,5 -1 

Mokrouše -0,7 -0,3 1 274,9 9,2 3,1 -2 

Nezbavětice 0,2 0,1  2 475,6 65,0 14,4 -1 

Nezvěstice -0,8 -0,2 1 640,8 54,6 8,5 -2 
Plzeň 

-117,3 -1,9 -1 13764,5 3507,4 18,7 -1 

Starý Plzenec -3,9 -0,4 0 1833,8 701,8 31,5 0 

Šťáhlavy -3,9 -0,5 0 2397 1658,8 56,2  2 

Štěnovický Borek -1,0 -0,3 1 624 246,1 38,9 1 

Tymákov -6,4 -1,1 -1 915,4 251,0 27,5 0 
SO ORP Plzeň  

-171,6 -1,3 -1 26131,4 7984,1 29,5 0 
Zdroj: ÚAP 2014 
 
Nejvyšší relativní úbytek ZPF byl zaznamenán v obcích Letkov (4,9 %), Losiná (2,2 %) a Chrást (1,5 %). 
V rámci SO ORP vyjma města Plzně se jedná o celkový úbytek zemědělské půdy o 171,6 ha, t j. 1,3 %. 
Úbytek se týkal zejména trvalých travních porostů (7,9 %), orné půdy (2,9 %) a přinesl především nárůst 
ostatních ploch (5,5 %).  
 
Při dotazníkovém šetření mezi obcemi v SO ORP bylo zjišťováno, zda došlo v posledních 5 letech v ob-
cích k většímu záboru půdy (více než 1 ha). Kladná odpověď byla zaznamenána ve všech obcích kromě 
Chrástu a Kyšic. Ve všech ostatních obcích došlo k záboru ZPF z důvodu bydlení. Podnikání bylo důvo-
dem záboru v Plzni, Šťáhlavech, Losiné a Lhůtě. Z dalších důvodů se uvádí zalesnění louky v obci Lhůta 
a vybudování sportoviště (jízdárny) v obci Štěnovický Borek. Při porovnání výše uvedených výsledků s 
dotazníkovým šetřením, které bylo provedeno v jednotlivých obcích, zjišťujeme částečně odlišné úbytky 
půd. To může být způsobeno také delším sledovaným obdobím v případě údajů z ČSÚ, tj. 31. 12. 2005 až 
31. 12. 2014. 
 
Z hodnocení indikátoru lesnatosti vyplývá, že silně podprůměrného hodnocení (-2) dosáhly obce Chvále-
nice, Mokrouše, Nezvěstice, ve kterých je lesnatost nižší než 10%. Silně nadprůměrného hodnocení do-
sáhly obce Lhůta a Šťáhlavy (lesnatost v těchto obcích je vyšší než 40 %). 
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Obrázek č. 3.5.4: Změna výměry zemědělské půdy v letech 2005-2012 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2014 
 
Obrázek č. 3.5.5: Lesnatost v jednotlivých obcích SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2014 
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3.5.3 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Nadprůměrná lesnatost v obcích Lhůta a Šťáh-
lavy . 

Silně podprůměrná lesnatost v obcích 
Chválenice, Mokrouše, Nezvěstice. 

Vysoký podíl půd v I. a II. třídě ochrany (49 %) 
nejvýznamněji v obcích Šťáhlavy, Štěnovický 
Borek a Dýšina a Nezvěstice, a to pře 80 %.  

Problémy se škodami zvěří (přemnožení 
jelena siky) 

Byly dokončeny protipovodňové úpravy Ole-
šenského potoka – 2012 - Nezvěstice 

Úbytek zemědělské půdy ve sledovaném 
období zejména v obcích Chrást, Letkov, 
Losiná, Plzeň a Tymákov. 

  Tlak na půdu v I. a II. třídě ochrany 

  

Nízký podíl půd v I. a II. třídě ochran v 
obcích Mokrouše a Nezbavětice - méně 
než 10 %.  

  Málo zeleně v intravilánu obce Mokrouše 

  
Slabá retenční schopnost území v obci 
Mokrouše 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Podpora zalesnění v málo lesnatých oblastech 
(obcích Chrást, Lhůta a Šťáhlavy, Nezbavětice, 
Losiná) 

Zvýšený výskyt podkorního hmyzu ve 
smrkových lesích 

Podpora realizace biokoridorů, interakčních 
prvků (výsadba alejí, zalesňování zemědělsky 
nevyužívaných půd), zejména tam, kde je lesna-
tost podprůměrná  

Problémy při zalesňování v důsledku 
srážkového deficitu 

Rekultivace půdy a navrácení do ZPF. Rozdělení lesních komplexů v důsledku 
liniových staveb, ohrožení jejich stability. 

Ochrana kvalitního půdního fondu, realizace 
protierozních a protipovodňových opatření. 

Pokračující zábor zemědělské půdy 

Obec Losiná má v plánu intenzivněji zalesňovat 
své pozemky 

Znehodnocování půdy intenzivním velko-
plošným zemědělstvím a erozí 

  Obchvat obce – schválena severní varian-
ta, která jde zcela mimo obec. Nezvěstice 

  
Negativní dopady suburbanizace v Mok-
rouších 
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3.5.4 Problémy k řešení 
 

• Podpora zvýšení lesnatosti v obcích s nízkou lesnatostí (Chrást, Lhůta a Šťáhlavy, Nezbavětice, 
Losiná.) 

• Minimalizovat zábor PUPFL v důsledku liniových staveb, zejména ve velkých lesních kom-
plexech, kde může dojít  vlivem větru k rozpadu větší části lesa.  

• Minimalizovat i dočasný zábor lesní půdy, který vždy vyžaduje změnu ve způsobu hospodaření v 
lese 

• Při tvorbě územně plánovací dokumentace je potřeba minimalizovat zábory PUPFL, zejména LO 
(v obcích Starý Plzenec, Plzeň, Chrást) a některých subkategorií LZU (31a, 31c, 32a, 32e, 32f – 
dle zákona o lesích). 

• V obcích s nízkou lesnatostí (Chrást, Lhůta a Šťáhlavy, Nezbavětice, Losiná) využívat možností 
zalesnění zemědělsky nevyužívaných pozemků (při zalesňování je důležité dbát na přirozenou 
skladbu dřevin).  

• Při tvorbě územně plánovací dokumentace je nutné především využívat stávajících ploch, které 
jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního fondu a minimalizovat zábory zemědělské půdy s vy-
sokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou. To se týká zejména uvedených obcí s vysokým 
podílem půd v I. a II. TO – Šťáhlavy, Dýšina a Nezvěstice. Stejně tak v Plzni se nachází význam-
né zastoupení těchto půd.  

• Snažit se především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního 
fondu. Při dočasných záborech půd je třeba co nejméně ztěžovat obhospodařování ZPF a po 
ukončení stavby nebo jiné nezemědělské činnosti rychle provést úpravu či rekultivaci dotčené 
půdy. 
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3.6 VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
3.6.1 Infrastrukturní stavby v územně plánovací dokumentaci a Politice územního rozvo-

je 
 
V České republice jsou stavebním zákonem definovány 3 druhy územně plánovací dokumentace, a to 
Zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Mimo ně, jako nadřazený dokument, je dále 
zpracovávána Politika územního rozvoje České republiky. 
 
Politika územního rozvoje  ČR (PÚR) 
Územně plánovací dokumentace navrhuje dopravu a technickou infrastrukturu ve formě koridorů. Identi-
fikuje závady a definuje potřeby dopravních vazeb v nadnárodním, národním a regionálním kontextu. Pro 
PÚR ČR se z hlediska vlivů na životní prostředí zpracovává posouzení vlivů PÚR na udržitelný rozvoj 
území, jejíž součástí je vyhodnocení vlivů na lokality NATURA2000, na životní prostředí a veřejné zdra-
ví, a to dle struktury stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
 
Zásady územního rozvoje  kraje  (ZÚR) 
Infrastrukturní stavby jsou v ZÚR navrhovány často v nesourodém měřítku a podrobnosti. Stavby a trasy, 
které jsou již v území stabilizované a budou se v časovém horizontu platnosti ZÚR realizovat, jsou zobra-
zovány již jako stabilní prvky s lokalizovaným územním průmětem. Další dopravní vazby jsou však často 
pouze navrhovány v podrobnosti koridorů širokých až několik stovek metrů, které tak vytváří prostor pro 
vyhledání nejlepší varianty pro průchod územím. 
Dopravní analýza a tedy ani expertní studie nejsou v tomto měřítku někdy zpracovávány, v tomto stupni 
ÚPD musí být však jasná kategorizace komunikací, na základě níž lze hodnotit výši rizika ovlivnění úze-
mí. Riziko ovlivnění se odvíjí od šíře koridoru, počtu a významnosti střetů s hodnotami území. ZÚR by 
tedy mohly představovat vhodnou fázi pro komplexní zhodnocení kumulace vlivů koncepce záměrů do 
území. Nevýhodou však je neucelenost podkladů pro jednotlivé záměry – koridory určené pro dopravní 
stavby nebo komplexně pro provedení veškeré infrastruktury územím. 
 
Územní plány měst a obcí 
Územní plány měst a obcí zohledňují kapacitní komunikace nejčastěji ve fázi územních rezerv, staveb-
ních uzávěr nebo již převzatého stabilního řešení jako veřejně prospěšné stavby, a to dle nadřazené ÚPD, 
tedy zásad územního rozvoje příslušného kraje. 
Dopravní problematika se tedy řeší na úrovni návrhu ploch, propojení a vazeb, kategorií i prostorových a 
územních průmětů. V rámci územního plánu však není možné provádět podrobné hodnocení na úrovni 
EIA, hodnocení je tedy na strategické úrovni. V rámci SEA se neprovádí další expertní studie, a to z dů-
vodu, že nejsou jasné technické parametry stavby. Hodnotí se celkový vliv na rozvoj území, kumulace 
vlivu jednotlivých funkcí a další souvislosti. 
 
Regulační plán 
Regulační plán je velmi specifickou územně plánovací dokumentací z hlediska posuzování vlivů na ži-
votní prostředí. Podléhá nikoli SEA, jako ostatní ÚPD, ale projektové EIA, což vyplývá z jeho podrob-
nosti. Regulační plán by měl být zpracován na tak podrobné úrovní, aby byl schopen nahradit územní 
rozhodnutí na vybranou lokalitu, tedy by měl poskytnout podklady dostatečné pro hodnocení EIA. Z hle-
diska dopravy a dopravních analýz se však jedná jak o lokality s průchodem kapacitních komunikací 
(sběrné komunikace, třída A, B), ale jedná se nejčastěji o rozvojové lokality určené pro zástavbu komerč-
ními areály, výrobními a skladovými zařízeními, logistickými zařízeními, rodinnými domy a tedy obslu-
hované různými třídami komunikací, které mohou mít velký rozptyl dopravního zatížení. 
 
Poznámka: je třeba upozornit na skutečnost, že od 1.1.2013 vstoupila v platnost aktualizace stavebního 
zákona. Mimo všechny další změny platí, že obce budou mít zákonnou povinnost mít zpracován a schvá-
len nový územní plán až do roku 2020 (místo do roku 2015).  
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3.6.2 Dopravní infrastruktura 
Pro hodnocení stávajícího stavu a vývoje dopravní infrastruktury na území SO ORP Plzeň byla využita 
řada koncepčních materiálů a dokumentů, především Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008), 
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje (2014), Odůvodnění Zásad územního rozvoje Plzeňského kra-
je (2014), Koncepce dopravy Plzeňského kraje, atd. Dále byly využity především materiály a data infor-
mačních systémů MD ČR a ŘSD ČR. 
 
Multimodální koridory evropského významu 
Multimodální koridory jsou charakterizovány tím, že jsou v nich soustředěny dva nebo více druhů dopra-
vy s dělbou dopravní práce. Územím SO ORP Plzeň probíhá IV. A Transevropský multimodální koridor 
(TEMMK) ve směru západ - východ v trase Nurnberg – Plzeň – Praha, který je znázorněn na následují-
cím obrázku. Trasou tohoto TEMMK je vedena trasa dálnice D5, jež prochází územím SO ORP Plzeň a je 
zařazena mezi tahy evropského významu (E50). Źelezniční složku tohoto koridoru představuje v součas-
nosti úsek trati č. 170 Praha – Plzeň s návaznými tratěmi č. 180 Plzeň – Domažlice – Furth im Wald a č. 
170 Plzeň – Cheb – Schirding. 
 
Obrázek č. 3.6.1: Transevropské multimodální koridory 

 
Zdroj: Politika územního rozvoje ČR 2009 
 
 
3.6.2.1 Silniční doprava 
Pro zajištění dopravní obsluhy území slouží síť pozemních komunikací. Ta se dle legislativy dělí na dál-
nice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy, které jsou v majetku ČR (ve správě Ředitelství silnic a dál-
nic), silnice II. a III. třídy, které jsou v majetku krajů, místní komunikace, které jsou v majetku jednotli-
vých obcí a účelové komunikace, které jsou majetkem právnických nebo fyzických osob. 
 
Dálnice  a silnice  I. třídy 
Páteřní komunikací, která zajišťuje spojení do území SO ORP Plzeň je dálnice D5 jako součást již zmíně-
ného TEMMK IV.A. Je vedena v trase Praha – Plzeň – Rozvadov (státní hranice ČR/SRN).  
Územím SO ORP Plzeň není vedena žádná rychlostní komunikace. Vedle dálnice D5 tvoří základ komu-
nikační sítě silnice I. třídy: 
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• I/19 Nezbavětice (I/20) - Rožmitál p. Třemšínem (I/18) - Lety (I/4) - Milevsko - Oltyně (I/29) - 
Tábor (I/3) - Pelhřimov (I/34) - Pohled (I/34) - Žďár n. Sázavou (I/37) - Nové Město na Moravě - 
Sebranice (I/43) 

• I/20 Jenišov (I/6) - Plzeň (I/26, I/27) - Nezbavětice (I/19) - Blatná - Nová Hospoda (I/4) - Písek 
(I/29) - Vodňany (I/22) - Č. Budějovice (I/3)  

• I/26 Ejpovice (D5 km67) - Plzeň (I/20, I/27) - Sulkov (D5 km89) - Horšovský Týn - Draženov 
(I/22) - státní hranice ČR/SRN  

• I/27 Dubí (I/8) - Litvínov - Most (I/13, I/15) - Žíželice (I/7) - Žatec - Bukov (I/6) - Plzeň (I/20, 
I/26) - Klatovy (I/22) - Železná Ruda - státní hranice ČR/SRN  

 
Obrázek č. 3.6.2: Silniční síť SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: podklady ÚAP a ŘSD, zpracování vlastní 
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Silnice  II. a III. třídy  
Důležitou součástí komunikačního systému v území SO ORP Plzeň jsou silnice II. třídy, jež zajišťují 
dopravní obslužnost jednotlivých obcí uvnitř území a dostupnost sídla ORP Plzeň, ale tvoří i součást zá-
kladní komunikační sítě kraje, vymezené v ZÚR PK (2008).  
Radiální uspořádání silniční sítě tvořené silnicemi I. třídy doplňují následující silnice II. třídy: 

• II/203 Plzeň (I/26) – Nýřany (II/180) – D5 km100 – Kladruby (II/193) – Benešovice (II/605) 
• II/231 Plzeň (I/26) – Zruč (II/180) – Kozojedy (II/232) 
• II/233 Plzeň (I/26) – Chrást (II/180) – Břasy (II/232) – Radnice (II/234) – Zvíkovec (II/235) 
• II/605 Praha – Rokycany (II/232) – Ejpovice (I/26); Plzeň (I/26) – Kozolupy (II/180) – Stříbro 

(II/193, II/230) – Benešovice (II/203) – D5 km119 – Bor (II/199,II/200) – Přimda (II/198) Roz-
vadov – státní hranice ČR/SRN 

 
Radiálně rozbíhající se silnice napříč protíná tzv. aglomerační okruh v trase: 

• II/180 Starý Plzenec (I/20) – Štěnovice – I/27 – Dobřany – I/26 – D5 km93 – Nýřany (II/203) – 
Kozolupy (II/605) – Město Touškov – I/20 – Třemošná (I/27) – Zruč (II/231) – Chrást (II/233) – 
Dýšina – Kyšice (I/26) – Starý Plzenec (I/20) 

 
a dále silnice II/183, protínající jižní část území SO ORP Plzeň v trase:  

• II/183 Domažlice – Koloveč (II/185) – Srbice (II/185) – Merklín (II/182) – Přeštice (I/27, II/230) 
– Vodokrty (II/178) – Losiná (I/19, I/20) – Rokycany (II/605) – D5 km62 

 
Základní silniční síť je dále doplněna poměrně hustou sítí silnic III. třídy, které zajišťují zpřístupnění 
ostatních sídel neležících na hlavních trasách a jejich napojení na vyšší komunikační systém. 
 
Zatížení silniční sítě  
Aktuální informaci o dopravním zatížení silniční sítě na území SO ORP Plzeň dokládají výsledky Celo-
státního sčítání dopravy 2010 (CSD). Výsledky CSD jsou udávány formou ročního průměru denních in-
tenzit  (RPDI), který zohledňuje měnící se hodnoty intenzity dopravy v průběhu týdne (v pracovních 
dnech i o víkendech) v průběhu celého roku. Skutečné hodnoty v pracovních dnech zejména v období 
duben-červen a září-listopad jsou vyšší než udávaná hodnota RPDI obvykle o 10 až 15 %  
Nevíce zatíženým sčítacím úsekem ve sledovaném území je silnice I/20 v intravilánu města Plzně mezi 
křižovatkou se silnicí I/27 a rondelem u Kauflandu (ulice Karlovarská), kde RDPI přesáhlo hodnotu 45 
tis. vozidel / 24 hod. Hodnotu RDPI přes 30 tis. Je pak možno nalézt také na ulici Karlovarské mezi Ron-
delem u Kauflandu a Sady Pětatřicátníků a na ulici „U Prazdroje“  mezi Lobezskou a Jateční. Na spoustě 
dalších úseků se objevují intenzity okolo 20 tis. voz/24 hod. 
Na dálnici 5 jsou v řešeném území intenzity okolo 22 tis. voz/24 hod. Dalšími zatíženými tahy v extravi-
lánu jsou silnice I/20 a I/26, z páteřních komunikací má nejmenší zatížení silnice I/19. Na ostatních ko-
munikacích se intenzity silniční dopravy pohybují v hodnotách max. okolo 5 tis. voz./24 hod. 
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Obrázek č. 3.6.3: Intenzita dopravy na silniční síti SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: Sčítání dopravy 
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Obrázek č. 3.6.4: Intenzita dopravy na silniční síti v městě Plzeň 

 
Zdroj: Sčítání dopravy  
 
Rozvoj silniční sítě  na území SO  O RP Plzeň 
Při zpracování koncepce rozvoje silniční sítě byly využity především dokumenty Zásady územního rozvo-
je Plzeňského kraje (2014), Odůvodnění Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (2014) a Koncepce 
dopravy Plzeňského kraje. 
Růst intenzity dopravy a přepravních výkonů v rámci kraje i na území SO ORP Plzeň vyžaduje rozsáhlou 
rekonstrukci a modernizaci jak páteřní, tak i doplňkové komunikační sítě. Dle Koncepce rozvoje dopravy 
PK a následně zpracovaných Zásad územního rozvoje PK (ZÚR PK) by měly být v následujícím období 
postupně realizovány následující záměry. 
 
Dálnice , rychlostní silnice  a silnice  I. třídy 
Všechny navrhované stavby na silniční síti SO ORP Plzeň byly vymezeny jako veřejně prospěšné stavby 
(VPS), výhledové stavby byly vymezeny jako územní rezervy. VPS jsou členěny do tří kategorií – VPS 
převzaté z platných ÚP VÚC beze změny, VPS převzaté s úpravami a stavby nově navržené. V rámci 
ZÚR PK byly vymezeny následující návrhy a opatření: 
 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 82

Dálnice D5 
Pro zlepšení dostupnosti dálnice je nezbytné budování přivaděčů ke stávajícím dálničním křižovatkám, 
modernizace komunikací navazujících na dálnici, případně vybudování nových křižovatek. 
Silnice  I. třídy 
Navrhované stavby na silnicích I. třídy jsou uvedeny v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 3.6.1: Navržené úpravy na silnicích I. třídy na území SO ORP Plzeň 

 
Název záměru 

 

Převzato z  ÚP 
Výhled

 beze 
změny s úpravami 

Silnice  I/19 
 
 
 
 

 Losiná (MÚK s I/20) – Nezbavětice – 
 Nezvěstice, přeložka  x  

 Starý Plzenec – Nezbavětice, přeložka k prověření  
 územní studií 

   

 Nezbavětice, severní obchvat    x 

Silnice  I/20 
 
 

 Plzeň, průtah silnice  x  
 Černice (MÚK s D5) – Losiná, přeložka  x  

 Chválenice – Seč, přeložka x   

Silnice  I/26  Plzeň, západní dálniční přivaděč x   

Silnice  I/27 
 

 Plzeň – Třemošná, zkapacitnění    
 Plzeň, průtah silnice I/27  x  

Zdroj: ZÚR PK, vlastní úprava 
Pozn.: příprava stavby Chválenice – Seč, přeložka v současné době zastavena z důvodu vysoké 
investiční náročnosti záměru 
 
Silnice  II. a III. třídy 
Mezi úpravy, navržené na silnicích tvořících aglomerační okruh patří i návrh uvedený v následující tabul-
ce. 
 
Tabulka č. 3.6.2: Návrh úprav na silnici aglomeračního okruhu 

Název záměru 
Silnice II/180  Kyšice – Dýšina – Chrást, přeložka se západními obchvaty sídel 

Zdroj: ZÚR PK, vlastní úprava 
 
Záměry rozvoje silniční sítě na území SO ORP Plzeň, vymezené v rámci ZÚR jako stavby nově navržené, 
jsou uvedeny v následující tabulce: 
 
Tabulka č. 3.6.3: Nově navržené stavby na silnicích na území SO ORP Plzeň 

Název záměru 
Silnice II/233  přeložka Dýšina – Zábělá  

Zdroj: ZÚR PK, vlastní úprava 
 
V rámci prověření změn využití území územní studií byla navržena na území SO ORP Plzeň územní re-
zerva pro výhledové propojení Starý Plzenec – Nezbavětice. Následující tabulka obsahuje přehled navr-
žených staveb zařazených mezi veřejně prospěšné stavby. 
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Tabulka č. 3.6.4: Veřejně prospěšné stavby na území SO ORP Plzeň - silnice 

Číslo VPS Název záměru 
  Silnice I. třídy 

19/01 Losiná (MÚK s I/20) – Nezbavětice – Nezvěstice, přeložka 
20/01 Plzeň, průtah silnice 
20/06 Chválenice – Seč, přeložka 
20/07 Černice (MÚK s D5) – Losiná, přeložka 
27/05 Plzeň – Třemošná, zkapacitnění 
27/06 Plzeň, průtah silnice I/27 

 Silnice II. třídy 
180/01 Kyšice – Dýšina – Chrást, přeložka se západními obchvaty sídel 
233/01  přeložka Dýšina – Zábělá 

Zdroj: ZÚR PK, vlastní úprava 
 
3.6.2.2 Cyklistická doprava 
Plzeň patří k českým městům, které jsou nejvíce přátelské pro vyznavače jízdy na bicyklu. Na území měs-
ta je celkem 24 km smíšených stezek pro chodce a cyklisty a 25 km stezek pro chodce a cyklisty s rozdě-
leným provozem. Město protíná mezinárodní cyklotrasa 3 z Regensburgu do Prahy a tři nadregionální 
cyklotrasy: 

- 31 Plzeň – Nepomuk – Blatná 
- 35 Plzeň – Manětín – Žlutice 
- 37 Plzeň – Neustadt (SRN) s napojením na cyklotrasu směr Nürnberg a Paris 

Lokální cyklotrasy jsou z okolí Plzně svedeny na okružní cyklotrasu 2151 (celý okruh chybí doznačit) a 
na ní číselné značení těchto tras končí. Uvnitř území ohraničeného okruhem 2151 jsou číslem značeny 
pouze cyklotrasy nadregionální (č. 31, 35 a 37) a mezinárodní (č. 3).  
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Obrázek č. 3.6.5: Síť regionálních značených cyklotras ve SO ORP Plzeň  

 
Zdroj: podklady ÚAP 2014, zpracování vlastní 
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3.6.2.3 Železniční doprava 
 
Obrázek č. 3.6.6: Drážní doprava na území SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: podklady ÚAP, zpracování vlastní 
 
Železniční doprava 
Železniční síť na území SO ORP Plzeň, jež je i páteřní sítí PK, tvoří následující celostátní tratě, zařazené 
do evropského železničního systému: 

• trať č. 170 Praha – Beroun – Plzeň – Cheb  
• trať č. 180 Plzeň – Domažlice – (Furth im Wald) 
• trať č. 190 Plzeň – Horažďovice předměstí – České Budějovice  

a dále následující celostátní tratě regionálního významu 
• trať č. 160 Plzeň – Žatec  
• trať č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda – Alžbětín 

Celostátní železniční tratě jsou dále propojeny následujícími regionálními tratěmi: 
• trať č. 175 Rokycany - Nezvěstice 
• trať č. 176 Chrást u Plzně - Radnice 

 
Železniční zastávky a stanice 
Bezprostřední obsluha území je zajišťována prostřednictvím železničních zastávek nebo stanic. Pro hod-
nocení úrovně obsluhy území železniční dopravou je rozhodující jednak počet zastávek/stanic, jednak 
počet spojů/den. Přehled dle jednotlivých traťových úseků obsahuje tabulka níže. Podíl obcí s dostupností 
železniční přepravy z celkového počtu obcí na hodnoceném území je relativně nízký. Četnost vlakových 
spojení je relativně dostatečná. 
 
 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 86

Tabulka č. 3.6.5: Dopravny na síti drah SŽDC, s. o. v SO ORP Plzeň 

Trať Název Druh Pěší vzdálenost do 
středu sídla (km) 

Pěší vzdálenost k 
okraji zástavby 

(km) 
170 Dýšina z 2,1 1,1 
170 Chrást u Plzně žst 1,2 0,8 
170 Plzeň-Doubravka z # 0,0 

160,170,180, 
183,190 Plzeň hlavní nádraží žst 0,9 0,0 

170,180 Plzeň-Jižní předměstí žst # 0,0 
170 Plzeň-Zadní Skvrňany z # 0 
170 Plzeň-Křimice žst # 0 
176 Chrást u Plzně obec z 0,4 0 
176 Chrást u Plzně zastávka z # 0 
160 Plzeň-Bílá hora z # 0,6 
160 Plzeň-Bolevec z, AHr # 0,4 
180 Plzeň-Skvrňany z # 0 
183 Plzeň zastávka z # 0 
183 Plzeň-Doudlevce z # 0 
183 Plzeň-Valcha žst # 0,8 
190 Plzeň-Koterov žst # 0,2 
190 Starý Plzenec žst 0,5 0,0 
190 Šťáhlavy nz 0,6 0,0 

190,175 Nezvěstice žst 0,2 0,0 
175 Šťáhlavice z 1,3 1,1 

Zdroj: web SŽDC, mapové podklady ÚAP 
Pozn.: žst = železniční stanice, nz = zastávka s nákladištěm, z = zastávka, AHr = automatické hradlo, 
 # dopravna slouží pouze pro obsluhu části obce, na jejímž území se nachází více dopraven 
 
Rozvoj železniční sítě  na území SO  O RP Plzeň 
Koncepce rozvoje železniční sítě na území SO ORP Plzeň je součástí koncepce rozvoje dopravní in-
frastruktury. V rámci Zásad územního rozvoje PK byl na území SO ORP Plzeň začleněn následující roz-
vojový záměr, jež byl vymezen jako veřejně prospěšná stavba (VPS): 
 
Tabulka č. 3.6.6: Veřejně prospěšné stavby na území SO ORP Plzeň - železnice 

Číslo VPS Název záměru 

180/01  T rať č. 180 – elektrizace, zdvoukolejnění, směrové úpravy 
 
 
V rámci modernizace III. tranzitního železničního koridoru (TŽK) byla dokončena optimalizace trati 
č. 170 v úseku Cheb – Plzeň a probíhá modernizace mezi Plzní a Prahou. Stavba „Průjezd uzlem Plzeň“ 
byla zahájena v roce 2011, v přípravě je potom modernizace návazného úseku Plzeň (mimo) – Rokycany 
(mimo), která si vyžádá významné přeložky stávající trati s nevhodným směrovým vedením. Rozpočet 
této stavby je předpokládán ve výši bezmála 11 mld. Kč. V rámci odbočné větve III. TŽK (Regensburg-) 
– hranice ČR – Domažlice – Plzeň se předpokládá na území SO ORP Plzeň modernizace tratě v nové 
trase Plzeň – Líně, jež by zajistila napojení letiště Plzeň, Líně na železnici a dálnici D5. 
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Na železničních tratích mimo hlavních koridorů byly v rámci ZÚR zařazeny následující úpravy. 
Trať č. 160 Plzeň – Žatec  
V delším časovém horizontu se předpokládá modernizace, zdvoukolejnění tratě a směrové úpravy v úseku 
do Kaznějova na vyšší a jednotnou rychlost. 
Trať č. 175 Rokycany - Nezvěstice  
Ve výhledu jsou uvažovány úpravy tratě a propojení na obec Šťáhlavy. 
Trať č. 176 Chrást - Radnice 
Vybudování přeložky (obec Břasy mimo sledované území). 
Trať č. 183 Plzeň – Klatovy 
Modernizace tratě se zdvoukolejnění a se směrovými úpravami (přeložka v Dobřanech). 
Trať č. 190 Plzeň – Horažďovice – České Budějovice  
Modernizace s rektifikací oblouků pro zvýšení traťové rychlosti a úplné zdvoukolejnění tratě. 
 
Koridor vysokorychlostní dopravy 
Politika územního rozvoje ČR (2006) vymezuje jako součást již zmíněného TEMMK (větev IV.A), kori-
dor vysokorychlostní dopravy VR1, jenž probíhá i územím SO ORP Plzeň. V rámci již vymezeného 
TEMMK je vedena i trasa III. tranzitního železničního koridoru, kterým prochází trať č. 170 a 180.  
 
3.6.2.4 Vodní doprava 
Vzhledem ke geografické poloze a hydrologickým poměrům území je tento druh dopravy irelevantní. 
 
3.6.2.5 Letecká doprava 
Na území SO ORP Plzeň se nachází veřejné vnitrostátní letiště Letkov, u něhož se předpokládá zkvalit-
nění zázemí a prodloužení VPD a proto je nezbytná jeho prostorová stabilizace. 
 
3.6.3 Technická infrastruktura 
 
Mezi technickou infrastrukturu zahrnujeme především napojení regionu na rozvod elektrického proudu, 
úroveň vodovodních sítí a kanalizace, odpadového hospodářství, plynofikace a dostupnost telekomuni-
kačních sítí a internetu. 
Zvýšené nároky konkrétně na území SO ORP Plzeň klade snaha o zlepšení technického stavu vodohos-
podářské infrastruktury, zabezpečení energetických potřeb, zvyšování využití obnovitelných zdrojů ener-
gie. Pro hodnocení aktuálního stavu a možného rozvoje technické infrastruktury na území SO ORP Plzeň 
byla využita celá řada analytických a koncepčních materiálů, mezi nimi především aktualizovaný Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Realizační plán města Plzně na rok 2008 s výhledem do 
roku 2011, Program rozvoje města Plzně 2007 a další. 
 
3.6.3.1 Zásobování vodou a stav vodovodních sítí  
Jediným zdrojem pitné vody pro jádro plzeňské aglomerace je řeka Úhlava. Byla proto prohlášena vodá-
renským tokem, chráněno je celé povodí; pro bezprostřední zabezpečení odběru jsou dále vyhlášena 
pásma hygienické ochrany (PHO) 1. a 2. stupně (zahrnují území podél toku od soutoku s Radbuzou po 
Horní Lukavici). PHO 3. stupně tvoří celé povodí. Kvalita surové vody z řeky Úhlavy překračuje v někte-
rých ukazatelích hranice kategorie upravitelnosti A3 (železo, PAU, pesticidní látky). Říční voda je upra-
vována v úpravně vody Homolka. 
Vodovodní síť města je rozdělena do 3 základních tlakových pásem, uvnitř kterých jsou pomocí čerpacích 
stanic, redukčních ventilů a přerušovacích komor vytvořena další dílčí t laková pásma, která není možné 
připojit  na základní systém. Na hlavní výtlačné a zásobovací řady navazují další hlavní a podružné řady, 
které souhrnně označujeme jako rozvodná trubní síť. Celková délka všech vodovodních řadů k 31. 12. 
2010 je 570,8 km, přičemž zhruba 5 % sítě pochází ještě z 19: století. Mladší než rok 1990 je pouze 160 
vodovodních řadů (cca 28 %). V Plzni je tedy problémem dlouhodobá vysoká zanedbanost údržby a re-
konstrukcí vodovodních sítí. Z hlediska dalšího rozvoje je důležité rozhodování, zda je prioritní rekon-
strukce nebo výstavba nových sítí. Závislost města na jediném kapacitním zdroji vody může být riziko-
vým faktorem z hlediska bezpečnosti města. 
Na plzeňskou úpravnu vod jsou dále napojena také okolní sídla. Z řešeného území jde o Dýšinu, Chrást, 
malá část obce Chválenice, Kyšice, Losinou a Šťáhlavy. 
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Obrázek č. 3.6.7: Zásobování vodou v obcích SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: podklady UAP 
 
V části obci Chválenice nenapojené na plzeňský vodovod jsou v provozu 2 místní vodovodní systémy, 
které jsou však zatím málo využívány pro zásobování obyvatel obce pitnou vodou. Je proto navrženo 
propojení všech místních částí obce Chválenice na dva centrální zdroje pitné vody – stávající využívaný 
vrt HV1 Chválenice a stávající nevyužívaný vrt Chouzovy. Surová podzemní voda z těchto zdrojů bude 
výtlačnými řady dopravena do nového vodojemu o objemu 120 m3 ve Chválenicích. V tomto vodojemu 
bude provedena její úprava a hygienické zabezpečení na požadovanou kvalitu. Z vodojemu Chválenice 
budou zásobováni všichni obyvatelé Chválenic, Želčan i Chouzov. 
V roce 2011 byla uvedena do provozu stavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Letkov. Navázala 
tak na budování vodovodní sítě pro novou zástavbu vybudované v letech 1999 až 2003.  
V obci Lhůta je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který zásobuje všechny obyvatele v obci. 
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec. 
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Obec Mokrouše je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je prame-
niště Cháchov o vydatnosti 0,2 l/s. Vzhledem k plánované výstavbě a rozšíření obce není kapacitně stáva-
jící zdroj vody dostačující, proto je plánováno vybudování nového vodního zdroje. 
Obec Nezvěstice – obyvatelé jsou zásobováni z cca 60 % z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zbývající 
část obyvatel využívá vlastní studny. Voda v těchto studních nesplňuje kritéria pitné vody dle platné vy-
hlášky. Obcí prochází též odbočka do obce Žákava ze skupinového vodovodního přivaděče Plzeň – Starý 
Plzenec – Blovice. Tento vodovod není v současné době využíván. Předpokládá se postupná dostavba 
vodovodní sítě v obci. 
Obec Tymákov – 43 % obyvatel je napojeno na vodovod pro veřejnou potřebu, který provozuje p. Pavel 
Rada, ostatní obyvatelé obce využívají k zásobování domovní studny. Kvalita vody v domovních stud-
ních nevyhovuje platné vyhlášce. Probíhá doplnění vodovodních řadů a výstavba vodojemu. 
Obec Štěnovický Borek – Obyvatelé obce jsou napojeni na vodovod pro veřejnou potřebu, který provozu-
je firma Bravos. Zdrojem pitné vody je hydrogeologický vrt, který byl vybudován v roce 1988. Na síť je 
připojeno cca 93% obyvatel. Většina nemovitostí má vlastní domovní studny, ve kterých je voda nevyho-
vující kvality, se zvýšeným obsahem dusičnanů. S narůstajícím počtem zásobovaných obyvatel se počítá s 
vybudováním posilujícího vrtu s vydatností cca 1,0 l/s. Termín realizace se předpokládá v roce 2013 až 
2015. 
 
Ve většině obcí se navrhuje dostavba vodovodní sítě v rozvojových územích a případně zokruhování 
stávající sítě, tam kde doposud není a konfigurace sídla to umožňuje. 
 
 
3.6.3.2 Kanalizační síť 
Z hlediska územního rozvoje je limitním systémem odkanalizování území. Chybějící kanalizace snižuje 
standard některých již zastavěných území a blokuje rozvoj dalších vhodných ploch.  
Kanalizační síť města Plzně je jednotná, to znamená, že odvádí společně vody splaškové z domácností a 
od průmyslových producentů, s vodami dešťovými a to za bezdeštného průtoku do čistírny odpadních 
vod, za dešťových přívalů přepadá část ředěných odpadních vod přímo do recipientů. Na kanalizační síti 
je evidováno 509,48 km kanalizačních stok a 16 330 přípojek v celkové délce 124 km. Na síti je vybudo-
váno 102 odlehčovacích komor, 27 čerpacích stanic, 20 retenčních nádrží a stok, 16 zhybek a 28 sedimen-
tačních jímek. Na území města je v současné době v provozu 1 čistírna odpadních vod a to centrální měst-
ská čistírna označovaná ČOV Plzeň II, čistírna v městské části Křimice byla odstavena z provozu, odpad-
ní vody jsou napojeny prostřednictvím nově vybudované kanalizace a čerpacích stanic na centrální čistír-
nu. Čistírna ve čtvrti Božkov byla nahrazena čerpací stanicí dopravující odpadní vody rovněž na měst-
skou ČOV II. Stará městská ČOV označovaná jako ČOV Plzeň I byla po povodni v roce 2002 odstavena 
z provozu. 
 
V dalších obcích jsou místní systémy odvádění odpadních vod: 
Dýšina - Mechanicko-biologická ČOV byla uvedena do provozu v roce 1994 v místní části Nová Huť, s 
kapacitou 2063 EO. Od roku 2011 probíhá její intenzifikace s předpokladem dokončení do konce roku 
2012. Do obce jsou přečerpávány splašky také z obce Kyšice. 
Chrást - V obci jsou 2 ČOV (Benátky, Vilov) napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu, obsluhují cca 
75 % obyvatel obce. Plánuje se modernizace technologie stávající ČOV a dostavba chybějících kanali-
začních stok. Dále s ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě 
rekonstrukci stávající kanalizační sítě. 
Chválenice - Je navrženo komplexní řešení likvidace odpadních vod včetně místních částí Želčany a 
Chouzov. V místní části Želčany bude vybudována ČOV o kapacitě 850EO, na kterou budou odváděny 
odpadní vody i z Chválenic a Chouzov. 
Letkov – v roce 2011 byla dobudována kanalizace, staré septiky budou rušeny. Již existující ČOV byla 
intenzifikována na celkovou kapacitu 900 EO. 
Obec Lhůta – s ohledem na velikost není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod 
a kanalizační síť. Řešením problematiky likvidace odpadních vod je kombinace rekonstrukce a výstavby 
domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuálně provozně úspornějším typem – více-
komorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a výstavby nových nebo 
rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 
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Losiná - V obci provozuje 1. JVS a.s. novou jednotnou kanalizační síť svedenou na ČOV s kapacitou 
2100 EO. Kanalizační síť v majetku obce má celkovou délku 6,5 km. 
Mokrouše - Na kanalizaci je údajně napojeno pouze asi 25 % obyvatel obce, většina využívá žumpy s 
vývozem kalů na zemědělské pozemky. Uvažuje se s výstavbou oddílné splaškové kanalizace v celé obci 
s napojením na stávající oddílnou splaškovou kanalizaci v obci Tymákov. V roce 2012 bylo na stavbu 
získáno územní rozhodnutí. 
Nezbavětice - navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace s gravitačním odvedením na nově uvažo-
vanou ČOV Chválenice. Stávající kanalizace by sloužila jako dešťová. Tato výstavba se nepředpokládá 
před rokem 2015. 
 
Obrázek č. 3.6.8: Odkanalizování obcí ve SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: podklady UAP 
 
V obci Nezvěstice jsou pouze 3 lokální mechanicko–biologické ČOV, jedna v části Olešná a dvě přímo v 
Nezvěsticích. Kanalizace v obci je nevyhovující. Pro řádné svedení a čištění odpadních vod je navrženo 
vybudování nové oddílné kanalizační soustavy napojené na nově vybudovanou mechanicko-biologickou 
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ČOV, která bude situována na levém břehu Úslavy východně od obce nad hladinou průtoku Q 100. Stáva-
jící kanalizace v obci bude ponechána jako dešťová kanalizace. 
Starý Plzenec - V roce 2005 byla dokončena výstavba I. etapy kanalizace a centrální ČOV, která byla 
zahájena v roce 2003. Celková délka kanalizační sítě včetně přívodní a odpadní stoky na ČOV je 10,386 
km. Některé průmyslové areály disponují vlastní ČOV. 
Šťáhlavy - Na veřejnou kanalizaci, která je zakončena ČOV, je napojeno 62 % obyvatel obce. Zbývající 
obyvatelé likvidují odpadní vody v septicích (11 %) a v žumpách (27 %). Do obecní kanalizace jsou pře-
čerpávány i odpadní vody z místní část Šťáhlavice. ČOV v obci je mechanicko-biologická a byla uvedena 
do zkušebního provozu v roce 2001. 
Štěnovický Borek - V obci je vybudována splašková kanalizace celkové délky 4,237 km, která je svedena 
na centrální ČOV. Tuto kanalizaci a ČOV provozuje firma Bravos. 
Tymákov – V obci byla v letech 2006 až 2009 vybudována splašková kanalizace v délce 2,5 km a ČOV o 
kapacitě 2100 EO. Původní kanalizace je využívána jako dešťová. Napojena je i obec Mokrouše. 
 
3.6.3.3 Zásobování plynem a teplem 
Obce v SO ORP Plzeň jsou zásobovány teplem za pomoci tradičních tepelných zdrojů, které se svým 
výkonem pohybují od malých (v plynofikovaných obcích spalujících především zemní plyn) až po zdroje 
vyšších výkonů - velké teplárny v Plzni spalující hnědé uhlí. Stávající zdroje tepla provozované na fosilní 
paliva jsou častým zdrojem znečištění přízemní vrstvy atmosféry, v některých případech překračují emis-
ní limity a omezují tak kvalitu života obyvatel. 
Zemním plynem je Plzeňsko zásobeno ze soustavy vysokotlakých plynovodů, které jsou napojeny na 
Severní a Jižní obchvat Plzně, do kterých je plyn dodáván z předávacích stanic Sviňomazy a Horní Hra-
diště vybudovaných na tranzitním plynovodu Rusko-západní Evropa. Distribuci plynu zabezpečuje sys-
tém vysokotlakých (VTL) a středotlakých (STL) regulačních stanic a síť středotlakých a nízkotlakých 
plynovodů. Kapacita stávajících páteřních VTL plynovodů a VTL regulačních stanic je dostatečná. Byly 
plynofikovány všechny okrajové části Plzně. V roce 1995 byl dokončen přechod ze svítiplynu na zemní 
plyn s cca dvojnásobnou výhřevností, čímž bylo dosaženo bez větších nároků na úpravu dvojnásobné 
kapacity stávajících zařízení. Dalšího zvýšení kapacity se dosahuje zvýšením provozního přetlaku. 
V SO ORP Plzeň chybí plynofikovat obce Lhůta a Šťáhlavy. V ostatních obcích, dle dotazníkového prů-
zkumu, plynofikace dokončena je, okrajové části obcí se plynofikují průběžně, dle potřeby. 
Dvě velké teplárny jsou v Plzni. Tato zařízení používají hnědé uhlí, jsou vybavena zařízením pro odsířo-
vání spalin, a slouží zároveň k výrobě elektrické energie. Pro rozšiřování systému centrálního zásobování 
teplem jsou rozhodující ekologické a ekonomické faktory. Zejména z důvodu ochrany ovzduší je vhodné 
co největší rozšíření soustavy CZT při využití stávajících zdrojů tepla. Z celkového množství tepla je cca 
80 % odběratelům dodáváno ze soustavy centralizovaného zásobování teplem. Hlavní zdroje soustavy 
CZT jsou centrální teplárna a průmyslová teplárna ELÚ III. Oba zdroje jsou odsířeny. Současně s teplem 
se v teplárnách kogeneračním způsobem vyrábí elektrická energie. Zdrojovou část soustavy CZT doplňují 
tři výtopny (Bory, Světovar a Doubravka), které plní funkci špičkování. Tyto zdroje jsou však morálně i 
fyzicky zastaralé. Využití kapacity zdroje je omezeno nedostatečnou kapacitou koncových větví horko-
vodní sítě (např. na Severním předměstí). Horkovodní síť je koncipována jako paprsková, takže jednotli-
vé oblasti odběrů nejsou zálohované. Na území města je dále 15 velkých kotelen s výkonem nad 6 MW, 
které slouží především pro průmyslové odběry. 
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Obrázek č. 3.6.9: Plynofikace obcí v SO ORP Plzeň 

 
Zdroj: podklady UAP 
 
3.6.3.4 Zásobování e lektrickou energií 
 
Zásobení Plzně elektrickou energií je zajištěno z nadřazené přenosové soustavy 400 kV a 220 kV přes 
transformovny Chrást a Přeštice. Hlavními napájecími uzly pro zásobení města elektrickou energií jsou 
čtyři transformovny 110/22 kV - Plzeň město, Plzeň sever, Plzeň jih a Křimice. Transformace 110/22 kV 
je doplněna transformovnou v areálu centrální teplárny a dvěma transformovnami v areálu závodu Škoda. 
V areálu transformovny Plzeň jih je situován i napájecí uzel Českých drah pro zabezpečení trakčního 
napájení. Elektrický výkon na straně velmi vysokého napětí je dostatečný, ve městě však neexistuje pro-
pojení 110 kV systémů Chrást – Přeštice. Rozvody a zařízení vysokého napětí jsou v Plzni provozovány 
ve třech napěťových hladinách – 22 kV, 10 kV a 5,25 kV. Rozvody a zařízení s hladinami 10 kV a 5,25 
kV jsou zastaralé a jsou postupně nahrazovány systémy s napětím 22 kV. Vybraná páteřní vedení a vede-
ní v okrajových lokalitách jsou provedena jako vzdušná – venkovní, převážně na ocelových příhradových 
stožárech. Distribuční síť vn v zastavěných částech je převážně kabelová. Místně jsou provozována zaří-
zení vn na hranici svých kapacitních možností. Distribuční síť a zařízení nízkého napětí na území města 
Plzně je převážně v provedení kabelovém, v určitých lokalitách je síť provedena jako vzdušná, případně 
smíšená. Typ a provedení sítě je dáno zejména dobou její výstavby. Na území města Plzně se elektrická 
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energie vyrábí především kogeneračně při výrobě tepla z uhlí nebo zemního plynu (instalovaný výkon cca 
260 MW). 
Z hlediska obnovitelných zdrojů energie se v řešením území uplatňují malé vodní elektrárny (energeticky 
jsou využívány tyto vodní toky: Klabava, Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže a Berounka) o celkovém výko-
nu 2,5 MW a fotovoltaické elektrárny. U sluneční energie převažují malé instalace na střechách rodin-
ných domů i výrobních objektech firem, vč. budov v areálu Škoda. Výjimku tvoří obrovské fotovoltaické 
elektrárny zbudované v extravilánu na orné půdě u Letkova (instalovaný výkon 10 MW) a Křimicích 
(celkem 3 fotovoltaické bloky o celkovém instalovaném výkonu 3,6 MW).  
Do budoucna je samozřejmě vhodné dále rozšiřovat obnovitelné zdroje energie, hlavně pak v menších 
obcích, kde není zaveden plyn. Samozřejmě nesmí probíhat jejich rozvoj na úkor poškození krajinného 
rázu a vynucených záborů zemědělské půdy. 
 
Tabulka č. 3.6.7: Zdroje el. energie ve SO ORP Plzeň dle typu a instalovaného výkonu v MW 

O bec 

typ energie  

kogenerace parní 
plynový a 
spalovací sluneční vodní celkem 

Dýšina - - 0,400 0,890 0,055 1,345 

Chrást - - - 0,482 0,017 0,499 

Chválenice - - - 0,004 - 0,004 

Kyšice - - - 0,020 - 0,020 

Letkov - - - 10,128 - 10,128 

Lhůta - - - 0,005 - 0,005 

Losiná - - - 0,033 - 0,033 

Mokrouše - - - 0,004 - 0,004 

Nezbavětice - - - - - - 

Nezvěstice - - - 0,053 0,067 0,120 

Plzeň 2,108 238,500 20,658 9,734 2,295 273,295 

Starý Plzenec - - - 0,128 - 0,128 

Šťáhlavy - - - 0,110 0,093 0,203 

Štěnovický Borek - - - 0,028 - 0,028 

Tymákov - - - 0,019 - 0,019 

Celkem 2,108 238,500 21,058 21,638 2,527 285,831 

Zdroj: Přehled udělených licencí ERU 
 
3.6.3.5 Informační a komunikační technologie  
 
Nejrozsáhlejší telekomunikační síť v Plzni provozuje společnost Telefónica O2, a.s. Plzeň je tranzitním a 
uzlovým telefonním obvodem. Dále je do sítě připojeno 18 satelitních digitálních ústředen (RSU) přímo 
ve městě a 3 RSU (Chotíkov, Vejprnice a Zruč), které jsou umístěny mimo území města. Telefonní 
ústředny jsou propojené v okružní a mřížové síti, čímž je dosaženo vysoké spolehlivosti provozu. V Plzni 
dále působí čtyři operátoři veřejné sítě mobilních telefonů v systému GSM. Veřejná síť mobilních telefo-
nů je plně propojena s veřejnou telefonní sítí. Dalšími významnými operátory telekomunikačních služeb, 
kteří působí v Plzni, jsou ALIATEL, a.s. a CONTACTEL s.r.o. Kromě telefonních služeb poskytují ope-
rátoři ještě další služby – zejména datové, internetové a hlasové. Další telefonní nebo datové sítě vlastní, 
případně provozují např. Magistrát města Plzně, Policie ČR, Armáda ČR, České dráhy, závod Škoda. 
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Televizní kabelové rozvody vlastní a provozují na území města společnost UPC Česká republika, a.s. 
Vysílání veřejnoprávní televize ČT1 a ČT2, šíření dalších televizních signálů, rozhlasové vysílání a další 
služby spojené s bezdrátovým přenosem zabezpečuje akciová společnost České radiokomunikace. 
Dalším faktorem efektivity informačních systémů je jejich zpřístupnění co nejširšímu okruhu uživatelů 
využitím moderních komunikačních systémů. Podpora využívání internetu podnikateli, na školách, na 
úřadech, v knihovnách a na dalších místech veřejnosti přístupných výrazně ovlivní rozvoj informačních 
systémů. Rozvoj integrované sítě kontaktních míst veřejné správy pro styk s občany naplní vizi „pohybu 
písemností a nikoliv občana“ po úřadech. 
Dostupnost vysokorychlostního internetu ve všech obcích SO ORP Plzeň je dostačující. Rovněž signál 
mobilních telefonů je až na místní výjimky dostatečný. 
 
3.6.4 Indikátory 
 
Dopravní infrastruktura 
Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti je jedním z klíčových požadavků na udržitelný rozvoj venkov-
ských regionů. Pokrývají se tím požadavky na mobilitu osob, které nemohou nebo nechtějí vlastnit  sou-
kromý osobní automobil, zároveň se tím dává možnost alternativní dopravy vůči environmentálně 
nejškodlivější individuální automobilové dopravě. Nebude-li nabídka veřejné dopravy (bez ohledu na to 
zda jde o vlak či autobus) dostatečně široká po celou dobu včetně dnů pracovního volna a klidu, bude 
nuceně narůstat počet automobilů, intenzita silniční dopravy a všechny negativní jevy s tím spojené. 
Navržený indikátor hodnotí počet spojů, které jsou z jednotlivých obcí k dispozici v typický pracovní den 
(označeny X) a v sobotu či neděli (označeno +) na trase do pověřené obce/ORP (Plzeň, Starý Plzenec) a 
krajského města (Plzeň). Na trase z obce do ORP a do krajského města je uvažováno s možností přestupů, 
přičemž maximální čekací doba mezi dvěma návaznými spoji byla stanovena na 20 minut včetně event. 
nuceného pěšího přesunu mezi autobusovým a vlakovým nádražím.  
 
Pravidla 

• hodnotí se každá obec samostatně 
• hodnotí se všechny spoje veřejné dopravy bez ohledu na druh dopravy 
• hodnotí se pouze spoje zastavující v docházkové vzdálenosti (cca 10-15 min) od centra obce 
• centrum obce představuje ta část obce, kde se nachází obecní úřad 
• spoje jedoucí v intervalu menším než 15 minut se počítají pouze jako jeden spoj 
• přestup je možný v relacích: 1x pov. obec/ORP-krajské město; dále pak nejvýše 2x v relaci obec-

kraj; max. délka trasy nesmí být větší než o 66 % nejkratšího možného spojení 
• max. doba na přestup je 20 min. vč. event. pěšího přesunu mezi zastávkami 
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Tabulka č. 3.6.8: Dopravní dostupnost jednotlivých obcí (spojů / den) 

 

Spojení do 
pov. obce 

(Plzeň) 
O RP 

(Plzeň) krajského města (Plzeň)

X + X + X + 
Dýšina 20 16 20 16 20 16 
Chrást 27 16 27 16 27 16 
Kyšice 22 5 22 5 22 5 
Plzeň - - - - - - 

 
Spojení do 

pov. obce  (St. Plzenec) O RP (Plzeň) krajského města (Plzeň)
X + X + X + 

Chválenice 0 0 12 2 12 2 
Letkov 0 0 16 6 16 6 
Lhůta 1 0 8 0 8 0 
Losiná 0 0 12 2 12 2 
Mokrouše 1 0 11 0 11 0 
Nezbavětice 0 0 6 0 6 0 
Nezvěstice 27 10 27 10 27 10 
Starý Plzenec - - 40 17 40 17 
Šťáhlavy 34 12 34 12 34 12 
Štěnovický Borek 0 0 9 3 9 3 
Tymákov 1 0 10 3 10 3 
Zdroj: platné jízdní řády autobusových a vlakových dopravců, září 2012 
X ... běžný pracovní den + ... nepracovní dny (nižší z hodnot pro sobotu či neděli) 
- ... nehodnoceno 
 
Tabulka č. 3.6.9: Nastavení indikátoru dopravní obslužnost území veřejnou dopravou 

z do den -2 -1 0 1 2 

obec 

pov. obec 
X méně než 4 4, 5 6, 7 8, 9 10 a více 

+ méně než 2 2 3 4 5 a více 

sídlo ORP nebo 
krajské město 

X méně než 2 2, 3 4, 5 6, 7 8 a více 

+ méně než 1 1 2 3 4 a více 

pov. obec nebo 
 sídlo ORP 

sídlo ORP nebo 
krajské město 

X méně než 8 8 - 11 12 - 15 16 - 19 20 a více 

+ méně než 4 4, 5 6, 7 8, 9 10 a více 

 
 
Hodnocení indikátoru dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou na základě průměrné známky: 
-2 -1,5 a méně 
-1  -1,49 až -0,5 
0  -0,49 až 0,49 
1  0,5 až 1,49 
2  1,5 a více 
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Tabulka č. 3.6.10: Hodnocení indikátoru dopravní obslužnosti 

Spojení z  obce 

Spojení do 

Průměr. 
známka 

Nejhorší
známka 

Hodnocení 
indikátoru 

pověřená obec 
(Plzeň, St. Plzenec) 

sídlo O RP, 
sídlo kraje  

(Plzeň) 

X + X + 
Dýšina 2 2 2 2 2,00 2,00 2 
Chrást 2 2 2 2 2,00 2,00 2 
Chválenice -2 -2 2 0 -0,50 -2,00 -1 
Kyšice 2 2 2 2 2,00 2,00 2 
Letkov -2 -2 2 2 0,00 -2,00 0 
Lhůta -2 -2 2 -2 -1,00 -2,00 -1 
Losiná -2 -2 2 0 -0,50 -2,00 -1 
Mokrouše -2 -2 2 -2 -1,00 -2,00 -1 
Nezbavětice -2 -2 1 -2 -1,25 -2,00 -1 
Nezvěstice 2 2 2 2 2,00 2,00 2 
Plzeň - - - - - - - 
Šťáhlavy 2 2 2 2 2,00 2,00 2 
Starý Plzenec - - 2 2 2,00 2,00 2 
Štěnovický Borek -2 -2 2 1 -0,25 -2,00 0 
Tymákov -2 -2 2 1 -0,25 -2,00 0 
 
Obrázek č. 3.6.10: Dopravní obslužnost obcí 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2014 
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Vybavenost technickou infrastrukturou 
 
Hodnocení indikátoru technické infrastruktury zahrnuje dostupnost daného typu infrastruktury pro větší 
část obce. Hodnotí se, zda-li alespoň 50 % obce má k dispozici veřejný vodovod, plynofikace (nebo cen-
trální zásobování obyvatelstva teplem), veřejná kanalizace a čištění odpadních vod na ČOV: 

2 obec je plně vybavena 
1 obci chybí 1 z technických infrastruktur 
0 obec má právě dvě z hodnocených infrastruktur 
-1 obec má pouze jednu z hodnocených infrastruktur 
-2 obec nemá žádnou technickou infrastrukturu 

 
Hodnocení vychází z předpokladu, že by prakticky všechny odpadní vody měly být před vypuštěním do 
vodotečí vyčištěny, čímž je minimalizován jak dopad na hygienickou situaci v obci, tak i na celkový stav 
životního prostředí a to nejen v samotné obci, ale všude dál po toku dané vodoteče. Proto je při hodnocení 
kladen největší důraz na existenci kanalizace s čistírnou odpadních vod. Význam plynofikace obcí, jako 
klíčového ukazatele kvality vybavení obcí bude postupně klesat, především z důvodu strmého růstu ceny 
zemního plynu a k rostoucí závislosti na dodávkách z politicky nestabilních regionů (vč. Ruska). Rozvoj 
plynofikace v posledním období stagnuje, i když má význam především v odbourávání podílu lokálních 
topenišť, jež se negativně podílí na kvalitě ovzduší v obcích, zejména v zimním období. 
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Tabulka č. 3.6.11: Hodnocení indikátoru technické infrastruktury 

O bec vodovod plyn/CZT kanalizace ČO V Hodnocení 
Dýšina ano ano ano ano 2 
Chrást ano ano ano ano 2 
Chválenice ano ano ano ne 0 
Kyšice ano ano ano ano 2 
Letkov ano ano ano ano 2 
Lhůta ano ne ano ne 0 
Losiná ano ano ano ano 2 
Mokrouše ano ano ano ne 1 
Nezbavětice ne ano ano ne 0 
Nezvěstice ano ano ano ne 1 
Plzeň ano ano ano ano 2 
Starý Plzenec ano ano ano ano 2 
Šťáhlavy ano ano ano ano 1 
Štěnovický Borek ano ano ano ano 2 
Tymákov ano ano ano ano 2 

SO  O RP Plzeň 14 14 15 10 --- 
 
Obrázek č. 3.6.11: Vybavenost technickou infrastrukturou 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2014 
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3.6.5 SWOT analýza 
 
3.6.5.1 SWO T analýza dopravní infrastruktury 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Poloha na TEMMK, větvi IV.A a jí vedené 
dálnici D5 E50, jež je součástí celoevropské 
silniční sítě. 

Technická zanedbanost železniční tratí na území 
SO ORP Plzeň (omezené rychlosti, dlouhé jízdní 
doby a zastaralý vozový park). 

Vysoký počet hlavních evropských a celostát-
ních silničních a železničních tahů zajišťuje 
dobrou dostupnost. 

Vysoký podíl silnic II. a především III. třídy ve 
špatném technickém stavu, dlouhodobě nedosta-
tečná údržba a opravy. 

Rozložení silniční sítě umožňující relativně dob-
rou dostupnost sídla SO ORP Plzeň. 

Absence obchvatů měst a obcí při relativně vy-
soké a výhledově rostoucí automobilové dopra-
vě. 

Viditelná snaha o podporu cyklistické dopravy v 
Plzni, budování samostatných cyklostezek. 

Omezená dostupnost železniční přepravy pro 
část obcí. 

 Omezená dopravní obslužnost části území veřej-
nou linkovou dopravou ve všední dny, zcela ne-
dostatečná o víkendech.  

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 
Modernizace a rekonstrukce silnic I. třídy včetně 
vybudování přeložek a obchvatů, omezení ros-
toucí intenzity dopravy na průtazích měst/obcí, 
zkvalitnění propojení na významná sídla kraje a 
na sousední regiony. 

Odkládání realizace obchvatů obcí, růst doprav-
ního zatížení měst/obcí s negativními dopady na 
životní prostředí. 

Zkvalitnění železniční přepravy modernizací a 
zdvoukolejnění celostátních tratí, zavedení inte-
grálního taktového grafikonu. 

Odkládání realizace návrhů na modernizaci a 
elektrizaci vybraných železničních tratí, nízká 
kvalita přepravy přispívá k růstu IAD. 

Poloha území SO ORP Plzeň na III. tranzitním 
železničním koridoru. 

Nedostatečný stav veřejných financí na rozvoj 
dopravní infrastruktury – další zhoršování tech-
nických parametrů silnic II. a III. třídy. 

Rozšiřování stávající kapacity odstavných stání s 
pozitivními důsledky na fungování dopravy ve 
městech/obcích. 

Růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně i 
technicky nevyhovujících) silnicích – riziko 
růstu počtu dopravních nehod. 

Možnost využití prostředků z fondů EU na spolu-
financování dopravní infrastruktury. 

Snaha o další „optimalizaci“ systému veřejné 
dopravy za účelem šetření finančních prostředků, 
která bude mít v konečném důsledku za následek 
zhoršování celého systému. 
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3.6.5.2 SWO T analýza technické infrastruktury 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Dobrá úroveň zásobování obyvatel elektrickou 
energií. 

Chybějící ČOV u některých obcí, nedostatečné 
pokrytí některých sídel kanalizacemi. 

Kanalizační síť je vybudována ve všech obcích 
regionu 

Nedořešené zásobování vodou v některých ob-
cích. 

Kompletní pokrytí území SO ORP vysokorych-
lostním internetem a signálem mobilních operáto-
rů. 

Nedotažení plynofikace do okrajových částí obcí, 
plyn chybí v obcích Lhůta a Šťáhlavy. 

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 

Růst využívání alternativních a obnovitelných 
zdrojů energie. 

Postupné zastarávání technické infrastruktury. 

Možnost realizace chybějících kanalizačních řadů 
s finanční pomocí podpůrných fondů EU. 

ÚV Homolka jako jediný zdroj vody pro město 
Plzeň a okolní obce, bezpečnostní riziko pro oby-
vatele SO ORP. 

Dobudovat plynofikaci ve všech obcích SO ORP. Vznik havarijních stavů sítí technické infrastruk-
tury. 

Zvýšená podpora využívání ekologických způ-
sobů vytápění. 

Výstavba rozsáhlých fotovoltaických elektráren 
na orné půdě 
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3.6.6 Problémy k řešení 
 
Dopravní infrastruktura  

- zlepšit kvalitu napojení dálnice D5 na okolní síť, zejména přivaděče ze západního směru 
do Plzně – silnice I/26 a z jihovýchodu – silnice I/20 

- řešení odklonu dopravy z centra Plzně – ulice Sady Pětatřicátníků, Tyršova, Jízdecká, 
Americká, Sirková 

- vedení silnice I/20 zastavěným územím obcí Losiná u Plzně, Chválenice, Želčany a silni-
ce I/19 obcí Nezvěstice 

- špatné dopravní poměry na nebezpečné křižovatce silnic I/20 a I/19 u obce Nezbavětice a 
na nedaleké křižovatce silnice I/19 se silnicí II/183 směr Šťáhlavy 

- zlepšení kvality a vedení mimo zastavěné části sídel u významné silnice II. třídy II/180 – 
tzv. „Aglomerační okruh“ – Chrást, Dýšina, Kyjice, St.Plzenec, Plzeň-Černice 

- dobudování ucelené sítě cyklistických komunikací ve městě Plzni a zejména jejich propo-
jení do zázemí aglomerace 

- modernizace železniční trati č. 170 Plzeň – Chrást – Rokycany (- Praha) s tunelovou pře-
ložkou 

- u trati č. 180 realizovat zdvoukolejnění a elektrizaci, prověřit možnost přeložky ve vazbě 
na letiště Plzeň-Líně 

- rekonstrukce ostatních celostátních tratí zejména s ohledem na lokální propady traťových 
rychlostí, homogenizace trati se zvýšením traťové rychlosti na 90 – 100 km/h, zvýšení 
kvality zabezpečovacího zařízení, zvýšení pohodlí pro cestující, případné dobudování 
nových zastávek; ve výhledu uvažovat s možným zdvoukolejněním a směrovými úpra-
vami (rektifikace oblouků) 

- u regionálních tratí odstranění bodových závad (dlouhodobě neřešené pomalé jízdy, lo-
kální propady rychlosti), homogenizace trati se zvýšením traťové rychlosti na cca 70 
km/h, zlepšení pohodlí pro cestující 

- návrh a realizace terminálů integrované dopravy a podopora systému Bike and Ride 
- místní komunikace řešit v územních plánech tak, aby splňovaly tyto požadavky: minima-

lizovat počty vjezdů na silniční síť, jakož i počty křižovatek místních komunikací se sil-
niční sítí, realizovat navržené místní obslužné komunikace pro vymezené rozvojové plo-
chy, navrhovat nové křižovatky v místech s dostatečnými rozhledovými poměry a dle 
možností s pravoúhlým křížením jednotlivých komunikací 

- v rámci územních plánů jednotlivých obcí vymezit vhodné plochy pro budování nových, 
případně rozšíření stávajících ploch pro odstavná stání a garáže 

  
Technická infrastruktura  

- respektovat stávající koridory a ochranná pásma všech sítí technické infrastruktury 
- chybějící vodovod pro veřejnou potřebu – obce Chválenice, Nezbavětice 
- nedostatečné čištění odpadních vod – obce Chválenice, Lhůta, Mokrouše, Nezbavětice, 

Nezvěstice 
- vymezit a chránit koridor pro případnou plynofikací obcí, které nemají plyn doposud za-

vedený - obce Šťáhlavy a Lhůta 
- diverzifikovat zdroje pitné vody v soustavě vodovodů na Plzeňsku, čímž se odstraní zá-

vislost na ÚV Homolka  
- modernizace systému (zdroje i rozvody) centrálního vytápění v některých částech Plzně 

 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 102

 
3.7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
 
3.7.1 Populační vývoj 
 
Největším SO ORP kraje je sledovaný SO ORP Plzeň s 184 871 obyvateli, následují SO ORP Klatovy a 
Nýřany (v tomto SO ORP zároveň došlo k největšímu relativnímu nárůstu počtu obyvatel za poslední 
desetiletí, o 13,1 %). K největšímu relativnímu poklesu počtu obyvatel v tomto období, o 1,7 %, došlo v 
SO ORP Sušice. V SO ORP Plzeň se počet obyvatel zvýšil v posledních letech o 2,7 %, což je podprů-
měrná úroveň v porovnání s krajskou hodnotou. 
 
Tabulka č. 3.7.1: Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Plzeňského kraje mezi lety 1999 – 2011 

O bec 1999 2009 

Rozdíl 
2009 - 1999 

2001 2014 

Rozdíl 
2014 - 2001 

abs. rel. 
(%) abs. rel. 

(%) 

Blovice 10 870 11 556 686 6,3 10 958 11 697 739 6,7 
Domažlice 38 741 40 196 1 455 3,8 39 243 40 212 969 2,5 
Horažďovice 12 359 12 205 -154 -1,2 12 283 12 118 -165 -1,3 
Horšovský Týn 13 547 14 221 674 5,0 13 434 14 263 829 6,2 
Klatovy 50 255 51 544 1 289 2,6 50 473 50 799 326 0,6 
Kralovice 22 100 22 358 258 1,2 21 846 22 353 507 2,3 
Nepomuk 11 177 11 661 484 4,3 11 247 11 728 481 4,3 
Nýřany 46 864 52 336 5 472 11,7 47 168 53 365 6 197 13,1 
Plzeň 182 882 185 855 2 973 1,6 179 950 184 871 4 921 2,7 
Přeštice 19 707 21 859 2 152 10,9 19 963 22 147 2 184 10,9 
Rokycany 45 640 47 358 1 718 3,8 45 758 47 613 1 855 4,1 
Stod 20 779 22 517 1 738 8,4 20 905 22 713 1 808 8,6 
Stříbro 16 677 17 106 429 2,6 16 560 16 911 351 2,1 
Sušice 25 523 24 972 -551 -2,2 25 131 24 705 -426 -1,7 
Tachov 34 749 36 119 1 370 3,9 34 681 36 214 1 533 4,4 

Plzeňský kraj 551 870 571 863 19 993 3,6 549 600 571 709 22 109 4,0 
Zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze, 2014 
 
Následující grafy ukazují, jak se počet obyvatel SO ORP Plzeň vyvíjel v delším časovém období, již od 
roku 1971. Zatímco první graf ukazuje vývoj počtu obyvatel, druhý zachycuje vývoj hrubých měr přiro-
zeného přírůstku, migračního salda a celkového přírůstku, které vývoj počtu obyvatel vysvětlují. 
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Obrázek č. 3.7.1: Vývoj počtu obyvatel (k 31. 12.) SO ORP Plzeň mezi lety 1971 - 2011 
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Zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze, 2012 
 
V SO ORP Plzeň docházelo v 70. letech k prudkému nárůstu počtu obyvatel, což bylo plně v souladu s 
tehdejší propopulační politikou a vývojem v celé ČR. Obyvatel přibývalo zejména díky kladným migrač-
ním saldům, ale rovněž vlivem kladných přirozených přírůstků. V 80. letech se tempo růstu počtu obyva-
tel začalo zpomalovat a od roku 1985 až do roku 2005 počet obyvatel klesal. Přirozené přírůstky přitom 
byly záporné již od roku 1981. V roce 2006 však začalo obyvatel opět přibývat, migrační saldo přesáhlo 
10 promile a rovněž přirozený přírůstek byl kladný. 
 
Obrázek č. 3.7.2: Ukazatel demografického vývoje SO ORP Plzeň 
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Zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze, 2012 
Pozn.: Hrubá míra přirozeného přírůstku hmpp = (NAROZENI - ZEMRELI) / ss * 1000. Hrubá míra migračního 
salda hmms = (PRISTEH - VYSTEH) / ss * 1000. Hrubá míra celkového přírůstku hmcp = hmpp + hmms. SS je 
střední stav obyvatelstva vypočítaný jako průměr počtu obyvatel k 1.1. a k 31.12. daného roku. 
 
Město Plzeň počtem svých obyvatel 167 302 výrazně převyšuje ostatní obce SO ORP. Kromě Plzně jsou 
největšími obcemi v SO ORP Starý Plzenec a Šťáhlavy, které mají více než 2000 obyvatel, dále pak Dý-
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šina, Chrást, Nezvěstice a Losiná, počet obyvatel ostatních obcí se pohybuje do 1000. Nejmenší obcí SO 
ORP Plzeň je obec Lhůta, která má 168 obyvatel. Mezi lety 2001 a 2014 došlo k největšímu relativnímu 
nárůstu počtu obyvatel v obcích Letkov, Štěnovický Borek a Mokrouše, v žádné z obcí populace nepo-
klesla v daném období. 
 
Tabulka č. 3.7.2: Počet obyvatel a jeho vývoj v obcích SO ORP Plzeň mezi lety 1999 – 2011 

O bec 1999 2009 

Rozdíl 
2009 - 1999 

2001 2014 

Rozdíl 
2014 - 2001 

abs. 
rel. 
(%) abs. 

rel. 
(%) 

Dýšina 1 345 1 606 261 19,4 1 364 1 790 426 31,2 
Chrást 1 649 1 820 171 10,4 1 683 1 815 132 7,8 
Chválenice 535 576 41 7,7 522 660 138 26,4 
Kyšice 675 757 82 12,1 717 887 170 23,7 
Letkov 292 462 170 58,2 336 608 272 81,0 
Lhůta 134 162 28 20,9 151 168 17 11,3 
Losiná 828 955 127 15,3 872 1 182 310 35,6 
Mokrouše 101 174 73 72,3 147 207 60 40,8 
Nezbavětice 193 172 -21 -10,9 171 199 28 16,4 
Nezvěstice 1 366 1 390 24 1,8 1 336 1 454 118 8,8 
Plzeň 167 534 169 935 2 401 1,4 164 336 167 302 2 966 1,8 
Starý Plzenec 4 253 4 469 216 5,1 4 294 4 847 553 12,9 
Šťáhlavy 2 210 2 248 38 1,7 2 167 2 395 228 10,5 
Štěnovický 
Borek 310 439 129 41,6 307 500 193 62,9 
Tymákov 630 690 60 9,5 665 857 192 28,9 
SO  O RP Pl-
zeň 182 055 185 855 3 800 2,1 179 068 184 871 5 803 3,2 

Zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze, 2014 
 
Následující grafy ukazují, jak se v posledních 10 letech vyvíjely míry přirozeného přírůstku a migračního 
salda, které výše uvedené změny vysvětlují, v jednotlivých obcích SO ORP Plzeň. 
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  hmpp   hmms

Obrázek č. 3.7.3: Vývoj hrubé míry přirozeného přírůstku a hrubé míry migračního salda v obcích SO 
ORP Plzeň mezi lety 1971 – 2014 
 
legenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze, 2014 
Pozn.: Hrubá míra přirozeného přírůstku v promilích, je agregátní demografický ukazatel, který porovnává nárůst 
obyvatel způsobený porodností a úmrtností na daném území. Vypočet: hmpp = (NAROZENI - ZEMRELI) / SS * 
1000 kde SS je střední stav obyvatelstva vypočítaný jako průměr počtu obyvatel k 1.1. a k 31.12. daného roku. Hru-
bá míra migračního salda v promilích, je agregátní demografický ukazatel, který porovnává nárůst obyvatel způso-
bený stěhováním v rámci území. Vypočet: hmms = (PRISTEH - VYSTEH) / SS * 1000, kde SS je střední stav oby-
vatelstva vypočítaný jako průměr počtu obyvatel k 1.1. a k 31.12. daného roku. 
 
 
Křivky měr přirozeného přírůstku a migračního salda většiny obcí se pohybují kolem nuly, v případě 
přirozených přírůstků také mírně v záporných hodnotách, u migračního salda naopak. Křivky pro menší 
obce SO ORP vykazují větší volatilitu, neboť se zde výrazněji projeví i v absolutních číslech nepatrné 
změny v počtu obyvatel. 
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Z grafů je jasně patrné, že nárůst počtu obyvatel v obcích Mokrouše, Letkov a Štěnovický Borek byl způ-
soben migrací. Pokles počtu obyvatel v Plzni byl způsoben jak zápornými přirozenými přírůstky, tak pře-
važujícím počtem vystěhovalých nad přistěhovalými, i když vliv přirozených úbytků byl patrně výrazněj-
ší. Z těchto dat je možné identifikovat suburbanizační trendy vázané na město Plzeň – počet obyvatel 
města Plzeň stagnoval, zatímco okolní venkovské obce výrazně populačně rostly.  
 
 
3.7.2 Věková struktura obyvatelstva 
 
V následujících tabulkách, které se věnují věkové struktuře obyvatel Plzeňského kraje a SO ORP Plzeň, je 
pro jednotlivé SO ORP a obce vypočten tzv. index stáří. Jedná se ukazatel, který vyjadřuje, kolik osob ve 
věku 65 a více let připadá na jedno dítě ve věku do 15 let.  
V Plzeňském kraji je 14,3 % obyvatel ve věku do 14 let, 69,0 % ve věku 15 – 64 let a 16,7 % ve věku 65 
a více let. Index stáří tak dosahuje hodnoty 1,17, takže na jedno dítě připadá 1,17 osoby ve věku nad 65 a 
více let. Index stáří Plzeňského kraje stoupá, k 1. 1. 2010 činil 1,12. Nejstarší obyvatelstvo přitom má 
sledovaný SO ORP Plzeň a SO ORP Nepomuk a Horažďovice, nejmladší naopak SO ORP Tachov.  
 
Tabulka č. 3.7.3: Věková struktura SO ORP Plzeňského kraje k 31. 12. 2014 

SO  O RP 
věková skupina 

index stáří 0 až 14 let 15 až 64 let 65 a více  let 
Blovice 14,9 67,9 17,2 1,16 
Domažlice 14,8 69,4 15,7 1,06 
Horažďovice 13,7 67,8 18,5 1,35 
Horšovský Týn 15,5 70,1 14,4 0,93 
Klatovy 14,6 68,9 16,5 1,13 
Kralovice 14,2 69,3 16,5 1,16 
Nepomuk 13,2 68,8 17,9 1,35 
Nýřany 16,0 69,3 14,7 0,92 
Plzeň 13,5 68,1 18,4 1,36 
Přeštice 14,8 69,0 16,3 1,10 
Rokycany 14,0 68,7 17,3 1,24 
Stod 15,4 69,3 15,2 0,99 
Stříbro 14,1 71,8 14,1 1,00 
Sušice 13,9 67,8 18,4 1,33 
Tachov 15,2 72,1 12,7 0,84 
Plzeňský kraj 14,3 69,0 16,7 1,17 
Zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze, 2014 
 
Plzeňsko má tedy nejstarší obyvatele v kraji, index stáří dosahuje hodnoty 1,36. V rámci SO ORP je nej-
starší obyvatelstvo v Plzni, kde na jedno dítě připadají 1,41 osoby ve věku 65 a více let. Je zde nízký po-
díl dětské složky a zároveň vysoký podíl obyvatel v poproduktivním věku. Nejmladší obyvatelstvo pak 
má obec Chválenice – v této obci je nejvyšší podíl dětské složky obyvatelstva (19,1 %). Největším podí-
lem obyvatel v produktivním věku disponuje obec Nezbavětice. 
V následující tabulce můžeme rovněž srovnat změny, ke kterým došlo ve vývoji věkové struktury obyva-
telstva v obcích mezi lety 2005 a 2014. Celkově v rámci ORP Plzeň index stáří v tomto období vzrostl z 
1,24 na 1,36. 
 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 107

Tabulka č. 3.7.4: Věková struktura obcí SO ORP Plzeň k 31. 12. 2014 

O bec 
věková skupina index stáří index stáří 

0 až  14 let 15 až 64 let 65 a více  let k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2005 
Dýšina 18,4 67,3 14,2 0,77 1,03 
Chrást 14,0 67,5 18,4 1,31 1,18 
Chválenice 19,1 69,8 11,1 0,58 0,82 
Kyšice 17,8 68,5 13,6 0,77 0,97 
Letkov 17,3 68,9 13,8 0,80 0,72 
Lhůta 17,3 63,1 19,6 1,14 1,35 
Losiná 15,8 70,1 14,1 0,89 1,05 
Mokrouše 15,9 68,1 15,9 1,00 0,69 
Nezbavětice 12,6 71,9 15,6 1,24 1,95 
Nezvěstice 14,9 66,8 18,4 1,24 1,28 
Plzeň 13,2 68,2 18,6 1,41 1,25 
Starý Plzenec 14,8 68,4 16,8 1,13 1,04 
Šťáhlavy 14,9 66,3 18,8 1,26 1,19 
Štěnovický Borek 18,8 66,2 15,0 0,80 1,38 
Tymákov 16,1 69,2 14,7 0,91 1,39 
SO  O RP Plzeň 13,5 68,1 18,4 1,36 1,24 
Zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze, 2014 
 
Suburbanizační trendy potvrzuje i věková struktura obyvatelstva – zcela jasně nejvyšší index stáří má 
zdroj migrantů – město Plzeň a okolní venkovské obce naopak mají naopak nejnižší, což svědčí o tom, že 
migranty byly převážně mladé rodiny s dětmi. 
 
 
3.7.3 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 
 
Vzdělanost obyvatel představuje významný faktor ovlivňující hospodářské podmínky a soudržnost oby-
vatel obce. Dále je vysoká úroveň lidského kapitálu jedním ze základních předpokladů pro rozvoj obce či 
regionu. S rostoucí vzdělaností koreluje pokles nezaměstnanosti, roste sociální kapitál, občanská společ-
nost a angažovanost v komunitách. Obecně deklarovaná vzdělanost obyvatelstva ČR roste, avšak její 
prostorová distribuce je značně nerovnoměrná. 
 
Do r. 1991 docházelo k silné koncentraci obyvatel s vyšším stupněm vzdělání v tzv. střediskových síd-
lech, kam byly v plánovaném hospodářství přednostně koncentrovány omezené finanční zdroje na eko-
nomický rozvoj. V posledních letech dochází k přesměrování mobility těchto osob do atraktivních pří-
městských a rekreačních sídel, které socialistická modernizace zasáhla v menší míře. Procesy suburbani-
zace a preference bydlení v kvalitním prostředí způsobují difúzi lidského kapitálu i do oblastí, které v 
předchozím období byly vnímané jako neperspektivní pro bydlení i práci. Nicméně i nadále nejnižší vzdě-
lanostní úroveň obyvatelstva přetrvává u neatraktivních zemědělských obcí a nově vzniká v některých 
lokalitách velkých neatraktivních sídlišť. 
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Tabulka č. 3.7.5: Struktura obyvatelstva obcí SO ORP Plzeň patnáctiletého a staršího dle nejvyššího 
ukončeného vzdělání v roce 2011 

Název obce 

Bez vzdělání, 
nezjištěné, neu-

končené zá-
kladní, základní 

Vyučení a 
střední 
bez ma-

turity 

Úplné střední s 
maturitou a 

vyšší odborné a 
nástavbové 

Vysoko-
školské 

Střední s ma-
turitou a VŠ 

Dýšina 24,9 30,7 31,0 13,3 44,3 
Chrást 18,9 36,0 33,5 11,5 45,1 
Chválenice 18,1 38,7 34,7 8,6 43,2 
Kyšice 23,0 31,0 32,9 13,2 46,0 
Letkov 19,7 27,6 31,8 20,9 52,7 
Lhůta 14,2 41,1 32,6 12,1 44,7 
Losiná 20,0 37,6 33,0 9,4 42,5 
Mokrouše 20,1 32,5 36,7 10,7 47,3 
Nezbavětice 24,2 43,3 28,7 3,9 32,6 
Nezvěstice 18,1 35,6 35,9 10,5 46,4 
Plzeň 21,4 28,1 34,9 15,6 50,5 
Starý Plzenec 18,2 30,1 35,8 15,9 51,7 
Šťáhlavy 17,5 36,2 33,0 13,3 46,3 
Štěnovický Borek 21,3 38,7 31,4 8,6 40,0 
Tymákov 18,1 37,6 33,5 10,8 44,3 

SO  O RP Plzeň 21,2 28,6 34,8 15,3 50,1 
 Plzeňský kraj 24,2 34,5 30,8 10,4 41,3 
 ČR 23,9 32,8 30,9 12,4 43,3 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 
 
I SO ORP Plzeň dokládá výše nastíněné trendy. V desetiletém období mezi roky 2001 a 2014 došlo k 
významné změně vzdělanostní úrovně obcí. Především přirozenou měnou se výrazně zmenšil počet oby-
vatel v méně kvalifikovaných skupinách (bez vzdělání, nezjištěné, neukončené základní a základní vzdě-
lání a vyučení a střední bez maturity) – z celkových 54,5 % na současných 49,9 % - a opačně byla posíle-
na složka obyvatelstva s maturitou, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním.  
 
Z pohledu jednotlivých obcí je relativní podíl vysokoškoláku nejvyšší v Letkově (20,9 %), Starém Plzenci 
(15,9 %) a až poté v Plzni (zatímco ještě v roce 2001 Plzeň docela výrazně dominovala v počtu vysoko-
školáků, v roce 2011 mnoho jiných venkovských obcí vykazuje hodnoty blízké té plzeňské). Při pohledu 
na podíl obyvatelstva s vyšší kvalifikací (maturitní, vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání) – v tomto 
ohledu je variabilita vzdělanostních poměrů rovněž vysoká od nejhorších Nezbavětic (32,6 %) po Letkov 
(52,7 %). 
 
Obecně je úroveň vzdělanosti v obcích SO ORP Plzeň, co se týče vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 
téměř o třetinu vyšší, než průměr Plzeňského kraje i celé ČR, což je dáno městským charakterem SO 
ORP. 
 
Školy a školská zařízení 
 
V SO ORP Plzeň je střediskem vzdělávání samozřejmě město Plzeň, kde je lokalizována naprostá většina 
mateřských a základních škol a téměř všechny obory středních škol. V krajském městě je lokalizována 
také Západočeská univerzita. V SO ORP Plzeň má 67 % obcí mateřskou školu. Základní škola je v 53 % 
obcí, přičemž ve 33 % obcí je základní škola úplná (devítiletá). 
 
Co se týče kapacit škol, řada obcí SO ORP Plzeň, řada obcí zmiňuje nedostatečnou kapacitu mateřských 
škol (Štěnovický Borek, Chválenice, Šťáhlavy, Nezvěstice, Losiná, Tymákov, Starý Plzenec a Kyšice). V 
Nezvěsticích je nedostatečná kapacita i základní školy, avšak již připravují rozšíření mateřské a základní 
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školy. Důvodem pro nedostatečné kapacity je jednak proces suburbanizace, kterým rapidně vzrostl počet 
obyvatel ve venkovských obcí, děti nevyjímaje, a tak baby boom z posledních let. 
 
Tabulka č. 3.7.6: Školy podle typu v Plzni a ostatních obcích v rámci SO ORP 

typ školy 
Plzeň ostatní obce 

školní rok 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2010/2011 

Mateřská škola 48 48 48 50 10 
Základní školy 34 34 34 35 8 

Střední školy:     
  

obory gymnázií 6 6 6 6 0 
obory středních odborných škol 
a praktických škol 

18 18 19 19 
1 

obory středních odborných uči-
lišť a odborných učilišť 

11 10 10 9 
0 

obory nástavbového studia 11 11 10 10 1 
Konzervatoře 1 1 1 1 0 
Vyšší odborné školy 3 3 3 3 0 
Vysoké školy (stav k 31.12.) 2 1 1 1 0 

Zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze, 2014 
 
Populační boom v posledních letech ovlivnil také vývoj počtu základních a mateřských škol. Počet mateř-
ských škol ve školním roce 2010/2011 se oproti roku 2009/2010 zvýšil o dvě a počet základních škol o 
jednu. Navíc kapacity především mateřských škol jsou v současnosti naplněné. Vzhledem k tomu, že 
populační boom je pravděpodobně u konce, je nutné kapacity mateřských škol rozšiřovat velice rozvážně 
a zároveň uvažovat, jaké budou mít nově vzniklé kapacity využití po snížení počtu dětí v mateřských 
školách. U základních škol je v souvislosti s t ímto vývojem možné očekávat zlepšení jejich zaplněnosti, 
avšak ani tento trend nepovede k jejich plnému obsazení, do budoucna je proto třeba uvažovat o optimali-
zaci jejich kapacit . 
 
Tabulka č. 3.7.7: Školy podle typu v SO ORP Plzeň 

typ školy 
školní rok 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Mateřské školy 58 58 58 60 
Základní školy 42 42 42 43 
Střední školy:  
obory gymnázií 6 6 6 6 
obory středních odborných škol a praktických 
škol 

18 18 19 20 

obory středních odborných učilišť a odborných 
učilišť 

11 10 10 9 

obory nástavbového studia 12 12 11 11 
Konzervatoře 1 1 1 1 
Vyšší odborné školy 3 3 3 3 
Vysoké školy (stav k 31.12.) 2 1 1 1 

Zdroj dat: ČSÚ, Veřejná databáze, 2014 
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Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče 
 
V Plzni se nacházejí 4 nemocnice - Fakultní nemocnice Plzeň, Mulačova nemocnice s.r.o., Nemocnice u 
sv. Jiří a Městská nemocnice PRIVAMED. Fakultní nemocnice Plzeň je největším zdravotnickým zaříze-
ním poskytující akutní péči v Plzeňském kraji, disponující 1830 lůžky. Fakultní nemocnice Plzeň zajišťu-
je pro oblast Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou 
medicínskou péči ve všech oblastech. V některých oborech nemocnice zajišťuje zdravotní péči také pro 
obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. V 
oblasti umělého oplodnění, transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů je 
význam Fakultní nemocnice Plzeň celorepublikový. Nemocnice má dvě pracoviště FN Plzeň – Lochotín a 
FN Plzeň – Bory. 
 
Mulačova nemocnice je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou i ambulantní péči pro paci-
enty z Plzně a okolí. Nemocnice existuje od roku 1992, původní rozsah péče byl za dobu existence ne-
mocnice značně rozšířen. V současné době provozuje nemocnice pět lůžkových oddělení s celkem 178 
lůžky – chirurgii, internu, gynekologii s porodnicí, novorozenecké oddělení a centrální jednotku intenziv-
ní péče.  
 
Nemocnice u Sv. Jiří je soukromé zdravotnické zařízení poskytující lékařskou péči dětským pacientům od 
novorozeneckého věku až do 19 let. Disponuje 35 lůžky, včetně lůžek intenzivní péče. Další součásti 
zařízení jsou: endokrinologická ordinace pro děti a dospělé, respirační ordinace pro choroby dýchacích 
cest dětí, oddělení komplexní léčebné rehabilitace pro děti a dospělé pacienty. V areálu nemocnice je 
umístěna LSPP pro děti a dorost s působností pro Plzeň a okolí. Zároveň je zde provozován denní stacio-
nář pro děti s respiračními chorobami. Nemocnice zajišťuje ve spolupráci s odborem sociálních věci 
magistrátu města Plzně krizové lůžko pro matku a dítě v nouzi. 
 
Městská nemocnice PRIVAMED, a.s., poskytuje akutní i následnou péči v interním oboru a neurologii, 
její součástí je i léčebna dlouhodobě nemocných s 225 lůžky a 10 sociálními lůžky.  
 
V Plzni také funguje několik sdružených ambulantních zařízení, poliklinik. Konkrétně se jedná o Měst-
skou polikliniku Plzeň s.r.o., Polikliniku Denisovo nábřeží s.r.o., Polikliniku Bory s.r.o., Zdravotnické 
zařízení Plzeň-Doubravka s.r.o., Železniční polikliniku, MEDIKAcentrum s.r.o. Plzeň a Zdravotnické 
středisko Skvrňany – Zdravcentrum.  
 
Co se týče praktických lékařů, jejich počet v obcích SO ORP znázorňuje následující tabulka. 
 
Tabulka č. 3.7.8: Ordinace praktických lékařů v obcích SO ORP Plzeň  

O bec 
praktický lé-

kař pro dospě-
lé  

praktický 
lékař pro děti 

a dorost 

ordinace 
praktického 
lékaře sto-
matologa 

ordinace prak-
tického lékaře 

gynekologa 

Dýšina 1 0 0 0 

Chrást 0 1 1 1 

Chválenice 1 0 1 0 

Kyšice 1 0 0 0 

Letkov 0 0 0 0 

Lhůta 0 0 0 0 

Losiná 2 1 0 0 

Mokrouše 0 0 0 0 

Nezbavětice 0 0 0 0 

Nezvěstice 1 1 1 1 

Plzeň 76 29 140 26 
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O bec 
praktický lé-

kař pro dospě-
lé  

praktický 
lékař pro děti 

a dorost 

ordinace 
praktického 
lékaře sto-
matologa 

ordinace prak-
tického lékaře 

gynekologa 

Starý Plzenec 2 1 2 1 

Šťáhlavy 1 1 1 0 

Štěnovický Borek 0 0 0 0 

Tymákov 1 1 0 0 

Zdroj dat: Městská a obecní statistika, 2014 
 
Problematika sociálních služeb ve městě Plzeň je řešena Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb 
města Plzně na období 2008 – 2015, není proto nutné na tomto místě prezentovat detailní analýzu sociál-
ních služeb. Je však vhodné zmínit zde základní nedostatky sociálních služeb identifikované v tomto do-
kumentu, jejichž náprava by měla územní dopad a tedy i implikace pro územní plánování.  
 
Dle tohoto dokumentu je evidentní, že téměř polovina organizací na podporu sociálních služeb se potýkají 
s nedostatečným technickým a administrativním zázemím. Tento problém spočívá také v nevhodných či 
chybějících prostorách. 79 % zkoumaných organizací uvedlo, že pro poskytování sociálních služeb vyu-
žívá pronajaté prostory, 9 % organizací má prostory vypůjčené a 6 % organizací využívá pro poskytování 
služeb vlastní prostory. 58 % organizací řešilo někdy problém nalezení vhodných prostor, přičemž pro-
blémy spočívaly v nalezení vhodných prostor finančně dostupných, nedaleko centra, hygienicky vyhovu-
jících, v dopravní dostupnosti a bezbariérovosti prostor. Dále byly problémy spojené s malými prostory, s 
prostory v dezolátním stavu, s nevhodnou lokalitou, apod. Problémy spočívaly také obecně v nedostatku 
prostor pro sociální služby v Plzni. 57 % (27) organizací uvedlo, že by město mohlo řešit  otázku získání 
vhodných prostor pro poskytování sociálních služeb.  
 
Obce SO ORP se snaží doplňovat kapacity sociálních služeb - od ledna 2011 byl otevřen nový domov se 
zvláštním režimem Městské charity Plzeň Domov sv. Aloisie, a také nový týdenní a denní stacionář 
Agentury domácí péče a sociálních služeb Domovinka. 
 
Co se týče venkovských obcí SO ORP, v Nezvěsticích jsou spokojeni se zajištěním sociálních služeb (v 
obci funguje Sdružení zdravotně postižených PK poskytující sociální poradenství, podobně i Domovinka; 
v obci se nachází také Dům klidného stáří – bytový dům pro seniory a zdravotně postižené). Obec Losiná 
využívá pečovatelskou službu poskytovanou městem Starý Plzenec. Starý Plzenec uvažuje o přemístění 
současného DPS z důvodu nevhodného řešení budovy pro účel využití. Proto město uvažuje o vybudová-
ní nového zařízení pro seniory. Obce Lhůta a Štěnovický Borek zmiňují nedostatečnou kapacitu sociál-
ních služeb. 
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3.7.4 Indikátory 
 
Tabulka č. 3.7.9: Indikátory a jejich hodnocení 

Název obce 
Podíl obyvatel 

s VŠ (%) 
2014 (SLDB) 

Hodnocení 
indikátoru 

Index stáří 
k 

 31. 12. 2014 

Hodnocení 
indikátoru 

Změna počtu 
obyvatel (%) 
2001 - 2014 

Hodnocení 
indikátoru 

Dýšina 13,3 1 0,77 2 31,2 2 
Chrást 11,5 0 1,31 -1 7,8 2 
Chválenice 8,6 -1 0,58 2 26,4 2 
Kyšice 13,2 1 0,77 2 23,7 2 
Letkov 20,9 2 0,80 1 81,0 2 
Lhůta 12,1 1 1,14 0 11,3 2 
Losiná 9,4 -1 0,89 1 35,6 2 
Mokrouše 10,7 0 1,00 0 40,8 2 
Nezbavětice 3,9 -2 1,24 -1 16,4 2 
Nezvěstice 10,5 0 1,24 -1 8,8 1 
Plzeň 15,6 2 1,41 -2 1,8 -1 
Starý Plzenec 15,9 2 1,13 0 12,9 2 
Šťáhlavy 13,3 1 1,26 -1 10,5 2 
Štěnovický 
Borek 8,6 -1 0,80 1 62,9 2 
Tymákov 10,8 0 0,91 1 28,9 2 
Škály:       

-2 8,0 pod 1,40 a více -2,0 pod 
-1 10,0 pod 1,40 pod 2,0 pod 
0 12,0 pod 1,20 pod 6,0 pod 
1 14,0 pod 1,00 pod 10,0 pod 
2 14,0 a více 0,80 pod 10,0 a více 

 
Podíl obyvatel s nejvyšším dosaženým vysokoškolským vzděláním od roku 2001 rapidně vzrostl. Na 
druhé straně však také index stáří v porovnání s rokem 2009 vzrostl, stejně jako počet obyvatel mezi roky 
2001-2014. 
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Obrázek č. 3.7.4: Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2014 
 
Obrázek č. 3.7.5: Index stáří k 31. 12. 2014 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2014 
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Obrázek č. 3.7.6: Změna počtu obyvatel (%) v letech 2001 - 2014 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2014 
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3.7.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Příznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva v 
porovnání s ostatními SO ORP Plzeňského kraje, 
vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděla-
ním a naopak nižší podíl obyvatel bez vzdělání, 
především v obcích Letkov, Plzeň, Starý Plzenec 
a Šťáhlavy. 

V posledních deseti letech 2001 až 2011 nárůst 
počtu obyvatel (rel. nárůst cca 3%) způsobený 
především rostoucím migračním saldem od roku 
2005. V žádné obci nedošlo k poklesu počtu oby-
vatel. 

Vysoká úroveň vzdělávací soustavy v rámci SO 
ORP Plzeň, konkrétně je de velká nabídka střed-
ních škol a vysokoškolského studia. 

Index stáří vzrostl z 1,24 (2005) na 1,36 (2011), 
nejhorší situace je v městě Plzeň. 

Kvalitní úroveň vybavenosti SO ORP zdravotnic-
kými zařízeními (existence 4 nemocnic a LDN v 
SO ORP Plzeň).  

Nedostatečná kapacita sociálních služeb v obci 
Lhůta a Štěnovický Borek. 

Přítomnost 4 domovů pro seniory a 4 domovů se 
zvláštním režimem ve městě Plzeň. Vznik nových 
sociálních služeb od roku 2010. 

Dlouhá čekací doba na umístění do rezidenčních 
zařízení (domovů pro seniory, domovů se zvlášt-
ním režimem a DPS) v SO ORP Plzeň, která je 
zesílená chybějící službou sociálního bydlení pro 
seniory.  

Existence DPS ve městě Plzeň a obcích Chrást 
Dýšina, Starý Plzenec a Nezvěstice. 

Nedostatečná kapacita denních a týdenních staci-
onářů pro seniory. 

Využitá kapacita mateřských škol. Cenová nedostupnost sociálních služeb pro senio-
ry. 

 Při dalším růstu počtu dětí nebudou kapacity ma-
teřských škol dostačovat. 

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 

Využití strukturálních fondů pro zlepšení zdra-
votnické, sociální i vzdělávací infrastruktury. 

Poptávka po 24 h službách pro nesoběstačné se-
niory (terénní asistenční služby, rezidenční zaří-
zení) se bude v následujících desítkách let zvyšo-
vat. Způsobuje to narůstající počet seniorů a pro-
dlužující se průměrná délka dožití. 

Zvýšení kapacity domovů pro seniory, domovů se 
zvláštním režimem a DPS, zvýšení kapacity den-
ních a týdenních stacionářů pro seniory a osoby 
se zdravotním či duševním postižením v SO ORP 
Plzeň. 

Růst podílu sociálně problémových skupin a je-
jich nedostatečná integrace do společnosti. 

Rozvoj partnerství soukromého, neziskového a 
veřejného sektoru. 

Nízká stabilita financí od státu v sociálním sekto-
ru, složitý způsob získávání financí z EU, neexis-
tence předfinancování projektů a vysoké nároky 
na administraci projektů. 

Zlepšení informovanosti obyvatel o poskytova-
ných sociálních službách povede k lepšímu vyu-
žívání služeb (např. denní stacionář). 

Centralizace sociálních zařízení ve městě Plzeň 
může vést k problémům s umísťováním seniorů z 
přidružených obcí do rezidenčních zařízení. 
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3.7.6 Problémy k řešení 
 
Kvantitativní a kvalitativní změna sociodemografických poměrů v SO  ORP Plzeň mezi lety 2010 - 
2014 
 
Mezi roky 2001 - 2011 se populace Plzeňska zvýšila o 5 803 osob, což ukazuje na stabilní socioekono-
mickou situaci v SO ORP Plzeň. Růst počtu obyvatel byl do velké míry dán přirozenou měnou obyvatel-
stva. Přirozený růst však pravděpodobně nebude pokračovat, protože populační boom silných ročníků ze 
70. a počátku 80. let je již pravděpodobně u konce. Významnou roli sehrálo i kladné migrační saldo v 
mnoha obcích, především pak v těch v nejbližším zázemí města Plzně, které zasáhl proces suburbanizace. 
 
Ani tento pozitivní vývoj nezastavil proces stárnutí populace Plzeňska, kdy se oproti roku 2005 index 
stáří zvýšil o 0,12. Obce tedy musí připravit  komunitní infrastrukturu na takový nárůst obyvatelstva v 
postproduktivním věku zajištěním určitého spektra služeb pro lidi v tomto věku. V některých obcích se to 
daří a byla posílena infrastruktura sociálních služeb pro seniory, v některých však ne. Tento problém je 
jednoznačně nutné řešit , neboť poptávka po sociálních službách pro seniory zůstává stále vysoká a v bu-
doucnosti v souvislosti s nastíněným populačním trendem bude i nadále růst. 
 
Na druhou stranu populační růst v posledních letech naplnil kapacity mateřských škol tak, že dnes jsou již 
naplněné. Jejich další rozšiřování je vhodné plánovat s ohledem na předpokládaný pokles porodnosti, ale 
na druhou stranu i na pokračující proces suburbanizace.  
 
Celorepublikový trend růstu vzdělanosti se potvrdil i na příkladu Plzeňska, kdy hodnoty podíl vysoko-
školského obyvatelstva se pohybují nad průměrnou hodnotou za Plzeňský kraj či celou Českou republiku. 
Nejkvalitnější jsou vzdělanostní poměry ve venkovské obci Letkov a Starý Plzenec, které tak předstihly 
dokonce střediskové město Plzeň. Je tak potvrzena dekoncentrační tendence lidského kapitálu z měst na 
venkov, avšak závislost venkovského obyvatelstva na městě stále přetrvává, což dokazují vysoké dojížď-
kové proudy do měst.  
 
Hlavním úkolem obcí v následujících letech by mělo být vytvoření co nejlepších podmínek pro život 
obyvatel všech věkových skupin, především však nejstaršího obyvatelstva, protože připravenost obcí na 
prudký nárůst této složky obyvatelstva je doposud malá. Doposud nebyl dostatečné využit potenciál 
strukturálních fondů pro zabezpečení těchto služeb. Rostoucí vzdělanostní úroveň obyvatelstva bude při-
nášet nové a snad i inovativní impulzy pro rozvoj venkovských obcí Plzeňska, což by měly územně plá-
novací koncepce jednoznačně podporovat. Proto bude třeba zvážit  v územním plánu nabídky nových 
ploch pro bydlení a rekreaci za účelem urychlení tohoto pozitivního vývoje. 
 
Na základě analýzy podmínek řešeného území (z hlediska hospodářského, soudržnosti obyvatel území a 
životního prostředí) a dostupných podkladů (koncepce rozvoje obce, regionu) by měly být formulovány 
územně plánovací koncepce rozvoje obcí, vytvářející obecné základní rámce pro výstavbu a vyvážený 
(udržitelný) rozvoj v řešeném území. Tato koncepce by měla respektovat i sociodemografické podmínky 
obcí a problémy s nimi spojené: 

• Doplnit chybějící sociální infrastrukturu pro seniory. 
• Posoudit přiměřenost nabídky nových ploch, zejména pro bydlení s ohledem na kapacity 

občanské vybavenosti obcí. 
• Optimalizovat kapacity mateřských a základních škol. 

 
 
 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 117

3.8 BYDLENÍ 
 
Statistiku související s ukazateli bydlení je nutné považovat za velmi důležitou, protože odráží ekonomic-
kou a sociodemografickou situaci ve sledovaném regionu a do jisté míry reflektuje i charakteristiky envi-
ronmentální. Tato kapitola se zabývá posledním vývojem a aktuální situací v oblasti bydlení, a to na zá-
kladě nejnovějších dostupných dat, jejichž hlavním zdrojem je Český statistický úřad (ČSÚ), konkrétně 
Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Poslední sčítání proběhlo v roce 2011 a v současné době jsou z něho 
prozatímně k dispozici pouze předběžné výsledky k údajům o obydlených a neobydlených domech a by-
tech. Fakt, že nejsou k dispozici veškerá relevantní aktuální data popisující situaci bydlení do úrovně obcí 
v regionu SO ORP Plzeň, je nutné brát při práci s níže uvedenými údaji v potaz. Pozitivním faktem je, že 
ČSÚ kontinuálně zaznamenává bytovou výstavbu, a proto je možné jí sledovat v širším období (v tomto 
případě mezi lety 2005 a 2014). 
 
3.8.1 Základní údaje o domech a bytech 
 
Základním sledovaným ukazatelem v SLDB do úrovně obcí, který vychází z konceptu přihlášení k trva-
lému bydlišti alespoň jednou osobou, jsou trvale obydlené domy (TOD) a trvale obydlené byty (TOB). 
Při srovnání výsledků SLDB 2001 a 2014 můžeme ve všech obcích SO ORP Plzeň včetně samotného 
krajského města pozorovat přírůstek TOD a TOB, který koresponduje s vývojovým trendem charakteris-
tickým pro příměstské rozvojové regiony ČR (srov. Praha a Brno). 
 
Tabulka č. 3.8.1: Srovnání počtu trvale obydlených domů a bytů v obcích SO ORP Plzeň 

Obec, SO ORP 
Trvale obydlené domy Trvale obydlené byty 

2001 2011 2001 2011 

Dýšina 312 393 485 639 

Chrást 466 508 619 686 

Chválenice 135 180 173 244 

Kyšice 227 255 242 292 

Letkov 101 177 97 209 

Lhůta 50 56 57 66 

Losiná 242 321 260 392 

Mokrouše 49 66 36 68 

Nezbavětice 51 63 59 81 

Nezvěstice 310 342 468 548 

Plzeň 13 732 15 621 68 176 68 995 

Starý Plzenec 1 070 1 272 1 489 1 854 

Šťáhlavy 582 645 766 895 

Štěnovický Borek 98 137 119 193 

Tymákov 210 258 250 302 

SO ORP Plzeň 17 635 20 294 73 296 75 464 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2014 
 
3.8.2 Domovní fond 
 
V roce 2014 bylo na území SO ORP Plzeň evidováno celkem 23 396 domů, z kterých jich bylo 20 294 
bylo klasifikováno jako trvale obydlených, což představuje obydlenost 87,9 %. Podíly obydlených domů 
se zvyšují v závislosti na velikosti obcí a charakteru správního obvodu obce (městský, příměstský, ven-
kovský ap.). Například nevyšší podíl neobydlených domů mají v roce 2014 obce Lhůta (42,9 %) se 168 
obyvateli a Nezbavětice (27,0 %) se 175 obyvateli. Naopak v krajském městě Plzeň se neobydlenost do-
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mů ustálila na 10,3 %. Vysoký absolutní počet neobydlených domů v krajském městě je možné přisuzo-
vat objektům, které neslouží k bydlení (administrativní a školní budovy, průmyslové a výrobní závody 
atd.). Celkově je možné se domnívat, že nízký podíl obydlenosti převažuje ve správních obvodech ven-
kovského charakteru, kde neobydlené domy využívají jejich vlastníci často k rekreaci. Z trvale obydle-
ných domů převažují domy rodinné nad domy bytovými (celkově v přibližném poměru tři ku jedné). Po-
díl bytových domů se logicky snižuje s klesající velikostí sídel. Právě v malých sídlech s populací nepře-
sahující 1 000 obyvatel tak lze pozorovat převahu individuální výstavby. 
 
Tabulka č. 3.8.2: Domovní fond na území obcí SO ORP Plzeň v roce 2014 

Obec, SO ORP Domy 
celkem 

Trvale obydlené domy Neobydlené domy 
Slouží k 
rekreaci Celkem 

Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Celkem Podíl (%) 

Dýšina 464 393 349 34 71 18,1 27 

Chrást 623 508 485 15 115 22,6 32 

Chválenice 222 180 175 3 42 23,3 12 

Kyšice 306 255 251 1 51 20,0 4 

Letkov 204 177 171 3 27 15,3 4 

Lhůta 80 56 56 - 24 42,9 17 

Losiná 371 321 317 1 50 15,6 12 

Mokrouše 73 66 65 1 7 10,6 3 

Nezbavětice 80 63 62 - 17 27,0 4 

Nezvěstice 404 342 315 22 62 18,1 21 

Plzeň 17 225 15 621 10 323 5 028 1 604 10,3 104 

Starý Plzenec 1 453 1 272 1 188 68 181 14,2 54 

Šťáhlavy 777 645 616 20 132 20,5 12 

Štěnovický Borek 158 137 129 7 21 15,3 0 

Tymákov 312 258 254 2 54 20,9 20 

SO ORP Plzeň 23 396 20 294 14 756 5 205 2 458 12,1 326 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2014 
 
Kvalita domovní fondu se do jisté míry odvíjí od stáří domů. To lze přehledně zkoumat na podílu domů 
vystavených před druhou světovou válkou na celkovém počtu domů. Výsledky tohoto ukazatele dosahují-
cí poměrně vysokých hodnot (35,9 % za celé území SO ORP Plzeň) se jeví poměrně nepříznivě. Potřeba 
nové výstavby se ale zdá být vyslyšena a postupně se stává zjevným trendem. Při pohledu na výsledky za 
jednotlivé obce lze pozorovat značnou rozkolísanost. Například v obci Losiná tvoří domy postavené před 
rokem 1946 pouze 12,7 % domovního fondu, v obci Chválenice 18,9 % a v Letkově 21,1 %. Oproti tomu 
můžeme sledovat poměrně vysoký podíl staré zástavby v krajském městě Plzni (37,7 %) a obcích Dýšina 
(38,4 %), Tymákov (39,4 %) a Lhůta (dokonce 51,8 %). Po intenzivní výstavbě v 70. letech a mírném 
útlumu v 80. a 90. letech minulého století, poslední dekáda opět zažila stavební boom s průměrným po-
čtem 254 postavených domů za rok. 
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Tabulka č. 3.8.3: Trvale obydlené domy podle období výstavby v SO ORP Plzeň 

Obec, SO ORP 

Období výstavby domů Podíl domů posta-
vených před 2. SV 
na celkovém počtu 

domů (%) 
1919 a 
dříve 

1920–
1945 

1946–
1960 

1961–
1970 

1971–
1980 

1981–
1990 

1991–
2000 

2001–
2014 

Dýšina 36 113 22 16 29 38 52 82 38,4 

Chrást 47 115 51 39 65 58 62 60 32,6 

Chválenice 14 19 7 11 28 27 26 43 18,9 

Kyšice 37 34 9 16 35 42 39 39 28,3 

Letkov 16 20 9 13 13 11 28 61 21,1 

Lhůta 17 12 2 4 4 6 5 6 51,8 

Losiná 11 29 23 48 44 37 40 82 12,7 

Mokrouše 13 8 4 4 4 4 15 14 31,8 

Nezbavětice 12 7 3 5 9 11 7 8 30,6 

Nezvěstice 29 74 27 52 51 47 13 42 30,7 

Plzeň 1 881 3 890 1 015 1 413 2 170 1 234 1 682 2003 37,7 

Starý Plzenec 141 261 66 97 136 168 180 207 32,0 

Šťáhlavy 61 116 52 71 107 86 66 72 28,1 

Štěnovický Borek 16 13 18 23 6 9 16 33 21,6 

Tymákov 39 60 11 13 19 35 29 45 39,4 

SO ORP Plzeň 2 370 4 771 1 319 1 825 2 720 1 813 2 260 2 797 35,9 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2014 
 
3.8.3 Bytový fond 
 
Celkový počet trvale obydlených bytů v SO ORP Plzeň dosahoval v roce 2014 na 75 464 bytů, což před-
stavuje nárůst přibližně o 3 % oproti roku 2001. Vyšší či menší nárůst lze zaznamenat na úrovni všech 
sledovaných obcí. Z celkového počtu trvale obydlených bytů se jich v roce 2011 nejvíce nacházelo v kraj-
ském městě Plzni (91,4 %), což je výsledek o 1,6 procentního bodu nižší než v roce 2001, kdy podíl trvale 
obydlených bytů dosahoval celých 93 % všech bytů v regionu. 
Jednotlivé právní formy bydlení výrazně ovlivnila privatizace bytového fondu. Ve srovnání s předchozím 
sčítáním vzrostla forma užívání bytu ve vlastním domě (o 2 784 bytů) a ještě výše u osobního vlastnictví 
(o 17 194 bytů). Celkový klesající trend se projevuje u nájemních bytů (o 9 155 bytů) a bytů členů byto-
vých družstev (o 9 154 bytů). Tyto citelné změny jsou výsledkem vývoje v krajském městě, kde byly byty 
patřící městu intenzivně rozprodávány do soukromého vlastnictví. Ve většině okolních obcí se počet bytů 
v osobním vlastnictví také razantně zvyšuje. Celkem v 10 z 15 zkoumaných obcí nebyly ještě v roce 2001 
žádné byty v osobním vlastnictví a v roce 2011 jich bylo dohromady už 208. 
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Tabulka č. 3.8.4: Trvale obydlené byty a jejich členění podle právních důvodů užívání v v roce 2014 

Obce, SO ORP 
Počet trvale 
obydlených 

Právní forma užívání trvale obydlených bytů 

ve vlastním 
domě 

v osobním 
vlastnictví 

nájemní družstevní 

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 

Dýšina  485 639 265 343 48 134 150 100 - 10 

Chrást  619 686 415 473 - 86 31 44 86 16 

Chválenice  173 244 141 177 - 25 22 9 - 1 

Kyšice 242 292 211 244 - 9 9 7 - - 

Letkov 97 209 93 171 - 9 8 8 - - 

Lhůta 57 66 50 52 - 3 - - - - 

Losiná 260 392 240 337 - 13 3 3 - - 

Mokrouše 36 68 43 56 - 3 - 5 - - 

Nezbavětice  59 81 58 66 - 2 1 - - - 

Nezvěstice 468 548 289 338 19 82 31 41 83 32 

Plzeň  68 176 68 995 9 600 11 613 22 455 38 976 20 777 11 810 11 967 2 953 

Starý Plzenec 1 489 1 854 975 1 175 27 286 283 132 111 103 

Šťáhlavy 766 895 555 616 15 72 47 36 73 44 

Štěnovický Borek 119 193 101 136 - 20 1 12 - 7 

Tymákov  250 302 201 224 - 38 8 9 - - 

SO ORP Plzeň 73 296 75 464 13 237 16 021 22 564 39 758 21 371 12 216 12 320 3 166 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2014 
 
Rychlost a objem bytové výstavby jsou důležitými hospodářskými ukazateli ekonomické prosperity sle-
dovaného regionu. V období s ekonomicky příznivou situací se zvyšuje poptávka po novém bydlení a tím 
logicky roste i samotná výstavba. 
Získaná data sledují vývoj dokončených bytů v období 2005–2014 na území obcí a celého regionu SO 
ORP a jsou srovnány i se situací na národní úrovni. Celkový počet dokončených bytů je výrazně rozkolí-
saný na všech sledovaných úrovních a odvíjí se od aktuálních podmínek pro výstavbu v dané lokalitě. 
Společným rysem ve vývoji dokončení výstavby bytů v SO ORP Plzeň a v České republice je citelný 
meziroční propad v letech 2010 a 2011, který dosahoval 37,7%, resp. 21,4% poklesu. Tento pokles se 
znatelně projevuje i ve sledovaných pětiletých intervalech. Je třeba si uvědomit, že celou situaci umocňují 
především poměry v krajském městě Plzni, protože v ostatních obcích regionu k takto drastickým pokle-
sům nedocházelo. Hlavním důvodem poklesu dokončených bytů je chybějící poptávka domácností, která 
nejpravděpodobněji vyplývá z nepříznivé ekonomické situace. To přirozeně mělo za následek přibrzdění 
developerských aktivit a výstavby nových bytů. Stavební boom, který jsme zažívaly v minulé dekádě i u 
výstavby domů, tak náhle mění svůj směr.  
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Tabulka č. 3.8.5: Dokončené byty v období 2005–2014 

Obec, SO ORP 
ČR 

Dokončené byty v letech Celkem 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005–
2009 

2006–
2010 

2007–
2014 

Dýšina 4 4 2 6 7 17 6 23 36 38 

Chrást 7 3 - 4 3 2 1 17 12 10 

Chválenice 5 4 - 2 12 8 4 23 26 26 

Kyšice 7 - - 1 4 4 4 12 9 13 

Letkov 3 1 - 25 14 8 7 43 48 54 

Lhůta 1 - - 2 - - - 3 2 2 

Losiná 4 5 15 29 17 12 17 70 78 90 

Mokrouše - 1 - 2 7 1 4 10 11 14 

Nezbavětice - 1 3 1 - 1 1 5 6 6 

Nezvěstice 3 2 2 4 5 7 6 16 20 24 

Plzeň 563 700 547 937 676 558 315 3 423 3 418 3 033 

Starý Plzenec 23 18 16 17 6 13 18 80 70 70 

Šťáhlavy 4 8 6 13 14 23 15 45 64 71 

Štěnovický Borek 3 7 4 1 7 2 5 22 21 19 

Tymákov 1 1 - 37 10 15 15 49 63 77 

SO ORP Plzeň 563 700 595 1 081 782 671 418 3 721 3 829 3 547 

Česká republika 32 863 30 190 41 649 38 380 38 526 36 442 28 630 181 608 185 187 183 627 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ  
 
3.8.4 Problémy k řešení a záměry v oblasti bydlení 
 
V rámci úplnosti analýzy bylo provedeno dotazníkové šetření ve všech obcích SO ORP Plzeň, s vý-

jimkou samotného krajského města Plzeň, s cílem konkretizovat potencionální problémy spojené s 

oblastí rozvoje bydlení a bytové výstavby a dále s cílem zjistit záměry obcí v této oblasti. 
Většina obcí uvádí jako hlavní problém v oblasti bydlení nevyhovující technickou infrastrukturu. Problém 
představuje zejména špatný stav pozemních komunikací, nízká kapacita čističek odpadních vod (ČOV), 
chybějící vodovody, kanalizace a v některých případech i zásobování plynem. Tyto problémy jsou také 
často zmiňovány jako překážky pro rozvoj bydlení. Další komplikace přináší fakt, že některé obce ne-
vlastní dostatek pozemků k nabízení stavebních parcel (Chrást, Lhůta). Na druhou stranu se v SO ORP 
Plzeň nachází spousta obcí, které žádné překážky pro rozvoj bydlení nevnímají a intenzitu bytové výstav-
by hodnotí na svém území kladně (např. Letkov, Nezbavětice, Nezvěstice, Šťáhlavy, Tymákov). Pouze 
ve dvou případech je intenzita bytové výstavby vnímána v negativním slova smyslu, a to jako příliš velká 
(Chválenice, Losina). Většina obcí zmiňuje jako svou prioritu i zlepšování infrastruktury (cyklostezky, 
veřejná zeleň apod.) pro rozvoj volnočasových aktivit s cílem zatraktivnění svého území a přilákání no-
vých rezidentů.  
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Tabulka č. 3.8.6: Problémy a záměry obcí v oblasti bydlení 
 

Obec Vnímání bytové výstavby Překážky pro rozvoj bydlení Nevyhovující technická 
infrastruktura  

Dýšina bez komentáře 
- nedostatečná kapacita ČOV 
- bezpečnostní ohrožení ze 
strany plnírny propan butanu 

silnice, ČOV, kanalizace 

Chrást nedostatečná pro rozvoj obce 
- obec nevlastní stavební po-
zemky 

silnice, vodovod, kanalizace 

Chválenice příliš velká 
- vybudování splaškové kana-
lizace a ČOV, rozšíření vodo-
vodu na celé území obce 

silnice, vodovod, ČOV, kana-
lizace 

Kyšice bez komentáře 

- nedostatečná kapacita ČOV 
- obec je omezená svou polo-
hou u přivaděče na dálnici, 
drážního koridoru a dobývací 
prostoru 

silnice, vodovod, ČOV, kana-
lizace 

Letkov bez komentáře - nejsou silnice (chodníky) 

Lhůta nedostatečná pro rozvoj obce 
- chybí ČOV 
- obec nevlastní pozemky pro 
výstavbu domů 

ČOV, kanalizace, zásobování 
plynem 

Losiná příliš velká - nejsou silnice, ČOV 

Mokrouše bez komentáře 
- obec nemá splaškovou kana-
lizaci ČOV, kanalizace 

Nezbavětice vnímána pozitivně 
- malý zájem o nabízené par-
cely vzhledem k jejich ceně a 
aktuálnímu stavu na trhu 

vodovod, ČOV, kanalizace 

Nezvěstice 
dostačující pro rozvoj obce a 

navýšení počtu obyvatel 
- nejsou ČOV, kanalizace 

Starý Plzenec nedostatečná pro rozvoj obce 
- nedostatečná dopravní a 
technická infrastruktura, nízké 
finanční možnosti města 

silnice, železnice, vodovod, 
ČOV, kanalizace, informační 
a komunikační technologie 

Šťáhlavy bez komentáře - nejsou 
silnice, vodovod, ČOV, kana-

lizace 

Štěnovický Borek žádná neprobíhá 
- ano, ale nejsou specifiková-
ny 

železnice 

Tymákov 
velká, ale zatím nepůsobí 

problémy 
- nejsou 

silnice, vodovod, ČOV, kana-
lizace, zásobování plynem a 
elektrickou energií, informač-
ní a komunikační technologie 

Plzeň 
potřeba bydlení pro sociálně 
slabé, malé byty s menším 

nájemným. 

 - nedostatek finančních 
prostředků 

 - neexistující politika státu pro 
sociální bydlení 

 

Zkvalitnění parametrů úprav-
ny vody. Plzeň nemá náhradní 

zdroj pitné vody. 

Zdroj: dotazníkové šetření 2014 
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3.8.5 Indikátory 
 
Jako indikátory charakterizující udržitelnost bydlení a výstavby byly zvoleny následující: 

• Změna počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2014 
• Průměrný roční počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel 

První indikátor znázorňuje, jak je území obcí atraktivní z hlediska trvalého bydlení. Druhý indikátor vy-
jadřuje, jak rychle probíhá na daném území bytová výstavba, t j. kolik se postaví za rok nových bytů v 
přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu. Indikátor je sledován ve dvou pětiletých obdobích 2005–
2009 a 2007–2011, protože samotný proces výstavby bytů trvá většinou více než jeden rok. Indikátor 
nepřímo vyjadřuje jednak atraktivitu dané oblasti z hlediska bydlení, ale také životní úroveň a konkuren-
ceschopnost nabídky nového bydlení ve vztahu k poptávce domácností.  
 
3.8.5.1 Změna počtu trvale  obydlených bytů v letech 2001–2014 
 
Limitem udržitelnosti je zde zvolen nulový přírůstek za dané období. Úbytek trvale obydlených bytů a 
současný nárůst neobydlených bytů je vnímán jako riziko udržitelného vývoje. Nárůst počtu trvale obyd-
lených bytů charakterizuje jednak atraktivitu dané obce pro trvalé bydlení, ale také postupný růst kvality 
bydlení. 
 
Hodnocení indikátoru: 
-2  84,9 % a méně 
-1  85,0 – 94,9 % 
0  95,0 – 104,9 % 
1  105,0 – 114,9 % 
2  115,0 % a více 
 
Tabulka č. 3.8.7: Hodnocení vývoje počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2014 

Obce, SO ORP, ČR 
Trvale obydlené byty  Změna počtu obydlených bytů v 

letech 2001–2014  Hodnocení 
indikátoru 

2001 2014 abs. % 

Dýšina  485 639 154 131,8 2 

Chrást  619 686 67 110,8 1 

Chválenice  173 244 71 141,0 2 

Kyšice 242 292 50 120,7 2 

Letkov 97 209 112 215,5 2 

Lhůta 57 66 9 115,8 2 

Losiná 260 392 132 150,8 2 

Mokrouše 36 68 32 188,9 2 

Nezbavětice  59 81 22 137,3 2 

Nezvěstice 468 548 80 117,1 2 

Plzeň  68 176 68 995 819 101,2 0 

Starý Plzenec 1 489 1 854 365 124,5 2 

Šťáhlavy 766 895 129 116,8 2 

Štěnovický Borek 119 193 74 162,2 2 

Tymákov  250 302 52 120,8 2 

SO ORP Plzeň 73 296 75 464 2 168 103,0 0 

Česká republika 3 827 678 3 894 210 66 532 101,7 0 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2014 
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Obrázek č. 3.8.1: Změna počtu trvale obydlených bytů v letech 2001–2014 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2014 
 
 
Při hodnocení „shora“ můžeme sledovat podobný vývojový trend na národní úrovni s vývojem na úrovni 
celého sledovaného SO ORP Plzeň, a to ve formě mírného 1,7%, resp. 3% přírůstku. Důvod, proč se sle-
dovaný region na první pohled intenzivně nerozrůstá, pramení ze situace v krajském městě, kde přírůstek 
činil pouze 1,2 %. Okolí města Plzně je možné charakterizovat jako typicky příměstský region, kde za 
posledních deset let  počet trvale osídlených bytů rostl velmi rapidně v řádech několika desítek procent. 
Například v obci Letkov činil přírůstek 115,5 %, v obci Mokrouše 88,9 % a v obci Štěnovický Borek 
počty trvale obydlených bytů vzrostly o 62,2 %. Poměrně vlažně si vedla pouze obec Chrást s přírůstkem 
10,8 %, což může být důsledkem toho, že obec nevlastní dostatek stavebních pozemků, které by mohla 
nabídnout nových rezidentům. 
 
3.8.5.2 Průměrný roční počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel 
 
V úvahách založených na tradiční analýze vývoje cenzových domácností a odpadu bytů je obecně uvažo-
váno s potřebou nové bytové výstavby v České republice s tempem 40 000 bytů ročně, tj. intenzitou asi 3 
až 4 bytů na 1 000 obyvatel ročně. Dle této skutečnosti byla nastavena škála pro hodnocení indikátoru. 
 
Hodnocení indikátoru: 
-2  menší než 0,99 
-1  1,00 – 1,99 
0  2,00 – 2,99 
1  3,00 – 3,99 
2  4,00 a více 
 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 125

 
Tabulka č. 3.8.8: Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v období 2005–2009 

Obec, SO ORP, ČR 
2005–2009 

Dokončené 
byty 

Roční průměr Průměrný roční počet dokonče-
ných bytů na 1000 obyv. 

Hodnocení 
indikátoru 

Dýšina 23 4,6 3,0 1 

Chrást 17 3,4 1,9 -1 

Chválenice 23 4,6 8,2 2 

Kyšice 12 2,4 3,1 1 

Letkov 43 8,6 19,4 2 

Lhůta 3 0,6 3,7 1 

Losiná 70 14,0 15,1 2 

Mokrouše 10 2,0 11,5 2 

Nezbavětice 5 1,0 5,9 2 

Nezvěstice 16 3,2 2,3 0 

Plzeň 3 423 684,6 4,1 2 

Starý Plzenec 80 16,0 3,6 1 

Šťáhlavy 45 9,0 4,1 2 

Štěnovický Borek 22 4,4 10,8 2 

Tymákov 49 9,8 14,6 2 

SO ORP Plzeň 3 721 744,2 4,1 2 

Česká republika 181 608 36 321,6 3,5 1 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní výpočet 
 
Tabulka č. 3.8.9: Průměrný roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v období 2007–2014 

Obec, SO ORP, ČR 
2007–2014 

Dokončené 
byty 

Roční průměr 
Průměrný roční počet dokonče-

ných bytů na 1000 obyv. 
Hodnocení 
indikátoru 

Dýšina 38 7,6 4,4 2 

Chrást 10 2,0 1,3 -1 

Chválenice 26 5,2 8,8 2 

Kyšice 13 2,6 2,3 0 

Letkov 54 10,8 19,6 2 

Lhůta 2 0,4 2,4 0 

Losiná 90 18,0 15,7 2 

Mokrouše 14 2,8 12,0 2 

Nezbavětice 6 1,2 6,8 2 

Nezvěstice 24 4,8 2,8 0 

Plzeň 3 033 606,6 4,1 2 

Starý Plzenec 70 14,0 3,1 1 

Šťáhlavy 71 14,2 5,7 2 

Štěnovický Borek 19 3,8 9,4 2 

Tymákov 77 15,4 17,4 2 
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Obec, SO ORP, ČR 
2007–2014 

Dokončené 
byty 

Roční průměr 
Průměrný roční počet dokonče-

ných bytů na 1000 obyv. 
Hodnocení 
indikátoru 

SO ORP Plzeň 3 547 709,4 4,2 2 

Česká republika 183 627 36 725,4 3,5 1 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní výpočet 
 
V období 2005–2009 a 2007–2014 se v SO ORP Plzeň v průměru postaví 4,1, resp. 4,2 bytu ročně na 1 
000 obyvatel. Souhrnné výsledky za celý SO ORP Plzeň jsou tak velice příznivé a dosahují lepších vý-
sledků než celorepublikové hodnoty. Ze získaných údajů je patrné, že rychlost bytové výstavby se v jed-
notlivých obcích výrazně liší. Nejvyšší rychlost bytové výstavby byla v tomto období v obcích Letkov, 
Losiná, Mokrouše a Tymákov (všude nad 10 bytů na 1 000 obyvatel za rok). Všechny zmíněné obce se 
nachází ve spádové oblasti krajského města a jsou tak z hlediska bydlení velmi atraktivní. Nejmenší rych-
lost výstavby naopak zaznamenaly vzdálenější obce Chrást, Lhůta a Nezvěstice. 
 
Obrázek č. 3.8.2: Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel v období 2007–2014 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2014 
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3.8.6 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Rostoucí počet trvale obydlených domů a bytů ve 
všech obcích SO ORP – atraktivní region pro trvalé 
bydlení 

Vysoký podíl domů postavených před druhou světo-
vou válkou na celkovém počtu domů (Dýšina, Ty-
mákov, Lhůta) 

Relativně nízký podíl neobydlených domů (Letkov, 
Losiná, Mokrouše, Starý Plzenec, Štěnovický Bo-
rek). 

Neuspokojivý stav technické infrastruktury je zmi-
ňují jako problém v rozvoji téměř všechny obce SO 
ORP (Lhůta, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Tymákov) 

Vysoký průměrný roční počet dokončených bytů na 
1 000 obyvatel (Letkov, Losiná, Mokrouše a Tymá-
kov). 

Vysoký podíl neobydlených domů v některých ob-
cích (Chrást, Chválenice, Nezbavětice, Lhůta). 
Kompenzace podílem rekreačních domů.  

Vysoký počet bytů v soukromém vlastnictví doklá-
dající silný ekonomický potenciál populace (např. 
Dýšina, Nezvěstice a další). 

Nízký počet dokončených bytů (pomalý přírůstek) u 
některých, zejména malých sídel s venkovským cha-
rakterem (Chrást, Kyšice, Lhůta, Nezvěstice). 

Snižující se podíl domovního fondu vystaveného 
před druhou světovou válkou na celkovém počtu 
domů (Losiná, Chválenice, Letkov) 

 

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 
Využití evropských i národních dotačních programů 
pro zlepšení kvality bytového fondu a technické in-
frastruktury obcí. 

Pokračující stárnutí či chátrání domovního a bytové-
ho fondu 

Aktivizace místních autorit (veřejná, podnikatelská i 
nezisková sféra) a zvýšení iniciativy občanů s využi-
tím komunitního strategického plánování 

Klesající poptávka a nízká ekonomická konkurence-
schopnost pro výstavbu nových bytů 

Úprava územního plánu pro rozvoj ekonomických 
aktivit  

Zpomalení rozvoje regionu jako následek upadající 
výstavby nových bytů 

Vymezení ploch pro výstavbu nových bytů v územ-
ně plánovací dokumentaci obcí 

Nekontrolovaná výstavba (urban sprawl) na plo-
chách, které nejsou vymezeny územním plánem 

Úspěšný nákup soukromých pozemků k nabídce no-
vých stavebních parcel 

Snižující se podpora státních orgánů na rozvoj byd-
lení 

Větší využití neobydlených domů pro rekreační úče-
ly 

Odliv obyvatelstva v produktivním věku 

Větší propagace kulturních a volnočasových atrakti-
vit  
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3.8.7 Problémy k řešení v rámci územního plánování 
 

• Dle potřeby jednotlivých obcí zajistit  a zvýšit jejich technickou vybavenost. Téměř všechny obce 
trpí nedostatečnou nebo nevyhovující technickou infrastrukturou (zejména vodovod, ČOV a ka-
nalizace), která jim více či méně brání v rozvoji bydlení. 

• Nejasný termín uvažovaného obchvatu II/180 obce Dýšina. 

• Nedostatek pozemků obce Chrást pro výstavbu. 
• Potřeba změny ÚP ku prospěchu podnikatelů a nedostatek veřejné zeleně v obci Chválenice. 
• Nevyhovující dopravní infrastruktura v obci Kyšice. 

• Vybudování cyklotrasy vedené mimo frekventované komunikace v obci Letkov. 
• Nutnost zamezení možných negativních projevů suburbanizace (požadavek při pořizování nového 

ÚP) a nedostatek veřejné zeleně v obci Mokrouše. 

• Nevyhovující obchvat obce Nezvěstice (silnice I/19). 
• Nedostatek cyklostezek a infrastruktury pro volnočasové aktivity a nedostatek parkovacích ploch 

ve Starém Plzenci. 
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3.9 REKREACE  
 
V úvodu této kapitoly je nutné nejprve objasnit  pojmy rekreace, cestovní ruch a turismus. 

• rekreace - krátkodobá forma odpočinku obyvatel v prostředí jiném než místo bydliště nevyžadují-
cí přenocování, 

• cestovní ruch - ekvivalent slova turismus, dlouhodobější forma odpočinku obyvatel mimo místo 
bydliště spojená s jedním či více přenocováními. 

 
Cestovní ruch a rekreace se v posledních desetiletích stávají stále významnějším jevem promítajícím se 
do území. Významně ovlivňují jak vlastní rozvoj systému osídlení tak antropogenní transformaci krajiny. 
V systému osídlení vytvářejí podněty především pro lokalizací objektů druhého bydlení, ubytovacích a 
obslužných kapacit .  
Rozvoj rekreace je mnohdy spojován i se zásadním hospodářským rozvojem území, jeho prosperitou. Na 
druhé straně v mnoha případech i s negativními dopady na přírodní podmínky a životní prostředí. Je nutné 
vnímat i omezenou stabilitu tohoto rychle rostoucího odvětví, zejména v období zhoršené hospodářské 
prosperity či jeho sezónní výkyvy. Rozvoj rekreace na svém území podporuje většina obcí ČR, je otázkou 
nakolik v těchto obcích existují skutečně podmínky pro využití komparativních výhod lokalit ve vazbě na 
vlastní obec, region či ještě širší území, a nakolik se jedná pouze o přání, neefektivní podporu rozvoje, na 
první pohled „čistého a dosud prosperujícího“ odvětví.  
 
SO ORP Plzeň (v textu také Plzeňsko) poskytuje řadu charakteristických kvalit  pro rozvoj cestovního 
ruchu. Tento region se nachází v turistické oblasti Plzeňsko, která má velmi bohaté kulturní i historické 
tradice a díky své výhodné poloze je velmi dobře dopravně dostupná. V krajině, která má charakter pa-
horkatiny, nalezneme množství historických památek, které svědčí o bohatství tohoto kraje. Množství 
značených tras pro pěší turisty i cykloturisty, tradice plzeňského piva a lidové tradice dávají oblasti cenné 
předpoklady pro cestovní ruch. Zvláštní postavení má město Plzeň jako správní, hospodářské, obchodní a 
kulturní centrum. Skýtá nejlepší podmínky pro městskou, nákupní a kongresovou turistiku, přičemž samo 
o i sobě je významným cílem pro poznávací turistiku. 
 
 
3.9.1 Rekreační potenciál regionu  
 
3.9.1.1 Přírodní parky, památky a rezervace 
 
Území správního obvodu je v porovnání s celorepublikovým průměrem podprůměrně zalesněno, plochy 
lesů zde zabírají čtvrtinu celkové výměry SO ORP Plzeň. Lesní plochy jsou však rozloženy relativně 
hustě ve venkovské části správního obvodu. 
SO ORP se nachází v malebné hornaté krajině lemované ze severu Rakovnickou pahorkatinou, ze severo-
východu Křivoklátskou vrchovinou, z východu Brdy a Středočeskou pahorkatinou, z jihovýchodu Šuma-
vou a z jihozápadu Českým lesem. Tyto geomorfologické celky tvoří esteticky atraktivní členitou krajinu 
protkanou mozaikou lesních porostů, polí, luk a přírodních koupališť. Na okraji sídel často vyčnívají do-
minantní vrcholy. Málo dotčené přírodní prostředí ve venkovské části regionu tak nabízí ideální podmín-
ky pro příměstskou rekreaci.  
Na území SO ORP Plzeň zasahují dva přírodní parky: 

• Přírodní park Horní Berounka (Chrást, Plzeň) – PP je lokalizován v zachovalém hluboce za-
říznutém kaňonu Berounky. Svahy na pravém břehu řeky jsou strmější, skalnatější a převážně po-
rostlé lesem, zatímco krajina levého břehu je otevřenější, s mírnějšími svahy, částečně zeměděl-
sky využívaná. Ráz krajiny přírodního parku dotváří osídlení, a to jak mlýny a solitérní usedlosti, 
tak i sídla na významných terénních dominantách – výšinách a ostrozích, archeologické lokality. 
PP stejně jako celé okolí Berounky je již tradiční rekreační oblastí obyvatel Plzeňska. 

 
V rámci rozsáhlého ekosystému deseti rybníků zvaný Bolevecké rybníky na území města Plzně (soustava 
boleveckých rybníků je z technického i krajinářského hlediska jedinečné pozdně gotické dílo, starší do-
konce než soustava třeboňská; největším rybníkem je Bolevecký rybník o rozloze 53 ha) se nachází něko-
lik přírodních rezervací a přírodních památek: 
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• Přírodní rezervace Petrovka - údolí Boleveckého potoka s širokou, silně podmáčenou nivou a 
přilehlé příkré svahy, zejména ty levobřežní; významný mokřadní ekosystém v nivě potoka a bo-
rový porost na svazích. 

• Přírodní rezervace Kamenný rybník - lesem zarostlé rašeliniště se vzácnými druhy rostlin. 
• Přírodní památka Doubí - zbytek borové doubravy s typickou květenou a s až dvousetletými 

duby. 
Dalšími přírodními památkami a přírodními rezervacemi na území SO ORP jsou: 

• Přírodní památka Ejpovické útesy (Dýšina) - nejstarší lokalita autochtonního výskytu spodnoo-
rdovické fauny v zatopeném lomu. 

• Přírodní památka Sedlecká rokle (Lhůta) - jediná lokalita nejstarší graptolitové fauny klabav-
ského souvrství. 

• Přírodní památka Kopeckého pramen (Plzeň) - přírodní prameniště na místě staré studny zbu-
dované pro bývalé malé lázně. 

• Přírodní památka Čertova kazatelna (Plzeň) - příkrý svah se skalními výchozy nad údolní ni-
vou řeky Mže, ukázka selektivního větrání karbonských sedimentů (skalní okna, kulisy, římsy 
aj.). 

• Přírodní památka Malesická skála (Plzeň) - ojedinělý skalní útvar v karbonských usazeninách 
říčního proudu, kde různá rychlost toku zapříčinila různé složení usazených vrstev s rozdílnou 
odolností vůči zvětrávání. 

• Přírodní památka Andrejšky (Starý Plzenec) - výrazné buližníkové skalní útvary. 
• Přírodní památka Černá stráň (Starý Plzenec) - klasické naleziště ordovických zkamenělin. 
• Přírodní památka Starý rybník (Starý Plzenec) - botanicky cenná společenstva vodních a mo-

křadních rostlin. 
• Přírodní památka Sutice (Tymákov) - Důvodem ochrany je opuková stráň se vzácnou květenou, 

lokalita střevíčníku pantoflíčku 
• Přírodní rezervace Zábělá (Chrást, Plzeň) – původní smíšený dubohabrový les s bylinným pa-

trem (jaterník podléška, konvalinka vonná, pstroček dvoulistý) rostoucí na strmé skalnaté stráni 
přecházející postupně do roviny. 

 
 
3.9.1.2 Infrastruktura pro sport a volnočasové aktivity 
 
SO ORP Plzeň vede hustá síť turistických tras. Téměř každá obec SO ORP je napojena na některou z 
nich s výjimkou obcí Lhůta, Mokrouše a Tymákov ve středovýchodní části SO ORP a Nezbavětic v jižní 
části. Východiskem velké části turistických stezek je přirozené centrum regionu – město Plzeň. Na území 
SO ORP Plzeň vedou i naučné stezky. Jednou z nich je Sigmondova stezka, která měří přibližně 7 km a 
prochází rekreační oblastí Bolevecké rybníky. Návštěvníci zhlédnou přírodní rezervaci Petrovka, památný 
smrk troják (stáří se odhaduje na 140 let), Sigmondovy pokusné plochy, křížové kameny a technickou 
památku Kolomaznou pec. Druhou naučnou stezkou v oblasti je Naučná lesní stezka Zábělá, která má 
délku 5 km a dva výchozí body – Bukovec a Zábělá. Naučná stezky prochází přirozeným reliktním borem 
a habrovou doubravou s bohatou hájovou vegetací na skalnatém ostrohu nad Berounkou. Neméně vý-
znamnou naučnou stezkou v oblasti je Staroplzenecká naučná stezka. Měří přibližně 9 km a vede nároč-
ným terénem kolem historických památek z 10. – 14. století (rotunda sv. Petra, zřícenina hradu Radyně), 
skály Andrejšky, přírodní rezervace Starý rybník, kolem chráněného geologické naleziště Černá stráň a 
unikátní technické památky Sedlecké železárny. Nedávno byla otevřena i naučná stezka Chrást vedoucí 
kolem stejnojmenné obce a naučná stezka údolím Úslavy. 
 
V SO ORP Plzeň se nacházejí tři rozhledny, dvě v katastrálním území města Plzně - na kopci Chlum ne-
daleko centra Plzně byla postavena ve 20. letech 20. století rozhledna Chlum dnes dostupná pouze se-
zónně. Další rozhlednou v oblasti je rozhledna na Sylvánském vrchu (402 m n. m.) veřejnosti přístupná v 
letní sezóně. Třetí rozhledna leží na vrchu Krkavec (504 m n. m.) v katastru obce Ledce a po rekonstrukci 
je od 26. 6. 2012 přístupná veřejnosti. 
 
Významným fenoménem poslední doby se stala cykloturistika. Cykloturistika se silně podílí na návštěv-
nosti oblastí vhodných pro tento typ cestovního ruchu, tzn. i samotného SO ORP Plzeň charakteristického 
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zvlněnou krajinou a dalekými rozhledy. Cyklistům zde slouží značené cyklotrasy s menší hustotou auto-
mobilového provozu spojující turisticky zajímavá místa.  
Územím SO ORP Plzeň prochází dálkové cyklotrasy č. 3 (Praha – Plzeň – Regensburg), č. 31 (Plzeň – 
Nepomuk – Jihočeský kraj), č. 35 (Plzeň – Manětín – Karlovarský kraj), č. 37 (Praha – Plzeň – Norim-
berk), č. 38 (Praha – Plzeň – Vídeň). Plzní prochází také panevropská cyklotrasa, tzv. Cesta přátelství. 
T rasa vede z Prahy přes Norimberk do Paříže. Dále procházejí územím tohoto regionu následující znače-
né cyklotrasy IV. třídy, které propojují místní cíle a zajišťují tak lokální propojení: 

• č. 2039 – Šťáhlavy – Šťáhlavice  (1 km), 
• č. 2124 – Tymákov – Starý Plzenec – Losiná – Nebílovský Borek (11,5 km), 
• č. 2125 – Plzeň – Nezvěstice  (21,5 km), 
• č. 2126 – Plzeň – Losiná (9 km), 
• č. 2127 – Plzeň – Letkov – Tymákov – Mokrouše (9 km), 
• č. 2128 – Šťáhlavy – Nezbavětice  – Chválenice  – Štěnovický Borek (8 km), 
• č. 2151 – Plzeň – okruh (45 km), 
• č. 2153 – začíná v obci Chrást, 
• č. 2154 – Mokrouše – Lhůta (5 km). 

Vedle cykloturistických tras jsou v regionu budovány také cyklostezky s cílem podpořit zejména bezpeč-
ný pohyb zranitelných účastníků silničního provozu po komunikacích s vyloučeným motorizovaným pro-
vozem. Jejich výstavbu podporuje především město Plzeň.  
Cyklisté mohou využít v Plzni služeb cykloprůvodkyně. V Plzni funguje dobrovolné a nezávislé sdružení 
občanů Plzeňská dráha, které může zajistit  pro zájemce zvláštní cyklovlak. Ve městě se také nachází půj-
čovny kol a cyklistických doplňků.  
 
V oblasti Plzeňska je velmi oblíbené vodáctví . Je možné využívat řeky Berounku, Mži, Radbuzu, Úhlavu 
a Úslavu. V Plzni se nachází půjčovna lodí a vodáckých potřeb. Mezi nejoblíbenější vodácké trasy patří 
úsek Plzeň – Chrást – Roztoky – Praha (na Berounce), který měří 138 km a je sjízdný celoročně.  
 
V SO ORP Plzeň se nenachází žádný lyžařský areál ani značené trasy pro běžkaře . Alternativou k 
sjezdovému a běžeckému lyžování je v zimním období bruslení. Vedle bruslení na přírodních kluzištích 
(rybníky, vodní nádrže, apod.) mají návštěvníci možnost využívat celoročně zimní stadion nebo Ice Park 
Lochotín v Plzni.  
 
Turistická informační centra se nachází v Plzni a ve Starém Plzenci. 
 
Ke krátkodobé, ale i dlouhodobé rekreaci se dá využít mnoho zařízení pro sportovní, kulturní a volno-
časové aktivity lokalizované především v krajském městě Plzni. Na tomto místě zmíníme ty nejvýznam-
nější:  

• bazény – Plavecký bazén Radbuza, Plavecký areál Slovany, Plavecký bazén ZČU Lochotín, 
• koupaliště – v obcích Dýšina, Chrást, Letkov, Lhůta, Losiná, Nezvěstice, Plzeň, 
• přírodní koupání – Bolevecké rybníky, jezero Košutka, přehradní nádrž České údolí,  
• galerie (Plzeň) – především Západočeská galerie, Galerie města Plzně a Galerie Jiřího Trnky, Ga-

lerie Evropského domu, Galerie Paletka, Galerie U Andělíčka, Galerie UVU plzeňské oblasti, 
Mázhaus radnice (podrobnější informace o dalších galeriích, které jsou v jiném majetku, než měs-
ta Plzeň jsou uvedeny v materiálu: „Kulturní zařízení města Plzně, 12/2011), 

• hvězdárna a planetárium v Plzni, 
• kina (Plzeň) – kino Beseda (součást společensko-kulturního domu Měšťanské besedy; kapacita 

sálu je 100 míst), multikino Cinestar (v nákupní zóně Olympia Plzeň; 8 promítacích sálů), Cine-
ma City (v nákupní zóně Plaza v centru města; 10 promítacích sálů), 

• divadla (Plzeň) – především Divadlo J. K. Tyla (ve třech budovách, dlouholetá divadelní tradice; 
každoročně mezinárodní festival Divadlo), Divadlo Alfa (dlouholetá loutkářská tradice) aj. 

• muzea: Západočeské muzeum, Národopisné muzeum Plzeňska, Pivovarské muzeum, Diecézní 
muzeum, Patron Memorial Pilsen (jediné muzeum v Čechách věnované americké armádě; doku-
mentuje pobyt amerických vojáků v Československu do listopadu 1945), Muzeum strašidel, Mu-
zeum Škoda, Techmania Science Center a Muzeum loutek – vše v Plzni; kromě toho také Hasič-
ské muzeum ve Starém Plzenci.  



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 132

• Zoologická a botanická zahrada v Plzni (otevřeno celoročně) – přírodní členitý areál o 21 hekta-
rech s vodními plochami, arboretem, Dinoparkem, japonskou zahradou, skalami a parkovou 
úpravou v blízkosti centra města, 

• arboretum Sofronka v Plzni, 
• Golf Park Plzeň (Dýšina) – osmnácti jamkové golfové hřiště. 

 
 
3.9.1.3 Historické a kulturní památky, lidová architektura 
 
V SO ORP Plzeň se v současné době nachází celkem 366 nemovitých kulturních památek dle databáze 
MonumNet. Nejvíce jich nalezneme v Plzni (312), a to zejména v hranicích městské památkové rezerva-
ce. Za zmínku stojí především tyto památky: 

• Dýšina – vesnická památková zóna, mnoho tradičních venkovských usedlostí, 
• Kyšice – vesnická památková zóna, mnoho tradičních venkovských usedlostí, 
• Plzeň – městská památková rezervace, 

o gotický chrám sv. Bartoloměje, 
o františkánský klášter, 
o Selský dvůr, 
o Velká synagoga – největší synagoga v ČR, 
o renesanční radnice, 
o Divadlo J. K. Tyla, 
o Západočeské muzeum, 
o historické podzemí (jedno z nejrozsáhlejších v Evropě), 
o velké množství měšťanských domů, 
o pivovar Plzeňský Prazdroj - jubilejní brána a vodárenská věž, Kroftovy pivovarské domy, 
o městské památkové zóny Lochotín a Bezovka, 
o vesnické památkové zóny Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, Křimice, Lobzy, Radčice, 

Újezd, 
o vesnické památkové rezervace – Božkov, Černice, Koterov. 

• Starý Plzenec – hrad Radyně, hradiště Hůrka s rotundou sv. Petra, železárna, venkovské usedlos-
ti, 

• Šťáhlavy – zámek Šťáhlavy, zámek Kozel, 
• Tymákov – vesnická památková zóna. 

  
Celková turistická atraktivita byla hodnocena na základě pěti ukazatelů:  

• přírodní turistické atraktivity (velkoplošné zvlášť chráněné území, maloplošné zvlášť chráněné 
území; přírodní park),  

• nemovitosti pod památkovou ochranou,  
• kulturně-historické turistické atraktivity – tento ukazatel slouží pro zdůraznění kvality jednotli-

vých památek, nikoli jejich kvantity, tak jak tomu je u ukazatele nemovitosti pod památkovou 
ochranou. Zahrnuty jsou tedy pouze nemovité kulturní památky s vyšším než místním významem 
(památky s místním významem jsou akcentovány právě u ukazatele nemovitosti pod památkovou 
ochranou) – hrady, zámky, významné kostely, kláštery, technické památky ale i památky mimo 
památkovou ochranu – zoo, významná muzea aj.,  

• sportovně-turistické atraktivity liniové – cyklostezky, turistické stezky (každá trasa je hodnocena 
zvlášť), 

• bodové – krytá a nekrytá koupaliště; lyžařské vleky (každé koupaliště či vlek jsou hodnoceny a 
zaznamenány zvlášť).  

Těmto ukazatelům byl přidělen příslušný počet bodů podle tabulky níže. Jejich výsledný počet je uveden 
v další tabulce. Celkový součet bodů za jednotlivé ukazatele představuje celkovou turistickou atraktivitu 
jednotlivých obcí.  
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Tabulka č. 3.9.1: Bodování jednotlivých ukazatelů pro vyhodnocení turistické atraktivity 

Kategorie ukazatelů Počet bodů Kritérium 
 
Přírodní atraktivita 

0 Nevyskytuje se 
1 Plocha menší než polovina katastru obce 
2 Plocha větší než polovina katastru obce  

 
Počet nemovitostí pod památko-
vou ochranou 

0 Počet objektů nižší než 4 
1 Počet objektů nižší než 7 
2 Počet objektů 7 a více 

Kulturně-historické atraktivity 
1 Regionálního významu. 
3 Národního významu. 
5 Evropského/globálního významu. 

Sportovně-turistické atraktivity 
liniové (cyklostezky, turistické 
trasy) 

0 Nevyskytuje se 
1 Prochází extravilánem obce či její místní části 
2 Prochází intravilánem obce či její místní části 

Sportovně turistické atraktivity 
bodové (krytá či nekrytá koupa-
liště, lyžařské vleky) 

0 Nevyskytuje se 
1 Vyskytuje se, lokální význam 
2 Vyskytuje se, regionální význam 

 
 
Tabulka č. 3.9.2: Průběžné hodnocení turistické atraktivity jednotlivých obcí SO ORP Plzeň 

O bec Přírodní 
atraktivita 

Počet nemo-
vitostí pod 

památkovou 
ochranou 

Kulturně-
historická 
atraktivita 

Sportovně-
turistické 

atraktivity 
liniové 

Sportovně-
turistické 
atraktivity 

bodové 

Celková 
turistická 
atraktivita 

Dýšina 1 2 0 2 1 6
Chrást 1 0 0 8 1 10
Chválenice 0 0 0 4 0 4
Kyšice 0 1 0 3 0 4
Letkov 0 0 0 4 1 5
Lhůta 1 0 0 4 1 6
Losiná 0 0 0 6 1 7
Mokrouše 0 0 0 4 0 4
Nezbavětice 0 0 0 2 0 2
Nezvěstice 0 0 0 4 1 5
Plzeň 7 2 11 34 4 58
Starý Plzenec 3 2 3 10 0 18
Šťáhlavy 0 1 3 10 0 14
Štěnovický Borek 0 0 0 4 0 4
Tymákov 1 1 0 4 0 6
SO ORP Plzeň - - - - - - 

Zdroj: NPÚ 
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K hodnocení rekreace a cestovního ruchu je dále potřeba zhodnotit potenciální rekreační plochy. Tento 
ukazatel zobecňuje vliv celkových přírodních podmínek na současný stav a intenzitu funkčně prostorové-
ho využití území a podává pohled na souhrnný přírodní potenciál území pro jeho rekreační využití. Hod-
nota ukazatele vzniká součtem ploch rekreačně využitelných v katastrálních územích jednotlivých obcí, 
který je poté vydělen celkovou rozlohou obce (jeho hodnota se na území ČR pohybuje od 0,8 do 98,6 %). 
Za rekreačně využitelné plochy jsou v našem pojetí považovány plochy lesní půdy, luk a pastvin, zahrad, 
sadů, dále vodní plochy (tekoucí a stojaté vody).  
Z tabulky níže je pak patrné, že mezi všemi obcemi dominuje obec Šťáhlavy, za ní pak Lhůta. Naopak 
relativně nejméně potenciálních rekreačních ploch mají Chválenice a Nezvěstice. Celkově hodnota podílu 
potenciálních rekreačních ploch za celé SO ORP přesahuje 40 % celkové rozlohy. 
 
Tabulka č. 3.9.3: Podíl potenciálních rekreačních ploch v roce 2011 v jednotlivých obcích SO ORP Plzeň 

O bec Podíl potenciálních rekreačních ploch [%] 
Dýšina 48,5 
Chrást 52,4 
Chválenice 27,8 
Kyšice 38,0 
Letkov 42,6 
Lhůta 59,1 
Losiná 35,3 
Mokrouše 45,4 
Nezbavětice 35,6 
Nezvěstice 30,9 
Plzeň 34,1 
Starý Plzenec 53,1 
Šťáhlavy 68,6 
Štěnovický Borek 54,9 
Tymákov 40,1 
SO  O RP Plzeň 41,0 

Zdroj: ČSÚ 2014 
 
Podle Atlasu cestovního ruchu České republiky se dají obce na Plzeňsku rozdělit  na základě rajonizace 
cestovního ruchu na obce spadající do: 

• většinou zemědělský využívaná venkovská krajina s málo vhodnými podmínkami pro cestovní 
ruch a rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch mezi 20,0 – 37,9 %) – obce Chválenice, 
Losiná, Nezbavětice, Nezvěstice a město Plzeň; 

• venkovská krajina s průměrnými přírodními podmínkami pro cestovní ruch a rekreaci (podíl po-
tenciálních rekreačních ploch mezi 38,0 a 56,9 %) – většina obcí – Dýšina, Chrást, Letkov, Mok-
rouše, Starý Plzenec, Štěnovický Borek a Tymákov. 

• podhorská a vysočinná venkovská krajina s příznivými přírodními podmínkami pro cestovní 
ruch a rekreaci (podíl potenciálních rekreačních ploch mezi 57,0 a 74,9 %) - obce Lhůta a Šťáh-
lavy.  
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3.9.2 Ubytovací kapacity  
 
Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) 
 
Celkové ubytovací kapacity jsou v SO ORP Plzeň soustředěny v místech s největším potenciálem cestov-
ního ruchu, které jsou nejvíce vhodné pro samotnou rekreaci, a to především ve městě Plzeň. V ostatních 
obcích jsou ubytovací kapacity nedostačující a většina z nich ani nemá potřebnou kvalitu.  
Z hlediska struktury ubytovacích kapacit se jedná o velmi pestré spektrum od ubytování v hotelích a pen-
zionech, přes ubytování v rekreačních zařízeních, ubytovnách a kempech až po ubytování v chatách a 
ubytování v soukromí. Najdeme tu i dostatek ubytovacích kapacit  vyšší třídy, které dokážou uspokojit  
požadavky náročnější klientely.  
Ubytování nejvyšší kvality je možné v Plzni – nové čtyřhvězdičkové hotely Hotel Angelo, GOLDEN 
FISH Hotel Apartments, dále pak A-story Hotel, Best Western Hotel Panorama, Hotel Central, Hotel 
Palace, Hotel Parkhotel, Hotel Purkmistr – Pivovarský dům, Hotel Restaurace Wellness Gondola, Hotel 
U Pramenů, Hotel U Zvonu, Top CityLine Primavera Hotel & Congress Centre. V Plzni se nachází také 
mnoho tříhvězdičkových hotelů. V ostatních obcích se ubytovací zařízení srovnatelné kvality nachází jen 
v Dýšině při golfovém hřišti (Hotel Golf Park Plzeň). V některých obcích však vznikly v poslední době i 
kvalitní penziony – Sportpenzion Pohoda v Letkově a Penzion Pod Lípou v Kyšicích.  
Z celkového počtu 5 858 lůžek v HUZ v SO ORP Plzeň se nachází 5 477 z nich v Plzni, 82 pak ve Šťáh-
lavech. V obcích Chrást, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Štěnovický Borek a Tymákov se nena-
chází žádné HUZ. 
 
Tabulka č. 3.9.4: Hromadná ubytovací zařízení na území SO ORP Plzeň 

O bec 

Hotely Penziony Ubytovny Kempy HUZ 

ce
lk

em
 

lů
že

k 

ce
lk

em
 

lů
že

k 

ce
lk

em
 

lů
že

k 

ce
lk

em
 

lů
že

k 

ce
lk

em
 

lů
že
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Dýšina 1 48 1 15 2 66 0 0 4 129 
Chrást 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chválenice 0 0 0 0 1 32 0 0 1 32 
Kyšice 0 0 1 30 0 0 0 0 1 30 
Letkov 0 0 1 41 0 0 0 0 1 41 
Lhůta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Losiná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mokrouše 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nezbavětice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nezvěstice 0 0 0 0 0 0 1 24 1 24 
Plzeň 29 2 337 52 878 17 1 662 2 600 100 5 477 
Starý Plzenec 0 0 2 43 0 0 0 0 2 43 
Šťáhlavy 0 0 2 82 0 0 0 0 2 82 
Štěnovický Borek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tymákov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SO  O RP Plzeň 30 2 385 59 1 089 20 1 760 3 624 112 5 858 

Zdroj: Plzeňský kraj 
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O bjekty individuální rekreace 
 
Míra „rekreační“  transformace sídel měřená podílem-významem rekreační obytné funkce k obytné funkci 
sídel může být předmětem různého výkladu. Tradiční výklad se opírá o spíše negativní hodnocení této 
transformace – zvýšená zátěž území, poškození krajinného rázu v případě chatovišť, zatížení životního 
prostředí apod. Toto hodnocení je v současnosti překonané s rostoucím bohatstvím a životní úrovní spo-
lečnosti, kdy navíc rekreanti přispívají ke stabilizaci a údržbě domovního fondu v sídlech a podporují 
zachování venkovského vzhled sídel v případě využívání chalup jako objektu druhého bydlení. 
Rekreační bydlení je dominantní části druhého bydlení u většiny obcí. V ČR je podíl domácností vlastní-
cích rekreační bydlení odhadován na 10–15 % z celkového počtu domácností, druhé bydlení celkem na 
20–25 % domácností. Rozsah tohoto historicky a hodnotově vzniklého fenoménu je mimořádný i v mezi-
národním srovnání. Druhé a rekreační bydlení je tak přirozeným projevem preferencí obyvatel podobně 
jako druhý automobil v rodině. Z hospodářského a sociálního hlediska (snižuje napětí na trhu bydlení, 
umožňuje velmi individuální formy rekreace, posiluje sociální soudržnost rodin) je tak v případě samot-
ného předkládaného hodnocení vnímáno pozitivně. 
V ČR existují velmi rozsáhlé ubytovací kapacity individuální rekreace, které je v praxi poměrně obtížné 
separovat z celého systému druhého bydlení. Následující tabulka znázorňuje počet rodinných domů slou-
žících k rekreaci (dle předběžných výsledků SLDB 2011). K uvedenému číslu je nutné přičíst  také chaty, 
zahradní chatky a v posledních letech mnohdy kolaudované jiné stavby (např. hospodářská budova pro 
uskladnění výpěstků, včelínů apod.), které jsou také využívány k rekreaci.  
Dlouhodobým cílem ÚAP obcí by měla být úplná a aktuální evidence objektů individuální rekreace. Tyto 
bilance jsou nezbytné i pro dimenzování vlastní technické infrastruktury obcí, posuzování přiměřenosti 
potřeby ploch pro novou výstavbu.  
 
Celkové ubytovací kapacity 
 
Ubytovací kapacity v území vytvářejí jeho realizační předpoklady rekreace, ale i celkovou zátěž území, 
která může negativně ovlivnit zejména vlastní přírodní předpoklady rekreace. Pro posouzení této zátěže 
jsou nezbytné úplné bilance ubytovacích kapacit .  
V následující tabulce jsou uvedeny kapacity ubytovacích zařízení zjištěné vlastním šetřením z více zdro-
jů. Kromě počtu rodinných domů sloužících k rekreaci ze SLDB 2011, bylo nutné zjistit  kapacitu hro-
madných ubytovacích zařízení (vzhledem k porovnatelnosti výsledků šetření z minulé aktualizace RURÚ, 
kde chyběla kategorie chat, není tato kategorie zahrnuta do šetření aktuálního). V současnosti se nejúpl-
nějším zdrojem pro zjištění kapacit  ubytovacích zařízení stává především internet, avšak např. ve srovná-
ní s daty dostupnými z ČSÚ (evidence hromadných ubytovacích zařízení v ČR), jsou tímto způsobem 
obvykle zjištěny rozdílné kapacity ubytování.  
 
Nejvíce lůžek v rekreačních zařízeních se nachází zcela jasně v Plzni, dále pak s velkým odstupem ve 
Starém Plzenci a Dýšině. 
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Tabulka č. 3.9.5: Byty k individuální rekreaci, hromadná ubytovací zařízení a počty lůžek v SO ORP 
Plzeň 

O bec Počet rodinných
domů sloužících
rekreaci (2011)*

Počet lůžek v 
rodinných do-

mech k rekrea-
ci** 

Počet HUZ 
(2012) 

Počet lůžek v
HUZ (2012) 

Počet lůžek 
celkem 

Dýšina 27 108 4 129 237
Chrást 32 128 0 0 128
Chválenice 12 48 1 32 80
Kyšice 4 16 1 30 46
Letkov 4 16 1 41 57
Lhůta 17 68 0 0 68
Losiná 12 48 0 0 48
Mokrouše 3 12 0 0 12
Nezbavětice 4 16 0 0 16
Nezvěstice 21 84 1 24 108
Plzeň 104 416 100 5 477 5893
Starý Plzenec 54 216 2 43 259
Šťáhlavy 12 48 2 82 130
Štěnovický Borek 0 0 0 0 0
Tymákov 20 80 0 0 80
SO  O RP Plzeň 326 1304 112 5 858 7162

Zdroj: SLDB 
* Dle předběžných výsledků SLDB 2011, definován jako Rodinné domy neobydlené sloužící k rekreaci. 
**Počet lůžek v bytech k individuální rekreaci byl vypočítán jako počet rodinných domů sloužících rekreaci x 4  
 
 
3.9.3 Turisticko-rekreační zatížení a turisticko-rekreační funkce 
 
U následujících ukazatelů postihujících intenzitu turismu a rekreace v území se obvykle počítá s lůžky v 
HUZ, chalupách a chatách, nicméně pro posledně jmenovanou kategorii – chaty - nejsou dostupná data. 
Proto je při výpočtu následujících ukazatelů počítáno bez nich a právě proto se i vypočtené hodnoty liší 
od těch stanovených v minulé aktualizaci. 
Dalším podstatným ukazatelem rekreace je turisticko-rekreační zatížení území, které vyjadřuje počet re-
kreačních a turistických lůžek na km2 rozlohy obce. Zcela velmi významné zatížení vykazuje pouze měs-
to Plzeň, s velkým odstupem pak následuje obec Dýšina. Malé zatížení vykazuje 8 obcí SO ORP. Z toho-
to hodnocení je patrné, že limity udržitelnosti v tomto ohledu v žádné z obcí nejsou překročeny, nejblíže k 
tomu má město Plzeň, avšak v městském prostředí jsou limity udržitelnosti posunuty o něco výše. U 
všech obcí je tedy v nejbližší době možné další rozšiřování ubytovacích kapacit , aniž by došlo k újmě na 
ekologické stabilitě krajiny. 
Jedním z významných ukazatelů prostorové diferenciace cestovního ruchu území na národní i regionální 
úrovni je i turisticko-rekreační funkce, vyjadřující intenzitu turistické aktivity v dané destinaci. Tato 
funkce je vyjádřena poměrem počtu stálých turistických lůžek (v hromadných ubytovacích zařízeních a v 
objektech individuální rekreace) k počtu trvale bydlících obyvatel (udávaná obvykle v %). 
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Tabulka č. 3.9.6: Turisticko-rekreační zatížení obcí v SO ORP Plzeň 

O bec 
Počet rekreačních 

a turistických lůžek na km2 

Turisticko-
rekreační 
zatížení 

Počet rekreač-
ních 

a turistických 
lůžek na obyva-

tele  (%) 

Turisticko-
rekreační 

funkce 

Dýšina 22,8 významné 13 malé 
Chrást 13,0 rozvojové 7 malé 
Chválenice 8,1 malé 12 malé 
Kyšice 6,5 malé 5 malé 
Letkov 12,1 rozvojové 9 malé 
Lhůta 19,9 rozvojové 40 rozvojové 
Losiná 7,1 malé 4 malé 
Mokrouše 4,4 malé 6 malé 
Nezbavětice 3,4 malé 8 malé 
Nezvěstice 16,8 rozvojové 7 malé 
Plzeň 

42,8
velmi vý-
znamné 4 

malé 

Starý Plzenec 14,1 rozvojové 5 malé 
Šťáhlavy 5,4 malé 5 malé 
Štěnovický Borek 0,0 malé 0 malé 
Tymákov 8,8 malé 9 malé 

SO  O RP Plzeň 27,4 významné 4 malé 
Zdroj: Atlas cestovního ruchu České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006; SLDB 
 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 139

3.9.4 Indikátory 
 
Jedním z hlavních indikátorů hodnotící celkový turisticko-rekreační potenciál zkoumaného území byla 
zvolena celková turistická atraktivita, syntetizující v sobě atraktivity přírodní, kulturně-historické a 
sportovně-turistické. Indikátor reflektuje rozličné atraktivity a spolu s ukazatelem podílu potenciálních 
rekreačních ploch, který uvádí zastoupení ploch využitelných k rekreaci na celkové výměře katastru 
obce, hodnotí souhrnně rekreační potenciál správního obvodu. Kvantitu turistické infrastruktury vystihuje 
ukazatel turisticko-rekreačního funkce (tj. počet lůžek v turistických a rekreačních zařízeních v přepoč-
tu na obyvatele – tento ukazatel však z důvodu nedostupnosti dat o chatách nebyl aktualizován).  
 
Hodnocení indikátoru turistická atraktivita: 
-2 2 a méně 
-1 3 - 4 
 0 5 - 7 
 1 8 - 10 
 2 11 a více 
 
Hodnocení indikátoru potenciální rekreační plochy:  
-2 do 20,0: zemědělsky velmi intenzivně využívaná venkovská krajina – pro cestovní ruch a rekreaci 

jen velmi málo vhodné přírodní podmínky, 
-1 20,0 – 37,9: většinou zemědělsky využívaná venkovská krajina v nížinách a pahorkatinách – pro 

cestovní ruch a rekreaci málo vhodné přírodní podmínky, 
0 38,0 – 56,9: venkovská krajina s průměrnými přírodními podmínkami pro cestovní ruch a rekreaci, 
1 57,0 – 74,9: podhorská a vysočinná venkovská krajina s příznivými přírodními podmínkami pro 

cestovní ruch a rekreaci, 
2 75,0 a více: povětšinou horské oblasti s velmi příznivými přírodními podmínkami.  
 
Hodnocení indikátoru turisticko-rekreační funkce:  
-2 25 a méně (malá)  
-1 26 – 50 (rozvojová) 
0 51 – 100 (významná) 
1 101 – 200 (velmi významná) 
2 201 a více (zcela dominantní)  
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Tabulka č. 3.9.7: Hodnocení indikátoru potenciální rekreační plochy a turisticko-rekreační funkce obcí  

O bec 
Turistická 
atraktivita Hodnocení  

Turisticko-
rekreační 

funkce 
Hodnocení 

Podíl PRP 
(%) Hodnocení 

Dýšina 6 0 25 -2 48,5 0 
Chrást 10 1 43 -1 52,4 0 
Chválenice 4 -1 11 -2 27,8 -1 
Kyšice 4 -1 27 -1 38,0 0 
Letkov 5 0 29 -1 42,6 0 
Lhůta 6 0 38 -1 59,1 1 
Losiná 7 0 78 0 35,3 -1 
Mokrouše 4 -1 41 -1 45,4 0 
Nezbavětice 2 -2 119 1 35,6 -1 
Nezvěstice 5 0 59 0 30,9 -1 
Plzeň 58 2 2 -2 34,1 -1 
Starý Plze-
nec 18 2 39 -1 53,1 0 

Šťáhlavy 14 2 112 1 68,6 1 
Štěnovický 
Borek 4 -1 174 1 54,9 0 

Tymákov 6 0 43 -1 40,1 0 
Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR, 2006; Zdroj: Národní památkový ústav (http://monumnet.npu.cz), 
vlastní výpočty; ČSÚ 
 
 
Nejvyšší turistické atraktivity dosahují obce Plzeň, Starý Plzenec a Šťáhlavy. Naopak nejméně atraktivní 
je obec Nezbavětice. I přesto, že tento indikátor v minulé aktualizaci nebyl hodnocen, turistická atraktivi-
ta obcí se od roku 2010 výrazně nezměnila. 
 
Turisticko-rekreační funkce je na území SO ORP Plzeň velmi významná u Nezbavětic, Šťáhlav a Štěno-
vického Borka. Tuto funkci lze dále za významnou pokládat u obcí Losiná a Nezvěstice. V žádné obci 
není turisticko-rekreační funkce zcela dominantní, naopak u většiny obcí je malá nebo rozvojová (67 %). 
K největším změnám v podílu potenciálních rekreačních ploch došlo u obce Losiná (nárůst o 0,7 procent-
ního bodu oproti roku 2009), u sedmi dalších obcí se podíl PRP změnil o jednu či dvě desetiny procentní-
ho bodu a u zbylých obcí se pak podíl PRP nezměnil. 
 
Na území SO ORP Plzeň se nacházejí pouze tři kategorie potenciálních rekreačních ploch. Z tabulky je 
zřejmé, že největší podíl potenciálních rekreačních ploch má na svém území obec Šťáhlavy, což je dáno 
především vysokým podílem lesní půdy na území této obce (56 %), a dále obec Lhůta. Více než polovinu 
obcí v SO ORP Plzeň ale tvoří venkovská krajina s průměrnými přírodními podmínkami pro cestovní 
ruch a rekreaci a třetinu obcí tvoří většinou zemědělsky využívaná venkovská krajina v nížinách a pahor-
katinách, která poskytuje pro cestovní ruch a rekreaci málo vhodné přírodní podmínky.  
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Obrázek č. 3.9.1: Turistická atraktivita 

 
Zdroj: Národní památkový ústav (http://monumnet.npu.cz, 2014), vlastní výpočty 
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Obrázek č. 3.9.2: Potenciálně-rekreační plochy  

 
Zdroj: ČSÚ 2014 
 
Obrázek č. 3.9.3: Turisticko-rekreační funkce  

 
Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR, 2006 
Poznámka: jedná se o podíl turistických lůžek/počet obyvatel 
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3.9.5 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 
(hl. město Plzeň).  

Nevyhovující kvalita ubytovacích a stravova-
cích zařízení ve  venkovských obcích.  

Výhodná poloha oblasti vůči EU, Praze a zá-
padočeským lázním.  

Nedostatečná dopravní obslužnost a služby na 
venkově. 

Pivo a pivovar Plzeňský prazdroj – významná 
marketingová značka, zvyšuje atraktivitu re-
gionu. 

Horší stav některých přírodních, technických a 
kulturně-historických památek a atraktivit , vy-
cházející z dlouhodobé podinvestovanosti a nedo-
statečné údržby do r. 1989. 

Vysoký počet nemovitých kulturních památek s 5 
Národními kulturními památkami ČR. 

Rozvoj cestovního ruchu není obecně vnímán ja-
ko priorita. 

Bohatý kulturně-historický potenciál, významné 
kulturní festivaly (např. Pilsner fest). 

Nedostatečné využívání potenciálu kulturní in-
frastruktury a oblasti kultury vůbec v cestovním 
ruchu. 

Přírodní prostředí vhodné pro cykloturistiku a 
vodáctví.  

Nedostatečné zázemí pro outdoorové rekreační 
sporty (např. vybavenost vodáckých tábořišť, mi-
nimum cykloopraven na trasách, chybějící cyk-
lostezky). 

Silné komplexně vybavené centrum oblasti – 
Plzeň, schopné plnit funkci nadregionálního 
významu. 

 

Příznivé přírodní podmínky pro cestovní ruch a 
rekreaci v obcích Šťáhlavy a Lhůta. 

 

Kvalita ubytovacích zařízení v Plzni.  

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 

Zlepšení služeb pro cestovní ruch v souvislosti s ti-
tulem města Plzeň – Evropské hlavní město kultury 
2015. 

Nedostatek financí pro zabezpečení kulturních akcí 
spjatých s titulem Plzeň – Evropské hlavní město 
kultury 2015. 

Růst zájmu o rekreaci a trávení volného času v tu-
zemsku, zvyšující se zájem Čechů o lacinější domá-
cí turistiku.  

Nedostatečná připravenost regionálních rozvojo-
vých projektů na čerpání zdrojů z fondů a progra-
mů EU pro rozvoj cestovního ruchu.  

Významný potenciál návštěvníků a turistů z Ně-
mecka a růst příjezdového cestovního ruchu do re-
gionu střední Evropy. 

Podcenění významu cestovního ruchu a volnočaso-
vých aktivit jako předmětu podnikání a významné-
ho zdroje tvorby pracovních míst.  

Disperze návštěvníků města Plzně do venkovského 
zázemí. 

Sílící pozice a rozvoj konkurenčních regionů ve vztahu 
k trhu cestovního ruchu. 

Blízkost a dobrá dostupnost Prahy jako hustě osídle-
ného a turisticky nejvýznamnějšího centra v ČR. 

Konflikt nevhodných rozvojových záměrů s požadav-
ky na udržitelný rozvoj a ochranu přírody a krajiny. 

Rostoucí nákupní cestovní ruch a počet tranzitních tu-
ristů a návštěvníků.  

Pokračující centralita města Plzně na poli cestovního 
ruchu a zaostávání okolních venkovských obcí. 

Výhodné podmínky pro možnost čerpání finančních 
prostředků z národních a evropských dotačních titulů. 

 

Zavádění certifikovaných služeb v oblasti rozvoje ces-
tovního ruchu.  

 

Využití kulturních tradic regionu k rozvoji cestov-
ního ruchu. 
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3.9.6 Problémy k řešení 
 
Kvantitativní a kvalitativní změny rekreace v SO  O RP Plzeň mezi lety 2010 - 2014 
 
Mezi roky 2010 a 2014 nedošlo k výrazným změnám v intenzitě cestovního ruchu. Charakter přírodního 
prostředí se výrazně nezměnil (o čemž svědčí i ukazatel potenciál rekreačních ploch), nicméně do obnovy 
stavebních památek bylo významně investováno. Síť turistických a cyklistických tras se rovněž nezměni-
la. 
 
Co se týče rekreace a cestovního ruchu na Plzeňsku, v tomto směru hraje hlavní roli město Plzeň – zde je 
nejvíce koncentrována turistická návštěvnost a nemovité i movité kulturní dědictví. V posledních dvou 
letech bylo ve městě investováno mnoho investic na přímou či nepřímou podporu cestovního ruchu. 
Mnoho projektů bylo realizováno za účelem poskytnutí dostatečného zázemí pro konání kulturních akcí v 
rámci titulu Evropské hlavní město kultury 2015 (je zde však hrozba nedostatku financí pro konání této 
kulturní akce, což by mělo negativní vliv na turismus v SO ORP Plzeň). Jako příklad jmenujme projekty 
podpořené z ROP Jihozápad: 
 

• Revitalizace objektu Františkánského kláštera v Plzni a zřízení muzea umění plzeňské diecéze 
(Příjemce: Biskupství plzeňské, finanční podpora 34,6 mil. Kč), 

• Obnova vnějšího pláště Sokolovny (Příjemce: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1, finanční podpo-
ra 25,4 mil. Kč), 

• Relax centrum Štruncovy sady (Příjemce: Statutární město Plzeň, finanční podpora 70,3 mil. Kč), 
• Plzeň - výtvarná, Plzeň - evropské hlavní město kultury 2015 (Příjemce: Statutární město Plzeň, 

finanční podpora 10,0 mil. Kč), 
• Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport (Pří-

jemce: Statutární město Plzeň, finanční podpora 33,1 mil. Kč), 
• Rekonstrukce víceúčelových hřišť 31. ZŠ (Příjemce: Statutární město Plzeň, finanční podpora 

11,8 mil. Kč), 
• Pohledy do minulosti Plzeňského kraje (Příjemce: Západočeské muzeum v Plzni, finanční podpo-

ra 29,6 mil. Kč), 
• Obnova historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování kulturního a historického dě-

dictví a rozšíření cestovního ruchu (Příjemce: Statutární město Plzeň, finanční podpora 27,6 mil. 
Kč), 

• Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká (Příjemce: Statutární město Plzeň, finanční podpo-
ra 197,7 mil. Kč). 

 
Zároveň však město Plzeň slouží jako zdroj rekreantů pro své venkovské zázemí, z čehož těží především 
nejrůznější stravovací zařízení, v omezené míře pak zařízení ubytovací lokalizované ve venkovských 
obcích SO ORP Plzeň. Aby byla difúze rekreantů z krajského města podpořena i nadále, je třeba podpořit 
výstavbu cyklostezek a rekonstrukci zařízení pro volnočasovou aktivitu v těchto obcích. Tyto problémy 
byly reflektovány také v dotazníkovém šetření s představiteli obcí, kteří zmiňovali následující problémy v 
oblasti turismu a rekreace: 

• Letkov – chybějící cyklostezka podél Božkovského potoka, 
• Lhůta – nevyhovující povrch házenkářského hřiště,  
• Losiná – výstavba zázemí pro společenské akce v prostoru koupaliště, 
• Nezbavětice – rekonstrukce sportoviště a výstavba malého hřiště, 
• Starý Plzenec – chybějící sportovní hala či víceúčelové hřiště, chybějící cyklostezky, 
• Štěnovický Borek – rekonstrukce kulturního domu Polanka. 

 
Co se týče investic do HUZ, zde bylo možné zpozorovat trend růstu počtu kvalitních HUZ jak ve městě 
Plzni, tak i ve venkovském zázemí (např. obce Kyšice a Letkov). Na relativně příznivé předpoklady pro 
cestovní ruch v podobě přívětivé krajiny je i nadále nutné navázat rozvojem potřebné infrastruktury slu-
žeb pro cestovní ruch. Místní úřady by pak měly místnímu obyvatelstvu vycházet vstříc v podobě již zvý-
šené propagace území, podpory rekonstrukce ubytovacích kapacit , výstavbě cyklostezek a jiné základní 
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infrastruktury pro cestovní ruch. Při rozvíjení potenciálu cestovního ruchu je nutné využívat místní zdroje 
– tedy stavět na lokální identitě – lokální potraviny, významní rodáci, drahé kameny, kulturní akce apod. 
Kapacity pro rozvoj turismu zde ještě existují, proto není třeba se obávat překročení limitů ekologické 
udržitelnosti.  
 
Podněty pro územní plánování v SO ORP Plzeň: 
 

• Budování nových cyklistických stezek, 
• Vymezení ploch pro nové sportovně-rekreační objekty a areály, popř. rozšíření a rekonstrukce 

stávajících, 
• Obnova a výsadba veřejné zeleně, 
• Vymezení vhodných ploch pro nové ubytovací a stravovací kapacity, 
• Koncepční řešení rozvoje rekreačních areálů, chatových oblastí, apod., 
• Plzeň – příprava na rok 2015 v souvislosti s t itulem Evropské hlavní město kultury – nové diva-

dlo, městské knihovny, rekonstrukce části areálu Světovar pro účely 4x4 Kultural, stavba Relax 
parku dokončena, aj. 

• Úslavský kanalizační sběrač 
• Intenzifikace úpravny vod 
• Městský okruh I. etapa Nová hospoda – Křimice (dokončen převaděč I/27 do prostoru Folmavské 

ul.) 
• Převaděč I/26 k Makru 
• Modernizace železniční trati 
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3.10 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
 
3.10.1 Daňová výtěžnost 
 
Daňové příjmy rozpočtů obcí upravuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých 
daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů. Rozho-
dující úlohu v daňových příjmech obcí hrají daň z nemovitostí, daň z přidané hodnoty, daně z příjmů 
právnických osob a daně z příjmů fyzických osob.  
Ve správním obvodě Plzeň byla daňová výtěžnost v roce 2014 velmi vysoká - 19,13 tis. Kč na obyvatele. 
To bylo způsobeno vysokou daňovou výtěžností města Plzeň (20,29 tis. Kč/obyv.). Ve většině ostatních 
obcí se pohybovala kolem 7 a 8 tis. 
 
Tabulka č. 3.10.1: Daňová výtěžnost (v tis. Kč) 

Název obce Daňový příjem celkem 2014 Daňová výtěžnost na 1 obyvate-
le  2014 

Dýšina 16458,51 9,19 
Chrást 14189,95 7,82 

Chválenice 4787,22 7,25 
Kyšice 7057,98 7,96 

Letkov 4258,90 7,00 
Lhůta 1155,69 6,88 

Losiná 8351,18 7,07 
Mokrouše 1411,35 6,82 

Nezbavětice 1445,03 7,26 
Nezvěstice 11992,48 8,25 

Plzeň 3395271,12 20,29 
Starý Plzenec 40116,61 8,28 

Šťáhlavy 20979,03 8,76 
Štěnovický Borek 3685,33 7,37 

Tymákov 6297,41 7,35 

SO  O RP Plzeň  3537457,79 19,13 
Zdroj: Centrální systém účetních informací státu 
 
 
3.10.2 Nezaměstnanost 
 
Data k výpočtu průměrné roční míry nezaměstnanosti a průměrného počtu uchazečů na 1 volné pracovní 
místo byla čerpána z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Průměrné roční hodnoty v tabulkách 
jsou vypočítány z údajů za každý měsíc daného roku. Takto vypočítané hodnoty mají daleko větší vypo-
vídací schopnost než data k nezaměstnanosti uváděná na ČSÚ, jež se vztahují vždy jen k měsíci prosinci. 
 
Míra nezaměstnanosti 
 
Průměrná roční míra nezaměstnanosti správního obvodu je za období 2008 až 2011 6,03 %. Nejvyšší 
míru nezaměstnanosti v pětiletém období vykazuje Štěnovický Borek (9,9 %), nejnižší pak Nezvěstice a 
Lhůta (pod 4 %). Celkově lze říci, že míra nezaměstnanosti v obcích je spíše nižší. 
Jak ukazuje následující graf, v roce 2009 míra nezaměstnanosti ve správním obvodě velmi rychle rostla 
(ze 4,6 % na 7 %). Od roku 2010 nezaměstnanost více kolísá (s minimem v měsících květen-červen a 
listopad) a má mírně klesající tendenci. 
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Tabulka č. 3.10.2: Průměrná roční míra nezaměstnanosti (%) v období 2008 až 2011 

O bec 
Průměrná roční míra nezaměstnanosti 

2008 2009 2010 2011 Průměr 
Dýšina 3,27 7,41 7,71 6,34 6,18 
Chrást 2,02 5,37 6,07 4,66 4,53 
Chválenice 2,11 4,94 5,69 5,38 4,53 
Kyšice 2,29 6,86 9,08 7,02 6,31 
Letkov 3,72 6,76 7,60 8,28 6,59 
Lhůta 2,63 3,18 4,28 5,70 3,95 
Losiná 3,04 5,52 5,41 6,50 5,12 
Mokrouše 3,56 7,89 7,78 5,11 6,08 
Nezbavětice 1,70 5,11 6,45 6,99 5,06 
Nezvěstice 1,48 3,05 4,86 4,49 3,47 
Plzeň 3,77 6,21 7,35 6,99 6,08 
Starý Plzenec 3,45 6,04 7,65 6,97 6,03 
Šťáhlavy 3,21 4,96 4,75 4,87 4,45 
Štěnovický Borek 4,87 10,55 15,37 8,77 9,89 
Tymákov 3,21 6,92 9,57 8,03 6,93 

SO  O RP Plzeň 3,70 6,17 7,31 6,92 6,03 
Zdroj: MPSV 
 
Obrázek č. 3.10.1: Vývoj míry nezaměstnanosti v SO ORP Plzeň v období 2008 až 2011 
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Průměrný počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 
 
Od roku 2008 došlo k výraznému nárůstu počtu uchazečů na jedno VPM - z méně než jednoho na téměř 
sedm. To bylo způsobeno výrazným úbytkem volných pracovních míst, z 7667 (průměr v r. 2008) na 974 
(průměr v r. 2011), ale také přírůstkem uchazečů o zaměstnání z 3520 na 6576. 
Ve správním obvodu se vyskytují obce, ve kterých v některých letech sledovaného období nebylo evido-
váno žádné volné pracovní místo: Chválenice, Lhůta, Mokrouše, Nezbavětice a Štěnovický Borek. Jedná 
se převážně o menší obce. 
 
Tabulka č. 3.10.3: Průměrný počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 

O bec 
Průměrný počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 

2008 2009 2010 2011 

Dýšina 0,2 2,4 2,8 3,8 
Chrást 0,3 2,5 5,4 3,9 
Chválenice 4,9     34,6 
Kyšice 0,9 10,9 48,5 27,3 
Letkov 0,3 1,4 10,4 7,7 
Lhůta 2,0 4,1     
Losiná 0,4 2,8 2,1 2,9 
Mokrouše         
Nezbavětice 1,2 28,5     
Nezvěstice 1,4 5,3 28,9 31,2 
Plzeň 0,5 3,4 7,6 6,6 
Starý Plzenec 4,8 37,9 36,4 33,2 
Šťáhlavy 0,1 4,0 11,8 15,6 
Štěnovický Borek 1,5 97,5   10,1 
Tymákov 1,3 2,8 47,4 45,4 

SO  O RP Plzeň 0,5 3,5 7,7 6,7 
Zdroj: MPSV 
Pozn.: Prázdná buňka znamená, že nebylo evidováno žádné volné pracovní místo. 
Poznámka:  
Pro výpočet průměrného počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo byla stažena ke každé obci potřebná data (dosa-
žitelní uchazeči, volná místa) ke každému měsíci sledovaných let 2007-2011. Tzn., že pro každou obec bylo získáno 
za každý rok 12 údajů o dosažitelných uchazečích, 12 údajů o volných místech. Tyto hodnoty byly zprůměrovány, 
aby pro každou obec a pro každý rok byla získána 1 hodnota o dosažitelných uchazečích a 1 hodnota u volných míst. 
Pak bylo dosazeno do vzorce: 
Průměrný počet uchazečů na 1 volné pracovní místo = (průměr z dosažitelných uchazečů) / (průměr z volných míst) 
V případě, že v dané obci během roku v některých měsících nebylo žádné evidované pracovní místo, mohlo se stát, 
že se dělilo číslem menším než 1 a to znamená, že počet uchazečů na 1 pracovní místo opravdu významně roste (čím 
menším číslem dělíme, tím větší hodnotu získáme). 
 
 
3.10.3 Podnikatelská struktura 
 
Na území SO ORP Plzeň působí celkem 58 578 firem. Od roku 2008 jich přibylo 5 678. Z firem, jež uvá-
dějí počet svých zaměstnanců, je 18 594 firem bez zaměstnanců, 3 901 firem zaměstnává 1–5 osob, 594 
firem zaměstnává 6-9 osob a dalších 603 firem má 10–19 zaměstnanců. S rostoucím počtem zaměstnanců 
počet firem rychle klesá. 
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Tabulka č. 3.10.4: Počet firem podle počtu zaměstnanců (31.12.2014) 
Počet zaměstnanců Počet firem 

Bez zaměstnanců 18 594 

1 - 5 zaměstnanců 3 901 
6 - 9 zaměstnanců 594 

10 - 19 zaměstnanců 603 
20 - 24 zaměstnanci 133 

25 - 49 zaměstnanců 239 
50 - 99 zaměstnanců 164 

100 - 199 zaměstnanců 77 
200 - 249 zaměstnanců 13 

250 - 499 zaměstnanců 33 
500 - 999 zaměstnanců 14 

1000 - 1499 zaměstnanců 11 
1500 - 1999 zaměstnanců 2 

2000 - 2499 zaměstnanců 2 
2500 - 2999 zaměstnanců 1 

4000 - 4999 zaměstnanců 1 
Neuvedeno 34 196 

Ekonomické subjekty celkem 58 578 
Zdroj: ČSÚ 
 
Následující tabulka ukazuje celkový počet registrovaných subjektů ve správním obvodě a u kolika z nich 
byla zjištěna aktivita. Podle CZ-NACE1 je možné zařadit  největší počet firem (7316) do oblasti velkoob-
chodu (kromě motorových vozidel) a maloobchodu (kromě motorových vozidel) (7291 firem). Dále pak 
do oblasti specializované stavební činnosti (5247 firem) a činnosti v oblasti nemovitostí (3689 firem). 
Firem, u nichž byla zjištěna aktivita, je však výrazně méně. Z celkového počtu registrovaných subjektů 58 
578 byla zjištěna aktivita jen u 30 765. Od roku 2009 se zvyšuje celkový počet ekonomických subjektů, 
přičemž největší nárůst zaznamenal velkoobchod. 
 
Tabulka č. 3.10.5: Počet subjektů podle NACE (31.12.2014) 

NACE 

Registr. 
subjekty 

cel-
kem 

zjiš-
těná 
akti-
vita 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel 7 316 3 330 
Maloobchod, kromě motorových vozidel 7 291 2 739 

Specializované stavební činnosti 5 247 2 932 
Činnosti v oblasti nemovitostí 3 689 1 493 

Stravování a pohostinství 2 455 1 279 
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 2 118 1 106 

                                                 
1 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) 
s účinností od 1. ledna 2008. Nová klasifikace CZ-NACE má zohlednit technologický rozvoj a strukturální změny 
hospodářství za posledních patnáct let, a tedy být relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu, jako i lépe srov-
natelná s jinými mezinárodními klasifikacemi, protože je součástí systému statistických klasifikací, které vznikly 
pod záštitou Statistické divize OSN. 
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NACE 

Registr. 
subjekty 

cel-
kem 

zjiš-
těná 
akti-
vita 

Právní a účetnické činnosti 2 060 1 398 

Poskytování ostatních osobních služeb 1 838 1 061 
Výstavba budov 1 740 990 

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 1 714 876 
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 1 688 1 160 

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů 1 401 497 
Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 1 237 633 

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 1 179 810 
Pozemní a potrubní doprava 1 056 710 

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 1 026 619 
Vzdělávání 954 584 

Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 831 370 
Činnosti v oblasti informačních technologií 792 542 

Zdravotní péče 696 635 
Reklama a průzkum trhu 683 396 

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 667 450 
Výroba potravinářských výrobků 641 371 

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 636 139 
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě 
nábytku 625 312 

Ostatní zpracovatelský průmysl 593 219 
Výroba elektrických zařízení 577 377 

Ostatní finanční činnosti 565 351 
Opravy a instalace strojů a zařízení 531 371 

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 478 325 
Výroba oděvů 417 154 

Výroba nábytku 403 254 
Ubytování 301 153 

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 281 137 
Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání 242 128 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 226 155 
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 207 122 

Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 192 108 
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 190 102 

Bezpečnostní a pátrací činnosti 176 100 
Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 172 135 

Lesnictví a těžba dřeva 169 83 
Výroba pryžových a plastových výrobků 160 104 

Výroba strojů a zařízení j. n. 153 107 
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 139 88 

Vydavatelské činnosti 133 92 
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NACE 

Registr. 
subjekty 

cel-
kem 

zjiš-
těná 
akti-
vita 

Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 124 79 

Informační činnosti 107 74 
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 96 75 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 72 66 
Ambulantní nebo terénní sociální služby 69 27 

Veterinární činnosti 64 48 
Výroba textilií 62 19 
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových 
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 62 40 
Činnosti související se zaměstnáním 53 47 

Inženýrské stavitelství 51 48 
Výzkum a vývoj 42 33 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 41 34 
Výroba chemických látek a chemických přípravků 32 24 

Výroba papíru a výrobků z papíru 27 17 
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 24 16 

Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 24 18 
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 23 17 

Telekomunikační činnosti 19 14 
Výroba nápojů 17 9 

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 17 9 
Výroba usní a souvisejících výrobků 13 6 

Činnosti související s odpadními vodami 12 7 
Rybolov a akvakultura 9 4 

Ostatní těžba a dobývání 9 7 
Poštovní a kurýrní činnosti 8 6 

Pobytové služby sociální péče 8 7 
Shromažďování, úprava a rozvod vody 5 5 

Tvorba programů a vysílání 3 3 
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 1 - 

Letecká doprava 1 - 
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 1 1 

Nezařazeno 1 597 908 

Ekonomické subjekty celkem 
58 

578 
30 

765 
Zdroj: ČSÚ 
 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 152

Doplňující informace z publikací ČSÚ týkající se celého Plzeňského kraje: 
- Hrubá mzda Plzeňského kraje za 1. čtvrtletí roku 2012 (22 840 Kč) mírně převyšuje medián2 mezd v 

krajích. Výrazně vyšší průměrná mzda je pouze v hl. městě Praha (31 845 Kč). 
- V roce 2011 bylo nejvíc zaměstnaných ve službách (52,4 %), následoval průmysl (42,7 %) a jen mi-

nimum zaměstnanců našlo uplatnění v zemědělství. 
 
Míra podnikatelské aktivity 
 
Míra podnikatelské aktivity vyjadřuje počet podnikatelů – fyzických osob připadajících na 1000 obyvatel. 
Čím je míra podnikatelské aktivity v obci vyšší, t ím lze obec považovat za hospodářsky silnější.  
Od roku 2009 se ve správním obvodu zvýšil počet fyzických osob a to hlavně podnikajících dle živnos-
tenského zákona nezapsaných v OR. Nyní připadá 210 podnikatelů na 1000 osob. Všechny obce správní-
ho obvodu vykazují dost vysokou míru podnikatelské aktivity. Nejvyšší míra je však v obcích Mokrouše 
(222), Starý Plzenec (221) a Chrást (220), naopak nejnižší v obcích Dýšina (172) a Nezvěstice (175).  
 
Tabulka č. 3.10.6: Míra podnikatelské aktivity (údaje k 31.12.) 

O bec Celkem fyzic-
kých osob 2011 

Míra podnikatelské aktivity 

2009 2014 
změna  

2009, 2014 

Dýšina 308 178,7 172,1 - 
Chrást 400 207,1 220,4 + 
Chválenice 118 166,7 178,8 + 
Kyšice 181 221,9 204,1 - 
Letkov 124 220,8 203,9 - 
Lhůta 33 185,2 196,4 + 
Losiná 220 194,8 186,1 - 
Mokrouše 46 235,6 222,2 - 
Nezbavětice 37 180,2 185,9 + 
Nezvěstice 255 173,4 175,4 + 
Plzeň 35332 202,7 211,2 + 
Starý Plzenec 1071 218,8 221,0 + 
Šťáhlavy 469 194,0 195,8 + 
Štěnovický Borek 88 175,4 176,0 + 
Tymákov 161 194,2 187,9 - 
SO  O RP Plzeň  38843 202,5 210,1 + 
Zdroj: ČSÚ 
 
 
 

                                                 
2 Medián je hodnota, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Platí , že 
nejméně 50% hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50% hodnot je větších nebo rovných mediánu. Jeho 
základní výhodnou je, že není ovlivněn extrémními hodnotami (na rozdíl od průměru). 
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3.10.4 Indikátory 
 
Hodnocení indikátoru daňová výtěžnost na obyvatele: 
-2 méně než 7 tis. Kč 
-1 7 – 7,99 tis. Kč 
0 8 – 8,99 tis. Kč 
1 9 – 9,99 tis. Kč 
2 10 tis. Kč a více 
 
Hodnocení indikátoru prům. roční míra nezaměstnanosti: 
-2 10 % a více 
-1 8 – 9,99 % 
0 7 – 7,99 % 
1 6 – 6,99 % 
2 méně než 6 % 
 
Hodnocení indikátoru míra podnikatelské aktivity: 
-2 méně než 140 
-1 140 – 159,9 
0 160 – 179,9 
1 180 – 199,9 
2 200 a více 
 
Tabulka č. 3.10.7: Hodnocení indikátorů daňové výtěžnosti, průměrné roční míry nezaměstnanosti a míry 
podnikatelské aktivity 

Název obce 
DV/obyv. 
(tis. Kč) 

2011 

Hodnocení 
indikátoru 

Prům. roční 
MN (%) 

2011 

Hodnocení 
indikátoru 

Míra podni-
katelské akti-

vity 2011 

Hodnocení 
indikátoru 

Dýšina 9,19 1 6,34 1 172,1 0 
Chrást 7,82 -1 4,66 2 220,4 2 
Chválenice 7,25 -1 5,38 2 178,8 0 
Kyšice 7,96 -1 7,02 0 204,1 2 
Letkov 7,00 -1 8,28 -1 203,9 2 
Lhůta 6,88 -2 5,70 2 196,4 1 
Losiná 7,07 -1 6,50 1 186,1 1 
Mokrouše 6,82 -2 5,11 2 222,2 2 
Nezbavětice 7,26 -1 6,99 1 185,9 1 
Nezvěstice 8,25 0 4,49 2 175,4 0 
Plzeň 20,29 2 6,99 1 211,2 2 
Starý Plzenec 8,28 0 6,97 1 221,0 2 
Šťáhlavy 8,76 0 4,87 2 195,8 1 
Štěnov. Borek 7,37 -1 8,77 -1 176,0 0 
Tymákov 7,35 -1 8,03 -1 187,9 1 
SO  O RP Plzeň  19,13 2 6,92 1 210,1 2 
Zdroj: Centrální systém účetních informací státu, MPSV, ČSÚ 
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Obrázek č. 3.10.2: Indikátor Daňová výtěžnost na obyvatele v roce 2014  

 
Zdroj: Centrální systém účetních informací státu, EKOTOXA s.r.o., 2014 
 
Obrázek č. 3.10.3: Indikátor Průměrná roční míra nezaměstnanosti v roce 2014  

 
Zdroj: MPSV, EKOTOXA s.r.o., 2014 
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Obrázek č. 3.10.4: Indikátor Míra podnikatelské aktivity v roce 2014  

 
Zdroj: ČSÚ, EKOTOXA s.r.o., 2014 
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3.10.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Velmi vysoká daňová výtěžnost správního obvodu 
(19,13 tis. Kč na obyvatele). 

Nedostatek vhodných ploch pro komerční využití v 
majetku města – Starý Plzenec, Lhůta, Štěnovický 
Borek. 

Vysoká míra podnikatelské aktivity správního ob-
vodu (nejvyšší v obcích Mokrouše, Starý Plzenec a 
Chrást). 

Nedostatek pracovních příležitostí – Mokrouše. 

Nárůst ekonomických subjektů. Územní plán brání rozvoji podnikání – Chválenice. 

Ve většině obcí poměrně nízká míra nezaměstna-
nosti. 

Bezpečnostní zóny Plnírny propan butanu bránící 
rozvoji podnikání v Dýšině. 

Dobrá dopravní obslužnost v pracovní dny usnad-
ňuje dojížďku do zaměstnání (Chválenice, Nezvěs-
tice, Letkov, Chrást). 

Špatný stav komunikací v obcích Chválenice, Sta-
rý Plzenec, Chrást, Kyšice. 

Turistická atraktivita Plzně a okolí. Ztížená doprava autobusy v pracovní dny v obcích 
Losiná, Letkov, Štěnovický Borek, Lhůta. 

Plzeň představuje silné průmyslové, obchodní a 
kulturní centrum. 

Existence brownfields v obcích Plzeň, Dýšina, Lo-
siná, Starý Plzenec, Letkov, Chrást a Lhůta. 

Existence průmyslové zóny Borská pole v Plzni.  

PŘÍLEŽITO STI HRO ZBY 
Nižší daně podnikatelům.  

Území vhodné pro rozvoj cestovního ruchu.  

 
 
3.10.6 Problémy k řešení 
 
- Nedostatek vhodných ploch pro komerční využití v majetku města – Starý Plzenec, Lhůta, Štěnovic-

ký Borek 
- Nedostatek pracovních příležitostí – Mokrouše 
- Územní plán brání rozvoji podnikání – Chválenice 
- Bezpečnostní zóny Plnírny propan butanu bránící rozvoji podnikání v Dýšině 
- Špatný stav komunikací v obcích Chválenice, Starý Plzenec, Chrást, Kyšice 
- Rozvoj cestovního ruchu 
- Existence brownfields: 

1. Dýšina – Plnírna propan butanu, Armaturka Dýšina, Průmyslová zóna na jižní straně ob-
ce 

2. Losiná – bývalý kravín ZD 
3. Starý Plzenec – bývalé JZD (Herejkova ul.), bývalé uhelné sklady (Nepomucká ul.) 
4. Letkov – odkaliště PT , a.s. 
5. Chrást – bývalá skládka Na Závrtku 
6. Lhůta – areál bývalého JZD 
7. Plzeň - Pivovar Světovar, Kasárna Slovany, Kasárna Zátiší, Papírna Slovany, Areál do-

pravních podniků v Cukrovarské ulici, Mlýny Prokopova, Cihelna Košutka, Městské láz-
ně, Statek Újezd, Statek Košutka, Areál ZZN Soukenická, Skladový areál Valcha, Litický 
dvůr, Papírna Bukovec, Koupaliště Lopatárna, Cihelna Černice 
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4 VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 
4.1 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍŘŮ  
 
 
Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů: 
 
1. Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů; 
2. Účinná ochrana životního prostředí  a šetrné využívání přírodních zdrojů;  
3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 
 
Autoři rozboru udržitelného rozvoje území pro vlastní vyhodnocení kvality území použili metody stano-
vení indikátorů, které indikují stav/vývoj daných skutečností v jednotlivých oblastech (v rámci zákonem 
stanovených témat). Tyto indikátory sice nemohou a ani se nesnaží popsat reálný stav/vývoj území v ce-
lém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání „vrcholu ledovce“, vybrání těch hlavních oblastí, které charakte-
rizují stav/vývoj v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území (dle doporučené metodiky MMR z 
05/2010 – klíčové faktory). Následující tabulka ukazuje, jak byla témata (resp. indikátory daných témat) 
rozdělena do jednotlivých pilířů za účelem vyhodnocení jejich vyváženosti. Témata, která není možné 
jednoznačně zařadit  do jednoho pilíře, jsou zahrnuta ve více pilířích. 
 
Tabulka č. 4.1.1: Zařazení témat do pilířů za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů 

Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř 

• horninové prostředí a geologie 
• vodní režim 
• hygiena životního prostředí 
• ochrana přírody a krajiny 
• ZPF a PUPFL 

• hospodářské podmínky 
• veřejná dopravní a tech-

nická infrastruktura 
• bydlení 
• rekreace 

• veřejná dopravní a technic-
ká infrastruktura 

• sociodemografické podmín-
ky 

• bydlení 
• rekreace 

Zdroj: Metodika MMR, 2014 
 
Pro vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů bylo využito 5-bodového systému, kdy každý indikátor 
pro dané území obce obdržel buď záporný bod (–2 nebo –1) (hodnocený jev/proces je negativní), 0 bodů 
(neutrální) nebo kladný bod (1 nebo 2) (pozitivní). Sečtením všech bodů za všechny indikátory daného 
pilíře v hodnocené oblasti byl získán součet, jenž však ještě nereprezentuje sílu a stav daného pilíře, ne-
boť v každém pilíři je v principu možno pro vyhodnocení použít různého počtu indikátorů. 
 
Aby bylo možné správně posoudit vyváženost pilířů, bylo nutné nejprve eliminovat rozdíly v počtu pou-
žitých indikátorů v jednotlivých pilířích, a to pomocí přepočtového koeficientu. Každému pilíři byla nej-
prve určena hodnota 100 bodů, které byly použity jako základní hodnota pro výpočet daného koeficientu. 
Poté byl stanoven maximální počet bodů, který může daný pilíř získat. Přepočtový koeficient pro každý 
pilíř byl následně vytvořen vydělením 100 bodů, stanovených jako základní hodnota pro výpočet koefi-
cientu, maximálním počtem bodů, které může daný pilíř získat. T ímto přístupem se autoři přiklonili k 
takovému hodnocení, kdy váhy všech indikátorů v rámci jednotlivých pilířů jsou shodné. A váha všech 
indikátorů jednoho pilíře je různá od vah indikátorů ostatních pilířů, pokud má daný pilíř jiný celkový 
počet indikátorů. Autoři t ímto způsobem neupřednostnili žádný pilíř jako důležitější než další dva pilíře 
udržitelného rozvoje. 
 
Vynásobením přepočtového koeficientu a součtu bodů dosažených v jednotlivých pilířích vznikla bodová 
hodnota, kterou již bylo možné použít pro posouzení vyváženosti pilířů v jednotlivých obcích. Na základě 
kladného nebo záporného znaménka u této bodové hodnoty byly obce zařazeny do jedné z osmi skupin 
(viz následující tabulka). U neutrálního hodnocení pilíře (0 bodů) byla obec ohodnocena subjektivně. 
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Tabulka č. 4.1.2: Zařazení obce do skupiny na základě pozitivního nebo negativního hodnocení pilířů 
Zařazení obce 

do skupiny 
Environmentální pilíř Ekonomický pilíř Sociodemografický pilíř 

1 + + + 
2 a + + - 
2 b + - + 
2 c - + + 
3 a + - - 
3 b - + - 
3 c - - + 
4 - - - 
Zdroj: Metodika MMR, 2010 
Pozn.: + pozitivní hodnocení, - negativní hodnocení 
 
Zvlášť se vyhodnotily jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje a dále se rozlišily jednotlivé obce podle cel-
kového bodového zisku za všechny tři pilíře od nejhůře hodnoceného území s největšími problémy a ne-
dostatky po území nejlépe hodnocené. 
 
Ve všech pilířích se podařilo nashromáždit dostatečný počet dat, z nich zpracovat a vyhodnotit  patřičný 
požadovaný počet indikátorů, jejichž váha se projevila ve vyhodnocení území jednotlivých obcí. 
 
Vlastní vyváženost jednotlivých pilířů může být dána vyrovnaným počtem získaných bodů v jednotlivých 
pilířích (jako lepší jsou brána hodnocení v kladných číslech). 
 
 
Tabulka č. 4.1.3: Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích a SO ORP Plzeň  

O bec 
Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota 

Celkem Zařazení 
obce ENV EKO  SO C ENV EKO  SO C 

Dýšina -1 8 11 -7,1 40 55 87,9 2 c 
Chrást -2 7 5 -14,3 35 25 45,7 2 c 
Chválenice 0 0 2 0,0 0 10 10,0 3 c 
Kyšice -3 5 9 -21,4 25 45 48,6 2 c 
Letkov -2 5 10 -14,3 25 50 60,7 2 c 
Lhůta 5 2 4 35,7 10 20 65,7 1 
Losiná -3 5 6 -21,4 25 30 33,6 2 c 
Mokrouše 2 4 4 14,3 20 20 54,3 1 
Nezbavětice 3 2 0 21,4 10 0 31,4 1 
Nezvěstice 2 6 4 14,3 30 20 64,3 1 
Plzeň -8 10 4 -57,1 50 20 12,9 2 c 
Starý Plzenec -3 11 12 -21,4 55 60 93,6 2 c 
Šťáhlavy 4 14 13 28,6 70 65 163,6 1 
Štěnovický Borek 5 4 8 35,7 20 40 95,7 1 
Tymákov 1 4 8 7,1 20 40 67,1 1 
Přepočtový koeficient 7,1 5,0 5,0           
SO  O RP Plzeň       0 435 500     
Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 
 
Za každý pilíř mohla každá obec získat body v rozmezí -100 až +100, v součtu všech tří pilířů tedy v 
rozmezí od -300 až +300 bodů.  
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4.1.1 Vyhodnocení environmentálního pilíře 
 
V environmentálním pilíři získaly obce bodové ohodnocení v rozpětí od -57,1 po 35,7 bodů. Z posuzova-
ných 15 obcí bylo 7 obcí hodnoceno záporně, 7 obcí kladně a 1 obec obdržela neutrální hodnocení.  
Nejlepší hodnocení získaly obce Štěnovický Borek, Lhůta (35,7 bodů) a Šťáhlavy (28,6 bodů). Za nimi 
následují Nezbavětice (21,4), Nezvěstice, Mokrouše (shodně 14,3) a Tymákov (7,1). Na poslední místo se 
s výrazným záporným hodnocením zařadila Plzeň (-57,1 bodů). Další příčky s již mnohem lepším vý-
sledkem obsadily Kyšice, Losiná a Starý Plzenec (shodně -21,4 bodů). Mezi obce se záporným hodnoce-
ním patří ještě Chrást, Letkov (shodně -14,3 bodů) a Dýšina (-7,1 bodů).  
Mezi slabší stránky obcí v environmentální oblasti patří zejména nízký stupeň ekologické stability kraji-
ny, velké množství nadměrně sklonitých pozemků s ornou půdou a nízká lesnatost. V celkovém součtu za 
všechny obce získaly tyto indikátory -10, -4 a -2 body3. Ostatní indikátory obdržely v celkovém součtu 
kladné body.  
Za ekologicky málo stabilní nebo nestabilní (ve které jsou porušeny přírodní struktury) je ve správním 
obvodu považována krajina devíti obcí. V pěti obcích je velké množství nadměrně sklonitých pozemků s 
ornou půdou, jež představují značné riziko vzniku lokálních povodní. Plochy lesů zde zabírají čtvrtinu 
celkové výměry SO ORP Plzeň, přičemž šest obcí vykazuje menší než 20% zalesnění. Zhoršená kvalita 
ovzduší je charakteristická pro šest obcí – jsou zde překročeny (cílové) imisní hodnoty pro B(a)P, NOx a 
AOT40. Cílový imisní limit pro ozon (AOT40) je překročen ve všech obcích správního obvodu. Tento 
limit je však plošně překračován na území celé ČR.  
Na druhou stranu je pozitivní nižší procento zaplavené plochy při Q100, jež zasahuje do zastavěného úze-
mí. Žádná obec nebyla v tomto indikátoru hodnocena negativně. 
 
Přehled problémových oblastí environmentálního pilíře  
 

O bec 

 Riziková se-
suvná nebo 

poddolovaná 
území 

Nadměrně 
sklonité  

pozemky s 
ornou pů-
dou (ha) 

Překročení imis-
ních limitů (% 

území) 
KES 

Úbytek 
zemědělské 
půdy (%) 

Nízká 
lesnatost 

Dýšina x  B(a)P - 0,5 
AOT40 - 100 

   

Chrást x 18,36 B(a)P - 19,8 
AOT40 - 89,9 

 -1,5  

Chválenice     0,39  6,6 

Kyšice x  B(a)P - 0,4 
AOT40 - 100 

0,61   

Letkov x    0,74 -4,9  
Lhůta  14,07      

Losiná   
Nox - 2,8 

AOT40 - 100 0,55 -2,2 18,5 

Mokrouše     0,83  3,1 
Nezbavětice     0,55  14,4 
Nezvěstice     0,45  8,5 

Plzeň x 140,58 B(a)P - 65,3, Nox - 
10,8, AOT40 - 43,3 0,52 -1,9 18,7 

Starý Plzenec  35,03 B(a)P - 16,6, Nox - 
0,3, AOT40 - 78,2    

Šťáhlavy  17,89      
Tymákov     0,67 -1,1  
Pozn.: černé písmo – hodnocení -1 bod, červené písmo – hodnocení -2 body 

                                                 
3 Jedná se o bodovou hodnotu před vynásobením přepočtovým koeficientem. 
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Chválenice získaly neutrální hodnocení. Aby je bylo možné zařadit  do skupiny dle MMR, přiklonili jsme 
se k zápornému hodnocení, a to na základě dalších indikátory nehodnocených kritérií: vodní útvary povr-
chových vod jsou vyhodnoceny jako rizikové, u vodních útvarů podzemních vod se předpokládá nedosa-
žení dobrého stavu do roku 2015, je stanovena zranitelná oblast (ve zdroji pitné vody se může nacházet 
vyšší obsah dusičnanů), občané obce trpí hlukem z dopravy, nevyskytuje se zde žádné chráněné území a 
je zde nižší podíl půd v I. a II. třídě ochrany. 
 
Obrázek č. 4.1.1: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – environmentální pilíř 

 
Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., vlastní zpracování, 2014 
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4.1.2 Vyhodnocení ekonomického pilíře 
 
Vlastní rozpětí bodových hodnocení ekonomického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od 0 po 70 bodů. 
Žádná obec tedy nebyla hodnocena záporně, 1 obce získala neutrální hodnocení a 14 obcí se umístilo v 
kladných číslech. 
První příčku s výrazným náskokem obsadily Šťáhlavy, které získaly 70 bodů. Velmi pěkného výsledku 
55 bodů dosáhl taky Starý Plzenec a Plzeň s 50-ti body. Další místa obsadily obce Dýšina (40 bodů), 
Chrást (35) a Nezvěstice (30). Na posledním místě se umístily Chválenice s 0 body, následují Lhůta a 
Nezbavětice s 10-ti body. Ostatní obce získaly 20 a více bodů.  
Pozitivně (popř. neutrálně) byla ve všech obcích správním obvodu hodnocena technická infrastruktura, 
míra podnikatelské aktivity a změna počtu trvale obydlených bytů v letech 2001-2014. Indikátory pouka-
zují na dostatečnou technickou vybavenost obcí, vysokou míru podnikatelské aktivity, která ve všech 
obcích převyšuje 170 podnikatelů – fyzických osob na 1000 obyvatel a ve všech obcích dochází k nárůstu 
počtu trvale obydlených bytů. Rovněž je velmi dobře hodnocena intenzita bytové výstavby, která ve 
všech obcích (kromě Chrástu a Nezvěstic) přesahuje 3 dokončené byty na 1000 obyvatel ročně. 
Na druhou stranu se však obce vyznačují menší vybaveností turistickou infrastrukturou (počtem lůžek v 
turistických a rekreačních zařízeních) a nižší daňovou výtěžností. 10 obcí bylo v těchto indikátorech hod-
noceno negativně. V obcích Lhůta a Mokrouše nedosahuje daňová výtěžnost ani 7 tis Kč/obyv. 
 
Přehled problémových oblastí ekonomického pilíře 
 

O bec 
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Dýšina         25       

Chrást     1,3   43   7,82   
Chválenice 0/0 12/2   4 11 27,8 7,25   

Kyšice       4 27   7,96   
Letkov         29   7 8,28 

Lhůta 1/0 8/0     38   6,88   
Losiná 0/0 12/2       35,3 7,07   

Mokrouše 1/0 11/0   4 41   6,82   
Nezbavětice 0/0 6/0   2   35,6 7,26   

Nezvěstice           30,9     
Plzeň         2 34,1     

Starý Plzenec         39       
Štěnovický Borek       4     7,37 8,77 

Tymákov         43   7,35 8,03 
Pozn.: černé písmo – hodnocení -1 bod, červené písmo – hodnocení -2 body, MN – míra nezaměstnanosti 
 
Chválenice získaly neutrální hodnocení. Pro zařazení této obce do některé ze skupin dle MMR jsme ji 
však ohodnotili negativně, a to zejména na základě nízkého počtu volných pracovních míst. V roce 2014 
se o 1 VPM ucházelo 35 uchazečů a v letech 2009 a 2010 zde nebylo evidováno žádné volné pracovní 
místo. Z dotazníkového šetření navíc vyplynulo, že územní plán brání rozvoji podnikání a že komunikace 
v obci jsou ve špatném stavu. 
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Obrázek č. 4.1.2: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – ekonomický pilíř 

 
Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., vlastní zpracování, 2014 
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4.1.3 Vyhodnocení sociodemografického pilíře 
 
Jelikož se dle požadavku MMR zařazují témata 6, 8 a 9 do ekonomického pilíře (navíc zahrnuje téma 10) 
i sociodemografického pilíře (navíc zahrnuje téma 7) za účelem vyhodnocení vyváženosti pilířů, je i hod-
nocení těchto pilířů velmi obdobné. 
Vlastní rozpětí bodových hodnocení sociodemografického pilíře se pohybuje v rozmezí hodnot od 0 po 
65 bodů. 14 obcí získalo kladné hodnocení a 1 obec neutrální. 
Nejlepšího výsledku dosáhly Šťáhlavy (65 bodů), Starý Plzenec (60) a Dýšina (55). Další místa obsadily 
Letkov (50), Kyšice (45), Tymákov a Štěnovický Borek (shodně 40 bodů). Nejslabšími obcemi v socio-
demografickém pilíři jsou Nezbavětice (0 bodů) a Chválenice (10 bodů).  
Stejně jako v ekonomickém pilíři, tak i v sociodemografickém pilíři výrazně zvýšily kladný bodový vý-
sledek zejména indikátory tématu bydlení, dobrá vybavenost technickou infrastrukturou a navíc změna 
počtu obyvatel mezi lety 2001 a 2011. V žádné obci nedošlo v tomto období k úbytku počtu obyvatel a ve 
13 z 15 obcí převyšoval přírůstek 10 %. 
Nejhůře hodnocenou oblastí sociodemografického pilíře je rekreace. Navzdory tomuto slabšímu hodno-
cení je však cestovní ruch v tomto území na dobré úrovni, nachází se zde množství historických památek, 
značených tras pro pěší turistiku i cykloturistiku, jsou zde bohaté kulturní i historické tradice a území je 
velmi dobře dopravně dostupné. 
 
Přehled problémových oblastí sociodemografického pilíře  (téma 7) 
 

O bec Podíl osob s VŠ (%) Vysoký index stáří Změna počtu obyva-
tel (%) 

Chrást   1,31   
Chválenice 8,6     

Losiná 9,4     
Nezbavětice 3,9 1,24   

Nezvěstice   1,24   
Plzeň   1,41 1,8 

Šťáhlavy   1,26   
Štěnovický Borek 8,6     
Pozn.: černé písmo – hodnocení -1 bod, červené písmo – hodnocení -2 body 
 
Neutrální hodnocení získaly Nezbavětice. Pro zařazení do skupiny dle MMR jsme se přiklonili k pozitiv-
nímu hodnocení, jelikož z dat ÚAP ani z dotazníkového šetření nevyplynuly žádné významné problémy. 
Přestože obec nabízí jen minimální služby (sociální a zdravotní služby, školská zařízení), jsou dostupné v 
sousedních obcích a s jejich využíváním nejsou větší problémy. Navíc se daří rekonstruovat jak kulturní 
zařízení tak sportoviště. 
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Obrázek č. 4.1.3: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – sociodemografický pilíř 

 
Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., vlastní zpracování, 2014 
 



EKOTOXA s.r.o.                                       Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

 165

4.1.4 Celkové hodnocení obcí 
 
Sečtením dosažených přepočtených bodů v jednotlivých pilířích (viz tabulka níže) lze vyhodnotit celkové 
umístění jednotlivých obcí v rámci SO ORP Plzeň. Každá obec mohla získat bodové ohodnocení v roz-
mezí od -300 až po +300 bodů. Všechny obce získaly v celkovém součku kladné body, a to v rozmezí 
hodnot od 10 do 163,6. 
Nejvyššího hodnocení 163,6 bodů dosáhly Šťáhlavy, které s výrazným náskokem předstihly druhou nej-
lépe hodnocenou obec Štěnovický Borek s 95,7 body. Další příčky obsadily Starý Plzenec (93,6 bodů), 
Dýšina (87,9) a Tymákov (67,1). Nejslabšími obcemi ve správním obvodu jsou Chválenice, které získaly 
jen 10 bodů a Plzeň s 12,9 body. Všechny ostatní obce si vedou poměrně dobře.  
7 obcí je ve všech třech pilířích hodnoceno pozitivně (zařazení obce do skupiny 1) – Šťáhlavy, Štěnovic-
ký Borek, Tymákov, Lhůta, Nezvěstice, Mokrouše a Nezbavětice. Dalších 7 obcí má kladné hodnocení ve 
dvou pilířích (skupina 2) – Starý Plzenec, Dýšina, Letkov, Kyšice, Chrást, Losiná a Plzeň a 1 obec dosáh-
la kladného výsledku pouze v jednom pilíři (skupina 3) - Chválenice. Žádná obec není ve všech pilířích 
hodnocena negativně (skupina 4). Z tabulkového přehledu s bodovým ziskem obcí je rovněž patrné, že 
přestože jsou některé obce zařazeny do lepší skupiny (na základě metodiky MMR), dle celkového počtu 
bodů jsou umístěny na horším místě. 
 
Tabulka č. 4.1.4: Přehled získaných bodů v jednotlivých obcích dle celkové hodnoty 

O bec 
Počet dosažených bodů Přepočtená bodová hodnota 

Celkem Zařazení 
obce ENV EKO  SO C ENV EKO  SO C 

Chválenice 0 0 2 0,0 0 10 10,0 3 c 
Plzeň -8 10 4 -57,1 50 20 12,9 2 c 
Nezbavětice 3 2 0 21,4 10 0 31,4 1 
Losiná -3 5 6 -21,4 25 30 33,6 2 c 
Chrást -2 7 5 -14,3 35 25 45,7 2 c 
Kyšice -3 5 9 -21,4 25 45 48,6 2 c 
Mokrouše 2 4 4 14,3 20 20 54,3 1 
Letkov -2 5 10 -14,3 25 50 60,7 2 c 
Nezvěstice 2 6 4 14,3 30 20 64,3 1 
Lhůta 5 2 4 35,7 10 20 65,7 1 
Tymákov 1 4 8 7,1 20 40 67,1 1 
Dýšina -1 8 11 -7,1 40 55 87,9 2 c 
Starý Plzenec -3 11 12 -21,4 55 60 93,6 2 c 
Štěnovický Borek 5 4 8 35,7 20 40 95,7 1 
Šťáhlavy 4 14 13 28,6 70 65 163,6 1 

Přepočtový koeficient 7,1 5,0 5,0           
SO  O RP Plzeň       0 435 500     
Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř 
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Žádný pilíř nezískal záporné hodnocení. Za celý SO ORP Plzeň se jako nejslabší, při daném způsobu 
hodnocení, jeví pilíř environmentální (0 bodů). Uprostřed hodnocení se nachází ekonomický pilíř (435 
bodů) a nejlepšího bodového výsledku dosáhl sociodemografický pilíř (500 bodů). Zvoleným způsobem 
hodnocení udržitelnosti je možné celkově konstatovat, že ekonomický a sociodemografický pilíř jsou v 
rovnováze a environmentální pilíř je oproti nim výrazně slabší. Ekonomický a sociodemografický pilíř 
dosáhly 29 a 33 % maximálního možného počtu bodů, zatímco environmentální pilíř nezískal žádný bod. 
Nízké hodnocení environmentálního pilíře založené na indikátorech podtrhují také mnohé slabé stránky 
týkající se dalších již nehodnocených oblastí životního prostředí: vodní útvary povrchových vod jsou ve 
všech obcích vyhodnoceny jako rizikové, u vodních útvarů podzemních vod se ve většině obcí předpo-
kládá nedosažení dobrého stavu do roku 2015, v deseti obcích jsou vyhlášeny zranitelné oblasti (ve zdroji 
pitné vody se může nacházet vyšší obsah dusičnanů), v území se vyskytuje několik lokalit vedených jako 
stará ekologická zátěž, většina obcí trpí hlukovou zátěží a další. 
 
Obrázek č. 4.1.4: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje SO ORP Plzeň 
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Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., vlastní zpracování, 2014 
Pozn.: Obrázek znázorňuje pouze maximum získaných bodů v rámci jednoho pilíře (1500 bodů). Je zřejmé, že mi-
nimum je -1500 bodů. 
 
Nicméně je třeba znovu připomenout, že uvedeného hodnocení dosáhly pilíře při dané volbě indikátorů, 
která nepostihuje všechny oblasti jednotlivých pilířů a při dané škále hodnocení indikátorů. 
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Tabulka č. 4.1.5: Přehled a hodnocení použitých indikátorů pro vyhodnocení vyváženosti pilířů 
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í 1 Podíl poddolov aných a sesuvných území -2 -1 2 -2 -1 1 2 2 2 2 -2 1 1 2 1 

2 
Sklonité orné pozemky  0 -1 0 0 1 -1 0 1 0 0 -2 -2 -1 0 1 
Záplav ov é území Q100 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

3 Kv alita ov zduší 2010 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -2 -2 1 1 1 
4 Koef icient ekologické stability 0 0 -2 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 

5 
Změna v ýměry zemědělské půdy 2005 - 2012 0 -1 1 0 -2 2 -2 1 2 1 -1 0 0 1 -1 
Lesnatost 1 1 -2 0 0 2 -1 -2 -1 -2 -1 0 2 1 0 

ENV celkem -1 -2 0 -3 -2 5 -3 2 3 2 -8 -3 4 5 1 

e
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6 
Doprav ní obslužnost 2 2 -1 2 0 -1 -1 -1 -1 2 2* 2 2 0 0 
Technická inf rastruktura 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 2 1 2 2 

8 
Dokončené by ty/1000 obyvatel/rok (2007-2011) 2 -1 2 0 2 0 2 2 2 0 2 1 2 2 2 
Změna počtu trv ale oby dlených by tů v  letech 2001–2011 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

9 
Turistická atraktivita 0 1 -1 -1 0 0 0 -1 -2 0 2 2 2 -1 0 
Turisticko-rekreační funkce -2 -1 -2 -1 -1 -1 0 -1 1 0 -2 -1 1 1 -1 
Potenciál rekreační plochy  0 0 -1 0 0 1 -1 0 -1 -1 -1 0 1 0 0 

10 
Daňov á v ýtěžnost/obyvatel 2011 1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 0 2 0 0 -1 -1 
Prům. roční míra nezaměstnanosti 2011 1 2 2 0 -1 2 1 2 1 2 1 1 2 -1 -1 
Míra podnikatelské aktivity 2011 0 2 0 2 2 1 1 2 1 0 2 2 1 0 1 

EKO celkem 8 7 0 5 5 2 5 4 2 6 10 11 14 4 4 
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6 
Doprav ní obslužnost 2 2 -1 2 0 -1 -1 -1 -1 2 2* 2 2 0 0 
Technická inf rastruktura 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 2 1 2 2 

7 
Podíl oby v atel s vysokoškolským vzděláním 2011 1 0 -1 1 2 1 -1 0 -2 0 2 2 1 -1 0 
Index stáří k 31.12. 2011 2 -1 2 2 1 0 1 0 -1 -1 -2 0 -1 1 1 
Změna počtu oby vatel mezi lety 2001–2011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 -1 2 2 2 2 

8 
Dokončené by ty/1000 obyvatel/rok (2007-2011) 2 -1 2 0 2 0 2 2 2 0 2 1 2 2 2 
Změna počtu trv ale oby dlených by tů v  letech 2001–2011 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

9 
Turistická atraktivita 0 1 -1 -1 0 0 0 -1 -2 0 2 2 2 -1 0 
Turisticko-rekreační funkce -2 -1 -2 -1 -1 -1 0 -1 1 0 -2 -1 1 1 -1 
Potenciál rekreační plochy  0 0 -1 0 0 1 -1 0 -1 -1 -1 0 1 0 0 

SOC celkem 11 5 2 9 10 4 6 4 0 4 4 12 13 8 8 
Pozn.: ENV = environmentální pilíř, EKO = ekonomický pilíř, SOC = sociodemografický pilíř, *Pro účely vyhodnocení vyváženosti pilířů se indikátoru dopravní obslužnost v 
Plzni přiřadila hodnota 2 (jedná se o centrum SO ORP a zároveň krajské město s dobrou dopravní dostupností pro své obyvatele) 
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Obrázek č. 4.1.5: Vyhodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje – celkové hodnocení 

 
Zdroj: EKOTOXA, s.r.o., vlastní zpracování, 2014 
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5 URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DO-
KUMENTACI 

 
5.1 ZÁVADY A OHROŽENÍ V ÚZEMÍ 
 
 
Okruh problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb. V rámci 
řešení RURÚ SO ORP Plzeň je takto členěn i problémový výkres. Podkladem pro problémový výkres 
jsou údaje a informace o jevech v území, které vstupují jako předmět nebo součást závad nebo střetů v 
území do vyhodnocení nebo popisu problémového výkresu. Jejich součástí jsou i záměry, které vstu-
pují a zasahují do stávající struktury limitů a hodnot. 
 
Příklady GIS vrstev použitých v problémovém výkrese SO ORP Plzeň:  

• skládka 
• stará zátěž území nebo kontaminovaná plocha 
• silnice 1. a 2. třídy 
• navrhované komunikace 
• železnice 
• ÚSES 
• chráněné ložiskové území 
• poddolované území 
• sesuvné území 
• záplavové území Q100 

 
 
Problémy zobrazené v problémovém výkresu jsou dále doplněny dalšími závadami a omezeními, 
které vyplývají z  rozboru udržite lného rozvoje  území: 
 
 
 
5.1.1 Dopravní a hygienické závady v území 
 
Mezi hlavní dopravní závady patří množství silnic 1. a 2. tř. v území, které procházejí zastavěnými 
územími obcí, intenzita a dostupnost veřejné dopravy atd.  
Hlavním zdrojem hygienických závad jsou imise, hluk, staré ekologické zátěže, znečištění vodních 
toků v území. Hygienické závady dále spočívají také v nedostatečné technické infrastruktuře obcí, 
především v absenci kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. 
 
 
5.1.1.1 Dopravní závady v území 
 

• Podle sčítání dopravy z roku 2010 (www. rsd.cz) není výjimečná na mnohých úsecích silniční 
sítě na území SO ORP (především pak v intravilánu města Plzně) celoroční průměrná intenzita 
okolo 20000 vozidel za 24h. Na nejzatíženějších sčítacích úsecích silnic I/20, I/26 (a dálnice 
D5) se průměrná denní intenzita dopravy pohybuje na úrovni přes 30000 vozidel. Na nejzatí-
ženějším sčítacím úseku č. 3-0882 na silnici I/20 v intravilánu Plzně byla sečtena celoroční 
průměrná intenzita až 45 479 vozidel za 24 hodin, což jsou extrémní hodnoty 

• Nevíce zatíženým sčítacím úsekem ve sledovaném území je silnice I/20 v intravilánu města 
Plzně mezi křižovatkou se silnicí I/27 a rondelem u Kauflandu (ulice Karlovarská), kde RDPI 
přesáhlo hodnotu 45 tis. vozidel / 24 hod. Hodnotu RDPI přes 30 tis. je pak možno nalézt také 
na ulici Karlovarské mezi Rondelem u Kauflandu a Sady Pětatřicátníků a na ulici „U Prazdro-
je“  mezi Lobezskou a Jateční. Na spoustě dalších úseků se objevují intenzity okolo 20 tis. 
voz/24 hod. 



EKOTOXA s.r.o.                                    Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

170 
 

• Na dálnici 5 jsou v řešeném území intenzity okolo 22 tis. voz/24 hod. Dalšími zatíženými tahy 
v extravilánu jsou silnice I/20 a I/26, z páteřních komunikací má nejmenší zatížení silnice 
I/19. Na ostatních komunikacích se intenzity silniční dopravy pohybují v hodnotách max. oko-
lo 5 tis. voz / 24 hod. 

• Pro zlepšení dostupnosti dálnice je nezbytné budování přivaděčů ke stávajícím dálničním kři-
žovatkám, modernizace komunikací navazujících na dálnici, případně vybudování nových kři-
žovatek. 

• Vysoký podíl silnic II. a především III. třídy ve špatném technickém stavu, dlouhodobě nedo-
statečná údržba a opravy. 

• Technická zanedbanost železniční tratí na území SO ORP Plzeň (omezené rychlosti, dlouhé 
jízdní doby a zastaralý vozový park). 

• Absence obchvatů měst a obcí při relativně vysoké a výhledově rostoucí automobilové dopra-
vě. 

• Omezená dopravní obslužnost části území veřejnou linkovou dopravou ve všední dny, zcela 
nedostatečná o víkendech 

 
 
5.1.1.2 Překračování imisních limitů 
 

• Na 36 % území SO ORP došlo k překročení cílových imisních limitů pro ochranu zdraví pro 
polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren (BaP). Plošně nejvyšší 
rozsah překročení imisního limitu pro BaP bylo zaznamenáno na území obcí Plzeň (65,3 % 
území), Starý Plzenec (16,6 % území) a Chrást (19,8 % území).  

• Na území všech obcí, celkově na 68 % území SO ORP došlo v roce 2010 k překročení hodnot 
cílového imisního limitu pro ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace (expoziční index 
AOT40). 

• Na 5,8 % území SO ORP byl překročen imisní limit pro NOx. Největší plošný rozsah překro-
čení byl zaznamenán na území města Plzeň. 

• Dle provedeného dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci zpracování ÚAP ORP Plzeň r. 
2012 v obcích SO ORP, vyplývá, že místní zhoršení kvality ovzduší je vnímáno v řadě obcí. 
Jedná se o znečištění převážně z lokálních zdrojů – domácích topenišť (Dýšina, Chválenice, 
Letkov, Lhůta, Nezvěstice, a Šťáhlavy), dále ze zdrojů mimo obec (Letkov – prašnost z odka-
liště Plzeňské teplárenské, a.s., Losiná – silnice I/20, Starý Plzenec - dálnice).  

 
 
5.1.1.3 Staré ekologické zátěže 
 

• Staré ekologické zátěže (případně brownfieldy) jsou uváděny v rámci dotazníkového šetření u 
obcí Dýšina (Plnírna propan butanu, Armaturka Dýšina), Chrást (bývalá skládka Na Závrtku), 
Letkov (odkaliště Plzeňské teplárenské, a.s.), Lhůta (areál bývalého JZD), Losiná (bývalý kra-
vín zemědělského družstva a Starý Plzenec (Bývalé JZD – Herejkova ul., bývalé uhelné skla-
dy – Nepomucká ul. - nijak významné). 

• Staré ekologické zátěže ve městě Plzeň, tvořící nejvýznamnější část tohoto jevu, jsou v pod-
statě areály ŠKODA a.s. – Ejpovice, Bolevec, Doudlevce, Plzeň.  

 
 
5.1.1.4 Hlukové znečištění 
 

• Strategická hluková mapa silnic a železnic je k dispozici na Národním geoportálu Inspire. 
Podle dostupných údajů lze odvodit, že především v Plzni jsou zátěži zdraví škodlivým hlu-
kem vystaveny tisíce obyvatel žijících v blízkosti významných komunikací. 

• Dle dotazníkového šetření je hlukové znečištění takřka celoplošným problémem v rámci SO 
ORP Plzeň. Z dotazníkového šetření vyplývá, že negativní vliv dopravy je vnímám v obcích 
Dýšina (silnice II/180, trať ČD), Chrást, Chválenice, Kyšice (z nákladní dopravy – zájem na 
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vybudování obchvatu), Letkov (z dálnice D5), Lhůta, Losiná (silnice I/20), Mokrouše, Nezba-
větice, Nezvěstice (průtah obcí I/19), Starý Plzenec (hluk z blízké dálnice, železnice a průjezd 
kamiónů centrem města), Šťáhlavy a Štěnovický Borek. Dle hlukových map je evidentní hlu-
kové znečištění také v Plzni.  

• Hluk z výroby je negativně vnímám v obcích Dýšina, Šťáhlavy (čistička a sušička obilí) a 
Štěnovický Borek (lom).  

 
 
5.1.1.5 Stav vodních útvarů 
 

• Z dat HEIS VÚV T.G.M. (2011, 2012) vyplývá, že ve všech obcích SO ORP Plzeň jsou vy-
hodnoceny vodní útvary povrchových vod jako rizikové, jen malá část v obcích Plzeň a Ne-
zvěstice je hodnocena jako potenciálně rizikové. 

• Na celém území obcí Dýšina a Chrást a částečně v Plzni, Kyšicích a Tymákově jsou hodnoce-
ny útvary podzemních vod jako vyhovující (dobré), částečně se u vodních útvarů podzemních 
vod předpokládá nedosažení dobrého stavu v Plzni, Kyšicích a Tymákově. V Plzni je také část 
útvarů podzemních vod hodnocena jako nevyhovující. Ve všech ostatních obcích se u útvarů 
podzemních vod předpokládá nedosažení dobrého stavu. 

• Zranitelné oblasti pro obsah dusičnanů jsou vyhlášeny v obcích Dýšina, Chrást, Chválenice, 
Kyšice, Losiná u Plzně, Nezvěstice, Plzeň, Starý Plzenec, Šťáhlavy a Štěnovický Borek. 

• Na území obcí Letkov, Lhůta, Mokrouše, Plzeň a Starý Plzenec se nacházejí vodní zdroje, kte-
ré mají stanovena ochranná pásma.  

• Dle dotazníkového průzkumu chybí vlastní zdroj pitné vody v obci Losiná u Plzně a v obci 
Mokrouše je nutné posílení retenční schopnosti území. 

• Vějířovité sbíhání toků v Plzni představuje pro toto sídlo zesílené povodňové ohrožení. Urči-
tým pozitivem v této souvislosti může být fakt, že zatímco u Mže převládá zimní režim po-
vodní, u Úhlavy a Úslavy převládá režim letní (u Radbuzy je režim smíšený). Na vlastním to-
ku Berounky a jejích přítocích pod Plzní převládá smíšený až letní režim. 

•  
 
 
5.1.1.6 Technická infrastruktura 
 

• Nedotažení plynofikace do okrajových částí obcí. Plyn chybí v obcích Lhůta a Šťáhlavy. 
• Význam plynofikace obcí, jako klíčového ukazatele kvality vybavení obcí bude postupně kle-

sat, především z důvodu strmého růstu ceny zemního plynu a k rostoucí závislosti na dodáv-
kách z politicky nestabilních regionů (vč. Ruska). Rozvoj plynofikace v posledním období 
stagnuje, i když má význam především v odbourávání podílu lokálních topenišť, jež se nega-
tivně podílí na kvalitě ovzduší v obcích, zejména v zimním období. 

• Nedořešené zásobování vodou v některých obcích. Vodovod chybí v obcích Chválenice a Ne-
zbavětice. 

• Chybějící ČOV u některých obcí – Chválenice, Lhůta, Mokrouše, Nezbavětice a Nezvěstice. 
 
5.1.2 Omezení pro rozvoj území a ohrožení v území 
 
Uvádíme výčet jevů, které působí svojí existencí jako možné ohrožení v území především ve vztahu k 
jeho dalšímu možnému využití, např. ohrožení území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. 
Uvedeny jsou také jevy, které mohou být omezující pro další rozvoj obcí. 
 
 

• Sesuvná a poddolovaná území – Poddolované a sesuvné území může představovat omezení 
pro rozvoj obcí, například pro výstavbu. Na území SO ORP Plzeň se nachází vyšší množství 
lokalit , které jsou evidovány jako poddolované a pouze dvě evidované jako sesuvné, a to ploš-
ně malého rozsahu (na území obce Starý Plzenec mimo zastavěné území) (data ÚAP 2010). 
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Podle dotazníkového šetření (2012) se sesuvná území bez dopadu na rozvoj obce nachází v 
území Letkov, Tymákov a Starý Plzenec (drobné sesuvy u bývalé cihelny). Poddolovaná úze-
mí se nachází nejvíce na území obcí Plzeň, Kyšice a Dýšina, v ostatních územích již méně. Na 
území obcí Plzeň, Chrást, Dýšina, Kyšice a Letkov zasahují do bezprostřední blízkosti zástav-
by nebo pod zástavbu. 

 
 

• O rná půda na svažitých pozemcích (sklonitost více jak 7 stupňů) – údaj, který souvisí s po-
tencionálním nebezpečím půdních erozí v intenzivně obdělávaných oblastech. Absolutně nej-
větší množství ploch se svažitou ornou půdou se nachází na území obce Plzeň a to přes 140 
ha. Toto množství činí 3,6 % veškeré orné půdy na území obce. Výskyt sklonitých orných po-
zemků na ostatním území SO ORP Plzeň je podstatně menší. Největší podíl (15 %) sklonité 
orné půdy z celkové orné půdy je na území obce Lhůta. Na území obcí Plzeň a Lhůta by měly 
být identifikovány tyto pozemky a navržena potřebná opatření (možno využít KPÚ), aby se 
zabránilo nebezpečí vzniku zrychleného odtoku vody při přívalové srážce a omezilo nebezpečí 
vzniku lokální povodně. 

 
 

• Zastavěné území v zátopové zóně Q100 – Na území SO ORP Plzeň zasahují záplavové úze-
mí Q100 do území obcí Dýšina, Chrást, Kyšice, Nezvěstice, Plzeň, Starý Plzenec a Šťáhlavy. 
Ve všech jmenovaných obcích zasahuji záplavové území do zastavěného území obce. 

• Aktivní zóna záplavového území je stanovena v obcích Dýšina, Chrást, Kyšice, Nezvěstice a 
Plzeň. 

 
 

• Nízká ekologická stabilita území – V rámci ORP má nejnižší ekologickou stabilitu obec 
Chválenice (KES = 0,39), následuje obec Nezvěstice. Především v těchto obcích umísťovat 
záměry mimo ekologicky nejstabilnější plochy, zajistit ochranu VKP, lesních porostů a rozvoj 
ÚSES. Využit ÚP a KPÚ k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území. 
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5.2 TABULKY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD PO OBCÍCH 
 
Následující tabulky jednotlivých obcí uvádějí problémy k řešení v ÚPD za celé jejich území strukturo-
vané v souladu s požadavky. Pozorný čtenář ale rychle zjistí, jak je problematické dávat do jedné 
struktury problémy a střety v území z čerstvě zpracovaných podkladových dat ÚAP generované GIS 
společně s problémy zjištěnými vlastním zpracováním témat RURU (tedy problémy také částečně 
generované z podkladových dat ÚAP, ale i dat dalších). Problémy jsou charakterizovány oblastmi, 
kterými se daná kapitola RURÚ zabývá. Největší problém je ve zpracování dotazníků z obcí, kdy po-
měrně důkladně strukturovaný dotazník byl vyplněn pracovníky obcí (starosta, místostarosta nebo jimi 
pověřená osoba) a zde se tedy jedná vždy o částečně subjektivní problémy vycházející z osobních 
znalostí a informací dané osoby. 
 
Jednoznačná provázanost mezi těmito tabulkami problémů po obcích daného SO ORP je dána vze-
stupným číslováním problémů v rámci nejen ORP, ale i v rámci jednotlivých obcí v abecedním pořád-
ku, s t ím, že např. urbanistické závady jsou vzestupně číslovány. Stejný postup je uplatněn i v číslová-
ní dopravních a hygienických závad, stejně jako ohrožení, střetů.  
 
Problémy zobrazené ve výkresu a uvedené dále v tabulkách jsou členěny na: 
 

• problémy vyplývající z rozboru udržitelného rozvoje území (ozn. Px),  
• závady území v členění na hygienické (ZHx), environmentálního charakteru (ZEx), dopravní 

(ZDx), technické infrastruktury (ZTx) a urbanistické (ZUx)  
• ohrožení území (ozn. Ox) 
• územní střety mezi záměry a limity využití území (ozn. SZx) 
• územní střety mezi záměry (ozn. Zx).  

 
V případě dalších problémů zjištěných z vlastního rozboru (všechny typy problémů včetně jiných se 
tyto nečíslují, protože mnohdy nemají jednoznačné bodové průměty do území. Často jsou tyto „jiné 
problémy“ také neřešitelné nástroji územního plánování.  
 
V kolonce „Téma v RURÚ“ je uvedeno číslo tématu v rámci kterého byly tyto problémy identifiková-
ny. Stejné nebo obdobné problémy mohly být identifikovány v některých překrývajících se tématech, 
proto jsou uvedeny čísla těchto témat.  
 
Kolonka „Úroveň problematiky“ je dělena na místní (M), nadmístní (N) a celorepublikovou, která se 
ale v obcích SO ORP Plzeň nenachází. Z úrovně řešené problematiky současně vyplývá její řešitelnost 
v ÚPD (zde v ÚP, ZÚR a PÚR). 
 
„Původ problému“ je rozdělen podle jejich charakteru na vyplývající z podkladových dat ÚAP, z do-
tazníku nebo z dalších zjištění v rámci RURÚ). 
 
„Doba trvání“  problému je sice často nevyplněna, ale tam, kde je, byla snaha o jeho časové zařazení k 
prvnímu zpracování ÚAP-RURÚ v roce 2008 nebo k jejich první aktualizaci v roce 2010. Jako nové 
jsou zařazeny problémy, které se vyskytly, nebo byly poprvé uvedeny v ÚAP-RURÚ v roce 2012. Je 
pochopitelné, že pokud je uveden problém, že obec nemá vodovod a doba trvání není uvedena, jedná 
se o problém, kde není ani potřeba/smysl vznik daného problému datovat. 
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Poznámka č. 1: vzhledem k potřebě mít problémy celé obce na jedné straně, byla tabulka vykopírová-
na z podkladového XLS souboru bez možnosti ji v prostředí DOC souboru dále upravovat. V případě, 
že by se chtělo provést doplnění nebo jiný zásah v těchto tabulkách, je nezbytné to provést vždy v tom-
to XLS souboru a následně danou tabulku opět nakopírovat do tohoto dokumentu.  
 
Poznámka č. 2: je otázkou, jestli tato verze uvedených problémů pro každou jednotlivou obec bude to 
„pravé ořechové“ pro pracovníky ORP při zadání územních plánů obcí tak, jak předpokládá vyžado-
vaná metodika MMR. 
 
Poznámka č. 3: Střety a problémy generované GIS jsou v tabulkách vyznačeny barevně, problémy 
zjištěné a definované v RURU nejsou barevně vyznačeny 
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Dýšina 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx 10 existence brownfie lds 
(Plnírna propan butanu, 
A rmaturka Dýšina, 
P růmyslová zóna na jižní 
straně obce)

M ÚP dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ ZDx 6 nehodový úsek - 
křižovatka komunikací od 
Červeného Hrádku a 
Zábělé

M ÚP dotazník

HYGIENICKÉ ZH02 objekty nebo zařízení 
zařazené do skupiny A 
nebo B s umístěnými  
nebezpečnými  lá tkami

ZÚR, ÚP data ÚAP

ZHx 2 nevyhovující stav 
povrchových a podzemích 
vod z hlediska 
koncentrací dusičnanů

M Plán oblasti  povodí 
Berounky

nový

ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod 

M HE IS VÚV T.G.M přetrvávající

ZHx 3 znečištění ovzduší z 
lokálních topenišť

M ZÚR, ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 stará ekolog ická zátěž - 
P lnírna propan butanu, 
A rmaturka Dýšina

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 negativní vl iv dopravy jako 
zdro je hluku (si lnice II/180, 
trať ČD)

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 zdro j hluku z výroby M ÚP dotazník přetrvávající
ZHx 6, 8 nedostatečná kapaci ta  

ČOV
M ÚP dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 1 zástavba na 
poddolovaném území

M ÚP data ÚAP přetrvávající

Ox 2 stávající nebo navrhovaná 
zástavba v záplavovém 
území, v aktivní zóně 
záplavového území

M ÚP data ÚAP přetrvávající

Ox 8 bezpečnostní ohrožení ze 
strany p lnírny propan 
butanu

N ZÚR, ÚP dotazník nový

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZLx

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 omezené možnosti pro 
sport a kulturu

M ÚP dotazník přetrvávající

P x 8 vysoký podíl domů 
vystavených před 2. 
světovou vá lkou

M RURÚ přetrvávající

P x 10 bezpečností zóny Plnírny 
propan butanu bránící 
rozvoji  podnikání

N ZÚR, ÚP dotazník přetrvávající
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Chrást 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx 10 existence brownfie lds 
(bývalá skládka Na 
Závrtku)

M ÚP dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ ZD01 úrovňové křížení silnice se 
železnicí ÚP

data ÚAP

ZD02 úrovňové křížení silnice se 
železnicí ÚP

data ÚAP

ZDx 6 špatný stav místních 
komunikací

M dotazník

HYGIENICKÉ ZH26 skládka ÚP data ÚAP
ZHx 2 nevyhovující stav 

povrchových a podzemích 
vod z hlediska 
koncentrací dusičnanů

M Plán oblasti  povodí 
Berounky

nový

ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod

M HE IS VÚV T.G.M. přetrvávající

ZHx 3 překročení imisních limi tů 
pro polycyklické 
aromatické uhlovodíky

N data ÚAP přetrvávající

ZHx 3 stará ekolog ická zátěž - 
bývalá skládka Na Závrtku

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 negativní vl iv dopravy jako 
zdro je hluku

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 6 zastara lá kanalizace M ÚP dotazník
ZHx 6 nutnost dostavby 

vodovodu – místní část 
Dolní Chrást

M ÚP dotazník

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox zastavitelné p lochy v 
poddolovaném území 
(1 ,19 ha) ÚP

data ÚAP

Ox 1 zástavba na 
poddolovaném území

M ÚP data ÚAP přetrvávající

Ox 2 stávající nebo navrhovaná 
zástavba v záplavovém 
území, v aktivní zóně 
záplavového území

M ÚP data ÚAP přetrvávající

Ox 5 významnější úbytky 
půdního fondu v 
posledních letech

M ÚP data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZLx

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7,9 nedostatečná kapaci ta  
MŠ

M dotazník přetrvávající

P x 8 Obec nevlastní stavební 
pozemky.

M dotazník přetrvávající

P x 8 nizký přírůstek trva le 
obydlených bytů

M RURÚ nový

P x 8 velmi  nízká výstavba 
nových bytů

M RURÚ nový
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Chválenice 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx

DOPRAVNÍ ZDx 6 průtah si lnice I/20 obcí –  
výstavba obchvatu 
zrušena pro vysokou 
finanční náročnost

R RURÚ, dotazník

ZDx 6 slabá nabídka veřejné 
dopravy o víkendech

M, N RURÚ, dotazník

ZDx 6 neexistuje spojení 
veře jnou dopravou do 
pověřené obce

M, N RURÚ, dotazník

HYGIENICKÉ ZHx 2 nevyhovující stav 
povrchových a podzemích 
vod z hlediska 
koncentrací dusičnanů

M Plán oblasti  povodí 
Berounky

nový

ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod

M HE IS VÚV T.G.M. přetrvávající

ZHx 2 možné narušení 
ohranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP DIBAVOD 2012 nový

ZHx 2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní vody

M HE IS VÚV T.G.M. nový

ZHx 3 znečištění ovzduší z 
lokálních topenišť

M ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 negativní vl iv dopravy jako 
zdro je hluku

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 6, 8 potřeba vybudování 
sp laškové kanalizace a 
ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

ZHx 6 chybí dostavba vodovodu M ÚP RURÚ

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 4 nízký koeficient 
ekologické stab ili ty - málo 
eklog icky sabilních p loch

N data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZLx si lnice I/20 návrh - silnice 
procházej ící prvkem ZPF 
(I. a  II. třídy ochrany) (0,75 
km) ÚP

data ÚAP

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 8 nedostatek veřejné zeleně M ÚP dotazník přetrvávajíc í

P x 8 re lativně vysoký podíl 
neobydlených domů

M RURÚ nový

P x 8, 10 v územním plánu nejsou 
vyčleněny plochy pro 
podnikání

M ÚP dotazník přetrvávající
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Kyšice 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx

DOPRAVNÍ ZDx 6 přetížení si lniční nákladní 
dopravou

N ÚP dotazník

ZDx 6 stav si lnice II/180 vyžaduje 
rekonstrukci

N dotazník

ZDx 6 ve výhledu nutno zbudovat 
obchvat

N ZÚR, ÚP dotazník

HYGIENICKÉ ZHx 2 nevyhovující stav 
povrchových a podzemích 
vod z hlediska 
koncentrací dusičnanů

M Plán oblasti  povodí 
Berounky

nový

ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod

M HE IS VÚV T.G.M. přetrvávající

ZHx 2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní vody

M HE IS VÚV T.G.M. nový

ZHx 3 negativní vl iv dopravy jako 
zdro je hluku

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 6, 8 nedostatečná kapaci ta  
ČOV

M ÚP dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 1 zástavba na 
poddolovaném území.

M ÚP data ÚAP přetrvávající

Ox 1 zástavba na chráněném 
ložiskovém území.

N ÚP data ÚAP přetrvávající

Ox 2 stávající nebo navrhovaná 
zástavba v záplavovém 
území, v aktivní zóně 
záplavového území

M ÚP data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZLx

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 nedostatečná kapactia  
MŠ

M dotazník přetrvávající

P x 8 Obec je  omezená svou 
polohou u přivaděče na 
dálnici, drážního koridoru 
a dobývacího prostoru.

N dotazník přetrvávající

P x 8 re lativně nízká výstavba 
nových bytů

M RURÚ nový

KRAJ PLZEŇSKÝ - ORP Plzeň - Obec Kyšice

 
 



EKOTOXA s.r.o.                                    Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2014 – 3. aktualizace 
 

179 
 

Letkov 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx 6 velký zábor orné půdy 
způsobený provozem 
FVE

M RURÚ

ZUx 10 existence brownfie lds 
(odkal iště PT, a.s.)

M ÚP dotazník přetrvávající

ÚP

DOPRAVNÍ ZDx 6, 8 Chybí chodníky. M dotazník přetrvávající
ZDx 6 špatná poloha stanice 

veře jné dopravy
M ÚP dotazník

ZDx 6 nehodové místo - 
křižovatka II/180 a 
III/18019

N dotazník

ZDx 6 nehodové místo - úzká 
komunikace s množstvím 
výjezdů v Zátiší (směr 
K yšice)

M dotazník

ZDx 6 Neexistuje spojení 
veře jnou dopravou do 
pověřené obce.

N ZÚR, ÚP RURÚ

ZDx 6, 8 absence cyklostezky 
mimo frekventované 
pozemní komunikace

M, N ÚP dotazník přetrvávající

ZDx 7,9 chybějící cyklostezka 
podél Božkovského 
potoka

M ÚP dotazník přetrvávající

HYGIENICKÉ ZHx 2 možné narušení vodního 
zdro je či ohranného 
pásma vodního zdroje

M data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

nový

ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod

M HE IS VÚV T.G.M. přetrvávající

ZHx 2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní vody

M ÚP HE IS VÚV T.G.M. nový

ZHx 3 znečištění ovzduší z 
lokálních topenišť

M ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 prašnost z odkaliště 
P lzeňské tep lárenské, 
a .s.

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 stará ekolog ická zátěž - 
odkaliště Plzeňské 
tep lárenské, a.s.

ÚP

ZHx 3 negativní vl iv dopravy jako 
zdro je hluku

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 6 B lízká dálnice D5 je 
zdro jem hluku a znečištění 
ovzduší.

R ÚP dotazník

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 1 zástavba na 
poddolovaném území.

M ÚP data ÚAP přetrvávající

Ox 5 významnější úbytky 
půdního fondu v 
posledních letech

M ÚP data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZLx

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x
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Lhůta 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx 10 existence brownfie lds 
(areál bývalého JZD)

M ÚP dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ ZDx 6 Neexistuje nabídka 
veře jné dopravy o 
víkendech.

N RURÚ

ZDx 6 Neexistuje spojení 
veře jnou dopravou do 
pověřené obce.

N RURÚ

HYGIENICKÉ ZHx 2 možné narušení vodního 
zdro je či ohranného 
pásma vodního zdroje

M ÚP data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

nový

ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod

M HE IS VÚV T.G.M. přetrvávající

ZHx 2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní vody

M HE IS VÚV T.G.M. nový

ZHx 3 znečištění ovzduší z 
lokálních topenišť

M ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 stará ekolog ická zátěž - 
areál  bývalého JZD

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 negativní vl iv dopravy jako 
zdro je hluku

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 6, 8 chybějící ČOV M ÚP dotazník, RURÚ přetrvávající

ZHx 6 potřeba dostavět 
kanalizaci

M ÚP dotazník

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZLx

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 nevyhovující povrch 
házenkářského hřiště

M dotazník přetrvávající

P x 7, 9 chybějící zdravotnické a 
ško lní zařízení

M ÚP dotazník přetrvávající

P x 8 velmi  vysoký podíl 
neobydlených domů

M RURÚ nový

P x 8 nadpoloviční podíl 
zastara lého domovního 
fondu

M RURÚ nový

P x 8 Obec nevlastní pozemky 
pro výstavbu domů.

M dotazník přetrvávající

P x 8 velmi  nízká výstavba 
nových bytů

M RURÚ nový

P x 10 Obec nevlastní pozemky, 
jež jsou určené jako 
průmyslová zóna (vše 
vlastní soukromé 
subjekty).

N dotazník přetrvávající
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Losiná 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx 7, 9 nevyužitá budova bývalé 
ško ly (v soukromém 
vlastnictv)

M dotazník přetrvávající

ZUx 10 existence brownfie lds 
(bývalý kravín ZD)

M ÚP dotazník přetrvávající

DOPRAVNÍ ZDx 6 průtah si lnice I/20 obcí R PÚR, ZÚR,  ÚP RURÚ, dotazník
ZDx 6 nehodová místa na I/20: 

K řižovatky s I/19 a 
III/18025

R ZÚR, ÚP dotazník

ZDx 6 slabá nabídka veřejné 
dopravy o víkendech

N RURÚ

ZDx 6 Neexistuje spojení 
veře jnou dopravou do 
pověřené obce.

N RURÚ

HYGIENICKÉ ZH14 skládka ÚP data ÚAP
ZHx 2 možné narušení 

ohranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP DIBAVOD 2012 nový

ZHx 2 nevyhovující stav 
povrchových a podzemích 
vod z hlediska 
koncentrací dusičnanů

M Plán oblasti  povodí 
Berounky

nový

ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod

M HE IS VÚV T.G.M. přetrvávající

ZHx 2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní vody

M HE IS VÚV T.G.M. nový

ZHx 3 znečištění ovzduší a hluk 
ze silnice I/20

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 stará ekolog ická zátěž - 
bývalý kravín

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 zdro j hluku z výroby 
(drcení kamene)

M ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 vysoká kategorie  
radonového indexu 

N RURÚ přetrvávající

ZHx 6, 8 potřeba vlastního zdroje 
p itné vody

M ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 8 potřeba zvýšit kapacitu 
ČOV

M ÚP dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 2 Chybí vlastní zdroj pitné 
vody.

M ÚP dotazník nový

Ox 5 významnější úbytky 
půdního fondu v 
posledních letech

M ÚP data ÚAP přetrvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZLx si lnice I/20 návrh - silnice 
procházej ící prvkem ZPF 
(I. a  II. třídy ochrany) (2,43 
km) ZÚR,  ÚP

data ÚAP

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 výstavba zázemí pro 
společenské akce 
v prostou koupaliště

M ÚP dotazník přetrvávající

P x 7, 9 chybějící občanská 
vybavenost v nově vzniklé 
zástavbě

M ÚP dotazník přetrvávající

P x 8 příliš velká výstavba M ÚP dotazník nový
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Mokrouše 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx

DOPRAVNÍ ZDx 6 chybějící chodníky M dotazník
ZDx 6 Neexistuje nabídka 

veře jné dopravy o 
víkendech.

N RURÚ

ZDx 6 Neexistuje spojení 
veře jnou dopravou do 
pověřené obce.

N RURÚ

HYGIENICKÉ ZHx 2 možné narušení vodního 
zdro je či ochranného 
pásma vodního zdroje

M ÚP data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

nový

ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod

M HE IS VÚV T.G.M. přetrvávající

ZHx 2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní vody

M ÚP HE IS VÚV T.G.M. nový

ZHx 3 negativní vl iv dopravy jako 
zdro je hluku

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 6 nutná modernizace 
technické infrastruktury

M ÚP dotazník

ZHx 6 Chybí ČOV. M ÚP RURÚ
ZHx 8 Obec nemá sp laškovou 

kanalizaci.
M ÚP dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 2 nízká retenční schopnost 
kra jiny

M ÚP dotazník nový

Ox 5 možnost intenzivní 
urbanizace

N ÚP dotazník nový

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZLx

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 omezené možnosti pro 
sport a kulturu

M ÚP dotazník přetrvávající

P x 8 nedostatek veřejné zeleně M ÚP dotazník přetrvávajíc í

P x 8 nutnost zamezení 
možných negativních 
projevů suburbanizace 
(požadavek na ÚP)

M ÚP dotazník nový

P x 10 nedostatek pracovních 
příležitostí

N dotazník přetrvávající
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Nezbavětice  
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx

DOPRAVNÍ ZDx 6 nepřehledné křižovatky na 
si lnici I/19 s místními  
komunikacemi

R dotazník

ZDx 6 nebezpečná křižovatka 
si lnic I/19 a I/20 – není 
odbočovací pruh

R dotazník

ZDx 6 Neexistuje nabídka 
veře jné dopravy o 
víkendech.

N RURÚ

ZDx 6 Neexistuje spojení 
veře jnou dopravou do 
pověřené obce.

N RURÚ

HYGIENICKÉ ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod

M HE IS VÚV T.G.M. přetrvávající

ZHx 2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní vody

M HE IS VÚV T.G.M. nový

ZHx 3 negativní vl iv dopravy jako 
zdro je hluku

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 6 Chybí ČOV. M ÚP RURÚ
ZHx 6, 8 Chybí vodovod. M ÚP RURÚ, dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZLx si lnice I/19 návrh - silnice 
procházej ící prvkem ZPF 
(I. a  II. třídy ochrany) (0,26 
km) ZÚR,  ÚP

data ÚAP

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 rekonstrukce sportoviště  
a  výstavba malého hřiště

M dotazník přetrvávající

P x 7, 9 nedostatečná kapaci ta  
ško l

M dotazník přetrvávající

P x 8 vysoký podíl 
neobydlených domů 

M RURÚ nový

P x 8 malý zájem o nabízené 
parcely

N dotazník nový
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Nezvěstice  
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx

DOPRAVNÍ ZDx 6 průtah si lnice I/19 centrem 
obce

R ZÚR, ÚP RURÚ

ZDx 6 nedostatečná podjezdná 
šířka na I/19 pod 
viaduktem železnice

R ÚP dotazník

ZDx 8 nevyhovující obchvat obce 
(I/19)

N ÚP dotazník přetrvávající

ÚP
HYGIENICKÉ ZHx 2 možné narušení 

ohranného pásma 
vodního zdroje

M DIBAVOD 2012 nový

ZHx 2 nevyhovující stav 
povrchových a podzemích 
vod z hlediska 
koncentrací dusičnanů

M Plán oblasti  povodí 
Berounky

nový

ZHx 2 nevyhovující celkový stav 
povrchových vod

M HE IS VÚV T.G.M. přetrvávající

ZHx 2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní vody

M ÚP HE IS VÚV T.G.M. nový

ZHx 3 znečištění ovzduší z 
lokálních topenišť

M ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 3 negativní vl iv dopravy jako 
zdro je hluku (průtah obcí 
I/19)

N ÚP dotazník přetrvávající

ZHx 6 výstavba centrální ČOV M ÚP PRVK, dotazník
ZHx 6, 8 nevyhovující kanalizační 

síť - nutná rekonstrukce
M ÚP PRVK, dotazník přetrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 2 stávající nebo navrhovaná 
zástavba v záplavovém 
území, v aktivní zóně 
záplavového území

M ÚP data ÚAP přetrvávající

Ox 5 plánovaný obchvat u obce 
Nezvěstice, možnost 
úbytku zemědělské půdy v 
1 . nebo 2. třídě ochrany

N ZÚR, ÚP dotazník nový

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S LIMITY

S ZL02 střet si lnice I/19 (v návrhu) 
a  přírodního parku 
K ornatický potok

ZÚR,  ÚP data ÚAP

S ZL03 střet si lnice I/19 (v 
rezervě) a přírodního 
parku Kornatický potok

ZÚR,  ÚP data ÚAP

S ZLx si lnice I/19 návrh - silnice 
procházej ící prvkem ZPF 
(I. a  II. třídy ochrany) (1,39 
km)

ZÚR,  ÚP data ÚAP

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 nedostatečné kapaci ty 
MŠ a ZŠ

M dotazník přetrvávající

P x 8 nízký počet dokončených 
bytů (pomalý přírůstek)

M RURÚ nový
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Plzeň  
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZU01 plochy k obnově nebo data ÚAP

ZU02 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU03 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU04 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU05 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU06 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU07 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU08 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU09 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU10 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU11 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU12 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU13 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU14 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZU15 plochy k obnově nebo 
opětovnému použi tí 
(brownfields)

data ÚAP

ZUx 6 velký zábor orné půdy 
způsobený provozem 
FVE

M RURÚ

DOPRAVNÍ ZD03 úrovňové křížení silnice se 
železnicí

data ÚAP

ZD05 úrovňové křížení silnice se 
železnicí

data ÚAP

ZDx 6 dostavba cykl istických 
komunikací

M RURÚ

ZDx 6 vysoká intenzita dopravy 
na páteřních 
komunikacích

R, N RURÚ

KRAJ PLZEŇSKÝ - ORP Plzeň - Obec Plz eň
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Plzeň – pokračování 1 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 

ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

KRAJ PLZEŇSKÝ - ORP Plzeň - Obec Plz eň

 
HYGIENIC KÉ ZH01 sp alo vna d ata Ú AP

ZH03 o bje kty ne bo za říze ní 

zařa ze né do skupiny A 
ne bo  B s umístěnými  

ne be zp ečnými  lá tka mi

d ata Ú AP

ZH04 o bje kty ne bo za říze ní 

zařa ze né do skupiny A 
ne bo  B s umístěnými  

ne be zp ečnými  lá tka mi

d ata Ú AP

ZH05 o bje kty ne bo za říze ní 

zařa ze né do skupiny A 
ne bo  B s umístěnými  

ne be zp ečnými  lá tka mi

d ata Ú AP

ZH06 o bje kty ne bo za říze ní 

zařa ze né do skupiny A 
ne bo  B s umístěnými  

ne be zp ečnými  lá tka mi

d ata Ú AP

ZH07 o bje kty ne bo za říze ní 
zařa ze né do skupiny A 

ne bo  B s umístěnými  
ne be zp ečnými  lá tka mi

d ata Ú AP

ZH08 o bje kty ne bo za říze ní 
zařa ze né do skupiny A 

ne bo  B s umístěnými  
ne be zp ečnými  lá tka mi

d ata Ú AP

ZH09 o bje kty ne bo za říze ní 
zařa ze né do skupiny A 

ne bo  B s umístěnými  
ne be zp ečnými  lá tka mi

d ata Ú AP

ZH10 o bje kty ne bo za říze ní 
zařa ze né do skupiny A 

ne bo  B s umístěnými  
ne be zp ečnými  lá tka mi

d ata Ú AP

ZH11 o bje kty ne bo za říze ní 
zařa ze né do skupiny A 

ne bo  B s umístěnými  
ne be zp ečnými  lá tka mi

d ata Ú AP

ZH13 skládka d ata Ú AP
ZH15 skládka d ata Ú AP

ZH16 skládka d ata Ú AP
ZH17 skládka d ata Ú AP

ZH18 skládka d ata Ú AP
ZH19 skládka d ata Ú AP

ZH20 skládka d ata Ú AP
ZH21 skládka d ata Ú AP

ZH22 skládka d ata Ú AP
ZH23 skládka d ata Ú AP

ZH24 skládka d ata Ú AP
ZH25 skládka d ata Ú AP

ZHx 2 mo žné  na ruše ní vod ního 
zdro je či ohranné ho 
p ásma vodního  zdroje

M d ata Ú AP, 
D IBAVOD 201 2

nový

ZHx 2 ne vyhovující sta v 
p ovrchových a pod ze mích 

vod  z hledi ska 
ko ncentrací d usična nů

M Plán o bla sti  po vo dí 
Be rounky

nový

ZHx 2 ne vyhovující celko vý stav 

p ovrchových a 
p od ze mních vod

M HE IS VÚ V T.G.M. pře trvávající

ZHx 2 ne do sažení d ob ré ho 
stavu p ro pod ze mní vody

M HE IS VÚ V T.G.M. nový

ZHx 3 D op rava p odé l hl avních 
d op ra vních ta hů (I/20 , I/2 6, 

I/27 ) způso buje v blízko sti  
hustěji  o sídle ných loka lit 

zneči ště ní o vzduší a 
hlukové zneči ště ní.

N RU RÚ pře trvávající

ZHx 3 p řekroče ní imisních limi tů 

p ro polycyklické  
a romatické  uhlo vo díky

N d ata Ú AP pře trvávající

ZHx 3 řa da loka lit uvád ěna jako  
stará  eko log ická zátě ž

M RU RÚ pře trvávající

ZHx 6 jediný zdroj pi tné vody, 
ne stá lá kva lita

N ,M RU RÚ, do tazník (o d 
ji ných ob cí 

p řipo jených na  
vod ovod)
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Plzeň – pokračování 2 
 
KRAJ PLZEŇSKÝ - ORP Plzeň - Obec Plz eň

 
OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ
NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox zastavitelné  p lochy v 

p od dolo va ném území - 
B olevec-Se nec (3 ,6 9 ha)

d ata Ú AP

Ox zastavitelné  p lochy v 
p od dolo va ném území - 

D olní Vlkýš-Maleši ce 
(1 1,58 ha)

d ata Ú AP

Ox zastavitelné  p lochy v 
p od dolo va ném území - 

L íně-Sulko v (9,58 ha)

d ata Ú AP

Ox zastavitelné  p lochy v 

p od dolo va ném území - 
P lze ň-Černi ce (0 ,8 1 ha)

d ata Ú AP

Ox zastavitelné  p lochy v 
p od dolo va ném území - 

V ejprni ce (24,72 ha)

d ata Ú AP

Ox zastavitelné  p lochy v 

záp lavovém úze mí Q100  
(2 9,70 ha)

d ata Ú AP

Ox 1 zástavba  na 
p od dolo va ném území

M d ata Ú AP pře trvávající

Ox 2 stávající ne bo navrhovaná 
zástavba  v záp lavovém 

území, v akti vní zóně 
záp lavového  území

M d ata Ú AP pře trvávající

Ox 2 o rná půda  ohro že ná erozí M d ata Ú AP pře trvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

S Z01 střet žele zni ce VRT (v 

re ze rvě ) a za sta vi te lné 
p lochy

d ata Ú AP

STŘETY ZÁMĚRŮ 

S L IMITY

S ZL0 1 střet žele zni ce VRT (v 

re ze rvě ) a přírod ního 
p arku Horní B erounka

d ata Ú AP

S ZLx si lni ce I/20  ná vrh - sil nice 
p rocházej ící p rvkem ZPF 

(I. a  II. třídy ochrany) 
(1 5,45 km)

d ata Ú AP

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 3 mo žný ne souhla s ob yvatel 

s výstavbou za říze ní na  
e nerge ti cké využi tí 

o dp adu v Cho tíko vě

N inte rnet pře trvávající

P x 7, 9 p říprava na Evro pské 
mě sto  kultury 201 5

M, R inte rnet nový o d 2 01 1

P x 8 nízký p řírůstek trvale  
o bydle ných bytů

N RU RÚ nový

P x 8 re lativně starý d omovní 
fond

N RU RÚ pře trvávající

P x 8 vysoký a bsolutní p oče t 
ne ob yd lených bytů

M RU RÚ nový
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Starý Plzenec 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 

nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx 10 e xi ste nce brownfie lds 

(b ývalé  JZD - Here jkova 
ul ., bývalé  uhelné  skla dy - 

N epo mucká ul.)

M ÚP d otazník pře trvávající

DOPRAVNÍ ZD0 6 úro vňo vé  křížení silni ce se 
železnicí ÚP

d ata Ú AP

ZDx 6, 7, 9 C hybí cyklo stezky. M d otazník pře trvávající
ZDx 6 ne be zp ečná křižovatka 

Žižkova – Ště novická – 
B ezručo va  : šp atná  

ko nfi gurace

N d otazník

ZDx 6 kři žo va tka  Smetano va  –  

Š kolní (Sedle c) - vysoká  
rychlost a uto mo bi lů 

(p růjezd kamio nů do  
sp ol.Katalo g-servis), 

ne respe kto vá ní p ře dno sti  
v jízd ě ve  směru od 

S edlce

M d otazník

ZDx 6 V ětšina místních 

ko munika cí je  
v nezpevněné m po vrchu, 

chybí chod níky.

M d otazník

ZDx 6, 8 ne do statek parko va cích 

míst ve městě (v ce ntrá lní 
čá sti , v oko lí 

hi sto r.p amátek)

M ÚP d otazník pře trvávající

HYGIENIC KÉ ZH12 o bje kty ne bo za říze ní 
zařa ze né do skupiny A 

ne bo  B s umístěnými  
ne be zp ečnými  lá tka mi ZÚR,  ÚP

d ata Ú AP

ZHx 2 mo žné  na ruše ní vod ního 
zdro je či ohranné ho 

p ásma vodního  zdroje

M ÚP d ata Ú AP, 
D IBAVOD 201 2

nový

ZHx 2 ne vyhovující sta v 

p ovrchových a pod ze mích 
vod  z hledi ska 

ko ncentrací d usična nů

M Plán o bla sti  po vo dí 

Be rounky

nový

ZHx 2 ne vyhovující celko vý stav 
p ovrchových vo d

M HE IS VÚ V T.G.M. pře trvávající

ZHx 2 ne do sažení d ob ré ho 
stavu p ro pod ze mní vody

M HE IS VÚ V T.G.M. nový

ZHx 3 p řekroče ní imisních limi tů 
p ro polycyklické  

a romatické  uhlo vo díky

N d ata Ú AP pře trvávající

ZHx 3 staré  eko log ické zátě že  - 

B ývalé  JZD –  He rejko va  
ul ., bývalé  uhelné  skla dy –  

N epo mucká ul.

M ÚP d otazník pře trvávající

ZHx 3 ne ga ti vní vl iv do pravy 

(hluk z bl ízké  dá lnice , 
železnice a průjezd 

ka mió nů centrem mě sta ) 
j ako zd roje  hluku

N ÚP d otazník pře trvávající

ZHx 6 zneči ště né ovzd uší 
z dálni ce D5

R d otazník

ZHx 6 hluk ze že leznice R ÚP d otazník
ZHx 6 chybí rozšíření ČOV, 

ro zšíře ní vod ovodní a 
ka nali za ční sítě

M ÚP d otazník

KRAJ PLZEŇSKÝ - ORP Plzeň - Obec Starý Plzenec
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Starý Plzenec- pokračování 
 
KRAJ PLZEŇSKÝ - ORP Plzeň - Obec Starý Plzenec

 
OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ
NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 

PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 2 stávající ne bo navrhovaná 

zástavba  v záp lavovém 
území

M ÚP d ata Ú AP pře trvávající

Ox 2 o rná půda  ohro že ná erozí M ÚP d ata Ú AP nový

Ox 5 význa mnější úbytky 
p ůdního  fondu v 

p osle dních letech

M ÚP d ata Ú AP pře trvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 

ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 

S L IMITY

S ZLx si lni ce I/20  ná vrh - sil nice 

p rocházej ící p rvkem ZPF 
(I. a  II. třídy ochrany) (0,05  
km) PÚR, ZÚR,  ÚP

d ata Ú AP

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 chybě jící sportovní ha la či 

více účelové hřiště, 

M ÚP d otazník pře trvávající

P x 7, 9 šp atný sta v lid ového 

d omu, 

M d otazník pře trvávající

P x 7, 9 p otřeba  no vého  d omu s 

p ečo va tel sko u službo u

M ÚP d otazník pře trvávající

P x 7, 9 ne do statečná  kap aci ta  

MŠ

M d otazník pře trvávající

P x 8 ne do statek cyklo ste ze k a  

i nfra struktury p ro 
volnočaso vé  aktivi ty

M ÚP d otazník pře trvávající

P x 8 ne uspo koji vý stav 
techni cké infra struktury 

p ro ro zvoj  bylde ní

M ÚP d otazník pře trvávající

P x 10 ne do statek vho dných 

p loch pro komerční využití 
v ma jetku města

N d otazník pře trvávající
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Šťáhlavy 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx

DOPRAVNÍ ZD0 4 úro vňo vé  křížení silni ce se 

železnicí ÚP

d ata Ú AP

ZD0 7 úro vňo vé  křížení silni ce se 

železnicí ÚP

d ata Ú AP

ZD0 8 úro vňo vé  křížení silni ce se 

železnicí ÚP

d ata Ú AP

ZD0 9 úro vňo vé  křížení silni ce se 

železnicí ÚP

d ata Ú AP

ZDx 6 ne hod ové místo - 

kři žo va tka  Na  Zhůři  I/19  

R d otazník

HYGIENIC KÉ ZHx 2 ne vyhovující sta v 
p ovrchových a pod ze mích 

vod  z hledi ska 
ko ncentrací d usična nů

M Plán o bla sti  po vo dí 
Be rounky

nový

ZHx 2 ne vyhovující celko vý stav 

p ovrchových vo d

M HE IS VÚ V T.G.M. pře trvávající

ZHx 2 ne do sažení d ob ré ho 
stavu p ro pod ze mní vody

M HE IS VÚ V T.G.M. nový

ZHx 3 zneči ště ní o vzduší z 
l okálních tope nišť

M ÚP d otazník pře trvávající

ZHx 3 ne ga ti vní vl iv do pravy ja ko 
zdro je hluku

N ÚP d otazník pře trvávající

ZHx 3 zdro j hluku z výrob y 
(či sti čka a suši čka ob ilí)

M ÚP d otazník pře trvávající

ZHx 6 N ení plynofikace . M ÚP RU RÚ
ZHx 6 C hybí dostavba 

ka nali za ce a vod ovod u 
v části  o bce.

M ÚP d otazník

ZHx 8 ne uspo koji vý stav 
techni cké infra struktury 

M ÚP d otazník pře trvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 2 stávající ne bo navrhovaná 

zástavba  v záp lavovém 
území

M ZÚR, Ú P d ata Ú AP pře trvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S L IMITY

S ZL0 4 střet si lnice  I/19 (v návrhu) 
a  p řírodního  p arku 

K ornatický p oto k ZÚR,  ÚP

d ata Ú AP

S ZLx si lni ce I/19  ná vrh - sil nice 

p rocházej ící p rvkem ZPF 
(I. a  II. třídy ochrany) (1,37  

km) ZÚR,  ÚP

d ata Ú AP

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 

nový - 2012)

P x 7, 9 o mezené možnosti pro 
sp ort a kulturu

M ÚP d otazník pře trvávající

KRAJ PLZEŇSKÝ - ORP Plzeň - Obec Šťáhlavy
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Štěnovický Borek 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx

DOPRAVNÍ ZDx 6 slabá  na bídka  veřejné 

d op ra vy o víkend ech

N RU RÚ, do tazník

ZDx 6 N eexistuje spo jení 

veře jnou dop ravou d o 
p ověřené  o bce.

N RU RÚ, do tazník

ZDx 8 C hybí napo jení na 
železnici .

M d otazník pře trvávající

HYGIENIC KÉ ZHx 2 mo žné  na ruše ní 
o hranného  p ásma 

vod ního zd roje

M ÚP D IBAVOD 201 2 nový

ZHx 2 ne vyhovující sta v 

p ovrchových a pod ze mích 
vod  z hledi ska 

ko ncentrací d usična nů

M Plán o bla sti  po vo dí 

Be rounky

nový

ZHx 2 ne vyhovující celko vý stav 
p ovrchových vo d

M HE IS VÚ V T.G.M. pře trvávající

ZHx 2 ne do sažení d ob ré ho 
stavu p ro pod ze mní vody

M HE IS VÚ V T.G.M. nový

ZHx 3 ne ga ti vní vl iv do pravy ja ko 
zdro je hluku

N ÚP d otazník pře trvávající

ZHx 3 zdro j hluku z výrob y M ÚP d otazník pře trvávající
ZHx 3 vysoká katego rie  

ra dono vé ho inde xu 

N RU RÚ pře trvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 

plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 

nový - 2012)

Ox 1 zástavba  na chráně ném 
ložiskovém úze mí

N ÚP d ata Ú AP pře trvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 

ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 
VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 

S L IMITY

S ZLx

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 

ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 re konstrukce  kulturního 
d omu Pola nka

M d otazník pře trvávající

P x 7, 9 ne do statečná  kap aci ta  
ško ly

M d otazník pře trvávající

P x 10 ne do statek nebytových 
p rostor

N d otazník pře trvávající

KRAJ PLZEŇSKÝ - ORP Plzeň - Obec Štěnovický Borek
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Tymákov 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

URBANISTICKÉ ZUx

DOPRAVNÍ ZDx 6 slabá  na bídka  veřejné 

d op ra vy o víkend ech

N RU RÚ

ZDx 6 N eexistuje spo jení 

veře jnou dop ravou d o 
p ověřené  o bce.

N RU RÚ

HYGIENIC KÉ ZHx 2 mo žné  na ruše ní 
o hranného  p ásma 

vod ního zd roje

M ÚP D IBAVOD 201 2 nový

ZHx 2 ne vyhovující celko vý stav 

p ovrchových vo d

M HE IS VÚ V T.G.M. pře trvávající

ZHx 2 ne do sažení d ob ré ho 

stavu p ro pod ze mní vody

M HE IS VÚ V T.G.M. nový

ZHx 8 ne uspo koji vý stav 

techni cké infra struktury 

M ÚP d otazník pře trvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 

ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 

dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

Ox 5 význa mnější úbytky 
p ůdního  fondu v 

p osle dních letech

M ÚP d ata Ú AP pře trvávající

STŘETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 

RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

STŘETY ZÁMĚRŮ 

VZÁJEMNĚ

S Zx

STŘETY ZÁMĚRŮ 
S L IMITY

S ZLx

JINÉ PROBLÉMY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZE V (POPIS) ÚROVEŇ 
PROBLEMATIKY 
(místní - M, nadmístní - 
N, republiková - R)

ŘEŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

PŮVOD (data ÚAP, 
dotazník, problém 
plynoucí ze zjištění 
RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(přetrvávající (od 2008/10, 
nový - 2012)

P x 7, 9 ne do statečná  kap aci ta  

MŠ

M d otazník pře trvávající

P x 8 vysoký p odíl do mů 

p ostavených pře d druhou 
světovou vá lkou 

M RU RÚ pře trvávající

KRAJ PLZEŇSKÝ - ORP Plzeň - Obec Tymákov
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5.3 PŘEHLED A PLATNOST JEDNOTLIVÝCH ÚPD V ORP  PLZEŇ 
 
 

O bec Platné územní plány, regulační plány 
a územní studie 

V současné době pořizované územní plány 
a územní studie 

Dýšina 

Územní plán obce Dýšina, účinný od 16.7.2004 

Změna č. 2 ÚPO Dýšina byla zamítnuta Změna č.1 ÚPO Dýšina, účinná od 28.1.2009 

Územní studie Dýšina – Za Tratí – hotová (zaevi-
dovaná v celostátním registru ÚPD a ÚPO) 

Chrást 

Územní plán Chrást, účinný od  28.12.2007 

Změna č.2 ÚP Chrást, schváleno zadání, zpracovává 
se návrh změny ÚP 

Změna č.1 ÚP Chrást, účinná od 7.6.2010 

Územní studie Chrást – lokalita „U  Atmosu“ , 
schválení možnosti využití ÚS 29.1.2010 
Územní studie Chrást – Benátky II,  schválení 
možnosti využití ÚS 10.3.2011 

Územní studie Chrást – Obytná zóna Pod nádra-
žím, schválena k 17.7.2014 

Chválenice 
Územní plán Chválenice,  účinný od 20.7.2010 Zpráva o uplatňování územního plánu Chválenice 

v období 2010/2014 s pokyny pro návrh změny č. 1 
ÚP Chválenice v rozsahu zadání této změny Územní studie Chválenice – lokalita č. Z2, Z3, Z5 

Kyšice 

Územní plán obce Kyšice, účinný od 1.1.2004 

 

Změna č. 1 ÚPO Kyšice – účinnost k 1. 6. 2010 
Územní studie Kyšice – západ,  schválení mož-
nosti využití ÚS 26.2.2009 
Územní studie Kyšice – východ, schválení mož-
nosti využití ÚS 20.1.2011 
Územní studie Kyšice – jih, schválení možnosti 
využití ÚS 26.7.2012 

Letkov 

Územní plán Letkov, účinný od 23.12.2008 Územní studie Letkov č. 2, probíhá připomínkování 
DO, správců technické a dopravní infrastruktury apod. 

Regulační plán Letkov – V Podlesí, účinný od 
1.7.2000 

Změna č. 1 ÚP Letkov, zadání schváleno při projedná-
vání zprávy o uplatňování ÚP, zpracovává se návrh 

Změna č.1  Regulačního plánu Letkov – V Podle-
sí, účinná od 19.12.2011 
Územní studie Letkov č.1,  schválení možnosti 
využití ÚS 21.9.2010 
Územní studie Letkov č.3,  schválení možnosti 
využití ÚS 20.9.2010 
Územní studie Letkov č.4,  schválení možnosti 
využití ÚS 12.11.2011 
Zpráva o uplatňování ÚP Letkov s pokyny pro 
návrh změny č. 1 v rozsahu zadání této změny 
26.6.2013 

Územní studie Letkov č. 5, schváleno ke 
20.12.2012 

Územní studie Letkov č. 6, schváleno ke 
20.12.2012 

Lhůta Územní plán Lhůta, účinný od 7. 4. 2014  

Losiná Územní plán Losiná, účinný od 22.10.2014  

Mokrouše Územní plán Mokrouše, vydán 23. 9. 2014, 
účinný od 20.10.2014  

Nezbavětice Územní plán Nezbavětice,  účinný od 17.7.2014  

Nezvěstice Územní plán obce Nezvěstice, účinný od 
19.3.1994 

Územní plán Nezvěstice, schváleno zadání ÚP, bude 
zahájeno pořizování návrhu ÚP. V současnosti 
(06/2014) se zpracovává 1. návrh ÚP. 
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O bec Platné územní plány, regulační plány 
a územní studie 

V současné době pořizované územní plány 
a územní studie 

Plzeň 

Územní plán města Plzně, účinný od 1.12.1995 Územní plán P lzeň, schváleno zadání ÚP ZMP, zahá-
jeno zpracování návrhu ÚP 

Cyklus řádných změn vždy po 2 letech 

V prosinci 2012 proběhne schvalování mimořádné 
změny č. 1080 Územního plánu města Plzně 

Poslední cyklus řádných změn 2009 – 2010,  
účinnost od 1.11.2010 
Dále byly pořizovány mimořádné změny územní-
ho plánu 

Starý Plze-
nec 

Územní plán města Starý Plzenec (ÚPO), 
účinný od 17.7.2006 

Územní plán Starý P lzenec – schváleno zadání, probí-
há zpracování návrhu ÚP 

Změna č.I ÚPO starý P lzenec, účinná od 
21.7.2010 
Změna č.II ÚPO Starý P lzenec, účinná od 
21.7.2010 
Změna č.III ÚPO starý P lzenec, účinná od 
20.7.2012 
Územní studie předhradí zříceniny hradu Radyně,  
schválení možnosti využití ÚS 30.7.2012 

Šťáhlavy 

Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavy, účin-
ný od 4.5.1994 

Územní plán Šťáhlavy, obec připravuje návrhy na 
pořízení ÚP podané veřejností pro vyhodnocení poři-
zovatelem 

Změna č.1 ÚPSÚ Šťáhlavy, účinná od 10.3.2003 

Změna č.2 ÚPSÚ Šťáhlavy, účinná od 30.12.2006 

Územní plán obce Šťáhlavice, účinná od 5.2.2004 

Územní plán obce Šťáhlavy – část Šťáhlavice – 
změna č.1, účinná od 9.10.2006 

Územní plán obce Šťáhlavy – část Šťáhlavice – 
změna č.2, účinná od 13.7.2012 

Územní studie Šťáhlavy, lokalita Pod akáty – 
schválena možnost využití ke 12. 5. 2014 

Štěnovický 
Borek 

Územní plán obce Štěnovický Borek, účinný od 
28.5.2003 

Územní plán Štěnovický Borek – 25. 6. 2014 schvále-
no zadání, zpracovává se návrh 

Změna č.1 ÚPO Štěnovický Borek, účinná od 
3.2.2006 
Změna č.2 ÚPO Štěnovický Borek, účinná od 
30.9.2011 

Tymákov 

Územní plán sídelního útvaru Tymákov,  účin-
ný od 2.10.1995 

Územní studie Tymákov – plocha sportu a rekreace v 
jihovýchodní části obce, připomínkování návrhu zadá-
ní ÚS 

Změna č.1 ÚPSÚ Tymákov, účinná od 2.1.2003 

Změna č.2 ÚPSÚ Tymákov, účinná od 16.3.2011 

Územní studie – lokalita č. 01 ÚPSÚ Tymákov,  
schválení možnosti využití ÚS 29.6.2011 
Územní studie – lokalita č. 02 ÚPSÚ Tymákov,  
schválení možnosti využití ÚS 9.5.2011 
Územní studie – lokalita č. 12 ÚPSÚ Tymákov,  
schválení možnosti využití ÚS 9.5.2011 

 

Poznámka: Z výše uvedeného vyplývá, že v současnosti mají všechny obce platný ÚP (nejstarší roku 
1994 Nezvěstice a Šťáhlavy), zadání územních plánů v obcích ORP Plzeň probíhá postupně. 
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6 ZÁVĚR 
 
Byla zpracována požadovaná témata včetně SWOT analýz, které shrnují pro dané území její silné a 
slabé stránky, příležitosti a hrozby.  
 
Součástí vlastních témat je i zpracování problémových oblastí, z nichž některé jsou určeny pro řešení v 
územně plánovací dokumentaci, jiné problémy jsou definovány obecněji. Nově byly v aktualizaci 
RURU tabulkově zpracovány problémy po obcích a jejich číselné propojení s problémovým výkre-
sem. 
 
6.1 HODNOCENÍ METODIKY RURÚ 
 
Hodnocení stavu/vývoje jednotlivých indikátorů a témat vychází z dat různě „starých“. Některá data 
jsou zjišťována a tedy i k dispozici relativně často (s frekvencí i několikrát za rok, např. data o neza-
městnanosti). Jiná data jsou zjišťována a zejména na odborných pracovištích verifikována i s dvoule-
tým zpožděním (imisní data o znečištění atmosféry a následně vyhlašování oblastí se zhoršenou kvali-
tou ovzduší). Další data jsou poměrně konstantní a neměnná (poddolovaná území) nebo se jedná o 
data získaná při speciálních šetřeních ČSÚ (1x/10 let) a získat tato data v novější, aktuální verzi platné 
k danému roku 2014 není v podstatě možné (vyjížďky a dojížďky do škol a zaměstnání). Nebo lze 
získat jen předběžné výsledky SLBD 2014 (např. počty obydlených a neobydlených bytů, druhé byd-
lení…). Pro hodnocení byla použita nejaktuálnější dostupná data pro danou oblast v době zpracování 
daných témat. 
Je logické, že informace v každém písemném materiálu zastarávají (vypracované strategie a koncepce 
daných území) vzhledem k měnícím se podmínkám (zejména ekonomickým – např. nezaměstnanost). 
Navržené, zpracované a vyhodnocené indikátory nemohou a ani se nesnaží popsat komplexně reálný 
stav/vývoj území v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání „vrcholu ledovce“, vybrání těch hlav-
ních oblastí, které charakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilířích udržitelného rozvoje území. Na 
základě (nejen) těchto indikátorů byly v řešených tématech identifikovány především problematické 
oblasti. Použití metodiky indikátorů navíc umožňuje porovnat jednotlivé obce správního obvodu mezi 
sebou a v určitých případech i s hodnotou pro vyšší územní celek. 
Je možno i nadále diskutovat o vhodnosti a případně i účelnosti jednotlivých indikátorů, stejně jako o 
metodě hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území, je však vhodné a nezbytné si uvě-
domit, že se jedná teprve o třetí vyhodnocení RURÚ (druhá úplná aktualizace) a je možno na něj v 
budoucnu navázat buď opětovným vyhodnocením všech již zpracovaných indikátorů, případně indiká-
torů nově navržených (nebo patřičně upravených), které mohou lépe vystihovat potřeby územního 
plánování (např. indikátor sesuvné a poddolované území navržený v roce 2008 (vztažen na plochu celé 
obce) byl v roce 2010 vypuštěn a v roce 2012 byl zpracován a vyhodnocen nový indikátor vztažený na 
zastavěné území obce).  
Tento materiál nemůže nahradit speciální a relativně nákladné strategické a koncepční materiály vy-
pracované pro dané oblasti rozvoje (ať už na úrovni kraje, mikroregionů nebo obcí) a stejně tak nemů-
že nahradit průzkumy a rozbory daného území jednotlivých obcí při zadání a zejména při zpracování 
územních plánů obcí. Je to jen jeden z podkladů pro zadání a vypracování územních plánů obcí. 
 
Předložený dokument naopak přináší celkový pohled na území v širokém spektru jeho specifik a 
vlastností napříč mnoha obory. Snaží se o analýzu a syntézu informací vedoucí k posouzení udr-
žitelného rozvoje daného území a vykreslení průmětu zjištěných jevů a problémů v území do 
procesu územního plánování včetně návrhu námětů pro územní plánování a územní politiku. 
Zařazeny jsou zde také takové jevy a problémy, jejichž sledování a řešení je  v zájmu udržitelné-
ho rozvoje  území a s územním plánováním souvisejí jen sekundárně. 
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