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SEZNAM ZKRATEK: 

 

AOT40 expoziční index ůOT40 pro ozon. Je definován jako součet rozdíl  mezi hodino-

vými koncentracemi vyššími než prahová koncentrace Ř0 μg·m-3 (40 ppb) a hod-

notou Ř0 μg·m-ň, v období Ř-20 hod. SEČ. vypočten z 1h hodnot v období kv ten-

červenec, pr m r za 5 let. 
BPEJ bonitovaná p dn -ekologická jednotka 

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČSÚ Český statistický ú ad 

ČÚZK Český ú ad zem m ičský a katastrální 
DPS d m s pečovatelskou službou 

DV da ová výt žnost 
EKO ekonomický pilí  

ENV environmentální pilí  

EU Evropská unie 

EVL evropsky významná lokalita 

GIS geografický informační systém. 
HEIS VÚV T.G.M. Hydroekologický informační systém Výzkumný ústav vodohospodá ský T.G.M. 
CHKO chrán ná krajinná oblast 
CHLÚ  chrán né 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 zem d lství 
MZCHÚ  maloplošn  zvlášt  chrán ná území 
MŽP Ministerstvo životního prost edí 
NATURA 2000 Soustava chrán ných území a stanovišť evropského významu 

NP národní park 

NR nadregionální 
OKEČ odv tvová klasifikace ekonomických činností 
ORP obec s rozší enou p sobností 
OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PLO p írodní lesní oblast 
PP p írodní památka 

PUPFL pozemky určené k pln ní funkcí lesa 

PÚR Politika územního rozvoje 

Q vydatnost zdroje Ěvodníhoě 
Q100 pr tok p i stoleté vod  

R regionální 
RBC regionální biocentrum 

RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 
SEZ stará ekologická zát ž 

SFŽP Státní fond životního prost edí 
SKO sm sný komunální odpad 

SLDB  Sčítání lidu, dom  a byt   
SO správní obvod 

SO ORP správní obvod obce s rozší enou p sobností 
SOC sociodemografický pilí  
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SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ĚSilné a slabé stránky, p íležitosti a 
ohroženíě 

ÚůP územn  analytické podklady 

ÚP územní plán 

ÚPD územn  plánovací dokumentace 

ÚSES územní systém ekologické stability krajiny 

ÚTP územn  technický podklad 

VKP významný krajinný prvek 

ZPF zem d lský p dní fond 

ZÚR zásady územního rozvoje 

ŽP životní prost edí 
 
 

ZNůČKY CHEMICKÝCH PRVK , CHEMICKÉ VZORCE, UZůNČNÍ NÁZVY ůNůLÝZ 
 

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 Ěoxid dusnatý a dusičitýě 
NH4 

+
 amonné ionty 

O3 p ízemní Ětroposférickýě ozon 

PM10 pevné prachové částice suspendované v ovzduší o velikosti do 10 um 

SO2  oxid si ičitý 

SOx oxidy síry 

TZL tuhé znečišťující látky 

 



EKOTOXA s.r.o.                             ÚAP a Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2016 – 4. aktualizace 

 

10 

 

 

1 ÚVOD 
 

 

1.1 ZÁKLůDNÍ INFORMůCE 
 

Tento dokument navazuje na „Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Plze “ zpraco-

vaný v roce 2012 a v roce 2014 zpracovaný rozbor pro jednotlivé obce SO ORP Plze . 
 

Práce byla provedena na základ  smlouvy mezi firmou EKOTOXů s.r.o. a statutárním m stem Plze  
Konečným zákazníkem celého projektu je statutární m sto Plze . Jedná se o verzi 02, která již obsahuje 

zapracované p ipomínky ke spojeným témat m, zpráv  jako celek a k výkresové dokumentaci včetn  
problémovému výkresu. 
 

Úkolem p edkládané práce je zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro SO ORP statutární m s-

to Plze  postupem, který vyplývá ze zákona č. 1Řň/Ň006 Sb. Ěstavební zákoně a jeho provád cích p edpi-

s . Problematika udržitelného rozvoje je člen na do 10-ti tématických oblastí, které jsou vymezené vy-

hláškou č. 500/Ň006 Sb. a které reprezentují t i základní pilí e udržitelného rozvoje, tj. environmentální 
Ěp írodníě, ekonomický Ěhospodá skýě a sociodemografický Ěsoudržnost společenství obyvatelě.  
P i zpracování bylo p ihlédnuto i k „Metodické p íručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území 
v ÚůP obcí“, která byla uve ejn na jako p íloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/Ň00ř a p ede-

vším navazující část metodického sd lení odboru územního plánování MMR z 05/Ň010. Současn  byly 
vzaty do zpracování další názory MMR, UUR http://portal.uur.cz/teorie-metodiky-publikace/teorie-

metodiky.asp, http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-

rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-

podklady-a-jejich-aktualizace/Porizovani-aktualizaci-uzemne-analytickych-podkladu-obci-a-kraju. Po-

slední Metodika „Po izování aktualizací územn  analytických podklad  obcí a kraj “ je z 9. 5. 2016. 

Mezi neopomenutelné a zejména konkrétní p ipomínky pat í vyjád ení a p ipomínky pracovník  SO ORP 

Plze . 

 

Nedílnou součástí této zprávy jsou i p ílohy, které mají za úkol podat v dané problematice komplexn jší 
informaci. Konkrétn  se jedná o tyto p ílohy: 
 

 

 

SEZNůM P ÍLOH 
 

Nečíslovaná p íloha Rozbor udržitelného rozvoje území pro jednotlivé obce SO ORP Plze “, 11/Ň016 

Grafická p íloha  Výkres hodnot území 
 Výkres limit  využití území 
 Výkres zám r  na provedení zm n v území 

 Výkres problém  k ešení v územn  plánovacích dokumentacích ĚProblémový 
výkres Ěv m ítku 1:Ň5 000ě 

 

http://portal.uur.cz/teorie-metodiky-publikace/teorie-metodiky.asp
http://portal.uur.cz/teorie-metodiky-publikace/teorie-metodiky.asp
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Porizovani-aktualizaci-uzemne-analytickych-podkladu-obci-a-kraju
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Porizovani-aktualizaci-uzemne-analytickych-podkladu-obci-a-kraju
http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Porizovani-aktualizaci-uzemne-analytickych-podkladu-obci-a-kraju
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1.2 PODKLůDY PRO RURÚ – ÚDůJE O ÚZEMÍ 
 

Základním podkladem pro zpracování „Rozboru udržitelného rozvoje území“ jsou údaje o území, jejichž 
seznam je dán vyhláškou č. 500/Ň006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací do-

kumentaci a o zp sobu evidence územn  plánovací činnosti – viz p íloha č. 1. – část „ů“ a část „B“.  
 

 Část ů – Územn  analytické podklady obcí – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území 
Ě11ř jev ě 

 Část B – Územn  analytické podklady kraje – podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území  
 Ěň7 jev ě 

 

P ičemž ve 119 jevu z ÚůP obcí a ň7 jevu ÚůP kraje mohou být obsaženy další informace mimo kon-

krétn  stanovené jevy ÚůP ve vrstvách 1-11Ř pro obce a ve vrstvách 1-36 pro kraj. 

 

P i zpracování se dále vycházelo zejména ze strategických koncepcí a plán  vypracovaných pro území 
Plze ského kraje ĚZÚR…ě a České republiky ĚStrategie trvale udržitelného rozvoje ČR, statistické údaje 
ze Statistického ú adu apod.ě. Dále byly využity podklady, které byly p evzaty od zadavatele projektu, 
kterým je statutární m sto Plze  Ětj. data - územn  analytické podkladyě a další informační zdroje uvede-

né v seznamu literatury podle jednotlivých témat udržitelného rozvoje stanovených vyhláškou č. 
500/2006 Sb., p ípadn  je konkrétní zdroj zmín n v textu nebo pod pat ičnou tabulkou nebo obrázkem.  
 

 

1.3 POŽůDůVKY Nů ZůBEZPEČENÍ VYVÁŽENÝCH PODMÍNEK UDRŽI-

TELNÉHO ROZVOJE V SO ORP STATUTÁRNÍ M STO PLZE   
 

Tento dokument má být jedním z podklad  pro zadání nových územních plán  obcí nebo jejich zm n.  
M l by p ejímat informace z územn  plánovacích dokumentací a územn  plánovacích podklad  vyšších 
územn  správních celk  Ěkraj, p ípadn  státě. Rovn ž by m l reagovat na problémy a pot eby jednotli-
vých obcí v rámci územn  správního obvodu obce s rozší enou p sobností. 
Rozhodujícím právním p edpisem pro tvorbu dokumentu je zákon č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu Ěstavební zákoně, který nabyl účinnosti dne 1. 1. Ň007 a jeho provád cí vyhlášky. 

 

Účel územního plánování 
 

Priority územního plánování kraje jsou stanoveny k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro 
p íznivé životní prost edí, pro hospodá ský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Formu-

lují požadavky na udržitelný rozvoj území vyjád ené v Politice územního rozvoje České republiky 
v souladu s charakterem území kraje a místními podmínkami Ěstruktura osídlení, p írodní a hospodá ské 
podmínkyě tak, aby byly uspokojeny pot eby současné generace, a p itom nebyly ohroženy podmínky 
života generací budoucích. 
 

Nad azeným a závazným dokumentem pro tvorbu územních plán  obcí byly ÚZEMNÍ PLÁNY VEL-

KÝCH ÚZEMNÍCH CELK , od 1. 1. Ň007 jsou potom ZÁSůDY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, zpracované 
vždy pro území kraje.  
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1.4 POUŽITÁ METODIKů RURÚ 
 

1.4.1 Výchozí informace – právní stav 
 

Územn  analytické podklady se od 1.1.Ň007 staly novým nástrojem územního plánování v souladu se 

zákonem č. 1Řň/Ň006 Sb. a navazujícími vyhláškami. Problematikou ÚůP se zabývá vyhláška č. 
500/Ň006. Dle této vyhlášky ÚůP obsahují: 
 

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

 

Podklady Ě1ě se skládají z textové a grafické části. Textová část obsahuje vyhodnocení stavu a vývoje 
území, hodnoty území, limity využití území a vyhodnocení zám r  na provedení zm n v území. Grafická 
část obsahuje výkres hodnot, limit  a zám r  na provedení zm n v území. 
 

Rozbor udržitelného rozvoje ĚŇě se d lí op t na textovou a grafickou část. Textová část obsahuje 
vyhodnocení udržitelného rozvoje území formou SWOT analýzy v deseti daných tématech, vyhodnocení 
vyváženosti vztahu územních podmínek, které reprezentují t i základní pilí e udržitelného rozvoje, tj. 
environmentální Ěživotní prost edíě, ekonomický Ěhospodá skýě a sociodemografický Ěsoudržnost 
společenství obyvatelě. Rozbor dále zahrnuje problémy k ešení v ÚPD. Grafickým výstupem RURÚ je 
problémový výkres. 

ešení úkolu Ědaného vyhláškou č. 500/Ň006 Sb.ě, je tedy možné rozd lit do dvou částí, zpracování 
podklad  pro RURÚ a následn  zpracování vlastního RURÚ.  
 

Tento dokument je tedy textem, který zahrnuje ob  části Rozboru udržitelného rozvoje území – tedy 

podklad  pro RURÚ a následn  zpracování vlastního RURÚ.  
 

Poznámka : nová aktualizace zákona 1Ř3/2006 uvedená v Částce 36/2016 nabývá účinnost od 15.4.2016 
a současně mění celou adu dalších zákonů. Od roku 2006 byl stavební zákon aktualizován k 23.6.2016 

celkem 15x. 

 

Mimo všechna zp esnění 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 po izovatele 
ÚAP je projednání dokumentu se všemi obcemi (starosty) v rámci SO ORP v rozsahu určení problémů k 
ešení v územně plánovacích dokumentacích do 30 dnů po jejich vyhotovení Po izovatel upraví územně 

analytické podklady podle výsledku projednání a bezodkladně je zašle krajskému ú adu. 
 

Poznámka:  
Nedílnou součástí této zprávy je i „Rozbor udržitelného rozvoje území pro jednotlivé obce SO ORP Pl-

zeň“ z 11/2016, která navazuje na obdobný dokument z 09/2014 a eší konkrétní stav a problémy zjištěné 
na územích daných obcí SO ORP Plzeň z aktualizace RURÚ SO ORP 2016, terénního průzkumu a dotaz-

níkových šet ení a rozhovorů se zástupci jednotlivých obcí provedených v červnu 2016 s verifikací všech 
informací na obcích projednáním se starosty, p ípadně s jejich zástupci. Nedílnou součástí „karty obce“ 
je i obrázek obce s uvedením mě ítka, kde byl obvykle vzat jako podklad současně platný územní plán, 
vyznačena hranice a na tomto území byly názorně vyznačeny problémy v území dané obce.  
Další částí informací k jednotlivé obci je také fotografická dokumentace 06/2014 vybraných kladných a 
p edevším záporných jevů v území s pat ičným komentá em, které by měly být ešeny v následně zadáva-

ných a zpracovávaných územních plánech obcí tak, jak to ukládá stavební zákon a následně i fotodoku-

mentace z 06/2016, kdy se fotografované objekty rozší ily p edevším o kladné p íklady nebo o objekty a 
plochy, které jsou v nejbližší době určeny pro změny nebo objekty podle dohody s provázejícím starostou, 
místostarostou. 
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1.4.2 Metodika RURÚ uplatn ná pro aktualizaci RURÚ v roce 2016 pro SO ORP Plze   
 

Zpracovatel na základ  svých p edchozích zkušeností, doporučené metodiky MMR z 05/2010 a 

posledního metodického návodu na „Po izování aktualizací územn  analytických podklad  obcí a kraj “ 
z kv tna Ň016 p istoupil k dané problematice následovn .  
 

1. Zvolení metody hodnocení RURÚ - pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území byla 
použita metodika vyhodnocení udržitelnosti území pomocí navržené sady indikátor  v určené 
škále pro zadaná témata. Limity udržitelnosti části navržených indikátor  korespondují s limity 

danými p íslušnými vyhláškami nebo strategickými koncepcemi Ěnap . p ekročení stanoveného 
imisního limitu pro dané znečišťující látkyě. Tam kde není dána první možnost, je využita metoda 
vzájemného porovnání Ěbenchmarkingě jednotlivých obcí v rámci SO ORP Ěkrajeě, v n kterých 
p ípadech také s hodnotou indikátoru celé ČR.  

2. Stanovení sady indikátor  - byla stanovena sada indikátor , která vychází ze sady stanovené 
v roce Ň00Ř až Ň014. Za azení indikátor  do jednotlivých pilí  udržitelného rozvoje prob hlo 
v souladu s metodikou MMR z 05/Ň010 Ěneexistuje ostrá hranice pro vlastní za azení 
stanovených témat do jednotlivých pilí  udržitelnosti, nap . rekreace je na pomezí 
sociodemografického a ekonomického pilí eě. U n kterých indikátor  jsou obce mezi sebou 
p ímo porovnatelné v rámci daného SO ORP, kraje Ěnebo i ČRě nebo jsou v druhém p ípad  
stanovovány a hodnoceny relativn  a to s ohledem na požadované rozlišení obcí v rámci SO 
ORP. Ve vybraných tématech byly indikátory dopln ny, respektive účelov  zm n ny, aby jejich 
vypovídající schopnost byla v daných podmínkách maximální a současn  odpovídala nov  
vzniklým skutečnostem na základ  nov  vydaných zákonných p edpis  Ěčasto na základ  
integrující se EUě. Je nutno komentovat jisté omezení a vypovídající schopnost zvolených 
indikátor , které byly odkázány na SLDB v roce 2011. V aktualizaci v roce Ň01Ň byly mnohé 
indikátory postaveny na p edb žných výsledcích statistického vyhodnocení dat, v aktualizaci 

roku 2014 bylo využito již konečné verze Ěstejn  tak jako v aktualizaci v roce Ň016ě. Základní 
zm na je zpracování dat ze Sčítání lidu, dom  a byt  ĚSLDBě za rok Ň011, která vede k novému 
ukazateli, kterým je obvykle bydlící obyvatelstvo, resp. počet obyvatel podle místa obvyklého 
pobytu Ěvysv tlení je v u téma bydleníě. 

3. Zpracování stanovených témat - jednotlivá témata byla zpracována specialisty na danou 
problematiku z posledních dostupných dat ÚůP, statistik ČSÚ a dalších, zejména internetových 
zdroj  informací. Témata se nezam ují pouze na standardní popis území, ale zejména na 
zpracování podkladových dat jednotlivých indikátor  a jejich vyhodnocení. Z takto zpracovaných 
témat v rozsahu 5-Ň5 stran byly generovány jednotlivé výroky SWOT analýzy, ve v tšin  témat 
v rozsahu 3-10 výrok  pro každou ze čty  oblastí SWOT a stanoveny problémy pro dané území. 
Zjišt né problémy jsou určeny k ešení v rámci územn  plánovacích dokumentací, pop . i k jiným 
účel m Ěnap . organizace dopravy). Součástí témat jsou i zpracované informace z vypln ných 
dotazník  obcí, které byly zam eny, mimo jiné, na problémy v území. Byla zde za azena i 
shrnující kapitola hlavních zm n a porovnání stavu v daném tématu mezi lety Ň01Ň-2016.  

4. Vyhodnocení vyváženosti pilí  udržitelného rozvoje - bylo zpracováno vyhodnocení 
vyváženosti pilí  udržitelného rozvoje, když za základ hodnocení byla brána skutečnost, že 
všechny t i pilí e udržitelného rozvoje jsou si rovnocenné, stejn  jako váhy jednotlivých 
zvolených indikátor  Ěn které složit ji definované indikátory mohou mít obsaženy r zné váhy 
jednotlivých částí indikátoru, je uvedeno vždy v kapitole Indikátory v tématechě. Tuto skutečnost 
však lze pom rn  snadno zm nit na základ  rozhodnutí politické reprezentace území Ěváhy pilí ě 
i váhy jednotlivých indikátor  Ěna základ  shody vzešlé z diskuzí odborník  na jednotlivá 
zpracovaná témataě. Součástí hodnocení „vyváženosti“ je tabulka všech hodnocených indikátor  
pro všechny obce v daném správním obvod  ORP. Hodnocení daného indikátoru Ěve škále od -2 

do +Ňě je individuální, p esn ji ečeno n které indikátory jsou porovnávány s hodnotami v rámci 
celého kraje nebo i ČR, jiné jen v rámci daného území SO ORP. P i zpracování bylo p ihlédnuto 
k „Metodické p íručce k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚůP“ MMR 
z 05/2010, který požaduje za azení obcí do jedné z Ř kategorií vyváženosti.  

5. Porovnání vyváženosti mezi lety Ň016/Ň012 – od roku Ň014 je novou součástí tohoto hodnocení 
vyváženosti v souladu s požadavky MMR i porovnání této vyváženosti se stejn  provedeným 
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hodnocením v aktualizaci UAP-RURU v p edcházející aktualizaci. Zde je jednoznačn  vid t, jak 
m že zm na počtu indikátor , jejich návrh nebo již jen jejich úprava podle současných 
zákonných norem zm nit hodnocení jednotlivých pilí  a tím i celé vyváženosti. Navíc je 
otázkou, jestli by se m ly jednou nastavené hodnoty indikátor  zachovat i pro další aktualizace 
Ěaby byl vid t trend ve vývoji, kladným i záporným sm remě a nebo nastavení naopak m nit, aby 
se zachovalo rozlišení mezi jednotlivými obcemi v rámci celého ORP Ěp íkladem m že být 
da ová výt žnost, která se za poslední období posunula v mnoha obcích do hodnocení +Ň, když 
se da ová výt žnost vztažená na jednoho obyvatele posunula ve v tšin  obcích nad hodnotu 9000 

Kč/obyvatele, když se b žné hodnoty v roce Ň00Ř pohybovaly nejčast ji v hodnotách od 6-9 tis 

Kč/obyvateleě. 
6. Určení problém  k ešení v územn  plánovací dokumentaci – v první části této kapitoly jsou 

uvedeny problémy v území souhrnn  textov  podle jednotlivých oblastí - Dopravní a hygienické 
závady v území Ědopravní závady v území, p ekračování imisních limit , staré ekologické zát že, 
stav vodních útvar  a technická infrastrukturaě a Omezení pro rozvoj území a ohrožení v území 
Ěsesuvná a poddolovaná území, orná p da na svažitých pozemcích, zastav né území v zátopové 
zón  Q100 a nízká ekologická stabilita územíě a v další části jsou pak uvedeny systémov  
problémy po jednotlivých obcích tak, jak požadovalo MMR v roce Ň01Ň zpracování problém  
rozd lených na problémy urbanistické, dopravní a hygienické, ohrožení, st ety Ězám ry s limity a 

zám ry mezi sebouě a jiné problémy, často p ímo ne ešitelné nástroji územního plánování. 
Pozorný čtená  ale rychle zjistí, jak je problematické dávat do jedné struktury problémy a st ety 
v území z čerstv  zpracovaných podkladových dat ÚůP generované GIS společn  s problémy 
zjišt nými vlastním zpracováním témat RURU Ětedy problémy také částečn  generované 
z podkladových dat ÚůP, ale i dat dalšíchě. Problémy jsou charakterizovány oblastmi, kterými se 
daná kapitola RURÚ zabývá.  

7. Záv r - uvádí hodnocení použité metodiky RURÚ, její klady i zápory. 
8. Problémový výkres Ěa současn  i další t i výkresy - Výkres hodnot území, Výkres limit  využití 

území, Výkres zám r  na provedení zm n v území, vše zpracováno v požadovaném m ítku 1:Ň5 
000) - samostatnou p ílohou je problémový výkres zpracovaný v požadovaném m ítku 1:Ň5 000 

včetn  legendy a popisu vybraných problém  a závad na území SO ORP ve zpráv . Problém m a 
st et m byly p i azeny jednoznačné kódy a tyto kódy jsou současn  uvedeny i v tabulkové části 
„problémy po obcích“ v této dokumentaci. 
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2 ZÁKLůDNÍ ÚDůJE EŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

2.1 ZÁKLůDNÍ ÚDůJE EŠENÉHO ÚZEMÍ – SO ORP PLZE  
 

 

Tabulka č. 2.1.1: Základní údaje správního obvodu ORP Plze  

Obec Počet obyvatel 
Katastrální vým ra 

(ha) 

Hustota Ěpočet oby-

vatel/km
2
) 

Dýšina 1 825 1 039 175,7 

Chrást 1 869 984 189,9 

Chválenice 695 992 70,1 

Kyšice 948 707 134,0 

Letkov 657 471 139,6 

Lh ta 172 341 50,4 

Losiná 1 288 679 189,8 

Mokrouše 237 274 86,4 

Nezbav tice 209 475 44,0 

Nezv stice 1 451 644 225,4 

Plze  169 858 13 767 1233,8 

Starý Plzenec 4 955 1 837 269,7 

Šťáhlavy 2 523 2 397 105,2 

Št novický Borek 550 623 88,3 

Tymákov 953 911 104,6 

SO ORP Plze  188 190 26 141 719,9 

Zdroj: ČSÚ, data k 31. 12. 2015 
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3 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ – TÉMůTICKÉ ROZ-

BORY 
 

V této kapitole jsou uvedena všechna povinná témata Ěcelkem 10ě daných vyhláškou č. 500/Ň006 Sb., 
o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a o zp sobu 

evidence územn  plánovací činnosti. Součástí každého tématu je hodnocení indi-

kátor , SWOT analýza a problémy k ešení. 
 

Zpracovaná témata 
 Horninové prost edí a geologie, 
 Vodní režim, 
 Hygiena životního prost edí, 
 Ochrana p írody a krajiny, 
 Zem d lský p dní fond a pozemky určené k pln ní funkcí lesa, 
 Ve ejná dopravní a technická infrastruktura, 
 Sociodemografické podmínky, 
 Bydlení, 
 Rekreace, 

 Hospodá ské podmínky. 
 

 

Všechna data d ležitá pro zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Plze  jsou zpracová-
na na úrove  jednotlivých obcí. Pro hodnocení regionálních rozdíl  na úrovni 
správního obvodu obce s rozší enou p sobností ĚSO ORPě i nižších jednotek uv-

nit  SO ORP jsou v Rozboru udržitelného rozvoje území používány následující 
prostorové úrovn : 

 

 Plze ský kraj a ČR jako nejvyšší srovnávací jednotky pro SO ORP Plze , 
 ostatní SO ORP Plze ského kraje pro srovnání jednotlivých SO ORP 
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3.1 HORNINOVÉ PROST EDÍ ů GEOLOGIE 
 

Západní část SO ORP Plze  pokrývá Plaská pahorkatina, která se v rámci sledovaného území skládá 
z podcelk  Plze ská kotlina Ěm sto Plze ě, Kazn jovská pahorkatina Ěseverní částě a Kralovická pahorka-

tina Ěseverovýchodní částě. Východní a jižní část území spadá do geomorfologického celku Švihovská 

vrchovina a jejích podcelk  Rady ská pahorkatina Ějihě a Rokycanská pahorkatina Ěvýchodě. 
 

Plaská pahorkatina je členitá pahorkatina, která vytvá í st ední část Plze ské pahorkatiny. Její rozloha je 

2 180 km
2. St ední výška je 4Ňň,ň m n. m., st ední sklon ň° ňŘ´. Je tvo ena nep em n nými nebo slab  

metamorfovanými proterozoickými horninami tepelsko-barrandienské oblasti, menšími t lesy variských 
granitoid , pokryvy permokarbonských zpevn ných a t etihorních nezpevn ných sediment  a ojedin le 
neovulkanity. P edstavuje homogenní destrukční reliéf tektonicky pom rn  konsolidované oblasti s nep í-
liš diferencovanými pohyby ker. Povrch této jednotky je typický rozsáhlými zbytky neogenních zarovna-

ných povrch , strukturn  denudačními sníženinami a pom rn  vzácnými suky a m lkými i hluboce za íz-

nutými údolími s íčními terasami. Hydrografickou osou území je tok Mže a Berounky. Její část tvo í 
Plze ská kotlina. 
Reliéf Plze ské kotliny, jejíž tém  celý severovýchodní výb žek m sto zaujímá, je plošinný a jen málo 
zvln ný, člen ný stromovit  rozv tvenou sítí údolí Mže, Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Berounky s jejich 
menšími p ítoky. Výrazn jší niva je podél Mže, ostatní údolí jsou úzká, v odoln jších horninách zahlou-

bená se zaklesnutými meandry ĚÚhlava u Hradišt , Úslava u Božkova a Lobez, Berounka u Bukovceě, 
ostrohy a p íkrými svahy. Sousední pahorkatiny zasahují na území m sta polohami o 50 - 100 m vyššími 
s členit jším reliéfem. Nejvýrazn jší hranicí geomorfologických jednotek je zlomový svah na levém b e-

hu Mže od Radčic k Pecihrádku za Bílou Horou, který odd luje Plze skou kotlinu od Kazn jovské pa-

horkatiny. Specifickým tvarem je hluboce za íznuté údolí Berounky v úseku pod soutokem s Úslavou. 
Charakteristické jsou zaoblené metabazaltové - spilitové homole Chlum Ě416 mě, Homolka Ěň7ň mě, Háje 
Ě4ň6 mě, Dubová hora Ě406 mě, Val Ě4ň5 mě. Ve východní a jižní části se zachovaly málo p em n né 
horniny svrchního prekambria Ěsvrchního proterozoika barrandienuě - jílovité b idlice, prachovce a droby 
s výrazn ji vystupujícími vložkami odoln jších vyv elých metabazalt  - spilit  Ěnap . Chlumě. Severní a 
západní část je východním okrajem platformní jednotky limnického permokarbonu - plze ské pánve. 
Tuto rozsáhlou p íkopovou propadlinu vypl uje až 1000 m mocné souvrství sediment  mladšího paleo-

zoika Ěslepence, pískovce, arkózy, jílovce, prachovce, místy i uhelné slojkyě, které pocházejí ze št rk  a 
písk  p inášených ekami do p vodního jezera. 
Kazn jovská pahorkatina je podcelkem Plaské pahorkatiny, vytvá í členitou pahorkatinu s plochou 339 

km
2
 a st ední výškou 4ň0,6 m. Ploše zvln ný erozn  denundační povrch se sklání od severu k jihu, je 

charakterizovaný širokými rozvodními h bety s plošinnými zarovnanými povrchy, vzácn ji sev enými 
údolími vodních tok  p evážn  v povodí dolní St ely a T emošné. Svahy jsou místy porušené erozními 
rýhami.  
Kralovická pahorkatina je členitou pahorkatinou s plochou 573 km

2
 a st ední výškou ňřŇ m. Neotekto-

nicky mén  porušený erozn  denundační povrch se sklání sm rem k údolí Berounky. Na rozvodních h be-

tech jsou zbytky t etihorních zarovnaných povrch  s plochými suky a odlehlíky. Údolí Berounky jsou 

m lká i hluboce za íznutá, s p ítoky s íčními terasami. Nejvyšší bod je Nad kostelem s výškou 5ň7 m 
v Pavlíkovské pahorkatin . 
Švihovská vrchovina se rozkládá na jihu a jihovýchod  Plze ské pahorkatiny, nejvyšším vrcholem je 
Koráb, 77ň m n. m. Poho í zabírá celkovou plochu 14Ň0 km2. Jedná se o plochou vrchovinu, strukturn  
denudační reliéf rozsáhlých h bet , suk  a kotlin na horninách algonkia, paleozoika a granitoidech. P e-

vážn  v povodí Úhlavy a Úslavy se rozprostírají široce rozev ená subsekventní, mén  pr lomová údolí, 
jsou zde pom rn  vzácné zarovnané povrchy a četné kryogenní tvary na vypreparovaných silicitových 
t lesech. Vrchovina rozčlen na údolím Úhlavy. Člení se na Chudenickou vrchovinu, Merklínskou pahor-

katinu, Klatovskou kotlinu, Rady skou vrchovinu a Rokycanskou pahorkatinu, p ičemž do sledovaného 
území zasahují pouze poslední dv  jmenované. 
Rady ská vrchovina je plochou vrchovinu s rozlohou 722 km

2
 a st ední výškou 464,6 m. Zaujímá struk-

turn  denundační reliéf v povodí Úhlavy a Úslavy, s výraznými suky, strukturními h bety barrandienské-
ho sm ru, s rozsáhlými klenbovitými elevacemi se zbytky zarovnaných povrch  a s široce rozev enými 
údolími vodních tok , charakteristické jsou tvary zv trávání a odnosu buližník .  
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3.1.1 Geologický a geomorfologický profil území 
 
Obrázek č. 3.1.1: Geologická struktura území SO ORP Plze  

 
Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, 2012 

 

Legenda 
 

 

paleozoické horniny zvrásněné, neme-

tamorfované (b idlice, droby, k emence, 
vápence) 

 

proterozoické horniny assyntsky zvrásněné, s 
různě silným variským p epracováním (b idli-
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 ada)   
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3.1.2 T žba nerostných surovin  
 

Na území SO ORP Plze  se nachází n kolik ložisek nerostných surovin a to cihlá ské suroviny ĚChrástě, 
št rk  ĚKyšiceě, jíl  ĚKyšice, Plze ě, granodioritu ĚŠt novický Borekě a stavebního kamene – spilitu (Pl-

ze ě. V současné dob  t žba probíhá pouze na ložiscích Kyšice-Ejpovice, Litice u Plzn  – Dubová Hora a 
Nebílovský Borek. U n kterých ložisek ĚDolní Vlkýš, Kyšice-Ejpovice, Lhota u Dob an a Nebílovský 
Borekě jsou vymezena chrán ná ložisková území a to u obce Kyšice zasahuje do zastav ného území. U 
t chto ložisek je vymezeno také n kolik dobývacích prostor . 
 

Tabulka č. 3.1.1: Výhradní bilancovaná ložiska nerostných surovin v SO ORP Plze  

Obec Ev.  

Číslo 

Název T žba Surovina  Nerost Plocha 

(ha) 

CHLÚ 

Chrást 3057800 Chrást u Plzn   
ĚČeská geologická služba – 

Geofond) 

D ív jší 
povrchová 

Cihlá ská su-

rovina 

hlína, jílo-

vitá b idli-
ce 

18,9 Ne 

Kyšice 3235800 Kyšice-Pohodnice 

ĚČeská geologická služba – 

Geofond) 

D ív jší 
povrchová 

K emenné 

suroviny 

buližník 5 Ne 

Kyšice 3120600 Kyšice-Ejpovice 

(LB MINERALS, s.r.o., 

Horní B ízaě 

Současná 
povrchová 

Jíly žáruvzdor-

né  
jíl 15,9 Ano 

Plze  3120300 Dolní Vlkýš 

(LB MINERALS, s.r.o., 

Horní B ízaě 

D ív jší 
povrchová 

Jíly keramické 
nežáruvzdorné 

jíl 3,5 Ano 

Plze  3047200 Bukovec 

(Berger Bohemia a.s., 

Plze ě 

D ív jší 
povrchová 

Št rkopísky  psamity, 

št rkopí-
sek, št rk 

42,5 Ne 

Plze  3120800 Lhota u Dob an 

(LB MINERALS, s.r.o., 

Horní B ízaě 

D ív jší 
povrchová 

Jíly keramické 
nežáruvzdorné 

jíl 10,6 Ano 

Plze  3024800 Litice u Plzn -Dubová 
hora 

(EUROVIA Kamenolomy 

a.s., Liberec) 

Současná 
povrchová 

Stavební ká-
men 

spilit 31,5 Ne 

Št novický 
Borek 

3181200 Nebílovský Borek 

ĚPlze ská žula a.s., Plze ě 
Současná 
povrchová 

Kámen pro 
kamenickou 

výrobu 

granodiorit 1,8 Ano 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 

 

 

3.1.3 Sesuvná a poddolovaná území 
 

Poddolovaná a sesuvná území mohou p edstavovat omezení pro rozvoj obcí, nap íklad výstavby, mohou 

být také rizikem pro stávající výstavbu. Na území SO ORP Plze  se nachází vyšší množství lokalit, které 
jsou evidovány jako poddolované a pouze dv  evidované jako sesuvné, a to plošn  malého rozsahu Ěna 
území obce Starý Plzenec mimo zastav né územíě. Podle dotazníkového šet ení ĚŇ01Ňě se sesuvná území 
bez dopadu na rozvoj obce nachází v území Letkov, Tymákov a Starý Plzenec Ědrobné sesuvy u bývalé 
cihelny). V dotazníkovém šet ení z roku 2016 je uvád n sesuv části svahu na pozemku parc. č. 1644 
v k.ú. Dýšina, pravý b eh eky Klabavy. Tento sesuv nebrání rozvoji obce, byl posouzen ČGS a je moni-

torován vlastníkem pozemku ĚLesy ČR, s.p.ě. 
Poddolovaná území se nachází nejvíce na území obcí Plze , Kyšice a Dýšina, v ostatních územích již 
mén . Do bezprost ední blízkosti zástavby nebo pod zástavbu zasahují na území obcí Plze  Ěmezi Dolním 
Vlkýšem a Malesicemi; okolí žel. stanice Plze -Orlík; Bílá Hora – prostor vymezený ulicemi 
K Pecihrádku, ŇŘ. íjna a Zručská cesta; osada Buková; zahrádky u trati u ulice Lobezská; pruh táhnoucí 
se od ulic Na Vrabčárn , Nepomucká a K Lutové na JJZ až k ulici V Podhájí; západní okraj části Nová 
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Hospoda; okolí ulice Vejprnickáě, Chrást Ějih obce, ulice Nádražníě, Dýšina ĚJV pr myslové zónyě, Kyši-

ce Ěosada mezi železniční tratí a Klabavou na západ  územíě a Letkov Ěvýchod obceě. 
  

Tabulka č. 3.1.2: Poddolovaná území v SO ORP Plze  

Obec Název Surovina Rozsah Projevy Plocha 

(ha) 

Dýšina Chrást u Plzn  Nerudy     0,1 

Dýšina Dýšina Ň 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 Plzn  Nerudy     10,6 

Kyšice Kyšice u Plzn  Nerudy     bodový 

Kyšice Kyšice u Plzn  - Na Pohodnici Rudy Ojedin lá Žádné 6,3 

Kyšice Tymákov Rudy     20,9 

Kyšice Kyšice u Plzn  - Na hlinách Rudy, nerudy     40 

Kyšice Dýšina Ň 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   Ojedin lá   bodový 

Letkov Letkov 4   Ojedin lá   bodový 

Letkov Letkov 1 Rudy Systém Haldy 4 

Letkov Letkov 2 Paliva   Haldy + pro-

padliny 

16,1 

Lh ta Rokycany - Cháchov Rudy Systém Haldy + pro-

padliny 

13,2 

Losiná Losiná Rudy   Haldy bodový 

Plze  Plze  ň - Doudlevce Nerudy     bodový 

Plze  Plze  - Lochotín   Ojedin lá   bodový 

Plze  K imice Paliva Ojedin lá Drobné bodový 

Plze  Plze  - Černice Rudy     45,6 

Plze  Božkov Nerudy   Drobné 21,2 

Plze  Bolevec - Senec u Plzn  Nerudy, paliva     91,5 

Plze  T emošná - Záluží Nerudy, paliva Systém   126 

Plze  Dob any - Hugo Nerudy, paliva Systém   22,4 

Plze  Chotíkov Paliva     20,9 

Plze  Lín  - Sulkov Nerudy, paliva Systém   248,6 

Plze  Vejprnice Paliva Systém   371,5 

Plze  Dolní Vlkýš - Malešice Paliva     216 

Plze  Bolevec - Senec Paliva     154,5 

Plze  Lobzy Nerudy Ojedin lá Drobné 1,5 

Starý Plze-

nec 

Starý Plzenec Rudy Systém Haldy 61,7 

Starý Plze- Letkov 1 Rudy Systém Haldy 6,7 
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Obec Název Surovina Rozsah Projevy Plocha 

(ha) 

nec 

Šťáhlavy Šťáhlavy Rudy Ojedin lá   bodový 

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, 2016 

 

Obrázek č. 3.1.2: Horninové prost edí SO ORP Plze  

 
Zdroj: Data ÚAP (2016) 
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3.1.4 Indikátory 
 

Jako indikátor, který charakterizuje území z hlediska horninového prost edí, byl zvolen indikátor zam e-

ný na vztah sesuvných a poddolovaných území k zastav né a zastavitelné ploše. Výskyt t chto území 
p edstavuje omezení pro rozvoj obcí, zejména je limitem pro výstavbu. Stav indikátoru v jednotlivých 
obcích je znázorn n v následující tabulce. Výskyt sesuvných území je na území SO ORP Plze  minimál-

ní, problém mohou p edstavovat 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. 
0   v zastavěném/zastavitelném území se vyskytují sesuvná nebo poddolovaná území, nep edstavují 

však riziko nebo omezení pro rozvoj obce. 
-1   v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území p edstavující 

omezení pro rozvoj obce. 
-2   v zastavěném/zastavitelném území se nacházejí sesuvná nebo poddolovaná území p edstavující 

potenciální riziko pro obec (zástavbu, komunikace). 
 

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

Dýšina 1037,4 -2 

Chrást 985,0 -1 

Chválenice 990,6 2 

Kyšice 706,7 -2 

Letkov 467,8 -1 

Lh ta 340,9 1 

Losiná 676,9 2 

Mokrouše 274,9 2 

Nezbav tice 475,6 2 

Nezv stice 640,8 2 

Plze  13764,5 -2 

Starý Plzenec 1833,8 1 

Šťáhlavy 2401,4 1 

Št novický Borek 624,0 2 

Tymákov 915,4 1 

Celkem 26135,7 -- 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 
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Obrázek č. 3.1.3: Indikátor – Poddolovaná a sesuvná území 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.1.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

V obcích Chválenice, Losiná, Mokrouše, Nezba-

v tice, Nezv stice a Št novický Brodek nejsou 

evidována žádná plošná poddolovaná území, kte-

ré by tak omezovaly územní rozvoj.  

Vyšší míra poddolovaných území v rámci regio-

nu, zejména v obcích Plze , Chrást, Dýšina, Ky-

šice a Letkov m že omezovat rozvoj obcí. Poddo-

lovaná území v t chto obcích zasahují bezpro-

st edn  k zástavb  nebo i pod ní. 
V území je minimální výskyt sesuvných území, 
která tak netvo í omezení pro rozvoj obcí. 

T žba surovin a s ní spojený zábor zem d lské 
p dy, místy velmi bonitní. 

Výskyt ady ložisek nerostných surovin a to 
cihlá ské suroviny ĚChrástě, št rk  ĚKyšiceě, jíl  
ĚKyšice, Plze ě, granodioritu ĚŠt novický Borekě 
a stavebního kamene – spilitu ĚPlze ě.  

 

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zajišt ní poptávky po nerostných surovinách 
z místních zdroj . 

St et zájm  t žby se zájmy ochrany p írody. 

Využití ploch po t žb  nerostných surovin – re-

kreační plochy, zalesn ní, prvky zelen … 

Možný významný výskyt amfibolových azbesto-

vých minerál  Ěaktinolit/tremolitě v dobývacím 
prostoru kamenolomu Plze -Litice t žícího spili-
ty.  

Používání kameniva Ěstavební činnost, posypové 
materiályě s obsahem azbestových minerál  Ěak-

tinolit/tremolitě pocházejících ze spilit  dobýva-

ných v kamenolomu Plze -Litice. 

 

 

3.1.6 Problémy k ešení  
 

 P esná lokalizace poddolovaných území a zjišt ní míry omezení využití území Ěvšechny obceě. 
 Určení vhodného využití poddolovaných území ĚPlze , Chrást, Dýšina, Kyšice, Letkov, Tymá-

kov, Lh ta, Starý Plzenec, Šťáhlavyě. 
 Dodržování zásad ochrany ložisek nerostných surovin ĚPlze , Chrást, Kyšice, Št novický Borek). 

 Minimalizace negativního vlivu p ípadné další t žby nerostných surovin na složky životního pro-

st edí Ězábor ZPF, ochrana vod, ochrana p írody, dopravaě p i současném respektování pot eby 
dostatečného množství surovin Ězejm. Plze , Chrást, Kyšice, Št novický Borekě. 
 

3.1.7 Hlavní zm ny od aktualizace Ň01Ň 
 

 V území SO ORP Plze  nedošlo z hlediska geologických rizik k žádné významné zm n , v textu 

byly zp esn ny lokalizace hlavních poddolovaných území.  
 Dopln na informace o sesuvném území u obce Dýšina na základ  dotazníku. 
 Bylo vymezeno nové Chrán né ložiskové území pro ložisko Kyšice-Ejpovice. 

 Stav ložiska Bukovec se zm nil z t ženého na d ív jší povrchové. 
 Sestavena nová mapa. 
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3.2 VODNÍ REŽIM 
 

Všechny vodní zdroje na území SO ORP Plze  zasahují do povodí Berounky. Celé území SO ORP Plze  
zaujímá Ň61,ŇňŘ km2

 oblasti povodí. 
Oblast povodí Berounky je charakteristická pásmem pohraničních poho í na západ  Ěseverní část Šumavy 

a Český lesě, Plze skou kotlinou Brdským pásmem. Páte ními toky v horní části oblasti povodí jsou Mže, 
Radbuza, Úhlava a Úslava, v dolní části oblasti povodí pak Berounka s p ítoky St elou a Litavkou. 
Oblast povodí Berounky je podle geomorfologického člen ní zastoupena subprovinciemi Poberounská 
soustava, Šumavská soustava a částečn  též Krušnohorská soustava provincie Česká vysočina. 
Oblast povodí Berounky je budována z geologického hlediska ve značné části krystalinikem. P ísluší 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 st edočeské Ětepelsko-barrandienskéě. 
V souladu s regionálním člen ním geologických jednotek lze vymezit v oblasti povodí tyto hydrogeolo-

gické struktury Ěgeologická prost edí s uceleným ob hem podzemní vodyě - hydrogeologický masív, 
zvrásn ný komplex, pánve. 
Hydrogeologický masív reprezentuje krystalinikum. Horniny se vyznačují výhradn  puklinovou propust-

ností. S výjimkou p ípovrchové zóny zv trávání, která m že zasahovat od n kolika metr  do n kolika 

desítek metr , je ob h 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, částečn  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

 m
2
/s. 

Ke zvrásn nému komplexu počítáme nejstarší uloženiny, stá í svrchního proterozoika a staršího paleo-

zoika Barrandienu. Vyznačují se komplikovan jšími hydrogeologickými pom ry a vytvá ejí se v nich 
podzemní vody puklinového a zčásti puklinovo-krasového typu v částečn  zkrasov lých silursko-

devonských vápencích. Hlavní zvodn ní je v p ípovrchovém pásmu rozpojení hornin, ve kterém se vytvá-
í m lká zvode  s volnou hladinou, konformní s morfologií terénu. Propustnost karbonátových hornin ve 

vápencích barrandienu je puklinová a krasová. Ob h podzemních vod je omezen vlivem neúplného vývo-

je krasu a složitou tektonikou. P evážnou část území s výskytem siluru a devonu barrandienu odvod uje 
Berounka, severozápadní část Vltava.  
U permokarbonských uloženin, které tvo í pánevní struktury, se často ve vertikálním sm ru st ídají pro-

pustné a nepropustné vrstvy a vytvá ejí se vícemén  pr b žn  kolektory a izolátory. V území narušeném 
t žbou uhlí obvykle dochází k druhotnému propojení zvodní. V zájmovém území se nacházejí pánve Pl-

ze ská, Man tínská, Žihelská a část pánve Rakovnické. 
Plze ská pánev je na obvod  dokonale uzav ena vyzdviženými algonkickými b idlicemi a pouze na SZ 

souvisí úzkým prolomem Dražené s Man tínskou pánví, s níž se zde na míst  styku společn  odvod uje. 
Plocha rajónu je na dvou místech p ekryta kvartérními náplavami p ítok  Berounky v Plze ské kotlin . 
Ob h podzemní vody se v severní a jižní části pánve podstatn  liší, v severní části p evládá plynulé od-

vod ování p íronem do vodotečí a pramenními výv ry, v jižní části v d sledku čerpání d lních vod je 
značná část odvodn ní um lá. Vyt žené prostory p sobí jako erozní báze, neboť d lní vody jsou dlouho-

dob  odčerpávány. Nejd ležit jším činitelem, který ovliv uje pr točnost sediment  Plze ské pánve, je 
rozsáhlé tektonické porušení. Stupe  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
 m

2/s. Zvode  
vyvinutá v kvartérních sedimentech a p ípovrchových horninách v oblasti m sta Plzn  je nevhodná k 
využívání, protože je siln  kontaminovaná. 
Z hlediska specifického odtoku podzemních vod jsou nejvyšší hodnoty nad 5 - 10 l/s/km

2
 dokumentovány 

v pramenné oblasti Úhlavy ve vrcholových partiích Šumavy. V oblasti krystalinika v okolí Mariánských 
Lázní, vrcholové oblasti Českého lesa a podh í Šumavy a oblasti výskytu karbonátových hornin paleo-

zoika Barrandienu dosahuje specifický odtok hodnot ň-5 l/s/km
2, v oblasti podh í Českého lesa a starší-

ho paleozoika Brd činí specifický odtok Ň-3 l/s/km
2
 a v pánevní oblasti v okolí Plzn  na st edních a dol-

ních tocích Mže, Úhlavy, Úslavy a Radbuzy 1-2 l/s/km
2. Nejnižších hodnot dosahuje specifický odtok 

podzemních vod na st edním toku Berounky v oblasti proterozoika Ě0,5 – 1 l/s/km
2
). 

V oblasti povodí Berounky jsou srážkové pom ry obdobn  jako teplotní pom ry značn  ovlivn ny oro-

grafickým člen ním a zejména nadmo skými výškami. Proto je rozd lení srážek v oblasti povodí místn  
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velmi nerovnom rné. Dlouhodobé roční srážkové úhrny se na v tšin  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 odtokov  dob e vystihuje profil Berounka – Beroun (Qa = 35,6 m
3
/s, qa = 4,3 l/s/km

2
, 

Q100 = 1 560 m
3
/s, Q355 = 5,35 m

3/s, 6ň % odtoku v listopadu až dubnuě. Dalšími vodními toky jsou Kla-

bava, Bradava, Bolevecký potok, Vejprnický potok, Tymákovský potok, Čižický potok, Hrádecký potok, 
Nezbav tický potok, Olešenský potok a další. 
Na území SO ORP se nachází ada vodních ploch, p edevším jde o vodní nádrž České údolí, Velký Bole-

vecký rybník, Kamenný rybník, Senecký rybník, Košiná , Sedlecký rybník, Nový rybník, Lopatský ryb-

ník Malý Bolevecký rybník a další. 
Na území SO ORP nejsou vyhlášeny chrán né oblasti p irozené akumulace vod. 
Na území všech obcí SO ORP Plze  se nacházejí vodní zdroje. Vyjma obcí Dýšina, Chrást a Šťáhlavy 
jsou u vodních zdroj  stanovena ochranná pásma. 
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Obrázek č. 3.2.1: Vodní zdroje a jejich ochranná pásma ve SO ORP Plze  

 
Zdroj: Data ÚAP, 2016, EKOTOXA s.r.o. 
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3.2.1 Sklonité orné pozemky 
 

Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství vody. Tuto schopnost 

krajiny výrazn  snižujeme p edevším díky velkovýrobnímu zp sobu hospoda ení v krajin , jako je vyso-

ké zorn ní p dy, velké p dní bloky s nízkým obsahem organického podílu v p d , nevhodnou skladbou 

d evin v lese Ěsmrková kultura na nevhodných místechě. Tyto negativní projevy p ináší nižší stabilitu 
krajiny a v konečném d sledku zvyšující se riziko povodní. 
Nejhorší kombinací pro p irozený vodní režim v krajin  je intenzivní zem d lská činnost na svažitém 
území. Tomu v ČR odpovídá definice orné p dy na sklonitých pozemcích. Dle metodik je považován 
z hlediska zrychleného odtoku pro ornou p du kritický sklon nad 7°. Z t chto d vod  je tento typ kultury 

a sklonitosti p edpokladem ke zhoršování p irozeného vodního režimu v krajin . D sledkem je zvýšené 
riziko vzniku lokálních povodní nebo vysychání a degradace p dy. 
 

Tabulka č. 3.2.1: Množství sklonitých orných pozemk  na území jednotlivých obcí 
Ěsrovnání obcí mezi sebou v rámci SO ORP Plze ě 

Obec 
Plocha orné p dy 

(ha) 

Plocha sklonité orné 
p dy Ěhaě 

Sklonitá orná p da z 
orné p dy celkov  Ě%ě 

Dýšina 307,4 11,1 3,6 

Chrást 246,9 14,1 5,7 

Chválenice 635,1 6,6 1,0 

Kyšice 263,8 5,7 2,2 

Letkov 99,4 1,0 1,0 

Lh ta 92,3 14,0 15,1 

Losiná u Plzn  318,0 8,3 2,6 

Mokrouše 126,7 1,3 1,0 

Nezbav tice 294,7 6,0 2,0 

Nezv stice 300,8 3,9 1,3 

Plze  3364,4 133,1 4,0 

Starý Plzenec 376,3 28,7 7,6 

Šťáhlavy 480,0 17,5 3,7 

Št novický Borek 102,4 9,9 9,7 

Tymákov 404,6 4,7 1,2 

SO ORP Plze  7412,7 265,9 3,6 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 

Poznámka: Sklonité orné pozemky jsou znázorněny ve výkrese problémů 

 

ůbsolutn  nejv tší množství ploch se svažitou ornou p dou se nachází na území obce Plze  a to 1ňň,1 ha. 

Toto množství činí 4 % veškeré orné p dy na území obce. Výskyt sklonitých orných pozemk  na ostat-

ním území SO ORP Plze  je podstatn  menší. Nejv tší podíl Ě15 %ě sklonité orné p dy z celkové orné 
p dy je na území obce Lh ta. Na území obcí Plze  a Lh ta by m ly být identifikovány tyto pozemky a 
navržena pot ebná opat ení Ěmožno využít KPÚě, aby se zabránilo nebezpečí vzniku zrychleného odtoku 
vody p i p ívalové srážce a omezilo nebezpečí vzniku lokální povodn . 
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3.2.2 Povod ová charakteristika 
 

Vodní režim v krajin  úzce souvisí se vznikem povod ových stav . Podle výskytu povod ových stav  
jsou stanovována záplavová území. Záplavová území jsou administrativn  určená území, která mohou být 
p i výskytu p irozené povodn  zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vod-

ního toku vodoprávní ú ad. Vodoprávní ú ad m že uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a 

p edložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V současn  zastav -
ných územích obcí, v územích určených k zástavb  podle územn  plánovací dokumentace, p ípadn  pod-

le pot eby v dalších územích, vymezí vodoprávní ú ad na návrh správce vodního toku aktivní zónu zápla-

vového území podle nebezpečnosti povod ových pr tok . 
V jí ovité sbíhání tok  v Plzni p edstavuje pro toto sídlo zesílené povod ové ohrožení. Určitým poziti-
vem v této souvislosti m že být fakt, že zatímco u Mže p evládá zimní režim povodní, u Úhlavy a Úslavy 
p evládá režim letní Ěu Radbuzy je režim smíšenýě. Na vlastním toku Berounky a jejích p ítocích pod 

Plzní p evládá smíšený až letní režim. 
Na území SO ORP Plze  zasahují záplavové území Q100 do území obcí Dýšina, Chrást, Kyšice, Letkov, 

Nezv stice, Plze , Starý Plzenec a Šťáhlavy. Ve všech jmenovaných obcích, vyjma obce Kyšice, zasahuji 
záplavové území do zastav ného území obce. 
 

Tabulka č. 3.2.2: Plocha záplavových území Q100 na území jednotlivých obcí 

Obec Vodní tok ĚQ100) 

Zaplavená 
plocha p i 
Q100 (ha) 

Zaplavená plo-

cha p i Q100 (ha) 

v ZÚ 

% zaplavené plo-

chy p i Q100 v ZÚ 
z celkového ZÚ 

Dýšina Klabava 51,5 2,8 1,4 

Chrást Berounka 43,1 
3,9 2,1 

Klabava 50,4 

Chválenice - - - - 

Kyšice Klabava 13,3 - - 

Letkov Božkovksý potok 2,6 1,2 1,9 

Lh ta - - - - 

Losiná u Plzn  - - - - 

Mokrouše - - - - 

Nezbav tice - - - - 

Nezv stice 
Bradava 5,6 

8,1 2,2 Úslava 53,5 

Plze  

Berounka 1,5 

173,8 0,1 

Bolevecký potok 6,1 

Božkovský potok 15,6 

Malesický potok 17,6 

Ostatní vodní toky 9,8 

Plze ská aglomerace 1385,8 

Úhlava Hradišt  152,3 

Úslava 10,9 

Starý Plzenec Úslava 176,2 13,0 0,8 

Šťáhlavy Úslava 148,7 7,3 1,4 

Št novický Borek - - - - 

Tymákov - - - - 

Zdroj: data ÚAP, 2016 
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Obrázek č. 3.2.2: Záplavové území ve SO ORP Plze  

 
Zdroj: Data ÚAP, 2016, EKOTOXA s.r.o.  

 

Ve všech obcích Ěkrom  obcí Letkov a Nezv sticeě, kde je stanoveno záplavové území Q100, jsou určená 
území k rozliv m. V obci Dýšina byly v listopadu Ň01Ň dobudovány protipovod ové valy.  
Poznámka: Neznázorn ná zóna rozlivu je rozhodující pro povolování staveb v záplavovém území. 
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Tabulka č. 3.2.3: Území určená k rozliv m povodní 
Obec Vým ra Ěhaě 
Dýšina 64,2 

Chrást 53,96 

Kyšice 17,50 

Plze  1518,0 

Starý Plzenec 182,6 

Šťáhlavy 74,4 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 

 

ůktivní zóna záplavového území je stanovena v obcích Dýšina, Chrást, Kyšice, Letkov, Nezv stice, Pl-

ze , Starý Plzenec a Šťáhlavy. 
 

Tabulka č. 3.2.4: ůktivní zóna záplavového území na území jednotlivých obcí 

Obec Vodní tok 

ůktivní zóna zá-
plavového území 

(ha) 

% aktivní zóny záplavového 

území z plochy obce 

Dýšina Klabava 42,2 4,1 

Chrást Berounka 
84,2 4,3 

Klabava 

Chválenice - - - 

Kyšice Klabava 4,5 6,0 

Letkov Božkovský potok 2,2 9,0 

Lh ta - - - 

Losiná u Plzn  - - - 

Mokrouše - - - 

Nezbav tice - - - 

Nezv stice 
Bradava 7,1 6,6 

Ostatní vodní toky - - 

Plze  

Berounka 

1222,4 0,3 

Bolevecký potok 

Božkovský potok 

Malesický potok 

Plze ská aglomerace 

Úhlava Hradišt  

Úslava 

Starý Plzenec Úslava 141,4 2,3 

Šťáhlavy Úslava 38,7 1,8 

Št novický Borek - - - 

Tymákov - - - 

Zdroj: data ÚAP, 2016 
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3.2.3 Stav povrchových a podzemních vod 
 

Znečišt ní vod je jedním z nejv tších environmentálních problém  současného sv ta. Voda transportuje 

živiny, ale zúčast uje se rovn ž na zprost edkování pohybu škodlivin v rámci r zných ekosystém . D -
sledkem je, že m že dojít ke kumulaci - nahromad ní škodliviny v n které ze součástí životního prost edí. 
Znečišt ní vod je zp sobováno chemickými látkami anorganického charakteru, hlavn  t žkými kovy, 
nebo látkami organickými. Hlavním typem znečišt ní vod v našich podmínkách je eutrofizace – znečišt -
ní vod nadm rným obsahem živin. Odpadní vody splaškové mohou být znečišt ny mikrobiáln . Význam-

nou m rou se na znečišt ní vod podílí také zem d lská výroba. Problémem vody je rovn ž její dosažitel-

nost a distribuce. P ibližn  t etina tok  ČR z stává i p es výrazné zlepšení za posledních 15 let stále nad-

m rn  znečišt na. 
Z dat HEIS VÚV T.G.M. ĚŇ011, Ň01Ňě vyplývá, že ve všech obcích SO ORP Plze  jsou vyhodnoceny 
vodní útvary povrchových vod jako rizikové, jen malá část v obcích Plze  a Nezv stice je hodnocena jako 
potenciáln  rizikové. Na celém území obcí Dýšina a Chrást a částečn  v Plzni, Kyšicích a Tymákov  jsou 
hodnoceny útvary podzemních vod jako vyhovující Ědobréě, částečn  se u vodních útvar  podzemních 
vod p edpokládá nedosažení dobrého stavu v Plzni, Kyšicích a Tymákov . V Plzni je také část útvar  
podzemních vod hodnocena jako nevyhovující. Ve všech ostatních obcích se u útvar  podzemních vod 
p edpokládá nedosažení dobrého stavu Ěviz následující obrázkyě. 
Hodnocení bylo použito pro současný stav a odhad stavu k roku Ň015, který je použit pro návrhy opat e-

ní. Výstupem hodnocení stavu pro jednotlivé podložky a složky je klasifikace vodního útvaru jako vyho-

vující Ědobréě, potenciáln  nevyhovující Ěpotencionáln  rizikovéě nebo nevyhovující Ěrizikovéě. 
Stav útvaru povrchových vod je určený horším z jeho ekologického a chemického stavu. Stav siln  ovliv-

n ných útvar  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 
plán  oblastí povodí, tj. do roku Ň015, byly navrženy limity [OřŇ], definující dobrý stav útvar  povrcho-

vých a podzemních vod a chrán ných území. 
P ístup k hodnocení stavu vodních útvar  je stanoven v „Metodických postupech státních podnik  Povodí 
pro hodnocení chemického a ekologického stavu a rizikovosti útvar  povrchových vod, ekologického 
potenciálu útvar  povrchových vod, chemického a kvantitativního stavu útvar  podzemních vod v prv-

ních plánech oblastí povodí“. Hodnocení stavu vodních útvar  spočívá v syntéze výsledk  hodnocení 
jednotlivých složek stavu. Hodnocení složky je pak určeno výsledky hodnocení jednotlivých parametr . 
P i t chto hodnoceních a syntézách platí následující pravidla: 
 

 P ímé hodnocení Ěna základ  dat z monitoringuě má p ednost p ed nep ímým Ěna základ  informací 
o vlivu užívání vod na stav vodě.  

 Nevyhovuje-li alespo  jeden parametr hodnocené složky stavu limit m dobrého stavu, cela složka 

stavu je klasifikována jako nevyhovující  

 P i syntézách hodnocení platí vždy horší z provedených hodnocení. 
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Obrázek č. 3.2.3: Celková rizikovost povrchových vod 

 
Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2012, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.2.4: Celková rizikovost podzemních vod 

 
Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2012, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Rovn ž dle dat HEIS VÚV T.G.M. ĚŇ01Ňě se na území SO ORP Plze  nachází zranitelné oblasti Ěviz 
následující obrázekě. Zranitelné území jsou taková území, kde se vyskytují: 
 povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž 

koncentrace dusičnan  p esahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, 

 nebo povrchové vody, u nichž v d sledku vysoké koncentrace dusičnan  ze zem d lských zdroj  
dochází nebo m že dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Zranitelné oblasti jsou vyhlášeny v obcích Chválenice, Nezv stice a Plze . 
 

Obrázek č. 3.2.5: Zranitelné oblasti ve SO ORP Plze  

 
Zdroj: HEIS VÚV T.G.M., 2012, EKOTOXA s.r.o, 2016 
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3.2.4 Indikátory 
 

Sklonité orné pozemky 

 

Celkem se v SO ORP Plze  nachází Ň65,ř ha nadm rn  sklonitých pozemk  s ornou p dou. Z celkové 
vým ry orné p dy v SO ORP Plze  Ě741Ň,7 haě tyto „nevhodné“ pozemky činí pouze 3,6 %. Nulové nebo 
tak nepatrné množství sklonitých pozemk  s ornou p dou, že lze tyto území označit za cílový stav, se 
nevyskytuje v žádné obci. Menší množství sklonitých orných pozemk  Ěhodnocení indikátoru +1ě se na-

chází v obcích Letkov, Mokrouše, Nezv stice a Tymákov. 
Naopak zvýšené množství svažitých pozemk  orné p dy se nachází na území obce Plze . P edevším zde 
by m ly být identifikovány tyto pozemky a navrženy pot ebná opat ení Ěmožno využít KPÚě aby se za-

bránilo nebezpečí vzniku zrychleného odtoku vody p i p ívalové srážce a omezilo nebezpečí vzniku lo-

kální povodn . 
 

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 – ř,řř ha sklonité orné půdy 

1 na území obce se nachází 1 – 4,řř ha sklonité orné půdy 

2 na území obce se nachází méně než 1 ha sklonité orné půdy 

 

 

Záplavové území Q100 
 

Na území SO ORP Plze  jsou stanovena záplavová území Q100 v obcích Dýšina, Chrást, Kyšice, Letkov, 

Nezv stice, Plze , Starý Plzenec a Šťáhlavy. Ve všech t chto obcích Ěkrom  obce Kyšiceě zasahují zápla-

vová území do zastav ného území. 
 

Hodnocení indikátoru záplavové území Q100: 

-2 více než 25 % zaplavené plochy p i Q100 zasahuje do zastavěného území obce  
-1 10 – 24,řř % zaplavené plochy p i Q100 zasahuje do zastavěného území obce  
0 5 – ř,řř % zaplavené plochy p i Q100 zasahuje do zastavěného území obce; záplavové území Q 

100 na území obce není stanoveno  
1 0 - 4,řř % zaplavené plochy p i Q100 zasahuje do zastavěného území obce  
2 záplavové území Q100 je stanoveno mimo zastavěné území obce  
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Tabulka č. 3.2.5: Souhrnné hodnocení tématu na základ  navržených indikátor  

Obec 

Sklonité orné pozemky Záplavové území Q100 

hodnoty [ha] hodnocení hodnoty [%] hodnocení 
Dýšina 11,1 -1 1,4 1 

Chrást 14,1 -1 2,1 1 

Chválenice 6,6 0 - 0 

Kyšice 5,7 0 Mimo ZÚ 2 

Letkov 1,0 1 1,9 1 

Lh ta 14,0 -1 - 0 

Losiná u Plzn  8,3 0 - 0 

Mokrouše 1,3 1 - 0 

Nezbav tice 6,0 0 - 0 

Nezv stice 3,9 1 2,2 1 

Plze  133,1 -2 0,1 1 

Starý Plzenec 28,7 -1 0,8 1 

Šťáhlavy 17,5 -1 1,4 1 

Št novický Borek 9,9 0 - 0 

Tymákov 4,7 1 - 0 

Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Obrázek č. 3.2.6: Hodnocení obcí dle množství sklonité orné p dy 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 



EKOTOXA s.r.o.                             ÚAP a Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2016 – 4. aktualizace 

 

38 

 

 

Obrázek č. 3.2.7: Hodnocení obcí dle stanoveného záplavového území Q100 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.2.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

Minimalizace zrychleného odtoku a snížení p dní 
eroze na minimum v územích s malým výskytem 
sklonité orné p dy – území obcí Letkov, Mokrou-

še, Nezv stice a Tymákov. 

Rizikové útvary povrchových a podzemních vod 
z hlediska pln ní environmentálních cíl  pro po-

vrchové Ěvšechny obce SO ORPě a podzemní vo-

dy Ěčástečn  v Plzni). 

Na celém území obcí Chrást a Dýšiny a částečn  
v Plzni, Kyšicích a Tymákov  jsou hodnoceny 

útvary podzemních vod jako nerizikové 

Stanovené zranitelné oblasti v obcích Chválenice, 
Nezv stice a Plze . 

 Zhoršení p irozeného vodního režimu v krajin  
v d sledku nevhodného hospoda ení na skloni-

tých pozemcích => zvýšené množství orné p dy 
na sklonitých pozemcích na území obce Plze . 

 Stanovená záplavová území na území obcí Dýši-

na, Chrást, Kyšice, Letkov, Nezv stice, Plze , 
Starý Plzenec a Šťáhlavy. 

 Stanoveny aktivní zóny záplavových území 
v obcích Dýšina, Chrást, Kyšice, Letkov, Nezv s-

tice, Plze , Starý Plzenec a Šťáhlavy. 
P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Podpora modernizace a rekonstrukce stávající ka-

nalizační sít  a rozvoje napojení obyvatel na ve-

ejnou kanalizaci zakončenou v ČOV. 

Rizika lokálních povodní doprovázené zvýšenou 

erozí p dy v územích s vyšším podílem sklonité 
orné p dy – území obce Plze . 

Realizace komplexního systému protipovod o-

vých opat ení, jak v krajin , tak i na tocích 
k ochran  zastav ného území obcí. 

Udržení zabezpečenosti kvalitních zdroj  pitné 
vody. 

Finanční zdroje ze státního rozpočtu a fond  EU 
pro zajišt ní čišt ní odpadních vod a zásobování 
pitnou vodou, na realizaci projekt  protipovod-

ové ochrany v krajin . 

U vodních útvar  podzemních vod v Plzni, Kyši-

cích a Tymákov  Ěčástečn ě a dále ve všech 
ostatních obcích zcela Ěkrom  obcí Dýšina a 
Chrástě se p edpokládá nedosažení dobrého stavu. 

Nastartování procesu KPÚ v oblastech se zvýše-

nou erozní ohrožeností Ěúzemí s vysokým podí-
lem sklonité orné p dyě. 

Plze  nemá náhradní zdroj pitné vody 
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3.2.6 Problémy k ešení 
 

 V oblastech s vyšším výskytem sklonité orné p dy je pot eba identifikovat tyto pozemky a navrh-

nout opat ení vedoucí k eliminaci negativních vliv  Ězm na hospoda ení, zatravn ní, protierozní opat-

ení, retenční nádrž…ě - p edevším Plze . 

 V obcích, kde hladina Q100 zasahuje do zastav ného území, navrhnout opat ení na ochranu majetku 

státu, obcí a obyvatel a nerozši ovat zastavitelné území do t chto ploch, což by vedlo k dalším nákla-

d m na nové nákladné protipovod ové opat ení Ěčasto pouze lokálního charakteru, kdy se problém 
p enese níže po tokuě – Dýšina, Chrást, Letkov, Nezv stice, Plze , Starý Plzenec a Šťáhlavy. 

 Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních 
zdroj  vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich hospodárné využívání – 

území všech obcí. 

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

 P ispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v d sledku zem d l-

ské a pr myslové činnosti – obce Chválenice, Nezv stice a Plze  Ěstanoveny zranitelné oblasti pro 
obsah dusičnan  ve vodáchě. 

 

3.2.7 Zm ny od aktualizace Ň01Ň 
 

 V roce Ň016 jsou vyhlášeny nov  vodní zdroje v obcích Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, Lo-

siná, Nezbav tice, Nezv stice, Šťáhlavy, Št novický Borek a Tymákov. V t chto obcích jsou 
rovn ž vyhlášena ochranná pásma vodních zdroj , vyjma obcí Dýšina, Chrást a Šťáhlavy. 

 Nov  je stanoveno záplavové území Q100 v obci Letkov, záplavové území zde zasahuje do zasta-

v ného území. Záplavové území Q100 v zastav ném území je zrušeno v obci Kyšice. 
 V rozboru sklonitosti orné p dy nebyly zjišt ny žádné významné zm ny. 
 Zranitelné oblasti jsou v roce 2016 stanoveny pouze v obcích Chválenice, Nezv stice a Plze . 
 V hodnocení indikátoru Sklonité orné pozemky ani v hodnocení indikátoru Záplavové území 

Q100 nedošlo k významným zm nám Ěo Ň hodnotyě. 
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3.3 HYGIENů ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 
 

3.3.1 Ovzduší 
 

Znečišt ní ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evrop  a po celém sv t . 
D sledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány p ímé negativní účinky látek znečišťujících 
ovzduší na zdraví obyvatel, zví at, rostlin, p du a materiály. Respirace zvýšených 

koncentrací látek znečišťujících ovzduší má p ímé následky na zdravotní stav obyvatel. Zdraví obyvatel 

m že být zasaženo také nep ímo, ukládáním t chto látek v dalších složkách životního prost edí Ěp da, 
voda, biotaě, vstupem chemikálií do potravního et zce s následkem další expozice lidí. Navíc tyto účinky 
mohou ovlivnit strukturu a funkci ekosystém , včetn  jejich schopnosti samoregulace. Tyto účinky se 
mohou projevovat okamžit , ale současn  také s určitým časovým zpožd ním Ěnap . degradace lesních 
ekosystém ě. 
 

Znečišt ní venkovního ovzduší je nejčast ji vyvoláno sm sí znečišťujících látek emitovaných z celé 

ady zdroj . Na imisní zát ži SO ORP a p edevším m sta Plzn  zejména suspendovanými částicemi 
PM10, ale také benzoĚaěpyrenem, oxidem dusičitým a ozónem se zásadním zp sobem podílejí rostoucí 
emise z dopravy. Krom  dopravy a plošných zdroj  Ěsouhrn malých zdroj  nap .: lokálních topenišťě, 
sezonn  a místn  i zem d lství, se na výsledné imisní situaci v SO ORP zásadním zp sobem podílejí 
velké a zvlášt  velké stacionární pr myslové, energetické a technologické zdroje. Mezi nejvýznamn jší 
zdroje znečišťování ovzduší pat í dle Programu zlepšování kvality ovzduší, zóna Jihozápad – CZ03 

ĚŇ016ě organizace Plze ská teplárenská, a.s. a Stora Enso Wood Products Planá, s.r.o. Hlavními doprav-

ními zdroji je dálnice D5 a intravilánové komunikace v Plzni ĚI/Ň0, I/Ň6, I/Ň7ě. Ke znečišt ní ovzduší na 
místní úrovni p ispívají v menší mí e také emise látek znečišťujících ovzduší p enášené ze st edních a 
velkých vzdáleností Ědesítky až stovky kilometr ě. Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovn ž aktuál-

ní meteorologické podmínky. 
Po výrazném poklesu emisí látek znečišťujících ovzduší ze stacionárních zdroj  Ětuhých znečišťujících 
látek, oxidu si ičitého a emisí oxid  dusíku a oxidu uhelnatéhoě, ke kterému došlo v souvislosti se zm -
nami ve struktu e ekonomiky a legislativními požadavky v devadesátých letech, v období let Ň000 až 
Ň010 již byly celkové emise uvedených znečišťujících látek zhruba konstantní bez výrazn jšího trendu Ěs 
meziročními výkyvyě. Emise oxid  dusíku ze stacionárních zdroj  i z dopravy mírn  rostou. Na znečiš-
ťování ovzduší nejen menších sídel SO ORP, ale i m sta Plze , se významn  podílí malé zdroje. R st cen 
zemního plynu a elektrické energie zp sobuje, že se lidé op t vracejí k tradičním paliv m, zejména k uhlí 
a d evu Ěčasto jsou p idávány i odpadyě, které mnohdy spalují v technologicky nevyhovujících za ízeních. 
Lokální topeništ  se podílejí na znečišt ní ovzduší zejména v zimních m sících p i inverzním počasí a 
jsou významným producentem tuhých znečišťujících látek TZL a široké škály organických látek Ěvelice 
nebezpečné práv  pro své škodlivé účinkyě. 
 

Dle provedeného dotazníkového šet ení, které prob hlo v rámci zpracování ÚůP ORP Plze  r. Ň016 
v obcích SO ORP, vyplývá, že místní zhoršení kvality ovzduší je vnímáno v ad  obcí. Jedná se o znečišt ní p e-

vážn  z lokálních zdroj  – domácích topenišť, ale i silniční dopravou (Kyšice – silnice II/180), p íp. pr myslovou 

výrobou ĚDýšina, Chválenice, Letkov, Lh ta, Losiná, Starý Plzenecě.  
 

 

3.3.1.1 Plocha území, na kterém došlo v daném roce k p ekročení imisních limit  a cílových imis-

ních limit  pro ochranu zdraví obyvatel 
 

Látky znečišťující ovzduší, pro které je Ěpro účely této studieě sledováno p ekročení imisních limit  jsou 
následující: SO2, PM10, NO2, benzen. Látky znečišťující ovzduší, pro které je Ěpro účely této studieě sle-

dováno p ekročení cílových imisních limit  jsou následující: ůs, Cd, benzoĚaěpyren, O3. 

 

Mezi lety 2010 – Ň014 nedošlo na území SO ORP Plze  k p ekročení hodnot Ň4h ani ročního imisního 
limitu pro suspendované částice velikostní frakce PM10. Stejn  tak nebyly p ekročeny imisní limity pro 
v tšinu ostatních látek.  
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Závažným problémem je p ekračování cílového imisního limitu imisními koncentracemi benzo(a)pyrenu. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky ĚPůHě, jejichž je benzoĚaěpyren typickým p edstavitelem, vznikají 
p edevším ze spalování fosilních paliv. Typicky se tyto látky uvol ují p i nedokonalém spalovacím pro-

cesu. Do prost edí se tedy dostávají zejména p i výrob  energie, spalování odpad , ze silniční dopravy, 
domácích topenišť, krematorií, z požár  a v neposlední ad  p i kou ení. PůH jsou zde p ítomny ve form  
velmi jemných částic, které pronikají p i vdechnutí až do plicních sklípk , kde se zachycují. Toxické, 
karcinogenní a mutagenní vlastnosti PůH jsou hlavní p íčinou zdravotních rizik Ěnap . vznik rakoviny 
plic, snížení plodnosti, vývojové vady atd.ě. Na ňň % území SO ORP došlo k p ekročení cílových imis-

ních limit  pro ochranu zdraví pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjád ené jako benzoĚaěpyren 
ĚBaPě. Plošn  nejvyšší rozsah p ekročení imisního limitu pro BaP bylo zaznamenáno na území obcí Plze  
Ě5Ř,Ř % územíě, následovaly obce Chrást Ě1ř,Ř % územíě a Starý Plzenec Ě11,0 % územíě. Jedná se o 
mírné zlepšení stavu oproti roku Ň010.  
 

V roce Ň01Ň byla provedena zm na metodiky a od daného roku jsou uvád ny p tileté pr m rné koncen-

trace za období Ň00Ř – 2012, 2009 – Ň01ň a nejnov ji Ň010 - Ň014. Tyto dlouhodob jší údaje jsou mno-

hem lépe vypovídající. 
 

Mezi lety 2010 – Ň014 byly p ekročeny hodnoty imisního limitu pouze pro benzoĚa)pyren. V roce 2014 

nedošlo na území SO ORP Plze  k p ekročení hodnoty cílového imisního limitu pro ochranu zdraví lidí 
pro troposférický ozon. 
 

Tabulka č. 3.3.1: P ekročení imisního limitu a cílového imisního limitu pro ochranu zdraví mezi lety Ň010 
– 2014  

% území obce s p ekročením imisních limit  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 

Lh ta 0 0 0,0 0 

Losiná 0 0 0,0 0 

Mokrouše 0 0 0,0 0 

Nezbav tice 0 0 0,0 0 

Nezv stice 0 0 0,0 0 

Plze  0 0 58,8 0 

Starý Plzenec 0 0 11,0 0 

Šťáhlavy 0 0 0,0 0 

Št novický Borek 0 0 0,0 0 

Tymákov 0 0 0,0 0 

Celkem SO ORP 0 0 32,5 0 

Zdroj dat: ČHMÚ, 2016 
Pozn.: V tabulce jsou uvedena % plochy obcí, na kterých došlo k p ekročení imisního limitu a cílového imisního 
limitu pro ochranu zdraví mezi lety 2010 - 2014. Data za ozón jsou hodnocena pouze za r. 2014. 
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Obrázek č. 3.3.1. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limit m pro ochranu zdra-

ví Ěcílový imisní limit pro benzoĚaěpyreně mezi lety Ň010 – 2014  

 
Zdroj dat: ČHMÚ, 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.3.1.2 Plocha území, na které došlo v daném roce k p ekročení imisních limit  pro ochranu eko-

systém  a vegetace 

 

V SO ORP Plze  v roce Ň014 nedošlo k p ekročení hodnot cílového imisního limitu pro ozon pro ochranu 
ekosystém  a vegetace Ěexpoziční index ůOT40ě. P ekročen byl v roce Ň014 imisní limit pro NOx, a to 

p edevším na území obce Plze  Ě10,Ň %ě. Imisní limit pro SO2 nebyl v roce Ň014, stejn  jako v roce 2010, 

p ekročen. 
 

Tabulka č. 3.3.2: P ekročení imisního limitu a cílového imisního limitu pro ochranu ekosystém  a vege-

tace, % plochy obcí, rok Ň014 

ORP Plze  

% území obce s p ekročením imisních limit  pro ochranu ekosystém  a vegetace 

Obec Imisní limit pro 
NOx 

Cílový imisní limit 
pro ozon 

Souhrnn  OZKO 

Ě> ň0 µg.m-3
) (AOT 40) (SO2, NOx, ozon) 

Dýšina 0 0 0 

Chrást 0 0 0 

Chválenice 0 0 0 

Kyšice 0 0 0 

Letkov 0 0 0 

Lh ta 0 0 0 

Losiná 0 0 0 

Mokrouše 0 0 0 

Nezbav tice 0 0 0 

Nezv stice 0 0 0 

Plze  10,2 0 10,2 

Starý Plzenec 0,1 0 0,1 

Šťáhlavy 0 0 0 

Št novický Borek 0 0 0 

Tymákov 0 0 0 

Celkem 5,4 0 5,4 

Zdroj dat: ČHMÚ, 2016 

 

 

3.3.2  Nakládání s odpadem  
 

Nejv tší část odpad  je odvážena na skládku Chotíkov. Vlastní t leso skládky je umíst no do vyt žené 
části pískovny, do horninového prost edí tvo eného terciérními sedimenty, asi 1 km severozápadn  od 
západního okraje obce Chotíkov. Provozovatelem skládky je od 1. ledna Ň004 společnost Plze ská teplá-
renská, a.s.  
Se skládkou souvisí také projekt výstavby za ízení na energetické využití odpadu ĚZEVOě, který si necha-

la zpracovat Plze ská teplárenská, a.s. Zkušební provoz spalovny byl spušt n v roce 2016. Spalovna se 

nachází mimo SO ORP, avšak za ízení bude zásobovat teplem nejv tší plze ské sídlišt  Lochotín. 
V Plzni se v blízkosti železniční stanice Plze  – Koterov nachází spalovna nebezpečných odpa-

d , využívající p evážn  odpady ze zdravotní a veterinární péče. 
 

 

3.3.2.1 Černé skládky 

 

Z dotazníkového šet ení vyplývá, že dílčím problémem v území jsou černé skládky. Daný problém je 
uvád n u obcí Dýšina, Chválenice, Kyšice, Lh ta, Losiná Ěbývalý kravín ZD, vjezd do chatové osady 
Kouty a v blízkosti silnice I/Ň0ě, Nezbav tice a Starý Plzenec. Nicmén  tyto skládky nep edstavují vý-
znamný problém a v rámci územního plánování nejsou ešeny.  
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3.3.2.2 Staré ekologické zát že 
 

V tabulce níže se nachází soupis starých ekologických zát ží, u kterých nelze vyloučit negativní d sledky pro zdraví člov ka nebo jednotlivé 
složky životního prost edí. 
 

Tabulka č. 3.3.3: Staré ekologické zát že v SO ORP Plze  
Obec Název SEZ Obec Název SEZ 

Dýšina HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. skl C Plze  HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. Doudlevce 

ŠKODů a.s. Plze  - Dýšina ZČP, a.s. Plze  

Skládky ŠKODů a.s. Ejpovice ZČE a.s. Plze  jih 

HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. skládka Ejpovice Kovošrot Plze  a.s. 
HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. skl ů skládka Radobysice 

HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. areál Ejpovice Univel Plze  

HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. skl B Depo ČD Plze  

skládka Dysina skládka Bukovec 

HQU Int.,a.s. ŠKODů as skl. Ej Plze ské m. dopravní podniky, a.s. 
skládka Nova Hut skládka Cernice 

Chrást Skládka Chrást ČS PHM ůuto Štádler Plze  

skládka Chrast Škoda a.s. Bolevec 

skládka Chrast ZČE Plze  m sto 

Chválenice ČS PHM ZD Chválenice skládka Plzen-Valcha 

Kyšice Na H rce - stará skládka ZČE a.s. Plze  Husovo nám. 
skládka Kysice ZůCHEMO, a.s. Plze  

cihelna - stará skládka skládka Valcha 

Letkov Letkov obalovna skládka Litice 

Losiná skládka Losina Kasárna VUSS Plze  

Nezv stice skládka Nezvestice ZČE Plze  - T šínská t ída 

skládka Nezvestice Škoda Doudlevce 

Plze  U h bitova HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. Plze  

ZČE, a.s. Plze  ZČE a.s. Plze  m sto 

Kasárny Slovany - Plze  skládka Plzen-Bory 

ZČE a.s. Plze  T šínská t ída skládka Plzen-Bozkov 

ČS PHM PMDP, a.s. Plze  skládka Krimice 

Škoda a.s. hlavní areál Plze  skládka Plzen-Skvrnany 

Movo s.r.o. Plze  skládka Lhota 

Kovošrot a.s. Plze  ZČE a.s. Plze  HYDRO 

ZČE Plze  jih skládka Plzen-Bozkov 

MOVO s.r.o. Plze  skládka Litice 

ZČE Hydro Plze  Prádelny a čistírny Plze  

HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. Bolevec DKV České dráhy s.o. 
RWE Energie, a.s. Plze  Koterov - obalovna 

skládka Valcha Starý Plzenec skládka Sedlec 

skládka Cernice Skládka U Mototechny 

skládka Trenosna skládka Stary Plzenec 

Skládka U h bitova Skládka Starý Plzenec 

ůuto Štádler, s.r.o. U Mototechny 

ZČE Plze  sever Šťáhlavy ČS PHM ZD Šťáhlavy 

ZČE transformovna Plze  - K imice skládka Stahlavice 

Prádelny a čistírny Plze  skládka Stahlavy 

J. a L. T eš ákovi Plze  skládka Stahlavy 

Plze  - Husova t ída - bývalá plynárna skládka Stahlavy 

ZČE Plze  - Husovo nám stí Tymákov ČS PHM ZD Tymákov 

  skládka Tymakov 

Zdroj dat: Data ÚAP, 2016 
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Obrázek č. 3.3.2: P ehled evidovaných SEZ na území SO ORP Plzeň  

 
Zdroj: Data ÚAP, 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Staré ekologické zát že Ěp ípadn  brownfieldyě jsou uvád ny v rámci dotazníkového šet ení u obcí Dýši-

na Ěpr myslová zóna na jižní stran  obce, ůrmaturka Dýšinaě, Chrást Ěbývalá skládka Na Závrtkuě, Lh ta 
Ěareál bývalého JZDě, Losiná Ěbývalý kravín zem d lského družstvaě, Nezv stice Ěnevyužívané objekty a 
prostor bývalého JZDě a Starý Plzenec Ěbývalé JZD – Herejkova ul., bývalé uhelné sklady – Nepomucká 
ul. - nijak významnéě. Nejsou zde uvedeny staré ekologické zát že ve m st  Plze , které tvo í nejvý-
znamn jší část tohoto jevu Ěviz tabulka výšeě.  
K problematice starých ekologických zát ží byl dodán v listopadu Ň01Ň materiál, ze kterého zde uvádíme 
základní fakta: 
V rámci zaslaného dokumentu je uveden p ehled starých ekologických zát ží a jejich základní charakte-

ristiky. Níže uvádíme p ehled lokalit a vybrané základní informace k nim. 

 

ŠKODů a.s. areál Ejpovice  
Zájmová lokalita, tj. ŠKODů a.s. - areál Ejpovice - výrobní část se nachází v katastru obcí Dýšina a Ky-

šice. Dílčí lokalita lakovna se nachází p ibližn  uprost ed lokality výrobní část. P i SV stran  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 ř. V širším okolí se nacházejí pozorovací monitorované vrty EN 1 až 
EN 3. 
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Podzemní voda v prostoru dílčí lokality lakovna je kontaminována ClU, p edevším TCE. Sanační čerpání 
kontaminované podzemní vody probíhalo od července Ň001 do července roku Ň00ň. Rozhodnutí ČIŽP 
OOV Plze  č.j. ň/OV/1Ň75/ř6/La ze dne 1.10.1řř6, č.j. ň/OV/1Ř07/00/Hs ze dne 1Ň.10.Ň000 a č.j. 
0ň/OV/57Ň7/0ň/Hs ze dne Ň4.6.Ň00ň, kterými byla uložena opat ení k odstran ní staré ekologické zát že 
v areálu Ejpovice a.s. ŠKODů, byla postupn  ve všech bodech spln na. 
 

ŠKODů JS Ějaderné strojírenstvíě 
V celém pr b hu pr zkumných a sanačních prací byl areál využíván pro strojírenskou výrobu - jaderné 
strojírenství, z části též jako skladovací. S výhradn  pr myslovým využitím se počítá i nadále, ačkoli 

perspektivn  nejsou vyloučeny zm ny rozsahu výroby, resp. pronájem jiným uživatel m. Pro účely sana-

ce je vzhledem ke své velikosti i k odlišnému p vodu a stupni kontaminace areál rozd len na čty i dílčí 
lokality - Dílny, Sklady, Výrobní haly a T ískové hospodá ství.  
Reziduální kontaminace ClU je vázána na horninové prost edí, kde vysoký obsah jílových minerál  vý-
razn  omezuje proces desorpce kontaminantu do podzemní vody. Rovn ž její pozice pod budovami brání 
vymývání polutantu z horninového prost edí do podzemní vody vlivem pr saku srážek. Z výsledk  dlou-

hodob  provád ného monitoringu Ěod roku 1řř7ě je z ejmé, že vysoká sorpční schopnost horninového 
prost edí kontaminační oblak prakticky enkapsuluje a nedovoluje mu migrovat mimo zasažené území. 
Na lokalit  se navrhuje zahájit postsanační monitoring ve smyslu provád cího projektu III. etapy sanač-
ních prací. V areálu Bolevec po ukončení sanačního čerpání, které již v záv rečné fázi nebylo efektivní, 
byla v rámci III. etapy sanačních prací aplikována metoda in situ chemické oxidace ĚISCOě s použitím 
oxidantu manganistanu draselného. 
 

ŠKODů a.s. Doudlevce – souhrn 

Lokalita se nachází na jižním okraji Plzn , na levém b ehu eky Radbuzy, která zde po soutoku s ekou 
Úhlavou vytvá í široký meandr. Vlastní areál závodu je ohraničen na severu Samaritánskou a Zborovskou 

ulicí, na východ  ulicí Pr myslovou a U vlečky. Západní hranici tvo í t ída Edvarda Beneše a areál trans-

formátorovny 110/ŇŇ kV Plze  - jih ZČE a.s. a výtopny.  
Sanace horninového prost edí v areálu ŠKODů Doudlevce tak byla ke konci roku Ň011 úsp šn  dokon-

čena. Na lokalit  z stanou dv  malá ohniska reziduálního znečišt ní saturované zóny alifatickými chloro-

vanými uhlovodíky, TK ĚCd, Cuě, resp. ropnými látkami. Dlouhodobým monitoringem je prokázáno, že 
znečišt ní z t chto míst prost ednictvím podzemní vody nemigruje, z stává vázáno na saturovanou zónu 
horninového prost edí budovaného zv tralými proterozoickými jílovitými b idlicemi. Rizika reziduální 
kontaminace pro lidské zdraví a ekosystémy jsou zanedbatelná.  
 

ŠKODů a.s. Plze   
Kontaminace podzemní vody byla dosavadními sanačními zásahy natolik snížena, že reliktní znečišt ní 
saturované zóny v hlavním areálu nep edstavuje reálné riziko pro lidské zdraví a ekosystémy. Zbytkové 
znečišt ní nemigruje a je natolik nízké, že pokračování sanačního zásahu by vzhledem k časové a finanč-
ní náročnosti bylo značn  neefektivní.  
 

 

3.3.3 Další hygienické závady území 
 

3.3.3.1 Území v dosahu liniových zdroj  emisí a hluku  
Ěviz též téma: Ve ejná dopravní a technická infrastrukturaě 

 

Plze  vytvá í d ležitý dopravní uzel západních Čech, kde se k ižují t i hlavní dopravní tepny evropské 
dopravní sít : E50 N mecko - Rozvadov - Plze  - Praha – Slovensko, E49 N mecko - Vojtanov - Karlovy 

Vary - Plze  - České Bud jovice – Rakousko a E53 Plze  - Železná Ruda – N mecko. M stem procházejí 
tém  všechny d ležité hlavní silnice regionu, k íží se zde i d ležité železniční trati. Po jižním okraji m s-

ta vede dálnice D 5, která je spojnicí m st Praha - Norimberk. Region má jednu z nejv tších hustot silnič-
ní sít  v České republice. Viz rovn ž téma Ve ejná dopravní a technická infrastruktura.  

Podle sčítání dopravy z roku Ň010 Ěwww. rsd.czě není výjimečná na mnohých úsecích silniční sít  na 
území SO ORP Ěp edevším pak v intravilánu m sta Plzn ě celoroční pr m rná intenzita okolo 20 000 

vozidel za Ň4h. Na nejzatížen jších sčítacích úsecích silnic I/Ň0, I/Ň6 Ěa dálnice D5ě se pr m rná denní 
intenzita dopravy pohybuje na úrovni p es ň0000 vozidel. Na nejzatížen jším sčítacím úseku č. ň-0882 na 
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silnici I/20 v intravilánu Plzn  byla sečtena celoroční pr m rná intenzita až 45 47ř vozidel za Ň4 hodin, 

což jsou extrémní hodnoty. 
Vysoká hustota silniční sít  spolu s vysokou intenzitou silniční dopravy na území SO ORP, zvlášt  
v intravilánu m sta Plzn , je p íčinou četných hygienických závad. Území v bezprost ední blízkosti vý-
znamných liniových zdroj  jsou ovlivn na zvýšenými hodnotami emisí látek znečišťujících ovzduší a 
zvýšenou hladinou hluku. Míra ovlivn ní území Ěresp. obyvatelě je závislá na intenzit  dopravy a její 
organizaci (plynulostiě, složení dopravního proudu Ěpodíl t žké nákladní dopravyě, technickými parame-

try komunikací, umíst ní v terénu či zástavb  a existujícími opat eními na snižování negativních vliv  
dopravy Ězele , protihlukové st ny atp.ě. Strategická hluková mapa silnic a železnic je k dispozici na Ná-
rodním geoportálu Inspire. Podle dostupných údaj  lze odvodit, že p edevším v Plzni jsou zát ži zdraví 
škodlivým hlukem vystaveny tisíce obyvatel žijících v blízkosti významných komunikací. Viz následující 
obrázek. 
 

Obrázek č. 3.3.2: Hladiny hlukového ukazatele Ldvn Ěden-večer-noc) v dB 

 
Zdroj: Národní geoportál Inspire, 2014 

 

Dle dotazníkového šet ení je hlukové znečišt ní tak ka celoplošným problémem v rámci SO ORP Plze . 
Z dotazníkového šet ení vyplývá, že negativní vliv dopravy je vnímám ve v tšin  obcí – Dýšina Ěsilnice 
II/1Ř0, trať ČDě, Chrást, Chválenice Ěsilnice I/Ň0ě, Kyšice (silnice II/180) Ěz nákladní dopravy – zájem na 
vybudování obchvatuě, Letkov Ěz dálnice D5ě, Losiná Ěsilnice I/Ň0ě, Nezbav tice, Nezv stice Ěpr tah obcí 
I/1řě, Starý Plzenec Ěhluk z blízké dálnice, železnice a pr jezd kamión  centrem m staě, Šťáhlavy a Št -
novický Borek. Dle hlukových map je evidentní hlukové znečišt ní také v Plzni.  

Hluk z výroby je negativn  vnímán v obcích Dýšina, Šťáhlavy Ěčistička a sušička obilíě a Št novický 
Borek (lom).  
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3.3.3.2 Radonové riziko Ězastav né území s vysokým rizikem výskytu radonu, podle dat ČGS – 

mapa radonového indexu z geologického podložíě 
 

Radon m že pronikat do objekt  jednak z hornin a zemin, které vycházejí na povrch v jejich základech, 

jednak z pitné vody, dodávané do objekt  a ze stavebních materiál , jejichž základem jsou obvykle p í-
rodní materiály. Stavební materiály jsou však v současnosti sledovány z hlediska radioaktivity, p ípady 
jejich použití z minulosti jsou známy a proto je pravd podobnost p ítomnosti radonu z nich podstatn  
menší než z geologického podloží. Rovn ž v podzemních zdrojích pitné vody jsou v současnosti prová-
d na m ení koncentrace radonu a následné odradonování a proto je malá pravd podobnost, že by radon 
unikající z vody dodávané do objekt  mohl výrazn jším zp sobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v 

objektu. Hlavním zdrojem radonu tedy z stává geologické podloží. Migrace radonu z místa jeho vzniku 
Ěhorninové prost edíě k povrchu je závislá na ad  klimatických a pedologických faktor . 
 

Na území SO ORP je vymezena nízká, p echodná, st ední i vysoká kategorie radonového indexu 
z geologického podloží Ěradonové rizikoě. Nejv tší rozsah zaujímá oblast nízké a p echodné kategorie 
radonového indexu ĚPlze  vnit ní m sto, Plze  Ň, Plze  ň, Plze  4, východní a jižní části širšího okruhu 

m sta, území obce Chrást, Letkov, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Chválenice, Nezv stice, Nezbav tice, Kyši-

ce, Dýšina a Tymákově. St ední kategorie radonového indexu z geologického podloží se vyskytuje 
v severních částech Plzn  ĚPlze  1 - Bolevec, Bílá Horaě a v n kolika menších lokalitách na západ  Plzn , 
na území obcí Starý Plzenec, Lh ta, Mokrouše, Tymákov. Vysoká kategorie radonového indexu byla 

lokalizována ve v tším rozsahu na území obcí Losiná a Št novický Borek. Zvýšené riziko pronikání ra-

donu z geologického podloží je podél tektonických jev . Podrobná mapa radonového indexu je 
k dispozici na http://www.geology.cz. Určení kategorie radonového indexu v lokálním m ítku Ěstavební 
pozemkyě však není možné provád t odečtením z mapy jakéhokoliv m ítka, ale pouze m ením radonu v 
podloží na konkrétním míst  tak, aby byly zohledn ny lokální, mnohdy velmi prom nlivé geologické 
podmínky. 
 

 

3.3.4 Indikátory 
 

Indikátory stavu kvality ovzduší 
 

Výb r parametr  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 p ekročení imisních limit  a cílových imisních 
limit  pro ochranu zdraví lidí 

 HPŇ: Plocha území, na které došlo v daném roce k p ekročení imisních limit  pro ochranu eko-

systém  a vegetace 

byly navrženy na základ  požadavk  platné legislativy Ězahrnují současné problémy ochrany ovzdušíě. 
Indikace problém  ve vývoji imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší byla stanovena na základ  
vyhodnocení p ekročení platných imisních limit  pro ochranu zdraví lidí a limit  pro ochranu ekosystém  
a vegetace. 

http://www.geology.cz/
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Indexace hodnocení: -2 / -1 / 0 / 1 / 2 (-2 nejhorší, 0 neutrální, 2 nejlepší) 
-2 na území obce jsou p ekročeny dva nebo více imisních limit  nebo cílových imisních limit  pro 

ochranu zdraví a pro ochranu ekosystém  a vegetace Ěbez zahrnutí ozonuě – není pln n cílový 
stav indikátoru 

-1 na území obce je p ekročen imisní limit nebo cílový imisní limit pro ochranu zdraví nebo pro 
ochranu ekosystém  a vegetace Ěbez zahrnutí ozonuě – není pln n cílový stav indikátoru 

 0 neutrální stav, hodnota 0 není vzhledem ke konstrukci indikátoru p i azena 

 1 na území obce nejsou p ekročeny imisní limity ani cílové imisní limity pro ochranu zdraví a pro 
ochranu ekosystém  a vegetace s výjimkou p ízemního ozonu – cílový stav indikátoru není pl-

n n, ale situace se dá vzhledem k plošnému p ekročení imisních limit  pro ozon hodnotit spíše 
pozitivn  

 2 na území obce nejsou p ekročeny imisní limity ani cílové imisní limity pro ochranu zdraví a pro 
ochranu ekosystém  a vegetace – je napln n cílový stav indikátoru 

 

Tabulka č. 3.3.4: Souhrnné hodnocení kvality ovzduší ve smyslu navržených indikátor  na území SO 
ORP mezi lety 2010 – 2014  

SO ORP Plze  

Obec Počet látek s p ekročením imisních limit  nebo cílových imis-

ních limit  pro ochranu zdraví a ochranu ekosystém  a vege-

tace se zahrnutím ozonu 

Výsledné hodnocení 
(-2 / -1 / 0 / 1 / 2) 

HP1 Ězdravíě HPŇ Ěekosystémyě (-2 nejhorší, Ň nejlepšíě 
Dýšina 1 0 -1 

Chrást 1 0 -1 

Chválenice 0 0 2 

Kyšice 1 0 -1 

Letkov 0 0 2 

Lh ta 0 0 2 

Losiná 0 0 2 

Mokrouše 0 0 2 

Nezbav tice 0 0 2 

Nezv stice 0 0 2 

Plze  1 1 -2 

Starý Plzenec 1 1 -2 

Šťáhlavy 0 0 2 

Št novický Borek 0 0 2 

Tymákov 0 0 2 

Zdroj dat: ČHMÚ, 2016 
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Obrázek č. 3.3.3: Hodnocení kvality ovzduší 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.3.5 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

Mezi lety 2010 – Ň014 nebyly p ekročeny hodno-

ty imisních limit  pro PM10 , SO2, NO2 a benzen 

a cílového imisního limitu pro arsen a kadmium 
stanovené na ochranu lidského zdraví ani imisní 
limit pro SO2 a hodnoty ozónu na ochranu eko-

systém  a vegetace. 

Na území SO ORP byly mezi lety Ň010 – 2014 

vyhlášeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
pro ochranu lidského zdraví vzhledem 
k p ekročeným cílovým imisním limit m pro BaP 
Ěňň % územíě. Na 5,4 % území byl p ekročen 
imisní limit pro NOx stanovený pro ochranu eko-

systém  a vegetace. 
Ve srovnání s rokem 2010 došlo k rapidnímu 
zlepšení hodnot ozónu, v žádné obci nedošlo k 
p ekročení stanoveného imisního limitu.  

P ekračování imisních limit  pro benzoĚaěpyren 
p edevším v obcích Plze , Starý Plzenec a 
Chrást.  

 Hluková zát ž ve v tšin  obcí p edevším 
z dopravy - Dýšina, Chrást, Chválenice, Kyšice, 

Letkov, Losiná, Nezbav tice, Nezv stice, Starý 
Plzenec, Šťáhlavy a Št novický Borek.  

 Vysoká kategorie radonového indexu lokalizová-
na ve v tším rozsahu na území obcí Losiná a Št -
novický Borek. 

 Dle dotazníkového šet ení p ítomnost starých 
ekologických zát ží v obcích Dýšina, Chrást, 
Lh ta, Losiná, Nezv stice a Starý Plzenec. ů dále 
ve v tším rozsahu ve m st  Plze . 

 Znečišt ní ovzduší z lokálních topenišť, silniční 
dopravy, p íp. pr myslové výroby ĚDýšina, Chvá-
lenice, Kyšice (silnice II/180), Letkov, Lh ta, Lo-

siná, Starý Plzenec). 

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Budování moderní dopravní infrastruktury, nap . 
obchvaty obcí Chválenice, Kyšice, Losiná, Ne-

zv stice, vyvedení tranzitní dopravy mimo obyd-

lené oblasti a zvýšení plynulosti setrvávající do-

pravy s cílem snížení negativních účink  dopravy 
(emise, hluk) na obyvatelstvo. 

Nár st intenzity silniční dopravy na významných 
komunikacích m že zvyšovat zát ž obyvatelstva 
nadm rnými emisemi a hlukem. 

Výsadba účelové zelen  podél pr myslových are-

ál , komunikací a na náv trných stranách obcí 
pro snížení prašnosti v ovzduší i hluku. 

Nár st emisí z plošných zdroj  Ěvytáp ní domác-

nostíě v d sledku používání nešetrných technolo-

gií spalování a spoluspalování komunálního od-

padu. 

 Sanace starých ekologických zát ží, identifikace 
a odstran ní černých skládek Ězamezení op tov-

nému vznikuě. 

Omezení využití území vlivem ne ešení proble-

matiky starých ekologických zát ží.  

Realizace protihlukových opat ení v okolí zdroj  
hluku Ěprotihlukové st ny, výsadby zelen  apod.ě. 
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3.3.6 Problémy k ešení 
 

 V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší obzvlášt  citliv  vyhodnocovat vznik nových pr mys-

lových zón a zvážit, zda povolit výstavbu nebo rozší ení kapacity stávajících velkých a zvlášt  
velkých zdroj  znečišťování nebo p eložek komunikací, logistických center a aktivit indukujících 
další dopravu. Prioritou jsou p edevším hust  osídlené oblasti m sta Plzn , tedy zejména m stské 
obvody Plze  1, Plze  Ň – Slovany, Plze  ň a Plze  4. 

 Podporovat územní pot eby výstavby obchvat  obcí a m st za účelem snížení imisní zát že oby-

vatel p edevším tranzitní nákladní dopravou ĚLosiná, Nezv stice, Kyšice, Chválenice, Plze  – 

návrh opat ení v intravilánu m sta Plzn  p esahuje možnosti této studieě.  

 Minimalizovat negativní vlivy Ěemise, hlukě vyplývající z provozu stávající dopravní infrastruk-

tury ĚPlze , Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Losiná, Nezbav tice, Nezv stice, Starý Plzenecě. 
Nap . zvýšením plynulosti setrvávající dopravy ve m st  Ěvýrazné omezení emisí znečišťujících 
látek, budováním moderní dopravní signalizace, jednak náhradou klasických k ižovatek k ižovat-

kami okružními Ěkruhovými objezdyě a mimoúrov ovými. 

 Na úrovni ÚPD obcí, zvlášt  obcí bez realizovaného obchvatu, prov it pot eby a stabilizovat ná-
vrh ešení na odstran ní bodových dopravních závad a negativních vliv  z provozu silniční moto-

rové dopravy. 

 Omezení individuální automobilové dopravy v intravilánu Plzn  spojené s realizací moderních 
systém  hromadné dopravy, vybudováním systém  „park and ride“ a „park and go“ a také zlep-

šením nabídky parkovacích stání dopln ných o telematická za ízení, budování p ších zón Ěbyl 
vypracován „Generel dopravy v klidu m sta Plzn , aktualizace Ň01Ň, 0ň/Ň01Ň, který se podrobn  
touto problematikou zabýváě.  

 Zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zelen , nap íklad pás  zelen  
podél pr myslových areál , podél komunikací a na náv trných stranách obcí, s celou adou pozi-

tivních dopad  na životní prost edí Ěnap . zachycení a snížení prašnosti v ovzduší, omezení hlu-

ku). 

 Up esn ní ekologických zát ží a vymezení ploch pot ebných k jejich asanaci. 

 

3.3.7 Hlavní zm ny od aktualizace v roce 2012 
 

 ůktualizace indikátor  – zm na období i doba sledování z jednoročního období na p tileté  
 Byla aktualizována procenta p ekročení imisních limit  a následn  hodnoty indikátor  – ve srov-

nání s rokem Ň010 došlo k rapidnímu zlepšení hodnot ozónu, v žádné obci nedošlo k p ekročení 
stanoveného imisního limitu, od roku Ň010 stále dochází k p ekračování imisního limitu pro ben-

zo(aěpyren v obcích Plze , Chrást, Starý Plzenec, Kyšice a Dýšina. 
 Byly zapracované údaje z dotazníkového šet ení v roce 2016 

 Byly aktualizovány informační údaje k tématu  
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3.4 OCHRůNů P ÍRODY ů KRAJINY 
 

3.4.1 Chrán ná území 
 

 

Ztráta a poškozování ekosystém  je jednou z hlavních p íčin snižování početnosti voln  žijících druh  
rostlin a živočich , které m že vést až k jejich vyhynutí. Divoká fauna a flora p edstavují cenné p írodní 
d dictví, které je nutné zachovat pro další generace.  
Podle současné české legislativy je obecn  chrán ná veškerá volná krajina Ězákon č. 114/1řřŇ Sb., v plat-

ném zn níě. Do tzv. obecné ochrany p írody spadají nap . prvky ÚSES, VKP nebo p írodní parky. Dále 
jsou rozeznávána tzv. zvlášt  chrán ná území. Mezi velkoplošná zvlášt  chrán ná území pat í národní 
parky a chrán né krajinné oblasti. Po vstupu České republiky do EU p ibyla také NůTURů Ň000 – sou-

stava chrán ných území, vytvo ená na základ  jednotných princip  na území stát  EU. Spadají do ní ptačí 
oblasti a evropsky významné lokality. Mezi maloplošná zvlášt  chrán ná území ĚMZCHÚě se adí národ-

ní p írodní rezervace, p írodní rezervace, národní p írodní památky a p írodní památky. 
Účelem zakládání zvlášt  chrán ných území je ochrana p írodov decky či esteticky velmi významných 
nebo jedinečných území. Za takováto území m žeme v podmínkách st ední Evropy považovat p edevším 
ta se zvlášt  chrán nými druhy, ale i taxony azenými nap . do červených seznam  či spadajících pod 
NůTURů Ň000. Krom  nich se zde nalézá často ada „obecných“ druh , které zde však vytvá ejí velmi 
silné populace. Z hlediska ochrany by m ly zvlášt  chrán ná území zajistit trvalý výskyt jejich populací a 
to nejen na vlastní lokalit , ale v celé krajin .  
 

3.4.1.1 Natura 2000 

 

Na území SO ORP Plze  se nenachází ptačí oblast. 
Na území SO ORP Plze  se nacházejí dv  evropsky významné lokality (EVL): 

 

 EVL Bradava - lokalita raka kamenáče. Rozloha celkem Ň5,6 ha Ěna území obce Nezv stice s 
p esahem do sousedního ORP Bloviceě. 

 EVL Plze  – Záb lá - lokalita páchníka hn dého. Rozloha celkem Ň65,5 ha. Ve správním obvo-

du ORP Plze  zasahuje obce Plze  Ěk.ú. Bukovecě a obec Chrást. Zasahuje do sousedního SO 
ORP Ný any. 

 

  

3.4.1.2 Chrán ná území v SO ORP Plze  

 

V ešeném území se nenachází velkoplošn  zvlášt  chrán ná území typu národní park nebo chrán ná 
krajinná oblast. Nevyskytují se zde ani maloplošn  zvlášt  chrán ná území národní p írodní rezervace 
nebo národní p írodní památka.  
V rámci MZCHÚ se zde nachází 9 p írodních památek (PP) a 3 p írodní rezervace (PR):  

 

 PP ůndrejšky - výrazné buližníkové skalní útvary. Rozloha Ň,0 ha, obec Starý Plzenec. 
 PP Černá strá  - klasické nalezišt  ordovických zkamen lin. Rozloha Ř,ň ha, obec Starý Plzenec. 

 PP Čertova kazatelna - ukázka selektivního v trání karbonských sediment . Rozloha Ň,4 ha, obec 
Plze , katastrální území Plze , Radčice u Plzn . 

 PP Doubí - zbytek borové doubravy, entomologické nalezišt . Rozloha ŇŘ,1 ha, obec Plze , kata-

strální území Bolevec. 
 PP Ejpovické útesy - sv tov  nejstarší lokalita autochtonního výskytu spodnoordovické fauny v 

zatopeném lomu. Rozloha celkem 1,ř ha Ěčást ve vedlejším SO ORP Rokycanyě, v SO ORP Pl-

ze  1,0ň ha v obci Dýšina. 
 PP Kopeckého pramen - minerální pramen kulturn  historického významu. Rozloha 0,4 ha, obec 

Plze . 
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 PP Malesická skála - ojedin lá skalní pyramida v karbonských sedimentech. Rozloha 0,01 ha, 

obec Plze , katastrální území Malesice. 
 PP Sedlecká rokle - paleontologická lokalita graptolitové fauny. Rozloha 0,Ň7 ha, obec Lh ta. 

 PP Sutice - paleontologicky bohatý profil spodních poloh dobrotivského souvrství, nalezišt  trilo-

bit . Rozloha 1,Ř ha, obec Tymákov. 
 PR Kamenný rybník - vrchovištní rašeliništ  p echázející v rašelinný les, slatinná louka s výsky-

tem vzácných druh . Rozloha 11,4 ha, obec Plze , katastrální území Bolevec. 
 PR Petrovka - pseudokrasový žleb, rašeliništ , mok ady a bor Ěmístní ekotyp borovice lesníě. 

Rozloha celkem ŇŘ,1 ha, t etina v ORP Ný any, v tší část v ešeném ORP – obec Plze , kata-

strální území Bolevec. 
 PR Záb lá - dubohabrový les s bohatou kv tenou. Rozloha ň1,ř ha, obec Plze  Ěk.ú. Bukovec) a 

Chrást. 
 

V rámci MZCHÚ bylo vyhlášeno v ešeném území ř památných strom  (nebo jejich skupin): 

 

 Alej Kilometrovka 

 Borovice u Košiná e 

 Duby u Velkého rybníka 

 Körner v dub 

 Koterovská lípa 

 Lípa v Dýšin  

 Lípy u Mže 

 Sedlákova lípa 

 Smrk - Troják v Lánech 

 

V rámci obecné ochrany území zasahují do SO ORP Ň p írodní parky. Do severní části zasahuje p írod-

ní park Horní Berounka, do jihovýchodní části p írodní park Kornatický potok. Oba slouží k ochran  
krajinného rázu. 
 

 P írodní park Horní Berounka – nachází se podél horního toku Berounky, která vzniká na se-

verním okraji Plzn  od soutoku Radbuzy, Úhlavy, Úslavy a Mže. Geomorfologické člen ní p í-
rodního parku je velmi rozmanité, území je rozčlen no údolími a složitá stavba se promítá i do 
rozmanitosti biotop , které tu jsou chrán ny. Území je rekreačn  využíváno.  

 P írodní park Kornatický potok – p írodní park Kornatický potok má vým ru Ň66Ň ha a byl 
vyhlášen v roce Ň001. Jádrem p írodního parku je rozsáhlý lesní komplex Kamýky, který je záro-

ve  nadregionálním biocentrem. Územím protéká eka Úslava a Kornatický potok.  
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Obrázek č. 3.4.1: Chrán ná území v SO ORP Plze   

 
Zdroj: Data ÚAP, 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 

  

 

3.4.2 Územní systém ekologické stability 
 

Cílem územního systému ekologické stability je p isp t k vytvo ení ekologicky vyvážené krajiny, v níž je 
trvale zajišt na možnost využívání vyžadovaných produkčních a mimoprodukčních funkcí. 
Územní systém ekologické stability je legislativn  zakotven v zákon  č. 114/1řřŇ Sb. ČNR ze dne Ň6. Ň. 
1řřŇ Ěs účinností od 1. 6. 1řřŇě, v provád cí vyhlášce č. ňř5/1řřŇ Sb. a dalších oborových p edpisech. 

Pro formulování celkové koncepce funkčního využití území je aplikován nadregionální a regionální stu-

pe  ÚSES, který tvo í základní rámec ekologické stability, od n hož se odvíjejí detailní ÚSES místní 
úrovn  a na n  navazující projekty komplexních pozemkových úprav, revitalizací íčních systém , lesní 
hospodá ské plány, apod. Cílem je vytvo ení územního systému ekologické stability jako vzájemn  pro-

pojeného souboru p irozených i pozm n ných, avšak p írod  blízkých ekosystém , které udržují p írodní 
rovnováhu.  
Správním obvodem ORP Plze  prochází nadregionální biokoridor, kolem n jž je vymezeno také ochranné 
pásmo. Dále je zde vymezena ada regionálních biocenter propojených soustavou regionálních a lokálních 

biokoridor  a lokálních biocenter.  
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Obrázek č. 3.4.2: Územní systém ekologické stability v SO ORP Plze  

 
Zdroj: Data ÚAP 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

 

3.4.3 Významné krajinné prvky 
 

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která 
utvá í její typický vzhled a p ispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky (VKP) ze zákona o ochran  p írody a krajiny jsou lesy, rašeliništ , vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy.  
Další hodnotné části krajiny mohou být vedeny jako registrované VKP – nap . mok ady, stepní trávníky, 

remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezišt  nerost  a zkamen lin, um lé i p irozené skalní útvary, vý-
chozy a odkryvy, cenné plochy porost  sídelních útvar  včetn  historických zahrad a park .  
 

Na území SO ORP Plze  Ěmimo m sto Plze ě nejsou v rámci dat ÚůP evidovány VKP registrované a 
VKP ze zákona.  

Je velmi pot ebné, aby tyto grafické vrstvy byly vytvo eny, nejlépe v rámci Územní studie krajiny. 
 

Na území m sta Plze  jsou v rámci dat ÚůP evidovány VKP registrované a ze zákona. Jsou znázorn ny 
na následujícím obrázku.  
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Obrázek č. 3.4.3: Významné krajinné prvky registrované v SO ORP Plze  

 
Zdroj: Data ÚAP, 2012 
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3.4.4 Indikátory  
 

Pro zjišt ní stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina oce uje koeficientem ekolo-

gické stability. Pro účely tohoto hodnocení byla zvolena obecn  uznávaná klasifikace vytvo ená Ing. Igo-

rem Míchalem. 
Ekologická stabilita p edstavuje schopnost krajiny samovolnými vnit ními mechanismy vyrovnávat ruši-

vé vlivy vn jších faktor  bez trvalého narušení p írodních mechanism , tzn. že se systém brání zm nám 
b hem p sobení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném p sobení cizího činitele k normálu. 
Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny jsou p irozené ekosystémy, racionální využívá-
ní krajiny nejen nevylučuje, ale nutn  zahrnuje jejich trvalou existenci. 
Výsledné určení hodnoty ekologické stability konkrétního území, resp. administrativní jednotky, je vyjád-

eno koeficientem ekologické stability ĚKESě. Tento ukazatel umož uje získat základní informaci o stavu 

krajiny daného území a mí e problém , které se v ní vyskytují. 
 

Koeficient ekologické stability je pom rové číslo a stanovuje pom r ploch tzv. stabilních a nestabilních 
krajinotvorných prvk  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 zele , p írodní plochy. 
Ekologicky nestabilní plochy: orná p da, chmelnice, zastav né plochy, ostatní plochy. 

 

Klasifikace území na základ  hodnoty KES Ědle Ing. Igora Míchalaě: 
 

Krajinný typ ů - krajina zcela p em n ná člov kem  
KES do 0,ň: území nestabilní - nadpr m rn  využívaná území s jasným porušením p írodních struktur  
KES 0,4 – 0,Ř: území málo stabilní - intenzivn  využívaná kulturní krajina s výrazným uplatn ním agro-

industriálních prvk  

 

Krajinný typ B - krajina intermediální 
KES 0,9 – Ň,ř: území mírn  stabilní - b žná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním 
souladu s charakterem relativn  p írodních prvk  

 

Krajinný typ C - krajina relativn  p írodní 
KES 3,0 – 6,Ň: území stabilní - technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách p i p evaze rela-

tivn  p írodních prvk  

KES nad 6,Ň: území relativn  p írodní 
 

 

Koeficient ekologické stability krajiny byl zvolen jako zástupný indikátor environmentálního pilí e za 
téma Ochrana p írody a krajiny. Pro zjednodušení a v tší p ehlednost je hodnocení provedeno vlastní 
škálou do p ti 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 p írodní 
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Tabulka č. 3.4.1: Hodnocení ekologické stability v jednotlivých obcích SO ORP Plze  

Obec KES Hodnocení indikátoru Obec KES Hodnocení indikátoru 

Dýšina 1,02 0 Nezbav tice 0,56 -1 

Chrást 1,26 0 Nezv stice 0,53 -1 

Chválenice 0,35 -2 Plze  0,51 -1 

Kyšice 0,61 -1 Starý Plzenec 1,13 0 

Letkov 0,74 -1 Šťáhlavy 2,18 0 

Lh ta 1,44 0 Št novický Borek 1,23 0 

Losiná 0,55 -1 Tymákov 0,67 -1 

Mokrouše 0,83 -1    
Zdroj: Data ÚAP, 2016 

 

Z hlediska hodnocení KES SO ORP jako celek spadá do území ekologicky málo stabilního. Území eko-

logicky mírn  stabilní Ěhodnota indikátoru 0ě má 6 obcí - Dýšina, Chrást, Lh ta, Starý Plzenec, Šťáhlavy 
a Št novický Borek. Nejvyšší ekologickou stabilitu z nich má obec Šťáhlavy ĚKES = Ň,1Řě, za ní následu-

je obec Lh ta ĚKES = 1,44ě. Území málo stabilní Ěhodnota indikátoru -1ě mají obce Kyšice, Letkov, Lo-

siná, Mokrouše, Nezbav tice, Nezv stice, Plze  a Tymákov. 
V rámci ORP má v bec nejnižší ekologickou stabilitu obec Chválenice Ěhodnota indikátoru -2, KES = 

0,35). 

 

Obrázek č. 3.4.4: Koeficient ekologické stability 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.4.5 SWOT analýza  
 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

Území ekologicky mírn  stabilní má 6 obcí - Dý-
šina, Chrást, Lh ta, Starý Plzenec, Šťáhlavy a 
Št novický Borek. 

Nízká úrove  ekologické stability v obcích Kyši-

ce, Letkov, Losiná, Mokrouše, Nezbav tice, Ne-

zv stice, Plze  a Tymákov.  
Na území SO ORP je vymezena ada maloplošn  
zvlášt  chrán ných území. 

V rámci ÚůP nejsou mimo m sto Plze  vymeze-

ny významné krajinné prvky registrované ani dle 
zákona, což m že do budoucna zp sobit st ety 
mezi zájmy ochrany p írody a rozvojem obcí.  

Existence p írodních park  Horní Berounka a 
Kornaticý potok. 

 

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

 

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Vymezení významných krajinných prvk  na 
území obcí s výjimkou m sta Plze . 

Urbanizace volné krajiny, fragmentace krajiny 
p edevším liniovými dopravními stavbami. 

Možnosti čerpání finančních prost edk  z fond  
Evropské unie a jiných. 

Nevhodn  nastavená dotační politika, zejména v 
oblasti zem d lství. 

Využití územního plánování a komplexních po-

zemkových úprav k zabezpečení trvalého souladu 
všech p írodních, civilizačních a kulturních hod-

not území. 

Nedostatek pozemk  ve vlastnictví státu, kraje 
nebo obcí pro sm nu za pozemky nezbytné pro 
realizaci prvk  ÚSES a dalších krajinotvorných 
opat ení. 

 

 

3.4.6 Problémy k ešení 
 Z hlediska krajinného rázu p edstavuje významné ohrožení propojování sídel a expanze staveb do 

volné krajiny. V rámci územního plánování zachovat kompaktnost zástavby a ochranu volné kra-

jiny.  

 Potenciální nebezpečí pro zájmy ochrany p írody a krajiny p edstavuje realizace liniových staveb 

a související fragmentace území 

 P i hospodá ské činnosti v krajin  je nutno vytvá et podmínky pro zachování a rozši ování roz-

ptýlené zelen  v krajin , pro vytvá ení protierozních opat ení.  

 Vymezit v ÚůP jevy č. ŇŇ a Ňň – Významné krajinné prvky 

 

3.4.7 Hlavní zm ny od aktualizace 2012 
 

 Ubyly Ň p írodní památky ĚPP Malochova skalka a PP Starý rybníkě - neleží v ešeném ORP 

 Do textu byly vloženy informace o památných stromech 

 Z aktuálních dat ÚůP vytvo eny nové obrázky – p íroda, ÚSES 

 V datech ÚůP chybí vrstvy VKP ze zákona a VKP registrovaný Ěmimo území m sta Plze ě 
 ůktualizace hodnot u koeficientu ekologické stability – minimální zm ny, bez vlivu na hodnocení 

indikátoru 
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3.5 ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND ů POZEMKY URČENÉ K PLN NÍ FUNK-

CE LESA 
 

3.5.1 Zem d lský p dní fond 
 

Zem d lství má zásadní vliv na zachování venkovského prostoru a tvorbu krajiny. Pro vypracování roz-

boru udržitelného rozvoje území je proto nezbytné provést analýzu současného stavu zem d lství a mož-
ných trend  vývoje v budoucnosti a posoudit kvalitu p d na daném území. 
Pro oblast SO ORP Plze  je díky vysokému podílu zastav ných a ostatních ploch charakteristický nižší 
podíl zem d lské p dy k celkové vým e území. Dle údaj  ČSÚ k 30. 6. 2016 je v SO ORP obhospoda-

ováno 1Ň 4Ř7 ha zem d lské p dy, což p edstavuje 47,Ř % celkové rozlohy území. Z kultur na zem d l-

ské p d  je nejvíce zastoupena orná p da s Ř ř01 ha Ě71 % ZPFě, což p ibližn  odpovídá republikovému 
pr m ru. Druhou nejvíce zastoupenou kulturou jsou trvalé travní porosty s 2 005 ha (16 % ZPF).  

 

Tabulka č. 3.5.1: Vým ra zem d lské p dy [ha] k 30. 6. 2016 
Název obce Celková 

plocha 

obce 

Orná p da Zahrady Ovocné 
sady 

TTP Zem d lská 
p da 

Podíl ZP 
k celk. ploše 

obce (%) 

Dýšina 1039 266 51 1 64 382 36,7 

Chrást 984 285 52 1 97 435 44,2 

Chválenice 992 644 17 2 166 830 83,7 

Kyšice 707 279 28 4 50 361 51,1 

Letkov 471 192 16 2 31 242 51,3 

Lh ta 341 116 12 - 51 179 52,5 

Losiná 679 368 39 10 64 480 70,8 

Mokrouše 274 133 7 - 107 247 90,1 

Nezbav tice 475 266 7 1 92 365 76,9 

Nezv stice 644 327 34 3 116 481 74,6 

Plze  13 767 4 244 974 41 631 5 890 42,8 

Starý Plzenec 1837 526 144 2 211 882 48,0 

Šťáhlavy 2398 570 85 2 170 827 34,5 

Št novický 
Borek 

623 230 20 1 73 323 51,9 

Tymákov 911 456 22 2 82 563 61,8 

SO ORP Pl-

ze   26 142 8 901 1 509 72 2005 12 487 47,8 

Zdroj: ČSÚ, 2016 

 

Ochrana zem d lského p dního fondu 

 
Plošná ochrana p dy je definována ustanoveními zákona č. 1Řň/Ň006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním ádu ve zn ní pozd jších p edpis  a ustanoveními zákona č. ňň4/1řřŇ Sb., o ochran  zem d lského 
p dního fondu ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky č. 1ň/1řř4 Sb., kterou se upravují n které po-

drobnosti ochrany zem d lského p dního fondu.  
Zábor p d, p edevším pro stavební účely, je v tšinou nevratným procesem, který podstatn  omezuje nebo 
úpln  odstra uje pln ní funkcí p dy. Zábory p d pat í podle záv r  dokumentu „Politika ochrany p dy 
EU“ mezi nejzávažn jší procesy poškozující p dní fond jako celek. 
Pro nezem d lské účely je nutno co nejmén  využívat zem d lskou p du a odnímat jen nejnutn jší plo-

chy. Navržené odn tí ZPF v nezbytných p ípadech je t eba zd vod ovat, p itom je nutno co nejmén  
narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové pom ry v území a zem d lskou cestní síť.  
 

Hodnocení z hlediska kvality p d probíhá na základ  vymezení 5 t íd ochrany, které vycházejí z kód  
mapy BPEJ Ěbonitovaných p dn -ekologických jednotekě. T ídy ochrany uvádí vyhláška č. 4Ř/Ň001 Sb., 
v platném zn ní. Pro nezem d lské účely je nutno používat nezastav né a nedostatečn  využité pozemky 
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v zastav ném území nebo na nezastav ných plochách stavebních pozemk . Musí-li však v nezbytných 
p ípadech dojít k odn tí ze ZPF, je nutno využít pokud možno pozemky ve ň. – 5. t íd  ochrany. 
Do 1. t ídy ochrany jsou za azeny bonitn  nejcenn jší p dy v jednotlivých klimatických regionech, které 
je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečn , a to p evážn  na zám ry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního významu. 
Do Ň. t ídy ochrany jsou situovány zem d lské p dy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regio-

n  nadpr m rnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochran  ZPF jde o p dy vysoce chrán né, jen pod-

mín n  odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmín n  zastavitelné. 
 

Následující tabulka uvádí p dy za azené do 1. a Ň. t ídy ochrany. V SO ORP Plze  je do 1. a Ň. t ídy 
ochrany p d za azeno 6 4ň5 ha zem d lské p dy Ě51,5 % ZPFě. P dy první a druhé t ídy ochrany se na-

cházejí zejména na území obcí Plze  a Šťáhlavy. Nejv tší podíl chrán né p dy k vým e zem d lské 
p dy mají obce Šťáhlavy Ěř7,5 %ě, Dýšina Ěř7,1 %ě a Nezv stice Ě74,Ř %).  

 

Vým ry p d v jednotlivých t ídách vycházejí z dat ÚůP a zahrnují nejen zem d lskou p du, ale často i 
další plochy, nap . komunikace, zastav né plochy Ěn které intravilány obcíě, atd. Také z toho d vodu 
neodpovídá v ad  p ípad  součet zem d lské p dy v jednotlivých t ídách výše uvedené ploše zem d l-

ské p dy podle údaj  ČSÚ. Ten používá rozdílnou kategorizaci jednotlivých p d podle využití Ězem d l-

ská, nezem d lská - lesní, vodní, zastav né a ostatní plochyě a p stované kultury na zem d lské p d  
Ěorná p da, trvalý travní porost, vinice a chmelnice, ovocné sady, zahradyě.  
Ze stejných dat ĚÚůPě vychází i níže uvedený obrázek, jenž znázor uje rozmíst ní p d v 1. a Ň. t íd  
ochrany v rámci SO ORP. 
 

Tabulka č. 3.5.2: P dy v 1. a Ň. t íd  ochrany Ěv ha) v SO ORP Plze  
Název obce Celková rozloha 

obce  

Zem d lská p da 
celkem  

Zem d lská p da 
1. a Ň. t ídy ochra-

ny  

Podíl zem d lské p dy 
1. a Ň. t ídy ochrany 

k celkové vým e zem -
d lské p dy v % 

Dýšina 1039 382 371 97,1 

Chrást 984 435 246 56,6 

Chválenice 992 830 154 18,6 

Kyšice 707 361 125 34,6 

Letkov 471 242 35 14,5 

Lh ta 341 179 0 0,0 

Losiná 679 480 232 48,3 

Mokrouše 274 247 12 4,9 

Nezbav tice 475 365 23 6,3 

Nezv stice 644 481 360 74,8 

Plze  13 767 5 890 3 628 61,6 

Starý Plzenec 1837 882 267 30,3 

Šťáhlavy 2398 827 806 97,5 

Št novický Borek 623 323 28 8,7 

Tymákov 911 563 149 26,5 

SO ORP Plze   26 142 12 487 6 434 51,5 

Zdroj: Data ÚAP, 2016 
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Obrázek č. 3.5.1: T ídy ochrany p d v SO ORP Plze  

 
Zdroj: Data ÚAP, 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.5.2 Pozemky určené k pln ní funkce lesa 
 

P írodní lesní oblasti 
 

P írodní lesní oblasti jsou území rozlišená na základ  jednotných geologických, klimatických, orografic-

kých a fytogeografických podmínek.  
Lesy na území SO ORP Plze  jsou za azeny dle Oblastních plán  rozvoje lesa Ětzv. lesní zákon 
č. 289/1995 Sb., §Ňň a Vyhláška MZe č. Řň/1řř6 Sb., o zpracování oblastních plán  rozvoje les  a 
o vymezení hospodá ských soubor ě do jedné z p írodních lesní oblasti – PLO 6 – Západočeská pahorka-

tina. 

 

PLO 6 - Západočeská pahorkatina  
Charakteristické pro tuto PLO jsou r znorodé podmínky, v severní části p evládá na suchých stanovištích 
pom rn  stabilní borovice. Limitující je nedostatek srážek, zejména pro obnovu lesa. Velkým problémem 
je p emnožení jelena siky. Vyskytují se zde i lokality listnaté a tudíž pom rn  stabilní. Na oglejených 
stanovištích trpí smrkové porosty bo ivým v trem. 
 

Obrázek č. 3.5.2: P írodní lesní oblasti 

 
Zdroj:www.uhul.cz, 2010, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Poznámka: Na mapě jsou vyznačeny hranice p írodních lesních oblastí a jejich označení (v p ípadě SO 
ORP Plzeň 6a a 6b)  
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Lesnatost 
 

Tabulka č. 3.5.3: Lesnatost jednotlivých obcí v SO ORP Plze  
Obec Celková vým ra [ha] Plocha lesa [ha] Lesnatost (%) 

Dýšina 1039 394 38,0 

Chrást 984 371 37,7 

Chválenice 992 65 6,6 

Kyšice 707 181 25,6 

Letkov 471 148 31,4 

Lh ta 341 137 40,2 

Losiná 679 125 18,4 

Mokrouše 274 8 3,1 

Nezbav tice 475 68 14,4 

Nezv stice 644 56 8,7 

Plze  13 767 2 580 18,7 

Starý Plzenec 1837 579 31,5 

Šťáhlavy 2398 1 345 56,1 

Št novický Borek 623 242 38,9 

Tymákov 911 251 27,5 

SO ORP Plze   26 142 6 551 25,1 

Zdroj: ČSÚ, 2016 

 

Lesnatost SO ORP Plze  činí Ň5,1 %, což je mén , než činí pr m r lesnatosti Plze ského kraje Ěňř,Ř %), 

a současn  mén  než činí lesnatost ČR Ěňň,Ř %ě.  
Lesy v SO ORP se koncentrují po obvodu ORP a na východ  území. Nejlesnat jší obcí v rámci SO ORP 
je obec Šťáhlavy Ě56,1 %ě, vyšší podíl lesa má rovn ž obec Lh ta Ě40,Ňě a Dýšina ĚňŘ %ě. Nejmén  les-

natou obcí, tj. obcí s nejmenším podílem lesa je obec Mokrouše s ň,1 %. 
 

 

Kategorie lesa 
 

Dle zákona č. ŇŘř/1řř5 Sb., o lesích ve zn ní pozd jších p edpis , § 6 se lesy rozd lují do t í kategorií: 
 

 Lesy hospodá ské 

 Lesy ochranné 

 Lesy zvláštního určení 
 

Lesy ochranné a lesy zvláštního určení se podle pln ní hlavní funkce dále rozd lují do subkategorií. 
V okrese Plze  jih, Plze  sever a Plze  m sto, do kterého spadá SO ORP Plze  se nacházejí následující 
subkategorie: 

 

V lesích ochranných: 
 

 Lesy na mimo ádn  nep íznivých stanovištích 

V lesích zvláštního určení: 
 

 Lesy v pásmu ochranných vodních zdroj  I. stupn  

 Lesy v ochranných pásmech zdroj  p írodních léčivých a stolních minerálních vod Ěmimo zájmo-

vé územíě 
 Lesy na území národních park  a národních p írodních rezervací Ěmimo zájmové územíě 
 Lesy v 1. zón  CHKO, p írodních rezervacích, p írodních památkách 

 P ím stské a rekreační lesy 

 Lesy se zvýšenou funkcí ochrannou Ěp dy, voda, klima, krajinaě 
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 Lesy pro uchování biodiverzity 

 Lesy v uznaných oborách a bažantnicích 

 Lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce Ěůrboretum Sofronkaě 
 Lesy v nichž jiný d ležitý ve ejný zájem vyžaduje odlišný zp sob hospoda ení 

 

Zdroj: ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Plzeň, Oblastní plán rozvoje lesů – P írodní lesní oblast 06 
Západočeská pahorkatina, platnost pro období 2000 – 2019  

 

Tabulka č. 3.5.4: Kategorie lesa v SO ORP Plze  

Obec Plocha 

lesa [ha] 

Plocha les  
hospodá ských 

[ha] 

% Plocha les  
ochranných 

(ha) 

% Plocha les  
zvláštního 
určení [ha] 

% 

Dýšina 394 385 98 0 0 9 2 

Chrást 368 313 85 3 1 52 14 

Chválenice 62 62 100 0 0 0 0 

Kyšice 173 173 100 0 0 0 0 

Letkov 143 143 100 0 0 0 0 

Lh ta 138 138 100 0 0 0 0 

Losiná 125 125 100 0 0 0 0 

Mokrouše 7 7 100 0 0 0 0 

Nezbav tice 67 67 100 0 0 0 0 

Nezv stice 54 54 100 0 0 0 0 

Plze  2 622 1 754 67 48 2 820 31 

Starý Plzenec 585 528 90 9 1 48 8 

Šťáhlavy 1 358 1 358 100 0 0 0 0 

Št novický Borek 244 244 100 0 0 0 0 

Tymákov 252 252 100 0 0 0 0 

SO ORP Plze   6 592 5 603 85 60 1 929 14 

Zdroj: podklady pro ÚAP, 2016 

 

V SO ORP p evažují lesy za azené do kategorie les  hospodá ských ĚŘ5 %ě, následují lesy zvláštního 
určení Ě14 %ě, lesy ochranné v území mají necelé procento. Nejvíce les  za azených do kategorie les  
zvláštního určení je v obci Plze  Ěň1 %ě a v obci Chrást Ě14 %ě. Nejvíce les  za azených do kategorie 
les  ochranných je v obci Plze  Ě4Ř haě.  
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Obrázek č. 3.5.3: Kategorie lesa v SO ORP Plze  

 
 Zdroj: Data ÚAP, 2016 
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3.5.3 Indikátory 
 

Zm na vým ry zem d lské p dy v čase ĚŇ006 – 2016) 
 

Jako indikátor pro sledování ZPF byla zvolena změna výměry zemědělské půdy v jednotlivých obcích 
v čase. Konkrétn  je porovnána vým ra mezi lety Ň006 Ěň1. 1Ň.ě a Ň016 Ěň0. 6.ě. Zm na vým ry v tomto 

období v obcích je vyjád ena v % a porovnána se stejným ukazatelem za Českou republiku.  
 

Tabulka č. 3.5.5: Nastavení indikátoru ZPF 
Oblast Rozloha ZP k 31. 12. 2006 [ha] Rozloha ZP k 30. 6. 2016 [ha] Úbytek ZP Ě%ě 

ČR 4 254 400 4 211 934  -1,0 

Plze ský kraj 381 835 377 762  -1,1 

SO ORP Plze  12 781 12 487 -2,3 

Zdroj: ČÚZK, ČSÚ, 2005, 2016 

 

 

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 zem d lské p dy dochází na všech úrovních – od národní po zájmovou 

obec s rozší enou p sobností. P íčiny jsou následující: zábor p dy pro zástavbu a technickou infrastruktu-

ru, zales ování, p edevším mén  úrodných a svažitých pozemk . Zm na vým ry ZPF pro SO ORP Plze  
v období Ň005 až Ň016 Ě-Ň,ň %ě je ovlivn na p edevším zvýšením rozlohy m sta Plze . V tší vypovídací 
hodnotu než ukazatel za SO ORP mají údaje u jednotlivých obcí, v p ípad  m sta Plzn  pak kratší sledo-

vané období.  
 

Tabulka č. 3.5.6: Vým ra zem d lské p dy v ha v roce 2006 a 2016  
Název obce Vým ra ZPF v ha v roce Ň006 Vým ra ZPF v ha v roce Ň016 

Dýšina 393 382 

Chrást 458 435 

Chválenice 855 830 

Kyšice 365 361 

Letkov 247 242 

Lh ta 179 179 

Losiná 490 480 

Mokrouše 248 247 

Nezbav tice 364 365 

Nezv stice 497 481 

Plze  6 076 5 890 

Starý Plzenec 887 882 

Šťáhlavy 832 827 

Št novický Borek 326 323 

Tymákov 563 563 

SO ORP 12 781 12 487 
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Lesnatost 
 

Pro pozemky určené k pln ní funkcí lesa byla jako indikátor zvolena lesnatost území, respektive lesnatost 

jednotlivých obcí. Lesnatost p edstavuje podíl plochy lesa ĚPUPFLě v obci k celkové vým e dané obce. 
Lesnatost obcí byla porovnávána s lesnatostí SO ORP Plze , celého Plze ského kraje a lesnatostí ČR. 
 

Tabulka č. 3.5.7: Nastavení indikátoru pro PUPFL 
Oblast Celková rozloha [ha] Celková vým ra lesa [ha] Lesnatost (%) 

ČR 7 886 973  2 668 392  33,8 

Plze ský kraj 756 097  300 553 39,8 

SO ORP Plze  26 142  6 551 25,1 

Zdroj: ČSÚ, 2016 

    

Hodnocení indikátoru lesnatost území:    

méně než 10 % -2   

10 - 19,9 % -1   

20 - 34,9 % 0   

35 - 39,9 % 1   

40% a více 2   

 

Tabulka č. 3.5.8: Indikátory Zm na vým ry zem d lské p dy mezi lety Ň006 a Ň016 a Lesnatost v SO 

ORP Plze  
Obce ORP Plze  Zm na 

vým ry 
zem d. 

p dy [ha] 

Zm na 
vým ry 
zem d. 

p dy Ě%ě 

Indikátor Celková 
rozloha obce 

[ha] 

Vým ra 
lesa [ha] 

Lesnatost 

(%) 

Indikátor 

Dýšina -11 -2,8 -2 1039 394 38,0 1 

Chrást -23 -5,0 -2 984 371 37,7 1 

Chválenice -25 -3,0 -2 992 65 6,6 -2 

Kyšice -4 -1,2 -1 707 181 25,6 0 

Letkov -5 -1,9 -1 471 148 31,4 0 

Lh ta 0 -0,1 1 341 137 40,2  2 

Losiná -10 -2,0 -2 679 125 18,4 -1 

Mokrouše -1 -0,5 0 274 8 3,1 -2 

Nezbav tice 1 0,2 2 475 68 14,4 -1 

Nezv stice -16 -3,1 -2 644 56 8,7 -2 

Plze  -186 -3,1 -2 13 767 2 580 18,7 -1 

Starý Plzenec -5 -0,6 0 1837 579 31,5 0 

Šťáhlavy -5 -0,6 0 2398 1 345 56,1  2 

Št novický Borek -3 -0,8 0 623 242 38,9 1 

Tymákov 0 -0,1 1 911 251 27,5 0 

SO ORP Plze   -294 -2,3 -2 26 142 6 551 25,1 0 

Zdroj: ČSÚ, 2006, 2016 

 

Ve všech obcích došlo mezi lety Ň006 - Ň016 k úbytku zem d lské p dy mimo obec Nezbav tice, kde 

došlo k nevelkému nár stu vým ry orné p dy. Ve srovnání s minulým obdobím ĚŇ006 - 2012) je patrný 
velký úbytek zem d lské p dy ve všech obcích. Nejv tší relativní úbytek byl zaznamenán v obci Plze , 
kde došlo v rámci zem d lské p dy k úbytku všech zde existujících kultur. 
 

Z hodnocení indikátoru lesnatosti vyplývá, že siln  podpr m rného hodnocení Ě-Ňě dosáhly obce Chvále-

nice, Mokrouše, Nezv stice, ve kterých je lesnatost nižší než 10%. Siln  nadpr m rného hodnocení do-

sáhly obce Lh ta a Šťáhlavy Ělesnatost v t chto obcích je vyšší než 40 %ě. Stav z stává ve srovnání 
s rokem Ň01Ň a Ň014 nezm n n.   
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Obrázek č. 3.5.4: Zm na vým ry zem d lské p dy v letech 2006 – 2016  

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.5.5: Lesnatost v jednotlivých obcích SO ORP Plze  

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

3.5.4 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

Vysoký podíl p d v I. a II. t íd  ochrany Ě51,5 %ě 
nejvýznamn ji v obcích Šťáhlavy Ěř7,5 %ě, Dýšina 
Ěř7,1 %ě a Nezv stice Ě74,Ř %).  

Siln  podpr m rná lesnatost v obcích Mok-

rouše, Chválenice a Nezv stice. 

Nadpr m rná lesnatost v obcích Šťáhlavy, Lh ta, 
Št novický Borek, Dýšina a Chrást. 

Problémy se škodami zv í Ěp emnožení jele-

na siky) 

Stabilní vým ra lesních porost  v obcích od roku 
Ň01Ň, nedochází k poklesu lesních porost . 

Úbytek zem d lské p dy ve sledovaném ob-

dobí zejména v obcích Chrást, Plze , Nezv s-

tice a Chválenice.. 
  Tlak na p du v I. a II. t íd  ochrany 

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Podpora zalesn ní v málo lesnatých oblastech Ěob-

cích Mokrouše, Chválenice, Nezv stice). 

Zvýšený výskyt podkorního hmyzu ve smr-

kových lesích 

Podpora realizace biokoridor , interakčních prvk  
Ěvýsadba alejí, zales ování zem d lsky nevyužíva-

ných p dě, zejména tam, kde je lesnatost podpr -
m rná.  

Problémy p i zales ování v d sledku srážko-

vého deficitu 

Rekultivace p dy a navrácení do ZPF. Rozd lení lesních komplex  v d sledku linio-

vých staveb, ohrožení jejich stability. 
Ochrana kvalitního p dního fondu, realizace protie-

rozních a protipovod ových opat ení. Pokračující intenzivní zábor zem d lské p dy 

 
Znehodnocování p dy intenzivním velko-

plošným zem d lstvím a erozí 
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3.5.5 Problémy k ešení 
 

 Podpora zvýšení lesnatosti v obcích s nízkou lesnatostí ĚMokrouše, Chválenice, Nezv stice) 

 Minimalizovat zábor PUPFL v d sledku liniových staveb, zejména ve velkých lesních kom-

plexech, kde m že dojít vlivem v tru k rozpadu v tší části lesa 

 Minimalizovat i dočasný zábor lesní p dy, který vždy vyžaduje zm nu ve zp sobu hospoda ení v 
lese 

 P i tvorb  územn  plánovací dokumentace je pot eba minimalizovat zábory PUPFL, zejména LO 
Ěv obcích Starý Plzenec, Plze , Chrástě a n kterých subkategorií LZU Ě31a, 31c, 32a, 32e, 32f – 

dle zákona o lesíchě. 
 V obcích s nízkou lesnatostí Ěviz výše) využívat možností zalesn ní zem d lsky nevyužívaných 

pozemk  Ěp i zales ování je d ležité dbát na p irozenou skladbu d evině.  
 P i tvorb  územn  plánovací dokumentace je nutné p edevším využívat stávajících ploch, které 

jsou již vyjmuty ze zem d lského p dního fondu a minimalizovat zábory zem d lské p dy 
s vysokým stupn m ochrany nebo vysokou bonitou. To se týká zejména uvedených obcí 
s vysokým podílem p d v I. a II. TO – Šťáhlavy, Dýšina a Nezv stice. Stejn  tak v Plzni se na-

chází významné zastoupení t chto p d.  
 Snažit se p edevším využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zem d lského p dního 

fondu. P i dočasných záborech p d je t eba co nejmén  zt žovat obhospoda ování ZPF a po 
ukončení stavby nebo jiné nezem d lské činnosti rychle provést úpravu či rekultivaci dotčené 
p dy. 

 

3.5.6 Hlavní zm ny od aktualizace v roce 2012 
 

 Byly aktualizovány vým ry kultur zem d lské p dy, t íd ochrany bonitovaných p d, vým ry ka-

tegorií les   
 Byly aktualizovány hodnoty indikátoru ZPF – od roku Ň01Ň došlo k výrazným zm nám hodnot 

obcí v rámci indikátoru Zm na vým ry zem d lské p dy mezi lety Ň006 a Ň016 – u v tšiny obcí 
došlo ke zhoršení hodnoty indikátoru až na -2 

 Hodnoty indikátoru Lesnatost jsou totožné s hodnotami indikátoru v roce 2012 
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3.6 VE EJNÁ DOPRůVNÍ ů TECHNICKÁ INFRůSTRUKTURA 
 

3.6.1 Infrastrukturní stavby v územn  plánovací dokumentaci a Politice územního rozvo-

je 
 

V České republice jsou stavebním zákonem definovány ň druhy územn  plánovací dokumentace, a to 
Zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán. Mimo n , jako nad azený dokument, je dále 
zpracovávána Politika územního rozvoje České republiky. 
 

Politika územního rozvoje ČR ĚPÚRě 
Územn  plánovací dokumentace navrhuje dopravu a technickou infrastrukturu ve form  koridor . Identi-
fikuje závady a definuje pot eby dopravních vazeb v nadnárodním, národním a regionálním kontextu. Pro 

PÚR ČR se z hlediska vliv  na životní prost edí zpracovává posouzení vliv  PÚR na udržitelný rozvoj 
území, jejíž součástí je vyhodnocení vliv  na lokality NůTURůŇ000, na životní prost edí a ve ejné zdra-

ví, a to dle struktury stavebního zákona a jeho provád cích p edpis . 
 
Zásady územního rozvoje kraje ĚZÚRě 
Infrastrukturní stavby jsou v ZÚR navrhovány často v nesourodém m ítku 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 pr m tem. Další dopravní vazby jsou však často 
pouze navrhovány v podrobnosti koridor  širokých až n kolik stovek metr , které tak vytvá í prostor pro 
vyhledání nejlepší varianty pro pr chod územím. 
Dopravní analýza a tedy ani expertní studie nejsou v tomto m ítku n kdy zpracovávány, v tomto stupni 

ÚPD musí být však jasná kategorizace komunikací, na základ  níž lze hodnotit výši rizika ovlivn ní úze-

mí. Riziko ovlivn ní se odvíjí od ší e koridoru, počtu a významnosti st et  s hodnotami území. ZÚR by 
tedy mohly p edstavovat vhodnou fázi pro komplexní zhodnocení kumulace vliv  koncepce zám r  do 
území. Nevýhodou však je neucelenost podklad  pro jednotlivé zám ry – koridory určené pro dopravní 
stavby nebo komplexn  pro provedení veškeré infrastruktury územím. 
 

Územní plány m st a obcí 
Územní plány m st a obcí zohled ují kapacitní komunikace nejčast ji ve fázi územních rezerv, staveb-

ních uzáv r nebo již p evzatého stabilního ešení jako ve ejn  prosp šné stavby, a to dle nad azené ÚPD, 
tedy zásad územního rozvoje p íslušného kraje. 
Dopravní problematika se tedy eší na úrovni návrhu ploch, propojení a vazeb, kategorií i prostorových a 
územních pr m t . V rámci územního plánu však není možné provád t podrobné hodnocení na úrovni 
EIů, hodnocení je tedy na strategické úrovni. V rámci SEů se neprovádí další expertní studie, a to 
z d vodu, že nejsou jasné technické parametry stavby. Hodnotí se celkový vliv na rozvoj území, kumula-

ce vlivu jednotlivých funkcí a další souvislosti. 
 

Regulační plán 
Regulační plán je velmi specifickou územn  plánovací dokumentací z hlediska posuzování vliv  na ži-

votní prost edí. Podléhá nikoli SEů, jako ostatní ÚPD, ale projektové EIů, což vyplývá z jeho podrob-

nosti. Regulační plán by m l být zpracován na tak podrobné úrovní, aby byl schopen nahradit územní 
rozhodnutí na vybranou lokalitu, tedy by m l poskytnout podklady dostatečné pro hodnocení EIů. 
Z hlediska dopravy a dopravních analýz se však jedná jak o lokality s pr chodem kapacitních komunikací 
Ěsb rné komunikace, t ída ů, Bě, ale jedná se nejčast ji o rozvojové lokality určené pro zástavbu komerč-
ními areály, výrobními a skladovými za ízeními, logistickými za ízeními, rodinnými domy a tedy obslu-

hované r znými t ídami komunikací, které mohou mít velký rozptyl dopravního zatížení. 
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3.6.2 Dopravní infrastruktura 
 

Pro hodnocení stávajícího stavu a vývoje dopravní infrastruktury na území SO ORP Plze  byla využita 
ada koncepčních materiál  a dokument , p edevším Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace 

č.1 (2015), Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění aktualizace č. 1, Odůvodnění Aktualizace 
č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně (2011) 
atd. Dále byly využity p edevším materiály a data informačních systém  MD ČR a SD ČR. 
 

Multimodální koridory evropského významu 
Multimodální koridory jsou charakterizovány tím, že jsou v nich soust ed ny dva nebo více druh  dopra-

vy s d lbou dopravní práce. Územím SO ORP Plze  probíhá IV. ů Transevropský multimodální koridor 
ĚTEMMKě ve sm ru západ - východ v trase Nurnberg – Plze  – Praha, který je znázorn n na následují-
cím obrázku. Trasou tohoto TEMMK je vedena trasa dálnice D5, jež prochází územím SO ORP Plze  a je 
za azena mezi tahy evropského významu ĚE50ě. Železniční složku tohoto koridoru p edstavuje 
v současnosti úsek trati č. 170 Praha – Plze  s návaznými trat mi č. 1Ř0 Plze  – Domažlice – Furth im 

Wald a č. 170 Plze  – Cheb – Schirding. 

 

Obrázek č. 3.6.1: Transevropské multimodální koridory 

 
Zdroj: Politika územního rozvoje ČR 2008 

 

 

3.6.2.1 Silniční doprava 
Pro zajišt ní dopravní obsluhy území slouží síť pozemních komunikací. Ta se dle legislativy d lí na dál-

nice a silnice I. t ídy, které jsou v majetku ČR Ěve správ  editelství silnic a dálnicě, silnice II. a III. t ídy, 
které jsou v majetku kraj , místní komunikace, které jsou v majetku jednotlivých obcí a účelové komuni-

kace, které jsou majetkem právnických nebo fyzických osob. Kategorie rychlostních silnic byla zrušena 
od 1. 1. 2016. 
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Dálnice a silnice I. t ídy 
Páte ní komunikací, která zajišťuje spojení do území SO ORP Plze  je dálnice D5 jako součást již zmín -
ného TEMMK IV.A. Je vedena v trase Praha – Plze  – Rozvadov Ěstátní hranice ČR/SRNě.  
Vedle dálnice D5 tvo í základ komunikační sít  silnice I. t ídy: 

 I/19 Nezbav tice ĚI/Ň0ě - Rožmitál p. T emšínem ĚI/1Řě - Lety (I/4) - Milevsko - Oltyn  ĚI/Ňřě - 
Tábor ĚI/ňě - Pelh imov ĚI/ň4ě - Pohled (I/34) - Žďár n. Sázavou ĚI/ň7ě - Nové M sto na Morav  - 
Sebranice (I/43) 

 I/20 Jenišov ĚI/6ě - Plze  ĚI/Ň6, I/Ň7ě - Nezbav tice ĚI/1řě - Blatná - Nová Hospoda ĚI/4ě - Písek 
(I/29) - Vod any ĚI/ŇŇě - Č. Bud jovice ĚI/3)  

 I/26 Ejpovice (D5 km67) - Plze  ĚI/Ň0, I/Ň7ě - Sulkov (D5 km89) - Horšovský Týn - Draženov 
(I/22) - státní hranice ČR/SRN  

 I/27 Dubí ĚI/Řě - Litvínov - Most (I/13, I/15) - Žíželice ĚI/7ě - Žatec - Bukov (I/6) - Plze  ĚI/Ň0, 
I/26) - Klatovy (I/22) - Železná Ruda - státní hranice ČR/SRN  

 

Obrázek č. 3.6.2: Silniční síť SO ORP Plze  

 

Zdroj: podklady ÚAP 2016 a SD, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Silnice II. a III. t ídy  
D ležitou součástí komunikačního systému v území SO ORP Plze  jsou silnice II. t ídy, jež zajišťují 
dopravní obslužnost jednotlivých obcí uvnit  území a dostupnost sídla ORP Plze , ale tvo í i součást zá-
kladní komunikační sít  kraje, vymezené v ZÚR PK ĚŇ00Řě.  
Radiální uspo ádání silniční sít  tvo ené silnicemi I. t ídy dopl ují následující silnice II. t ídy: 

 II/Ň0ň Plze  ĚI/Ň6ě – Ný any ĚII/1Ř0ě – D5 km100 – Kladruby (II/193) – Benešovice ĚII/605ě 
 II/Ňň1 Plze  ĚI/Ň6ě – Zruč ĚII/1Ř0ě – Kozojedy (II/232) 

 II/Ňňň Plze  ĚI/Ň6ě – Chrást ĚII/1Ř0ě – B asy (II/232) – Radnice (II/234) – Zvíkovec ĚII/Ňň5ě 
 II/605 Praha – Rokycany (II/232) – Ejpovice ĚI/Ň6ě; Plze  ĚI/Ň6ě – Kozolupy (II/180) – St íbro 

(II/193, II/230) – Benešovice ĚII/Ň0ňě – D5 km119 – Bor (II/199,II/200) – P imda ĚII/1řŘě Roz-

vadov – státní hranice ČR/SRN 

 

Radiáln  rozbíhající se silnice nap íč protíná tzv. aglomerační okruh v trase: 

 II/1Ř0 Starý Plzenec– Plze -Černice ĚD5, I/Ň0ě - Št novice – I/27 – Dob any – I/26 – D5 km93 – 

Ný any ĚII/Ň0ňě – Kozolupy (II/605) – M sto Touškov – I/20 – T emošná ĚI/Ň7ě – Zruč ĚII/Ňň1ě – 

Chrást ĚII/Ňňňě – Dýšina – Kyšice ĚI/Ň6ě – Starý Plzenec 

 

a dále silnice II/1Řň, protínající jižní část území SO ORP Plze  v trase:  

 II/1Řň Domažlice – Koloveč ĚII/1Ř5ě – Srbice (II/185) – Merklín ĚII/1ŘŇě – P eštice ĚI/Ň7, II/Ň30) 

– Vodokrty (II/178) – Losiná ĚI/1ř, I/Ň0ě – Rokycany (II/605) – D5 km62 

 

Základní silniční síť je dále dopln na pom rn  hustou sítí silnic III. t ídy, které zajišťují zp ístupn ní 
ostatních sídel neležících na hlavních trasách a jejich napojení na vyšší komunikační systém. 
 

Zatížení silniční sít  

ůktuální informaci o dopravním zatížení silniční sít  na území SO ORP Plze  dokládají výsledky Celo-

státního sčítání dopravy Ň010 ĚCSDě. Výsledky CSD jsou udávány formou ročního pr m ru denních in-

tenzit (RPDI), který zohled uje m nící se hodnoty intenzity dopravy v pr b hu týdne Ěv pracovních 
dnech i o víkendechě v pr b hu celého roku. Skutečné hodnoty v pracovních dnech zejména v období 
duben-červen a zá í-listopad jsou vyšší než udávaná hodnota RPDI obvykle o 10 až 15 %  
Nevíce zatíženým sčítacím úsekem ve sledovaném území je silnice I/Ň0 v intravilánu m sta Plzn  mezi 
k ižovatkou se silnicí I/Ň7 a rondelem u Kauflandu Ěulice Karlovarskáě, kde RDPI p esáhlo hodnotu 45 

tis. vozidel / Ň4 hod. Hodnotu RDPI p es ň0 tis. Je pak možno nalézt také na ulici Karlovarské mezi Ron-

delem u Kauflandu a Sady P tat icátník  a na ulici „U Prazdroje“ mezi Lobezskou a Jateční. Na spoust  
dalších úsek  se objevují intenzity okolo Ň0 tis. voz/Ň4 hod. 
Na dálnici D5 jsou v ešeném území intenzity okolo ŇŇ tis. voz/Ň4 hod. Dalšími zatíženými tahy 
v extravilánu jsou silnice I/Ň0 a I/Ň6, z páte ních komunikací má nejmenší zatížení silnice I/1ř. Na ostat-

ních komunikacích se intenzity silniční dopravy pohybují v hodnotách max. okolo 5 tis. voz./24 hod. 

 

Poznámka: jako výhledová komunikace II. t ídy je zvažován i tzv. městský okruh: I/26 Nová Hospoda – 

K imice – Radčice – napojení na silnici I/20 u Globusu. V současnosti je v provozu pouze úsek mezi K i-

micemi a MÚK Nová Hospoda 
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Obrázek č. 3.6.3: Intenzita dopravy na silniční síti SO ORP Plze  

 
Zdroj: Sčítání dopravy 2010 (http:// scitani2010.rsd.cz) 
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Obrázek č. 3.6.4: Intenzita dopravy na silniční síti v m st  Plze  

 
Zdroj: Sčítání dopravy 2010 (http:// scitani2010.rsd.cz), Legenda shodná s p edchozím obrázkem 

 

Rozvoj silniční sít  na území SO ORP Plze  

R st intenzity dopravy a p epravních výkon  v rámci kraje i na území SO ORP Plze  vyžaduje rozsáhlou 
rekonstrukci a modernizaci jak páte ní, tak i dopl kové komunikační sít . Dle Koncepce rozvoje dopravy 

PK a následn  zpracovaných Zásad územního rozvoje PK ĚZÚR PKě by m ly být v následujícím období 
postupn  realizovány následující zám ry. 
 

Dálnice a silnice I. t ídy 
Všechny navrhované stavby na silniční síti SO ORP Plze  byly vymezeny jako ve ejn  prosp šné stavby 
ĚVPSě, výhledové stavby byly vymezeny jako územní rezervy. VPS jsou člen ny do t í kategorií – VPS 

p evzaté z platných ÚP VÚC beze zm ny, VPS p evzaté s úpravami a stavby nov  navržené. V rámci 
ZÚR PK byly vymezeny následující návrhy a opat ení: 
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Dálnice D5 
Pro zlepšení dostupnosti dálnice je nezbytné budování p ivad č  ke stávajícím dálničním k ižovatkám, 
modernizace komunikací navazujících na dálnici, p ípadn  vybudování nových k ižovatek. 
 

Silnice I. t ídy 
Navrhované stavby na silnicích I. t ídy jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Tabulka č. 3.6.1: Navržené úpravy na silnicích I. t ídy na území SO ORP Plze  

 

Název zám ru 

 

P evzato z ÚP Výhled 

 
beze 

zm ny 
s úpravami 

Silnice I/19 

 

 

 

 

 Mimoúrov ová k ižovatka s I/Ň0 - Nezbav tice – 

Nezv stice – Žákava, p eložka 
 x  

Silnice I/20 

 

 

 Plze , pr tah silnice  x  

 Černice ĚMÚK s D5) – Losiná, p eložka  x  

 Chválenice – Seč, p eložka x   

     

Silnice I/27 

 

 Plze  – T emošná, zkapacitn ní    

 Plze , pr tah silnice I/Ň7  x  

Zdroj: ZÚR PK, vlastní úprava 

Pozn.: p íprava stavby Chválenice – Seč, p eložka v současné době zastavena z důvodu vysoké 
investiční náročnosti záměru 

 

Silnice II. a III. t ídy 
Mezi úpravy, navržené na silnicích tvo ících aglomerační okruh pat í i návrh uvedený v následující tabul-

ce. 

 

Tabulka č. 3.6.2: Návrh úprav na silnici aglomeračního okruhu 

Název zám ru 

Silnice II/180  Kyšice – Dýšina – Chrást, p eložka se západními obchvaty sídel 
Zdroj: ZÚR PK, vlastní úprava 
 

Zám ry rozvoje silniční sít  na území SO ORP Plze , vymezené v rámci ZÚR jako stavby nov  navržené, 
jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 3.6.3: Nov  navržené stavby na silnicích na území SO ORP Plze  

Název zám ru 

Silnice II/203  Plze , napojení silnice I/Ň0 na dálniční p ivad č 

Silnice II/233  p eložka Dýšina – Záb lá  
Zdroj: ZÚR PK, vlastní úprava 

 

V rámci prov ení zm n využití území územní studií byla navržena na území SO ORP Plze  územní re-

zerva pro výhledové propojení Starý Plzenec – Nezbav tice. Následující tabulka obsahuje p ehled navr-

žených staveb za azených mezi ve ejn  prosp šné stavby. 
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Tabulka č. 3.6.4: Ve ejn  prosp šné stavby na území SO ORP Plze  - silnice 

Číslo VPS Název zám ru 

  Silnice I. t ídy 

19/01 Losiná ĚMÚK s I/20) – Nezbav tice – Nezv stice, p eložka 

20/01 Plze , pr tah silnice 

20/06 Chválenice – Seč, p eložka 

20/07 Černice ĚMÚK s D5) – Losiná, p eložka 

  

27/05 Plze  – T emošná, zkapacitn ní 
27/06 Plze , pr tah silnice I/Ň7 

 Silnice II. t ídy 

180/01 Kyšice – Dýšina – Chrást, p eložka se západními obchvaty sídel 
203/03 Plze , napojení silnice I/Ň0 na dálniční p ivad č 

233/01  p eložka Dýšina – Záb lá 

Zdroj: ZÚR PK, vlastní úprava 

 

3.6.2.2 Cyklistická doprava 

Plze  pat í k českým m st m, které jsou nejvíce p átelské pro vyznavače jízdy na bicyklu. Dle údaj  
SVSMP bylo k roku Ň015 v Plzni dokončeno řř,5 km stezek pro chodce a cyklisty Ěstezky s jednosm r-

ným pruhem pro cyklisty jsou počítány pro každý sm r zvlášťě a stezek pro cyklisty. Realizované nebo 
rekonstruované lesní nebo polní cesty a obytné zóny využité v generelu jako komunikace pro cyklisty 
čítají 75,5 km a komunikace pro motorová vozidla s nízkou intenzitou dopravy 1Ň5,5 km. 
 

M sto protíná mezinárodní cyklotrasa ň z Regensburgu do Prahy a t i nadregionální cyklotrasy: 
- ň1 Plze  – Nepomuk – Blatná 

- ň5 Plze  – Man tín – Žlutice 

- ň7 Plze  – Neustadt (SRN) s napojením na cyklotrasu sm r Nürnberg a Paris 

Lokální cyklotrasy jsou z okolí Plzn  svedeny na okružní cyklotrasu Ň151 Ěcelý okruh chybí doznačitě 
a na ní číselné značení t chto tras končí. Uvnit  území ohraničeného okruhem Ň151 jsou číslem značeny 

pouze cyklotrasy nadregionální Ěč. ň1, ň5 a 37) a mezinárodní Ěč. ňě.  
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Obrázek č. 3.6.5: Síť regionálních značených cyklotras ve SO ORP Plze   

 
Zdroj: podklady ÚAP, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Pozn. V datech ÚAP nejsou obsaženy cyklostezky na území města Plzně, město Plzeň je však prezentuje 

na svém GIS portálu  http://gis.plzen.eu/doprava 

http://gis.plzen.eu/doprava
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3.6.2.3 Železniční doprava 

 

Obrázek č. 3.6.6: Drážní doprava na území SO ORP Plze  

 
Zdroj: podklady ÚAP, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Železniční doprava 
Železniční síť na území SO ORP Plze , jež je i páte ní sítí PK, tvo í následující celostátní trat , za azené 
do evropského železničního systému: 

 trať č. 170 Praha – Beroun – Plze  – Cheb  

 trať č. 1Ř0 Plze  – Domažlice – (Furth im Wald) 

 trať č. 1ř0 Plze  – Horažďovice p edm stí – České Bud jovice  
a dále následující celostátní trat  regionálního významu 

 trať č. 160 Plze  – Žatec  
 trať č. 1Řň Plze  – Klatovy – Železná Ruda-–ůlžb tín 

Celostátní železniční trat  jsou dále dopln ny následujícími regionálními trat mi: 
 trať č. 175 Rokycany - Nezv stice 

 trať č. 176 Chrást u Plzn  - Radnice 

 

Železniční zastávky a stanice 
Bezprost ední obsluha území je zajišťována prost ednictvím železničních zastávek nebo stanic. Pro hod-

nocení úrovn  obsluhy území železniční dopravou je rozhodující jednak počet zastávek/stanic, jednak 
počet spoj /den. P ehled dle jednotlivých traťových úsek  obsahuje tabulka níže. Podíl obcí s dostupností 
železniční p epravy z celkového počtu obcí na hodnoceném území je relativn  nízký. Četnost vlakových 
spojení je relativn  dostatečná. 



EKOTOXA s.r.o.                             ÚAP a Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2016 – 4. aktualizace 

 

84 

 

 

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

Trať Název Druh 
P ší vzdálenost do 
st edu sídla Ěkmě 

P ší vzdálenost 
k okraji zástavby 

(km) 

170 Dýšina z 2,1 1,1 

170 Chrást u Plzn  žst 1,2 0,8 

170 Plze -Doubravka z # 0,0 

160,170,180, 

183,190 
Plze  hlavní nádraží žst 0,9 0,0 

170,180 Plze -Jižní p edm stí žst # 0,0 

170 Plze -Zadní Skvr any z # 0 

170 Plze -K imice žst # 0 

176 Chrást u Plzn  obec z 0,4 0 

176 Chrást u Plzn  zastávka z # 0 

160 Plze -Bílá hora z # 0,6 

160 Plze -Bolevec z, AHr # 0,4 

180 Plze -Skvr any z # 0 

183 Plze  zastávka z # 0 

183 Plze -Doudlevce z # 0 

183 Plze -Valcha žst # 0,8 

190 Plze -Koterov žst # 0,2 

190 Starý Plzenec žst 0,5 0,0 

190 Šťáhlavy nz 0,6 0,0 

190,175 Nezv stice 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 nákladišt m, z = zastávka, ůHr = automatické hradlo, 
 
#
 dopravna slouží pouze pro obsluhu části obce, na jejímž území se nachází více dopraven 

 

Rozvoj železniční sít  na území SO ORP Plze  

Koncepce rozvoje železniční sít  na území SO ORP Plze  je součástí koncepce rozvoje dopravní in-

frastruktury. V rámci Zásad územního rozvoje PK byl na území SO ORP Plze  začlen n následující roz-

vojový zám r, jež byl vymezen jako ve ejn  prosp šná stavba ĚVPSě: 
 

Tabulka č. 3.6.6: Ve ejn  prosp šné stavby na území SO ORP Plze  - železnice 

Číslo VPS Název zám ru 

ZD176/01 
 trať č. 176 – Ejpovice – Chrást u Plzn  – Radnice p eložka, obec B asy včetn  
Kyšické spojky 

ZD180/01 trať č. 1Ř0 - Plze , Skvr any, p esmyk žel. trati a k ížení se silnicí I/Ň6 

ZD180/02 trať č. 1Ř0 - úsek Plze , Skvr any – Zb ch, modernizace trat  v nové trase 

ZD183/01 
trať č. 1Řň - Plze  – Klatovy – modernizace se zdvojkolejn ním a se sm rovými 
úpravami vč. p eložky v Dob anech 

ZD190/01 trať č. 1ř0 – úsek Plze  – Nepomuk, zdvojkolejn ní a sm rová rektifikace 

 

 

V rámci modernizace III. tranzitního železničního koridoru ĚTŽKě byla dokončena optimalizace trati 
č. 170 v úseku Cheb – Plze  a probíhá modernizace mezi Plzní a Prahou. Série staveb „Uzel Plze “ je 
v plné realizaci, stejn  jako modernizace návazného úseku Plze  Ěmimoě – Rokycany (mimo), v rámci 
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které je realizována nová tunelová p eložka stávající trati s nevhodným sm rovým vedením. Rozpočet 
této stavby je p edpokládán ve výši bezmála 11 mld. Kč. V rámci odbočné v tve III. TŽK ĚRegensburg-) 

– hranice ČR – Domažlice – Plze  se p edpokládá na území SO ORP Plze  modernizace trat  v nové 
trase Plze  – Lín , jež by zajistila napojení letišt  Plze  - Lín  na železnici a dálnici D5. Na železničních 
tratích mimo hlavní koridory byly v rámci ZÚR za azeny následující úpravy: 

 

Trať č. 160 Plze  – Žatec  
V delším časovém horizontu se p edpokládá modernizace, zdvoukolejn ní trat  a sm rové úpravy v úseku 
do Kazn jova na vyšší a jednotnou rychlost. 
Trať č. 175 Rokycany - Nezv stice 

Ve výhledu jsou uvažovány úpravy trat  a propojení na obec Šťáhlavy. 
Trať č. 176 Chrást - Radnice 

Vybudování p eložky Ěobec B asy mimo sledované územíě. 
Trať č. 1Řň Plze  – Klatovy 
Modernizace trat  se zdvoukolejn ní a se sm rovými úpravami Ěp eložka v Dob anechě. 
Trať č. 1ř0 Plze  – Horažďovice – České Bud jovice 
Modernizace s rektifikací oblouk  pro zvýšení traťové rychlosti a úplné zdvoukolejn ní trat . 
 

Koridor vysokorychlostní dopravy 
Politika územního rozvoje ČR vymezuje jako součást již zmín ného TEMMK Ěv tev IV. A), koridor 

vysokorychlostní dopravy VR1, jenž probíhá i územím SO ORP Plze . V rámci již vymezeného TEMMK 
je vedena i trasa III. tranzitního železničního koridoru, kterým prochází trať č. 170 a 1Ř0.  
 

3.6.2.4 Vodní doprava 
Vzhledem ke geografické poloze a hydrologickým pom r m území je tento druh dopravy irelevantní.. 
 

3.6.2.5 Letecká doprava 

Na území SO ORP Plze  se nachází ve ejné vnitrostátní letišt  Letkov, u n hož se p edpokládá zkvalit-
n ní zázemí a prodloužení VPD a proto je nezbytná jeho prostorová stabilizace. V rámci m sta Plzn  je 
významn jší letišt  Lín , které však leží JZ od centra m sta na území správního obvodu ORP Ný any. 
 

 

3.6.3 Technická infrastruktura 
 

Mezi technickou infrastrukturu zahrnujeme p edevším napojení regionu na rozvod elektrického proudu, 

úrove  vodovodních sítí a kanalizace, odpadového hospodá ství, plynofikace a dostupnost telekomuni-

kačních sítí a internetu. 
Zvýšené nároky konkrétn  na území SO ORP Plze  klade snaha o zlepšení technického stavu vodohos-

podá ské infrastruktury, zabezpečení energetických pot eb, zvyšování využití obnovitelných zdroj  ener-

gie. Pro hodnocení aktuálního stavu a možného rozvoje technické infrastruktury na území SO ORP Plze  
byla využita celá ada analytických a koncepčních materiál , mezi nimi p edevším aktualizovaný Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, Program rozvoje města Plzně 2007 a další. 
 

3.6.3.1 Zásobování vodou a stav vodovodních sítí 
Jediným zdrojem pitné vody pro jádro plze ské aglomerace je eka Úhlava. Byla proto prohlášena vodá-
renským tokem, chrán no je celé povodí; pro bezprost ední zabezpečení odb ru jsou dále vyhlášena 
pásma hygienické ochrany ĚPHOě 1. a Ň. stupn  Ězahrnují území podél toku od soutoku s Radbuzou po 
Horní Lukaviciě. PHO ň. stupn  tvo í celé povodí. Kvalita surové vody z eky Úhlavy p ekračuje v n kte-

rých ukazatelích hranice kategorie upravitelnosti ůň Ěželezo, PůU, pesticidní látkyě. íční voda je upra-

vována v úpravn  vody Homolka. 
Vodovodní síť m sta je rozd lena do ň základních tlakových pásem, uvnit  kterých jsou pomocí čerpacích 
stanic, redukčních ventil  a p erušovacích komor vytvo ena další dílčí tlaková pásma, která není možné 
p ipojit na základní systém. Na hlavní výtlačné a zásobovací ady navazují další hlavní a podružné ady, 
které souhrnn  označujeme jako rozvodná trubní síť. Celková délka všech vodovodních ad  k ň1. 1Ň. 
Ň010 je 570,Ř km, p ičemž zhruba 5 % sít  pochází ješt  z 1ř: století. Mladší než rok 1řř0 je pouze 160 
vodovodních ad  Ěcca ŇŘ %ě. V Plzni je tedy problémem dlouhodobá vysoká zanedbanost údržby a re-
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konstrukcí vodovodních sítí. Z hlediska dalšího rozvoje je d ležité rozhodování, zda je prioritní rekon-

strukce nebo výstavba nových sítí. Závislost m sta na jediném kapacitním zdroji vody m že být riziko-

vým faktorem z hlediska bezpečnosti m sta. 
Na plze skou úpravnu vod jsou dále napojena také okolní sídla. Z ešeného území jde o Dýšinu, Chrást, 
malá část obce Chválenice, Kyšice, Losinou a Šťáhlavy. 
 

Obrázek č. 3.6.7: Zásobování vodou v obcích SO ORP Plze  

 
Zdroj: podklady UAP, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

V části obce Chválenice nenapojené na plze ský vodovod jsou v provozu Ň 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 t chto zdroj  bude 
výtlačnými ady dopravena do nového vodojemu o objemu 1Ň0 mň 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 sít  pro novou zástavbu vybudované v letech 1řřř až Ň00ň.  
 

V obci Lh ta je vybudován vodovod pro ve ejnou pot ebu, který zásobuje všechny obyvatele v obci. 
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec. 
 

Obec Mokrouše je zásobována pitnou vodou z vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Zdrojem vody je prame-

ništ  Cháchov o vydatnosti 0,Ň l/s. Vzhledem k plánované výstavb  a rozší ení obce není kapacitn  stáva-

jící zdroj vody dostačující, proto je plánováno vybudování nového vodního zdroje. 
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Obec Nezv stice – obyvatelé jsou zásobováni z cca 60 % z vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Zbývající 
část obyvatel využívá vlastní studny. Voda v t chto studních nespl uje kritéria pitné vody dle platné vy-

hlášky. Obcí prochází též odbočka do obce Žákava ze skupinového vodovodního p ivad če Plze  – Starý 
Plzenec – Blovice. Tento vodovod není v současné dob  využíván. P edpokládá se postupná dostavba 
vodovodní sít  v obci. 

 

Obec Tymákov – 4ň % obyvatel je napojeno na vodovod pro ve ejnou pot ebu, který provozuje p. Pavel 

Rada, ostatní obyvatelé obce využívají k zásobování domovní studny. Kvalita vody v domovních stud-

ních nevyhovuje platné vyhlášce. Probíhá dopln ní vodovodních ad  a výstavba vodojemu. 
 

Obec Št novický Borek – Obyvatelé obce jsou napojeni na vodovod pro ve ejnou pot ebu, který provozu-

je firma Bravos. Zdrojem pitné vody je hydrogeologický vrt, který byl vybudován v roce 1řŘŘ. Na síť je 

napojeno cca řň% obyvatel. V tšina nemovitostí má vlastní domovní studny, ve kterých je voda nevyho-

vující kvality, se zvýšeným obsahem dusičnan . S nar stajícím počtem zásobovaných obyvatel se počítá s 
vybudováním posilujícího vrtu s vydatností cca 1,0 l/s.   
Poznámka: Nikde na internetu se neobjevila informace o realizaci 

 

Ve v tšin  obcí se navrhuje dostavba vodovodní sít  v rozvojových územích a p ípadn  zokruhování 
stávající sít , tam kde doposud není a konfigurace sídla to umož uje. 
 

 

3.6.3.2 Kanalizační síť 
Z hlediska územního rozvoje je limitním systémem odkanalizování území. Chyb jící kanalizace snižuje 

standard n kterých již zastav ných území a blokuje rozvoj dalších vhodných ploch.  
Kanalizační síť m sta Plzn  je jednotná, to znamená, že odvádí společn  vody splaškové z domácností a 
od pr myslových producent , s vodami dešťovými a to za bezdeštného pr toku do čistírny odpadních 
vod, za dešťových p íval  p epadá část ed ných odpadních vod p ímo do recipient . Na kanalizační síti 
je evidováno 50ř,4Ř km kanalizačních stok a 16 ňň0 p ípojek v celkové délce 1Ň4 km. Na síti je vybudo-

váno 10Ň odlehčovacích komor, Ň7 čerpacích stanic, Ň0 retenčních nádrží a stok, 16 zhybek a ŇŘ sedimen-

tačních jímek. Na území m sta je v současné dob  v provozu 1 čistírna odpadních vod a to centrální m st-

ská čistírna označovaná ČOV Plze  II, čistírna v m stské části K imice byla odstavena z provozu, odpad-

ní vody jsou napojeny prost ednictvím nov  vybudované kanalizace a čerpacích stanic na centrální čistír-
nu. Čistírna ve čtvrti Božkov byla nahrazena čerpací stanicí dopravující odpadní vody rovn ž na m st-

skou ČOV II. Stará m stská ČOV označovaná jako ČOV Plze  I byla po povodni v roce Ň00Ň odstavena 
z provozu. 

 

V dalších obcích jsou místní systémy odvád ní odpadních vod: 
Dýšina - Mechanicko-biologická ČOV byla uvedena do provozu v roce 1řř4 v místní části Nová Huť, s 
kapacitou Ň06ň EO. Prob hla její intenzifikace v letech 2011-Ň. Do obce jsou p ečerpávány splašky také 
z obce Kyšice. 
Chrást - V obci jsou Ň ČOV ĚBenátky, Vilově napojené na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu, obsluhují cca 
75 % obyvatel obce. Plánuje se modernizace technologie stávající ČOV a dostavba chyb jících kanali-
začních stok. Dále s ohledem na stá í kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalit  
rekonstrukci stávající kanalizační sít . 
Chválenice - Je navrženo komplexní ešení likvidace odpadních vod včetn  místních částí Želčany a 
Chouzovy. V místní části Želčany bude vybudována ČOV o kapacit  Ř50 EO, na kterou budou odvád ny 
odpadní vody i z Chválenic a Chouzov. 
Letkov – v roce Ň011 byla dobudována kanalizace, staré septiky budou rušeny. Již existující ČOV byla 

intenzifikována na celkovou kapacitu ř00 EO. 
Obec Lh ta – s ohledem na velikost není investičn  a provozn  výhodné budovat čistírnu odpadních vod 
a kanalizační síť. ešením problematiky likvidace odpadních vod je kombinace rekonstrukce a výstavby 
domovních mikročistíren Ěnap . ČOV s biokontaktory, eventuáln  provozn  úsporn jším typem – více-

komorovým septikem dopln ným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplníě a výstavby nových nebo 
rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 

Losiná - V obci provozuje 1. JVS a.s. novou jednotnou kanalizační síť svedenou na ČOV s kapacitou 

Ň100 EO. Kanalizační síť v majetku obce má celkovou délku 6,5 km. 
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Mokrouše - Na kanalizaci je údajn  napojeno pouze asi Ň5 % obyvatel obce, v tšina využívá žumpy 
s vývozem kal  na zem d lské 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 stav-

bu získáno územní rozhodnutí. 
Nezbav tice - navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace s gravitačním odvedením na nov  uvažo-

vanou ČOV Chválenice. Stávající kanalizace by sloužila jako dešťová.. 
 

Obrázek č. 3.6.8: Odkanalizování obcí ve SO ORP Plze  

 
Zdroj: podklady UAP 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

V obci Nezv stice byla v letech 2015-6 vybudována nová oddílná kanalizace zakončená mechanicko-

biologickou ČOV. V současnosti se dokončuje realizace p ípojek domácností.. P vodní kanalizace v obci 
bude ponechána jako dešťová kanalizace. 
Starý Plzenec - V roce Ň005 byla dokončena výstavba I. etapy kanalizace a centrální ČOV, která byla 
zahájena v roce Ň00ň. Celková délka kanalizační sít  včetn  p ívodní a odpadní stoky na ČOV je 10,ňŘ6 
km. N které pr myslové areály disponují vlastní ČOV. 
Šťáhlavy - Na ve ejnou kanalizaci, která je zakončena ČOV, je napojeno 6Ň % obyvatel obce. Zbývající 
obyvatelé likvidují odpadní vody v septicích Ě11 %ě a v žumpách ĚŇ7 %ě. Do obecní kanalizace jsou p e-

čerpávány i odpadní vody z místní části Šťáhlavice. ČOV v obci je mechanicko-biologická a byla uvede-

na do zkušebního provozu v roce Ň001. 
Št novický Borek - V obci je vybudována splašková kanalizace celkové délky 4,Ňň7 km, která je svedena 

na centrální ČOV. Tuto kanalizaci a ČOV provozuje firma Bravos. 

Tymákov – V obci byla v letech Ň006 až Ň00ř vybudována splašková kanalizace v délce Ň,5 km a ČOV o 
kapacit  Ň100 EO. P vodní kanalizace je využívána jako dešťová. Napojena je i obec Mokrouše. 
 



EKOTOXA s.r.o.                             ÚAP a Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2016 – 4. aktualizace 

 

89 

 

3.6.3.3 Zásobování plynem a teplem 
Obce v SO ORP Plze  jsou zásobovány teplem za pomoci tradičních tepelných zdroj , které se svým 
výkonem pohybují od malých Ěv plynofikovaných obcích spalujících p edevším zemní plyně až po zdroje 
vyšších výkon  - velké teplárny v Plzni spalující hn dé uhlí. Stávající zdroje tepla provozované na fosilní 
paliva jsou častým zdrojem znečišt ní p ízemní vrstvy atmosféry, v n kterých p ípadech p ekračují emis-

ní limity a omezují tak kvalitu života obyvatel. 
Zemním plynem je Plze sko zásobeno ze soustavy vysokotlakých plynovod , které jsou napojeny na 
Severní a Jižní obchvat Plzn , do kterých je plyn dodáván z p edávacích stanic Svi omazy a Horní Hra-

dišt  vybudovaných na tranzitním plynovodu Rusko-západní Evropa. Distribuci plynu zabezpečuje sys-

tém vysokotlakých ĚVTLě a st edotlakých ĚSTLě regulačních stanic a síť st edotlakých a nízkotlakých 
plynovod . Kapacita stávajících páte ních VTL plynovod  a VTL regulačních stanic je dostatečná. Byly 
plynofikovány všechny okrajové části Plzn . V roce 1řř5 byl dokončen p echod ze svítiplynu na zemní 
plyn s cca dvojnásobnou výh evností, čímž bylo dosaženo bez v tších nárok  na úpravu dvojnásobné 
kapacity stávajících za ízení. Dalšího zvýšení kapacity se dosahuje zvýšením provozního p etlaku. 
V SO ORP Plze  chybí plynofikovat obce Lh ta a Šťáhlavy. V ostatních obcích, dle dotazníkového pr -
zkumu, plynofikace dokončena je, okrajové části obcí se plynofikují pr b žn , dle pot eby. 
Dv  velké teplárny jsou v Plzni. Tato za ízení používají hn dé uhlí, jsou vybavena za ízením pro odsí o-

vání spalin, a slouží zárove  k výrob  elektrické energie. Pro rozši ování systému centrálního zásobování 
teplem jsou rozhodující ekologické a ekonomické faktory. Zejména z d vodu ochrany ovzduší je vhodné 
co nejv tší rozší ení soustavy CZT p i využití stávajících zdroj  tepla. Z celkového množství tepla je cca 
Ř0 % odb ratel m dodáváno ze soustavy centralizovaného zásobování teplem. Hlavní zdroje soustavy 
CZT jsou centrální teplárna a pr myslová teplárna ELÚ III. Oba zdroje jsou odsí eny. Současn  s teplem 
se v teplárnách kogeneračním zp sobem vyrábí elektrická energie. Zdrojovou část soustavy CZT dopl ují 
t i výtopny ĚBory, Sv tovar a Doubravkaě, které plní funkci špičkování. Tyto zdroje jsou však moráln  i 
fyzicky zastaralé. Využití kapacity zdroje je omezeno nedostatečnou kapacitou koncových v tví horko-

vodní sít  Ěnap . na Severním p edm stíě. Horkovodní síť je koncipována jako paprsková, takže jednotli-
vé oblasti odb r  nejsou zálohované. Na území m sta je dále 15 velkých kotelen s výkonem nad 6 MW, 
které slouží p edevším pro pr myslové odb ry. 
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Obrázek č. 3.6.9: Plynofikace obcí v SO ORP Plze  

 
Zdroj: podklady UAP 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

3.6.3.4 Zásobování elektrickou energií 
 

Zásobení Plzn  elektrickou energií je zajišt no z nad azené p enosové soustavy 400 kV a ŇŇ0 kV p es 
transformovny Chrást a P eštice. Hlavními napájecími uzly pro zásobení m sta elektrickou energií jsou 
čty i transformovny 110/ŇŇ kV - Plze  m sto, Plze  sever, Plze  jih a K imice. Transformace 110/22 kV 

je dopln na transformovnou v areálu centrální teplárny a dv ma transformovnami v areálu závodu Škoda. 
V areálu transformovny Plze  jih je situován i napájecí uzel Českých drah pro zabezpečení trakčního 
napájení. Elektrický výkon na stran  velmi vysokého nap tí je dostatečný, ve m st  však neexistuje pro-

pojení 110 kV systém  Chrást – P eštice. Rozvody a za ízení vysokého nap tí jsou v Plzni provozovány 
ve t ech nap ťových hladinách – ŇŇ kV, 10 kV a 5,Ň5 kV. Rozvody a za ízení s hladinami 10 kV a 5,Ň5 

kV jsou zastaralé a jsou postupn  nahrazovány systémy s nap tím ŇŇ kV. Vybraná páte ní vedení a vede-

ní v okrajových lokalitách jsou provedena jako vzdušná – venkovní, p evážn  na ocelových p íhradových 
stožárech. Distribuční síť vn v zastav ných částech je p evážn  kabelová. Místn  jsou provozována za í-
zení vn na hranici svých kapacitních možností. Distribuční síť a za ízení nízkého nap tí na území m sta 
Plzn  je p evážn  v provedení kabelovém, v určitých lokalitách je síť provedena jako vzdušná, p ípadn  
smíšená. Typ a provedení sít  je dáno zejména dobou její výstavby. Na území m sta Plzn  se elektrická 
energie vyrábí p edevším kogeneračn  p i výrob  tepla z uhlí nebo zemního plynu Ěinstalovaný výkon cca 
260 MW). 

Z hlediska obnovitelných zdroj  energie se v ešeném území uplat ují malé vodní elektrárny Ěenergeticky 

jsou využívány tyto vodní toky: Klabava, Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže a Berounkaě o celkovém výko-

nu Ň,5 MW a fotovoltaické elektrárny. U sluneční energie p evažují malé instalace na st echách rodin-

ných dom  i výrobních objektech firem, vč. budov v areálu Škoda. Výjimku tvo í obrovské fotovoltaické 
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elektrárny zbudované v extravilánu na orné p d  u Letkova Ěinstalovaný výkon 10 MWě a K imicích 
Ěcelkem ň fotovoltaické bloky o celkovém instalovaném výkonu ň,6 MWě.  
Do budoucna je samoz ejm  vhodné dále rozši ovat obnovitelné zdroje energie, hlavn  pak v menších 
obcích, kde není zaveden plyn. Samoz ejm  nesmí probíhat jejich rozvoj na úkor poškození krajinného 

rázu a vynucených zábor  zem d lské p dy. 
 

Tabulka č. 3.6.7: Zdroje el. energie ve SO ORP Plze  dle typu a instalovaného výkonu v MW 

Obec 

typ energie 

kogenerace parní plynový a 
spalovací sluneční vodní v trná 

celkem 

Dýšina - - 0,3 1,001 0,055  1,356 

Chrást - -  0,597 0,017  0,614 

Chválenice - -  0,059   0,059 

Kyšice - -  0,062  0,005 0,067 

Letkov - -  10,179   10,179 

Lh ta - -  0,005   0,005 

Losiná - -  0,059   0,059 

Mokrouše - -  0,026   0,026 

Nezbav tice - -  0,015   0,015 

Nezv stice - -  0,06 0,055  0,115 

Plze  2,108 
240,5 

 21,938 

13,183 

2,568 

 

280,297 

Starý Plzenec - -  0,189 0,113  0,302 

Šťáhlavy - -  0,185 0,011  0,196 

Št novický Borek - -  0,028   0,028 

Tymákov - -  0,019   0,019 

Celkem 2,108 240,5 22,238 25,667 2,819 0,005 293,337 

Zdroj: P ehled udělených licencí ERU (http://licence.eru.cz) k 6.9.2016 

 

3.6.3.5 Informační a komunikační technologie 
 

Nejrozsáhlejší telekomunikační síť v Plzni provozuje společnost Telefónica OŇ, a.s. Plze  je tranzitním a 
uzlovým telefonním obvodem. Dále je do sít  p ipojeno 1Ř satelitních digitálních telefonních úst eden 
ĚRSUě p ímo ve m st  a ň RSU ĚChotíkov, Vejprnice a Zručě, které jsou umíst ny mimo území m sta. 
Telefonní úst edny jsou propojené v okružní a m ížové síti, čímž je dosaženo vysoké spolehlivosti provo-

zu. V Plzni dále p sobí čty i operáto i ve ejné sít  mobilních telefon  v systému GSM. Ve ejná síť mo-

bilních telefon  je pln  propojena s ve ejnou telefonní sítí. Dalšími významnými operátory telekomuni-

kačních služeb, kte í p sobí v Plzni, jsou ůLIůTEL, a.s. a CONTůCTEL s.r.o. Krom  telefonních služeb 
poskytují operáto i ješt  další služby – zejména datové, internetové a hlasové. Další telefonní nebo datové 
sít  vlastní, p ípadn  provozují nap . Magistrát m sta Plzn , Policie ČR, ůrmáda ČR, České dráhy, závod 
Škoda. 
Televizní kabelové rozvody vlastní a provozuje na území m sta společnost UPC Česká republika, a.s. 
Vysílání ve ejnoprávní televize ČT1 a ČTŇ, ší ení dalších televizních signál , rozhlasové vysílání a další 
služby spojené s bezdrátovým p enosem zabezpečuje akciová společnost České radiokomunikace. 

Dalším faktorem efektivity informačních systém  je jejich zp ístupn ní co nejširšímu okruhu uživatel  
využitím moderních komunikačních systém . Podpora využívání internetu podnikateli, na školách, na 
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ú adech, v knihovnách a na dalších místech ve ejnosti p ístupných výrazn  ovlivní rozvoj informačních 
systém . Rozvoj integrované sít  kontaktních míst ve ejné správy pro styk s občany naplní vizi „pohybu 
písemností a nikoliv občana“ po ú adech. 

Dostupnost vysokorychlostního internetu ve všech obcích SO ORP Plze  je dostačující. Rovn ž signál 
mobilních telefon  je až na místní výjimky dostatečný. 
 

3.6.4 Indikátory 
 

Dopravní infrastruktura 
Zajišt ní kvalitní dopravní obslužnosti je jedním z klíčových požadavk  na udržitelný rozvoj venkov-

ských region . Pokrývají se tím požadavky na mobilitu osob, které nemohou nebo necht jí vlastnit sou-

kromý osobní automobil, zárove  se tím dává možnost alternativní dopravy v či environmentáln  
nejškodliv jší individuální automobilové doprav . Nebude-li nabídka ve ejné dopravy Ěbez ohledu na to 
zda jde o vlak či autobusě dostatečn  široká po celou dobu včetn  dn  pracovního volna a klidu, bude 
nucen  nar stat počet automobil , intenzita silniční dopravy a všechny negativní jevy s tím spojené. 
Navržený indikátor hodnotí počet spoj , které jsou z jednotlivých obcí k dispozici v typický pracovní den 
Ěoznačeny Xě a v sobotu či ned li Ěoznačeno +ě na trase do pov ené obce/ORP ĚPlze , Starý Plzenec) a 

krajského m sta ĚPlze ě. Na trase z obce do ORP a do krajského m sta je uvažováno s možností p estup , 
p ičemž maximální čekací doba mezi dv ma návaznými spoji byla stanovena na Ň0 minut včetn  event. 
nuceného p šího p esunu mezi autobusovým a vlakovým nádražím.  
 

Pravidla 
 hodnotí se každá obec samostatn  

 hodnotí se všechny spoje ve ejné dopravy bez ohledu na druh dopravy 

 hodnotí se pouze spoje zastavující v docházkové vzdálenosti Ěcca 10-15 min) od centra obce 

 centrum obce p edstavuje ta část obce, kde se nachází obecní ú ad 

 spoje jedoucí v intervalu menším než 15 minut se počítají pouze jako jeden spoj 
 p estup je možný v relacích: 1x pov. obec/ORP-krajské m sto; dále pak nejvýše Ňx v relaci obec-

kraj; max. délka trasy nesmí být v tší než o 66 % nejkratšího možného spojení 
 max. doba na p estup je Ň0 min. vč. event. p šího p esunu mezi zastávkami 
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Tabulka č. 3.6.8: Dopravní dostupnost jednotlivých obcí Ěspoj  / deně 

 

Spojení do 

pov. obce 

ĚPlze ě 
ORP 

ĚPlze ě krajského m sta ĚPlze ) 

X + X + X + 

Dýšina 27 14 27 14 27 14 

Chrást 31 20 31 20 31 20 

Kyšice 26 7 26 7 26 7 

Plze  - - - - - - 

 

Spojení do 

pov. obce (St. Plzenec) ORP ĚPlze ě krajského m sta ĚPlze ě 
X + X + X + 

Chválenice 1 0 13 4 13 4 

Letkov 0  1 20 3 20 3 

Lh ta 2 0 10 0 10 0 

Losiná 2 0 14 7 14 7 

Mokrouše 2 1 13 5 13 5 

Nezbav tice 1 0 5 0 5 0 

Nezv stice 25 11 26 12 26 12 

Starý Plzenec - - 32 23 32 23 

Šťáhlavy 30 16 30 16 30 16 

Št novický Borek 0  0 10 3 10 3 

Tymákov 2 1 13 5 13 5 

Zdroj: platné jízdní ády autobusových a vlakových dopravců, zá í 2016 

X ... b žný pracovní den + ... nepracovní dny Ěnižší z hodnot pro sobotu či ned liě 
- ... nehodnoceno 

 

Tabulka č. 3.6.9: Nastavení indikátoru dopravní obslužnost území ve ejnou dopravou 

z do den -2 -1 0 1 2 

obec 

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

+ mén  než Ň 2 3 4 5 a více 

sídlo ORP nebo 

krajské m sto 

X mén  než Ň 2, 3 4, 5 6, 7 Ř a více 

+ mén  než 1 1 2 3 4 a více 

pov. obec nebo 

 sídlo ORP 

sídlo ORP nebo 

krajské m sto 

X mén  než Ř 8 - 11 12 - 15 16 - 19 Ň0 a více 

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

 

 

Hodnocení indikátoru dopravní obslužnosti území ve ejnou dopravou na základě průměrné známky: 
-2 -1,5 a méně 

-1  -1,4ř až -0,5 

0  -0,4ř až 0,4ř 

1  0,5 až 1,4ř 

2  1,5 a více 
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Tabulka č. 3.6.10: Hodnocení indikátoru dopravní obslužnosti 

Spojení z obce 

Spojení do 

Nejhorší 
známka 

Pr m r. 
známka 

Hodnocení 
indikátoru 

pov ená obec 
ĚPlze , St. Pl-

zenec) 

sídlo ORP 
ĚPlze ě 

sídlo kraje 
ĚPlze ě 

X + X + X + 

Dýšina -2 -2 2 2 2 2 -2 0,67 1 

Chrást -2 -2 2 1 2 1 -2 0,33 0 

Kyšice -2 -2 2 -2 2 -2 -2 -0,67 -1 

Plze  -2 -2 2 2 2 2 -2 0,67 1 

Chválenice -2 -2 2 2 2 2 -2 0,67 1 

Letkov -2 -2 0 -2 0 -2 -2 -1,33 -1 

Lh ta 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 

Losiná 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 

Mokrouše 2 2 2 2 2 2 2 2,00 2 

Nezbav tice -2 -2 2 1 2 1 -2 0,33 0 

Nezv stice -2 -2 2 2 2 2 -2 0,67 1 

Starý Plzenec -2 -2 2 2 2 2 -2 0,67 1 

Šťáhlavy -2 -2 2 1 2 1 -2 0,33 0 

Št novický Borek -2 -2 2 -2 2 -2 -2 -0,67 -1 

Tymákov -2 -2 2 2 2 2 -2 0,67 1 

 

Obrázek č. 3.6.10: Dopravní obslužnost obcí 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2016 
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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 ve ejný vodovod, plynofikace (nebo cen-

trální zásobování obyvatelstva teplem), ve ejná 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 p edpokladu, že by prakticky všechny odpadní vody m ly být p ed vypušt ním do 
vodotečí vyčišt ny, čímž je minimalizován jak dopad na hygienickou situaci v obci, tak i na celkový stav 
životního prost edí a to nejen v samotné obci, ale všude dál po toku dané vodoteče. Proto je p i hodnocení 
kladen nejv tší d raz na existenci kanalizace s čistírnou odpadních vod. Význam plynofikace obcí, jako 
klíčového ukazatele kvality vybavení obcí bude postupn  klesat, p edevším z d vodu strmého r stu ceny 
zemního plynu a k rostoucí závislosti na dodávkách z politicky nestabilních region  Ěvč. Ruskaě. Rozvoj 
plynofikace v posledním období stagnuje, i když má význam p edevším v odbourávání podílu lokálních 
topenišť, jež se negativn  podílí na kvalit  ovzduší v obcích, zejména v zimním období. Jak uvádí zástup-

ci n kterých obcí, nemají n kte í občané zájem o p ipojení na vodovod či kanalizaci z d vodu neochoty 
platit vodné a stočné, ačkoliv je napojení na vodárenské soustavy d ležité z hlediska boje proti d sled-

k m klimatických zm n, kdy mohou p ijít delší období sucha. 
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Tabulka č. 3.6.11: Hodnocení indikátoru technické infrastruktury 

Obec vodovod plyn/CZT kanalizace ČOV Hodnocení 
Dýšina ano ano ano ano 2 

Chrást ano ano ano ano 2 

Chválenice ne ano ne ne -1 

Kyšice ano ano ano ano 2 

Letkov ano ano ano ano 2 

Lh ta ano ne ano ne 0 

Losiná ano ano ano ano 2 

Mokrouše ano ano ano ne 1 

Nezbav tice ne ano ne ne -1 

Nezv stice ano ano ano ano 2 

Plze  ano ano ano ano 2 

Starý Plzenec ano ano ano ano 2 

Šťáhlavy ano ne ano ano 1 

Št novický Borek ano ano ano ano 2 

Tymákov ano ano ano ano 2 

SO ORP Plze  13 13 13 11 --- 

 

Obrázek č. 3.6.11: Vybavenost technickou infrastrukturou 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2016 
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3.6.5 SWOT analýza 
 

3.6.5.1 SWOT analýza dopravní infrastruktury 

 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

Poloha na TEMMK, v tvi IV.ů a jí vedené 
dálnici D5 E50, jež je součástí celoevropské 
silniční sít . 

Technická zanedbanost železničních tratí na 
území SO ORP Plze  Ěomezené rychlosti, dlouhé 
jízdní doby a zastaralý vozový parkě. 

Vysoký počet hlavních evropských a celostát-

ních silničních a železničních tah  zajišťuje 
dobrou dostupnost. 

Vysoký podíl silnic II. a p edevším III. t ídy ve 
špatném technickém stavu, dlouhodob  nedosta-

tečná údržba a opravy. 
Rozložení silniční sít  umož ující relativn  dob-

rou dostupnost sídla SO ORP Plze . 
ůbsence obchvat  m st a obcí p i relativn  vy-

soké a výhledov  rostoucí automobilové dopra-

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

Omezená dostupnost železniční p epravy pro 
část obcí. 

 Chyb jící tangenciální propojení ve ejnou do-

pravou, nedostatečná obslužnost n kterých obcí, 
zejména o víkendech.  

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Modernizace a rekonstrukce silnic I. t ídy včetn  
vybudování p eložek a obchvat , omezení ros-

toucí intenzity dopravy na pr tazích m st/obcí, 
zkvalitn ní propojení na významná sídla kraje a 
na sousední regiony. 

Odkládání realizace obchvat  obcí, r st doprav-

ního zatížení m st/obcí s negativními dopady na 

životní prost edí. 

Zkvalitn ní železniční p epravy modernizací a 
zdvoukolejn ní celostátních tratí, zavedení inte-

grálního taktového grafikonu. 

Odkládání realizace návrh  na modernizaci a 
elektrizaci vybraných železničních tratí, nízká 
kvalita p epravy p ispívá k r stu IůD. 

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

Nedostatečný stav ve ejných financí na rozvoj 
dopravní infrastruktury – další zhoršování tech-

nických parametr  silnic II. a III. t ídy. 
Rozši ování stávající kapacity odstavných stání 
s pozitivními d sledky na fungování dopravy ve 
m stech/obcích. 

R st intenzity dopravy na stávajících Ěkapacitn  i 
technicky nevyhovujícíchě silnicích – riziko 

r stu počtu dopravních nehod. 
Možnost využití prost edk  z fond  EU na spolu-

financování dopravní infrastruktury. 
Snaha o další „optimalizaci“ systému ve ejné 
dopravy za účelem šet ení finančních prost edk , 
která bude mít v konečném d sledku za následek 

zhoršování celého systému. 
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3.6.5.2 SWOT analýza technické infrastruktury 
 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

Dobrá úrove  zásobování obyvatel elektrickou 
energií. 

Chyb jící ČOV u n kterých obcí, nedostatečné 
pokrytí n kterých sídel kanalizacemi. 

Kanalizační síť je vybudována ve v tšin  obcí 
regionu. 

Nedo ešené zásobování vodou v n kterých ob-

cích. 
Kompletní pokrytí území SO ORP vysokorych-

lostním internetem a signálem mobilních operáto-

r . 

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

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

R st využívání alternativních a obnovitelných 
zdroj  energie. 

Postupné zastarávání technické infrastruktury. 

Možnost realizace chyb jících kanalizačních ad  
s finanční pomocí podp rných fond  EU. 

ÚV Homolka jako jediný zdroj vody pro m sto 
Plze  a okolní obce, bezpečnostní riziko pro oby-

vatele SO ORP. 

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

tury. 

Zvýšená podpora využívání ekologických zp -
sob  vytáp ní. 

Nezájem části obyvatel o p ipojení k vodovodu a 

kanalizaci z d vodu plateb za vodné a stočné 

 Problémové zásobení obyvatel nep ipojených na 
vodovod v p ípad  déletrvajícího sucha 

 

 

3.6.6 Problémy k ešení 
 

3.6.6.1 Dopravní infrastruktura  
 zlepšit kvalitu napojení dálnice D5 na okolní síť, zejména p ivad če a z jihovýchodu – silnice 

I/20 

 ešení odklonu dopravy z centra Plzn  – ulice Sady P tat icátník , Tyršova, Jízdecká, ůmerická, 
Sirková 

 vedení silnice I/Ň0 zastav ným územím obcí Losiná u Plzn , Chválenice, Želčany a silnice I/1ř 
obcí Nezv stice 

 špatné dopravní pom ry na nebezpečné k ižovatce silnic I/Ň0 a I/1ř u obce Nezbav tice a na ne-

daleké k ižovatce silnice I/1ř se silnicí II/1Řň sm r Šťáhlavy 

 zlepšení kvality a vedení mimo zastav né části sídel u významné silnice II. t ídy II/1Ř0 – tzv. 

„ůglomerační okruh“ – Chrást, Dýšina, Kyšice, St. Plzenec, Plze -Černice 

 dobudování ucelené sít  cyklistických komunikací ve m st  Plzni a zejména jejich propojení do 
zázemí aglomerace 

 modernizace železniční trati č. 170 Plze  – Chrást – Rokycany (- Praha) s tunelovou p eložkou 

 u trati č. 1Ř0 realizovat zdvoukolejn ní a elektrizaci, prov it možnost p eložky ve vazb  na letiš-
t  Plze -Lín  

 rekonstrukce ostatních celostátních tratí zejména s ohledem na lokální propady traťových rychlos-

tí, homogenizace trati se zvýšením traťové rychlosti na ř0 – 100 km/h, zvýšení kvality zabezpe-

čovacího za ízení, zvýšení pohodlí pro cestující, p ípadné dobudování nových zastávek; ve vý-
hledu uvažovat s možným zdvoukolejn ním a sm rovými úpravami Ěrektifikace oblouk ě 

 u regionálních tratí odstran ní bodových závad Ědlouhodob  ne ešené pomalé jízdy, lokální pro-

pady rychlostiě, homogenizace trati se zvýšením traťové rychlosti na cca 70 km/h, zlepšení po-

hodlí pro cestující 
 návrh a realizace terminál  integrované dopravy a podpora systému Bike and Ride 
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 místní komunikace ešit v územních plánech tak, aby spl ovaly tyto požadavky: minimalizovat 
počty vjezd  na silniční síť, jakož i počty k ižovatek místních komunikací se silniční sítí, realizo-

vat navržené místní obslužné komunikace pro vymezené rozvojové plochy, navrhovat nové k i-

žovatky v místech s dostatečnými rozhledovými pom ry a dle možností s pravoúhlým k ížením 
jednotlivých komunikací 

 v rámci územních plán  jednotlivých obcí vymezit vhodné plochy pro budování nových, p ípadn  
rozší ení stávajících ploch pro odstavná stání a garáže 

  
3.6.6.2 Technická infrastruktura  

 respektovat stávající koridory a ochranná pásma všech sítí technické infrastruktury 

 chyb jící vodovod pro ve ejnou pot ebu – obce Chválenice, Nezbav tice 

 nedostatečné čišt ní odpadních vod – obce Chválenice, Lh ta, Mokrouše, Nezbav tice 

 vymezit a chránit koridor pro p ípadnou plynofikaci obcí, které nemají plyn doposud zavedený - 
obce Šťáhlavy a Lh ta 

 diverzifikovat zdroje pitné vody v soustav  vodovod  na Plze sku, čímž se odstraní závislost na 

ÚV Homolka  
 modernizace systému Ězdroje i rozvodyě centrálního vytáp ní v n kterých částech Plzn  

 

 

3.6.7 Hlavní zm ny od aktualizace Ň01Ň 

 
 

 celková aktualizace text , odstran ní nep esností a chyb 

 vytvo eny všechny nové mapy na základ  aktuálních dat ÚůP 

 aktualizace všech tabulek 

 dopln ní informací na základ  nových nad azených Ěaktualizovanýchě dokument  

 silniční síť - zrušení formulací o rychlostních silnicích Ěod Ň016 jsou dálnicemiě, zohledn ní již 
realizovaných staveb v textu 

 cyklistika - aktualizace údaj  

 železniční - aktualizace tabulky VPS dle aktualizace ZÚR, úprava textu reflektující postup staveb 
v rámci uzlu Plze  

 technická infrastruktura - aktualizace text  v závislosti na dostupných informacích o Ěne-) reali-

zaci zám r  
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3.7 SOCIODEMOGRůFICKÉ PODMÍNKY 
 

3.7.1 Populační vývoj 
 

Nejv tším SO ORP kraje je sledovaný SO ORP Plze  s 188 1ř0 obyvateli, následují SO ORP Klatovy a 
Ný any Ěv tomto SO ORP zárove  došlo k nejv tšímu relativnímu nár stu počtu obyvatel za posledních 
desetiletí, o 1Ň,6 %ě. K nejv tšímu relativnímu poklesu počtu obyvatel v tomto období, o ň,ř %, došlo 
v SO ORP Horažďovice. V SO ORP Plze  se počet obyvatel zvýšil v posledních letech o 5,7 %, což je 
nadpr m rná úrove  v porovnání s krajskou hodnotou. 

 

Tabulka č. 3.7.1: Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Plze ského kraje mezi lety Ň001 – 2015 

Obec 2001 2011 

Rozdíl 
2011 - 2001 

2005 2015 

Rozdíl 
2015 - 2005 

abs. 
rel. 

(%) 
abs. 

rel. 

(%) 

Blovice 10 958 11 697 739 6,7 11 152 11 926 774 6,9 

Domažlice 39 243 40 212 969 2,5 39 168 40 510 1 342 3,4 

Horažďovice 12 283 12 118 -165 -1,3 12 187 11 707 -480 -3,9 

Horšovský Týn 13 434 14 263 829 6,2 13 690 14 404 714 5,2 

Klatovy 50 473 50 799 326 0,6 50 482 50 549 67 0,1 

Kralovice 21 846 22 353 507 2,3 21 994 22 192 198 0,9 

Nepomuk 11 247 11 728 481 4,3 11 226 11 575 349 3,1 

Ný any 47 168 53 365 6 197 13,1 49 117 55 286 6 169 12,6 

Plze  179 950 184 871 4 921 2,7 178 064 188 190 10 126 5,7 

P eštice 19 963 22 147 2 184 10,9 20 416 22 206 1 790 8,8 

Rokycany 45 758 47 613 1 855 4,1 45 823 47 967 2 144 4,7 

Stod 20 905 22 713 1 808 8,6 21 500 22 906 1 406 6,5 

St íbro 16 560 16 911 351 2,1 16 609 16 865 256 1,5 

Sušice 25 131 24 705 -426 -1,7 24 960 24 361 -599 -2,4 

Tachov 34 681 36 214 1 533 4,4 35 140 35 972 832 2,4 

Plze ský kraj 549 600 571 709 22 109 4,0 551 528 576 616 25 088 4,5 

Zdroj dat: ČSÚ, Ve ejná databáze, 2016 

 

Následující grafy ukazují, jak se počet obyvatel SO ORP Plze  vyvíjel v delším časovém období, již od 
roku 1ř71. Zatímco první graf ukazuje vývoj počtu obyvatel, druhý zachycuje vývoj hrubých m r p iro-

zeného p ír stku, migračního salda a celkového p ír stku, které vývoj počtu obyvatel vysv tlují. 
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Obrázek č. 3.7.1: Vývoj počtu obyvatel Ěk ň1. 1Ň.ě SO ORP Plze  mezi lety 1ř71 - 2015 

 
Zdroj dat: ČSÚ, Ve ejná databáze, 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

V SO ORP Plze  docházelo v 70. letech k prudkému nár stu počtu obyvatel, což bylo pln  v souladu 

s tehdejší propopulační politikou a vývojem v celé ČR. Obyvatel p ibývalo zejména díky kladným mi-

gračním sald m, ale rovn ž vlivem kladných p irozených p ír stk . V Ř0. letech se tempo r stu počtu 
obyvatel začalo zpomalovat a od roku 1řŘ5 až do roku Ň005 počet obyvatel klesal. P irozené p ír stky 
p itom byly záporné již od roku 1981. V roce Ň006 však začalo obyvatel op t p ibývat, migrační saldo 
p esáhlo 10 promile a rovn ž p irozený p ír stek byl kladný. V posledním období od roku Ň011 se p iro-

zený p ír stek pohybuje okolo nuly a znovu pokračuje r st obyvatel díky migraci. 

 

Obrázek č. 3.7.2: Ukazatel demografického vývoje SO ORP Plze  mezi lety 1ř71 - 2015 

 
Zdroj dat: ČSÚ, Ve ejná databáze, 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016 
 

Pozn.: Hrubá míra p irozeného p ír stku hmpp = ĚNůROZENI - ZEMRELIě / ss * 1000. Hrubá míra migračního 
salda hmms = (PRISTEH - VYSTEHě / ss * 1000. Hrubá míra celkového p ír stku hmcp = hmpp + hmms. SS je 
st ední stav obyvatelstva vypočítaný jako pr m r počtu obyvatel k 1.1. a k ň1.1Ň. daného roku. 
 

M sto Plze  počtem svých obyvatel 16ř Ř5Ř výrazn  p evyšuje ostatní obce SO ORP. Krom  Plzn  jsou 
nejv tšími obcemi v SO ORP Starý Plzenec a Šťáhlavy, které mají více než Ň000 obyvatel, dále pak Dý-
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šina, Chrást, Nezv stice a Losiná, počet obyvatel ostatních obcí se pohybuje do 1000. Nejmenší obcí SO 
ORP Plze  je obec Lh ta, která má 17Ň obyvatel. Mezi lety Ň005 a Ň015 došlo k nejv tšímu relativnímu 
nár stu počtu obyvatel v obcích Letkov, Št novický Borek a Tymákov, v žádné z obcí populace nepo-

klesla v daném období. 
 

Tabulka č. 3.7.2: Počet obyvatel a jeho vývoj v obcích SO ORP Plze  mezi lety Ň001 – 2015 

Obec 2001 2011 

Rozdíl 
2011 - 2001 

2005 2015 

Rozdíl 
2015 - 2005 

abs. 
rel. 

(%) 
abs. 

rel. 

(%) 

Dýšina 1 364 1 790 426 31,2 1 486 1 825 339 22,8 

Chrást 1 683 1 815 132 7,8 1 721 1 869 148 8,6 

Chválenice 522 660 138 26,4 552 695 143 25,9 

Kyšice 717 887 170 23,7 751 948 197 26,2 

Letkov 336 608 272 81,0 419 657 238 56,8 

Lh ta 151 168 17 11,3 160 172 12 7,5 

Losiná 872 1 182 310 35,6 900 1 288 388 43,1 

Mokrouše 147 207 60 40,8 169 237 68 40,2 

Nezbav tice 171 199 28 16,4 171 209 38 22,2 

Nezv stice 1 336 1 454 118 8,8 1 370 1 451 81 5,9 

Plze  164 336 167 302 2 966 1,8 162 759 169 858 7 099 4,4 

Starý Plzenec 4 294 4 847 553 12,9 4 401 4 955 554 12,6 

Šťáhlavy 2 167 2 395 228 10,5 2 173 2 523 350 16,1 

Št novický 
Borek 

307 500 193 62,9 369 550 181 49,1 

Tymákov 665 857 192 28,9 663 953 290 43,7 

SO ORP Pl-

ze  
179 068 184 871 5 803 3,2 178 064 188 190 10 126 5,7 

Zdroj dat: ČSÚ, Ve ejná databáze, 2016 

 

Následující grafy ukazují, jak se v posledních 10 letech vyvíjely míry p irozeného p ír stku a migračního 
salda, které výše uvedené zm ny vysv tlují, v jednotlivých obcích SO ORP Plze . 
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  hmpp   hmms

Obrázek č. 3.7.3: Vývoj hrubé míry p irozeného p ír stku a hrubé míry migračního salda v obcích SO 
ORP Plze  mezi lety 1ř71 – 2015 

 

legenda: 

 

 

 

 

 

 
Zdroj dat: ČSÚ, Ve ejná databáze, 2016, EKOTOXA s.r.o., 2016  
 

Pozn.: Hrubá míra p irozeného p ír stku v promilích, je agregátní demografický ukazatel, který porovnává nár st 
obyvatel zp sobený porodností a úmrtností na daném území. Vypočet: hmpp = ĚNůROZENI - ZEMRELI) / SS * 

1000 kde SS je st ední stav obyvatelstva vypočítaný jako pr m r počtu obyvatel k 1.1. a k ň1.1Ň. daného roku. Hru-

bá míra migračního salda v promilích, je agregátní demografický ukazatel, který porovnává nár st obyvatel zp so-

bený st hováním v rámci území. Vypočet: hmms = ĚPRISTEH - VYSTEH) / SS * 1000, kde SS je st ední stav oby-

vatelstva vypočítaný jako pr m r počtu obyvatel k 1.1. a k ň1.1Ň. daného roku. 
 

 

K ivky m r p irozeného p ír stku a migračního salda v tšiny obcí se pohybují kolem nuly, v p ípad  
p irozených p ír stk  také mírn  v záporných hodnotách, u migračního salda naopak. K ivky pro menší 
obce SO ORP vykazují v tší volatilitu, neboť se zde výrazn ji projeví i v absolutních číslech nepatrné 
zm ny v počtu obyvatel. 
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Z graf  je jasn  patrné, že nár st počtu obyvatel v obcích Letkov, Št novický Borek a Tymákov byl zp -
soben migrací. Pokles počtu obyvatel v Plzni byl zp soben jak zápornými p irozenými p ír stky, tak p e-

važujícím počtem vyst hovalých nad p ist hovalými, i když vliv p irozených úbytk  byl patrn  výrazn j-

ší. Z t chto dat je možné identifikovat suburbanizační trendy vázané na m sto Plze  – počet obyvatel 
m sta Plze  stagnoval, zatímco okolní venkovské obce výrazn  populačn  rostly. V posledních letech se 
trend suburbanizace zmír uje a ve m st  Plze  roste populace díky migraci. 
 

3.7.2 V ková struktura obyvatelstva 
 

V následujících tabulkách, které se v nují v kové struktu e obyvatel Plze ského kraje a SO ORP Plze , je 
pro jednotlivé SO ORP a obce vypočten tzv. index stá í. Jedná se ukazatel, který vyjad uje, kolik osob ve 
v ku 65 a více let p ipadá na jedno dít  ve v ku do 15 let.  
V Plze ském kraji je 15,0 % obyvatel ve v ku do 14 let, 66,Ň % ve v ku 15 – 64 let a 18,8 % ve v ku 65 
a více let. Index stá í tak dosahuje hodnoty 1,Ň5, takže na jedno dít  p ipadá 1,Ň5 osoby ve v ku nad 65 a 
více let. Index stá í Plze ského kraje stoupá, k 1. 1. Ň010 činil 1,1Ň. Nejstarší obyvatelstvo p itom má 
sledovaný SO ORP Horažďovice a SO ORP Nepomuk a SO ORP Sušice, nejmladší naopak SO ORP 
Tachov.  

 

Tabulka č. 3.7.3: V ková struktura SO ORP Plze ského kraje k 31. 12. 2015 

SO ORP 

v ková skupina 

index stá í 0 až 14 let 15 až 64 let 65 a více let 
Blovice 15,1 65,9 19,0 1,25 

Domažlice 15,3 66,3 18,4 1,20 

Horažďovice 13,8 65,4 20,8 1,50 

Horšovský Týn 16,0 66,9 17,1 1,07 

Klatovy 15,0 66,0 19,0 1,26 

Kralovice 14,2 66,7 19,1 1,34 

Nepomuk 14,0 65,5 20,5 1,47 

Ný any 16,5 66,8 16,7 1,01 

Plze  14,6 65,5 19,9 1,36 

P eštice 15,0 66,7 18,3 1,21 

Rokycany 14,7 66,2 19,1 1,30 

Stod 15,7 66,5 17,8 1,13 

St íbro 14,7 68,3 17,0 1,16 

Sušice 14,3 65,0 20,7 1,45 

Tachov 15,5 69,0 15,5 1,00 

Plze ský kraj 15,0 66,2 18,8 1,25 

Zdroj dat: ČSÚ, Ve ejná databáze, 2016 

 

Plze sko má čtvrtý nejvyšší index stá í v rámci Plze ského kraje, index stá í dosahuje hodnoty 1,ň6. 
V rámci SO ORP je nejstarší obyvatelstvo v Plzni, kde na jedno dít  p ipadají 1,40 osoby ve v ku 65 a 
více let. Je zde nízký podíl d tské složky a zárove  vysoký podíl obyvatel v poproduktivním v ku. Nej-

mladší obyvatelstvo pak má obec Št novický Borek – v této obci je nejvyšší podíl d tské složky obyva-

telstva ĚŇ1,1 %ě. Nejv tším podílem obyvatel v produktivním v ku disponuje obec Nezbav tice. 
V následující tabulce m žeme rovn ž srovnat zm ny, ke kterým došlo ve vývoji v kové struktury obyva-

telstva v obcích mezi lety Ň005 a Ň015. Celkov  v rámci ORP Plze  index stá í v tomto období vzrostl 
z 1,24 na 1,36. 
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Tabulka č. 3.7.4: V ková struktura obcí SO ORP Plze  k 31. 12. 2015 

Obec 

v ková skupina index stá í index stá í 
0 až 14 let 15 až 64 let 65 a více let k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2005 

Dýšina 16,9 65,5 17,6 1,04 1,03 

Chrást 14,9 64,3 20,8 1,39 1,18 

Chválenice 18,0 69,6 12,4 0,69 0,82 

Kyšice 18,4 67,0 14,7 0,80 0,97 

Letkov 18,7 66,5 14,8 0,79 0,72 

Lh ta 17,4 61,0 21,5 1,23 1,35 

Losiná 16,4 67,9 15,7 0,96 1,05 

Mokrouše 17,3 67,9 14,8 0,85 0,69 

Nezbav tice 12,9 71,3 15,8 1,22 1,95 

Nezv stice 15,7 63,4 20,9 1,33 1,28 

Plze  14,4 65,5 20,1 1,40 1,25 

Starý Plzenec 15,4 65,4 19,2 1,24 1,04 

Šťáhlavy 16,6 62,3 21,1 1,27 1,19 

Št novický Borek 21,1 63,3 15,6 0,74 1,38 

Tymákov 19,0 65,6 15,4 0,81 1,39 

SO ORP Plze  14,6 65,5 19,9 1,36 1,24 

Zdroj dat: ČSÚ, Ve ejná databáze, 2016 

 

Suburbanizační trendy potvrzuje i v ková struktura obyvatelstva – zcela nejvyšší index stá í má zdroj 

migrant  – m sto Plze  a okolní venkovské obce naopak mají naopak nejnižší, což sv dčí o tom, že mi-

granty byly p evážn  mladé rodiny s d tmi. 
 

 

3.7.3 Vzd lanostní struktura obyvatelstva 
 

Vzd lanost obyvatel p edstavuje významný faktor ovliv ující hospodá ské podmínky a soudržnost oby-

vatel obce. Dále je vysoká úrove  lidského kapitálu jedním ze základních p edpoklad  pro rozvoj obce či 
regionu. S rostoucí vzd laností koreluje pokles nezam stnanosti, roste sociální kapitál, občanská společ-
nost a angažovanost v komunitách. Obecn  deklarovaná vzd lanost obyvatelstva ČR roste, avšak její 
prostorová distribuce je značn  nerovnom rná. 
 

Do r. 1řř1 docházelo k silné koncentraci obyvatel s vyšším stupn m vzd lání v tzv. st ediskových síd-

lech, kam byly v plánovaném hospodá ství p ednostn  koncentrovány omezené finanční zdroje na eko-

nomický rozvoj. V posledních letech dochází k p esm rování mobility t chto osob do atraktivních p í-
m stských a rekreačních sídel, které socialistická modernizace zasáhla v menší mí e. Procesy suburbani-

zace a preference bydlení v kvalitním prost edí zp sobují difúzi lidského kapitálu i do oblastí, které 
v p edchozím období byly vnímané jako neperspektivní pro bydlení i práci. Nicmén  i nadále nejnižší 
vzd lanostní úrove  obyvatelstva p etrvává u neatraktivních zem d lských obcí a nov  vzniká 
v n kterých lokalitách velkých neatraktivních sídlišť. 
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Tabulka č. 3.7.5: Struktura obyvatelstva obcí SO ORP Plze  patnáctiletého a staršího dle nejvyššího 

ukončeného vzd lání v roce 2011 

Název obce 

Bez vzd lání, 
nezjišt né, neu-

končené zá-
kladní, základní 

Vyučení a 
st ední 
bez ma-

turity 

Úplné st ední 
s maturitou a 

vyšší odborné a 
nástavbové 

Vysoko-

školské 

St ední 
s maturitou a 

VŠ 

Dýšina 24,8 30,4 31,1 13,7 44,8 

Chrást 18,7 36,4 33,9 11,0 44,9 

Chválenice 16,7 39,6 35,3 8,4 43,7 

Kyšice 22,4 31,0 34,2 12,3 46,5 

Letkov 18,3 27,8 32,6 21,2 53,9 

Lh ta 14,4 41,8 31,5 12,3 43,8 

Losiná 19,2 37,5 33,0 10,3 43,3 

Mokrouše 19,4 32,4 37,6 10,6 48,2 

Nezbav tice 24,6 44,8 27,3 3,3 30,6 

Nezv stice 18,7 35,6 35,6 10,2 45,8 

Plze  20,8 28,2 35,2 15,8 51,0 

Starý Plzenec 17,7 29,9 36,2 16,2 52,4 

Šťáhlavy 17,3 36,2 32,8 13,6 46,4 

Št novický Borek 20,5 37,4 33,5 8,6 42,1 

Tymákov 17,1 36,7 35,2 11,0 46,2 

SO ORP Plze  20,7 28,7 35,1 15,6 50,7 

 Plze ský kraj 24,0 34,7 30,9 10,4 41,3 

 ČR 23,4 33,0 31,2 12,5 43,6 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011  
 

I SO ORP Plze  dokládá výše nastín né trendy. V desetiletém období mezi roky Ň001 a Ň011 došlo 
k významné zm n  vzd lanostní úrovn  obcí. P edevším p irozenou m nou se výrazn  zmenšil počet 
obyvatel v mén  kvalifikovaných skupinách Ěbez vzd lání, nezjišt né, neukončené základní a základní 
vzd lání a vyučení a st ední bez maturityě – z celkových 54,5 % na současných 4ř,ň % - a opačn  byla 
posílena složka obyvatelstva s maturitou, vyšším odborným vzd láním a vysokoškolským vzd láním.  
 

Z pohledu jednotlivých obcí je relativní podíl vysokoškolák  nejvyšší v Letkov  ĚŇ1,Ň %ě, Starém Plzenci 
Ě16,Ň %ě a až poté v Plzni Ězatímco ješt  v roce 2001 Plze  docela výrazn  dominovala v počtu vysoko-

školák , v roce Ň011 mnoho jiných venkovských obcí vykazuje hodnoty blízké té plze skéě. P i pohledu 
na podíl obyvatelstva s vyšší kvalifikací Ěmaturitní, vyšší odborné a vysokoškolské vzd láníě – v tomto 

ohledu je variabilita vzd lanostních pom r  rovn ž vysoká od nejhorších Nezbav tic Ěň0,6 %ě po Letkov 
(53,9 %). 

 

Obecn  je úrove  vzd lanosti v obcích SO ORP Plze , co se týče vysokoškolsky vzd laného obyvatelstva 

tém  o t etinu vyšší, než pr m r Plze ského kraje i celé ČR, což je dáno m stským charakterem SO 
ORP. 

 

Školy a školská za ízení 
 

V SO ORP Plze  je st ediskem vzd lávání samoz ejm  m sto Plze , kde je lokalizována naprostá v tšina 
mate ských a základních škol a tém  všechny obory st edních škol. V krajském m st  je lokalizována 
také Západočeská univerzita. V SO ORP Plze  má 67 % obcí mate skou školu. Základní škola je v 5ň % 
obcí, p ičemž ve ňň % obcí je základní škola úplná Ědevítiletáě. 
 

Co se týče kapacit škol v SO ORP Plze , ada obcí zmi uje nedostatečnou kapacitu mate ských škol 
ĚChválenice, Lh ta, Nezv stice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Št novický Borek a Tymákově. V Letkov  uva-

žují o vybudování nové mate ské školy. V Nezv sticích je nedostatečná kapacita i základní školy, avšak 
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již p ipravují rozší ení mate ské a základní školy. V Tymákov  byl v roce Ň016 dostav n nový pavilon 
základní školy. D vodem nedostatečné kapacity je jednak proces suburbanizace, kterým rapidn  vzrostl 
počet obyvatel ve venkovských obcích, d ti nevyjímaje. 

 

Tabulka č. 3.7.6: Školy podle typu v Plzni a ostatních obcích v rámci SO ORP 

typ školy 

Plze  ostatní obce 

školní rok 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2015/2016 

Mate ská škola 52 53 55 56 10 

Základní školy 37 37 39 39 8 

St ední školy:           

obory gymnázií 6 6 6 6 0 

obory st edních odborných škol 
a praktických škol 16 16 16 16 1 

obory st edních odborných uči-

lišť a odborných učilišť 
10 10 10 10 0 

obory nástavbového studia 10 10 10 10 1 

Konzervato e 1 1 1 1 0 

Vyšší odborné školy 3 3 3 3 0 

Vysoké školy (stav k 31.12.) 1 1 1 1 0 

Zdroj dat: ČSÚ, Ve ejná databáze, Rejst ík škol a školských za ízení MŠMT 2016 

 

Populační boom v posledních letech ovlivnil také vývoj počtu základních a mate ských škol. Počet mate -
ských škol se v období mezi roky Ň01Ň-Ň016 zvýšil o čty i a počet základních škol se zvýšil o dv . Navíc 
kapacity p edevším mate ských škol jsou v současnosti napln né. Vzhledem k tomu, že populační boom 
je pravd podobn  u konce, je nutné kapacity mate ských škol rozši ovat velice rozvážn  a zárove  uva-

žovat, jaké budou mít nov  vzniklé kapacity využití po snížení počtu d tí v mate ských školách. U zá-
kladních škol je v souvislosti s tímto vývojem možné očekávat zlepšení jejich zapln nosti, avšak ani tento 
trend nepovede k jejich plnému obsazení, do budoucna je proto t eba uvažovat o optimalizaci jejich kapa-

cit. 

 

Tabulka č. 3.7.7: Školy podle typu v SO ORP Plze  

typ školy 
školní rok 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Mate ské školy 62 63 65 66 

Základní školy 45 45 47 47 

St ední školy:  
obory gymnázií 6 6 6 6 

obory st edních odborných škol a praktických 
škol 17 17 17 17 

obory st edních odborných učilišť a odborných 
učilišť 

10 10 10 10 

obory nástavbového studia 11 11 11 11 

Konzervato e 1 1 1 1 

Vyšší odborné školy 3 3 3 3 

Vysoké školy (stav k 31.12.) 1 1 1 1 

Zdroj dat: ČSÚ, Ve ejná databáze, Rejst ík škol a školských za ízení MŠMT 2016 
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Zdravotnická za ízení a za ízení sociální péče 
 

V Plzni se nacházejí 4 nemocnice - Fakultní nemocnice Plze , Mulačova nemocnice s.r.o., Nemocnice u sv. Ji í a 
M stská nemocnice PRIVůMED. Fakultní nemocnice Plze  je nejv tším zdravotnickým za ízením poskytující 
akutní péči v Plze ském kraji, disponující 171ň l žky. Fakultní nemocnice Plze  zajišťuje pro oblast Plze ského 
kraje nemocným základní, specializovanou i takzvan  superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech. V 

n kterých oborech nemocnice zajišťuje zdravotní péči také pro obyvatele p ilehlých region , zejména jižních a 
severních Čech, Karlovarska a části st edních Čech. V oblasti um lého oplodn ní, transplantací kostní d en , opera-

cí jater, prostaty či ledvinových nádor  je význam Fakultní nemocnice Plze  celorepublikový. Nemocnice má dv  
pracovišt  FN Plze  – Lochotín a FN Plze  – Bory. 

Mulačova nemocnice je nestátní zdravotnické za ízení, poskytující l žkovou i ambulantní péči pro pacienty z Plzn  
a okolí. Nemocnice existuje od roku 1řřŇ, p vodní rozsah péče byl za dobu existence nemocnice značn  rozší en. V 
současné dob  provozuje nemocnice p t l žkových odd lení s celkem 16Ř l žky – chirurgii, internu, gynekologii s 

porodnicí, novorozenecké odd lení a centrální jednotku intenzivní péče.  
Nemocnice u Sv. Ji í je soukromé zdravotnické za ízení poskytující léka skou péči d tským pacient m od novoro-

zeneckého v ku až do 1ř let. Disponuje ň5 l žky, včetn  l žek intenzivní péče. Další součásti za ízení jsou: endo-

krinologická ordinace pro d ti a dosp lé, respirační ordinace pro choroby dýchacích cest d tí, odd lení komplexní 
léčebné rehabilitace pro d ti a dosp lé pacienty. V areálu nemocnice je umíst na LSPP pro d ti a dorost s p sobnos-

tí pro Plze  a okolí. Zárove  je zde provozován denní stacioná  pro d ti s respiračními chorobami. Nemocnice zajiš-
ťuje ve spolupráci s odborem sociálních v cí magistrátu m sta Plzn  krizové l žko pro matku a dít  v nouzi. 
M stská nemocnice PRIVůMED, a.s., poskytuje akutní i následnou péči v interním oboru a neurologii, její součástí 
je i léčebna dlouhodob  nemocných s ŇŇ5 l žky a 10 sociálními l žky.  
V Plzni také funguje n kolik sdružených ambulantních za ízení, poliklinik. Konkrétn  se jedná o M stskou polikli-
niku Plze  s.r.o., Polikliniku Denisovo náb eží s.r.o., Polikliniku Bory s.r.o., Zdravotnické za ízení Plze -

Doubravka s.r.o., Železniční polikliniku, MEDIKůcentrum s.r.o. Plze  a Zdravotnické st edisko Skvr any – Zdrav-

centrum a Medicentrum Biomed. 

Co se týče praktických léka , jejich počet v obcích SO ORP znázor uje následující tabulka. 
 

Tabulka č. 3.7.8: Ordinace praktických léka  v obcích SO ORP Plze   

Obec 

praktický lé-
ka  pro dosp -

lé 

praktický 
léka  pro d ti 

a dorost 

ordinace 

praktického 
léka e sto-

matologa 

ordinace prak-

tického léka e 
gynekologa 

Dýšina 0 0 0 0 

Chrást 0 1 1 0 

Chválenice 1 0 1 0 

Kyšice 1 0 0 0 

Letkov 0 0 0 0 

Lh ta 0 0 0 0 

Losiná 1 1 0 0 

Mokrouše 0 0 0 0 

Nezbav tice 0 0 0 0 

Nezv stice 1 1 2 1 

Plze  86 30 155 33 

Starý Plzenec 2 1 3 1 

Šťáhlavy 1 1 2 0 

Št novický Borek 0 0 0 0 

Tymákov 1 1 0 0 

Zdroj dat: Městská a obecní statistika, 2016 
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Problematika sociálních služeb ve m st  Plze  byla v p edchozím období ešena Komunitním plánem 
rozvoje sociálních služeb m sta Plzn  na období Ň00Ř – Ň015, není proto nutné na tomto míst  prezento-

vat detailní analýzu sociálních služeb. Je však vhodné zmínit zde základní nedostatky sociálních služeb 
identifikované v tomto dokumentu, jejichž náprava by m la územní dopad a tedy i implikace pro územní 
plánování. Dle tohoto dokumentu je evidentní, že tém  polovina organizací na podporu sociálních služeb 
se potýkají s nedostatečným technickým a administrativním zázemím. Tento problém spočívá také v ne-

vhodných či chyb jících prostorách. 7ř % zkoumaných organizací uvedlo, že pro poskytování sociálních 
služeb využívá pronajaté prostory, ř % organizací má prostory vyp jčené a 6 % organizací využívá pro 
poskytování služeb vlastní prostory. 5Ř % organizací ešilo n kdy problém nalezení vhodných prostor, 
p ičemž problémy spočívaly v nalezení vhodných prostor finančn  dostupných, nedaleko centra, hygie-

nicky vyhovujících, v dopravní dostupnosti a bezbariérovosti prostor. Dále byly problémy spojené s ma-

lými prostory, s prostory v dezolátním stavu, s nevhodnou lokalitou, apod. Problémy spočívaly také 
obecn  v nedostatku prostor pro sociální služby v Plzni. 57 % ĚŇ7ě organizací uvedlo, že by m sto mohlo 
ešit otázku získání vhodných prostor pro poskytování sociálních služeb.  

 

Na Komunitní plán rozvoje sociálních služeb m sta Plzn  na období Ň00Ř – Ň015 navazují pro další ob-

dobí následující koncepční dokumenty rozvoje sociálních služeb m sta Plzn : 
 Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního m sta Plzn  na roky Ň016 - 2020 

 ůkční plán stárnutí na území m sta Plzn  na léta Ň017 – 2018 

 Ň. ůkční plán ešení bezdomovectví z pohledu sociáln  zdravotní péče na území m sta Plzn  na 
léta Ň017 – 2018 

 ůkční plán práce s rodinou a ohroženou mládeží na léta Ň017 – 2018 

 ůkční plán podpory a spolupráce v práci s cizinci na území m sta Plzn  Ň017 – 2018 

 ůkční plán m sta Plzn  k podpo e p íležitostí pro osoby se ZP na léta Ň017 – 2018 

 

Z trendu postupného stárnutí obyvatelstva v SO ORP Plze  vyplývá, že bude t eba navyšovat kapacity 
pobytových za ízení pro seniory a zajistit dostatečnou kapacitu terénních služeb Ěpečovatelská služba, 
osobní asistence, denní a týdenní stacioná e, centrum denních služebě. 
 

Obce SO ORP se snaží dopl ovat kapacity sociálních služeb - od ledna Ň011 byl otev en nový domov se 
zvláštním režimem M stské charity Plze  Domov sv. ůloisie, a také nový týdenní a denní stacioná  
ůgentury domácí péče a sociálních služeb Domovinka. V roce Ň015 byl otev en nový denní stacioná  pro 
seniory v areálu Fakultní nemocnice na Borech. V roce Ň016 byl v Plzni otev en nový domov pro seniory 
s pečovatelskou službou Anavita. 

 

Co se týče venkovských obcí SO ORP, v Nezv sticích jsou spokojeni se zajišt ním sociálních služeb Ěv 
obci funguje Sdružení zdravotn  postižených PK poskytující sociální poradenství, podobn  i Domovinka; 

v obci se nachází také D m klidného stá í – bytový d m pro seniory a zdravotn  postiženéě. Obec Losiná 
využívá mobilních služeb organizací z Plzn  a uvažuje se o p estavb  bývalé školy na centrum sociálních 
služeb a sociální bydlení. Starý Plzenec uvažuje o p emíst ní současného DPS z d vodu nevhodného 
ešení budovy pro účel využití. Proto m sto uvažuje o vybudování nového za ízení pro seniory. Obce 

Kyšice, Letkov, Lh ta, Starý Plzenec, Št novický Borek a Tymákov zmi ují nedostatečnou kapacitu so-

ciálních za ízení nebo služeb v obci či blízkém okolí.  
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3.7.4 Indikátory 
 

Tabulka č. 3.7.9: Indikátory a jejich hodnocení 

Název obce 

Podíl obyvatel 

s VŠ Ě%ě 
2011 (SLDB) 

Hodnocení 
indikátoru 

Index stá í 
k 

31. 12. 2015 

Hodnocení 
indikátoru 

Zm na počtu 

obyvatel (%) 

2005 - 2015 

Hodnocení 
indikátoru 

Dýšina 13,7 1 1,04 0 22,8 2 

Chrást 11,0 0 1,39 -1 8,6 1 

Chválenice 8,4 -1 0,69 2 25,9 2 

Kyšice 12,3 1 0,80 1 26,2 2 

Letkov 21,2 2 0,79 2 56,8 2 

Lh ta 12,3 1 1,23 -1 7,5 1 

Losiná 10,3 0 0,96 1 43,1 2 

Mokrouše 10,6 0 0,85 1 40,2 2 

Nezbav tice 3,3 -2 1,22 -1 22,2 2 

Nezv stice 10,2 0 1,33 -1 5,9 0 

Plze  15,8 2 1,40 -2 4,4 0 

Starý Plzenec 16,2 2 1,24 -1 12,6 2 

Šťáhlavy 13,6 1 1,27 -1 16,1 2 

Št novický 
Borek 

8,6 
-1 

0,74 
2 

49,1 
2 

Tymákov 11,0 0 0,81 1 43,7 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 vzd láním od roku Ň001 rapidn  vzrostl. Na 
druhé stran  však také index stá í v porovnání s rokem Ň005 vzrostl, stejn  jako počet obyvatel mezi roky 
2005-2015. 
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Obrázek č. 3.7.4: Podíl obyvatel s vysokoškolským vzd láním 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2016 

 

Obrázek č. 3.7.5: Index stá í k ň1. 1Ň. Ň015 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2016 
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Obrázek č. 3.7.6: Zm na počtu obyvatel Ě%ě v letech 2005 - 2015 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2016 
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3.7.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

P íznivá vzd lanostní struktura obyvatelstva 
v porovnání s ostatními SO ORP Plze ského kra-

je, vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským 
vzd laním a naopak nižší podíl obyvatel bez 
vzd lání, p edevším v obcích Letkov, Plze , Sta-

rý Plzenec a Šťáhlavy. 

V posledních deseti letech Ň005 až Ň015 nár st 
počtu obyvatel Ěrel. nár st cca 5%ě zp sobený 
p edevším rostoucím migračním saldem. V žádné 
obci nedošlo k poklesu počtu obyvatel. 

Vysoká úrove  vzd lávací soustavy v rámci SO 
ORP Plze , konkrétn  je de velká nabídka st ed-

ních škol a vysokoškolského studia. 

Index stá í vzrostl z 1,24 (2005) na 1,36 (2011), 

nejhorší situace je v m st  Plze . 

Kvalitní úrove  vybavenosti SO ORP zdravotnic-

kými za ízeními Ěexistence 4 nemocnic a LDN 
v SO ORP Plze ě.  

Nedostatečná kapacita sociálních služeb v obci 

Kyšice, Lh ta, Starý Plzenec a Št novický Borek. 

P ítomnost 4 domov  pro seniory a 4 domov  se 
zvláštním režimem ve m st  Plze . Vznik nových 
sociálních služeb od roku Ň010. 

Dlouhá čekací doba na umíst ní do rezidenčních 
za ízení Ědomov  pro seniory, domov  se zvlášt-

ním režimem a DPSě v SO ORP Plze , která je 
zesílená chyb jící službou sociálního bydlení pro 
seniory.  

Existence DPS ve m st  Plze  a obcích Chrást 
Dýšina, Starý Plzenec a Nezv stice. 

Nedostatečná kapacita denních a týdenních staci-

oná  pro seniory. 
Využitá kapacita mate ských škol. Cenová nedostupnost sociálních služeb pro senio-

ry. 

 P i dalším r stu počtu d tí nebudou kapacity ma-

te ských škol dostačovat. 
P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Využití strukturálních fond  pro zlepšení zdra-

votnické, sociální i vzd lávací infrastruktury. 
Poptávka po Ň4 h službách pro nesob stačné se-

niory Ěterénní asistenční služby, rezidenční za í-
zeníě se bude v následujících desítkách let zvyšo-

vat. Zp sobuje to nar stající počet senior  a pro-

dlužující se pr m rná délka dožití. 
Zvýšení kapacity domov  pro seniory, domov  se 
zvláštním režimem a DPS, zvýšení kapacity den-

ních a týdenních stacioná  pro seniory a osoby 

se zdravotním či duševním postižením v SO ORP 

Plze . 

R st podílu sociáln  problémových skupin 
a jejich nedostatečná integrace do společnosti. 

Rozvoj partnerství soukromého, neziskového 
a ve ejného sektoru. 

Nízká stabilita financí od státu v sociálním sekto-

ru, složitý zp sob získávání financí z EU, neexis-

tence p edfinancování projekt  a vysoké nároky 
na administraci projekt . 

Zlepšení informovanosti obyvatel 
o poskytovaných sociálních službách povede 
k lepšímu využívání služeb Ěnap . denní stacio-

ná ě. 

Centralizace sociálních za ízení ve m st  Plze  
m že vést k problém m s umísťováním senior  
z p idružených obcí do rezidenčních za ízení. 
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3.7.6 Problémy k ešení 
 

Kvantitativní a kvalitativní zm na sociodemografických pom r  v SO ORP Plze  mezi lety Ň01Ň - 
2016 

 

Mezi roky 2011 - 2015 se populace v SO ORP Plze  zvýšila o ňň1ř osob. R st počtu obyvatel pokračuje 
ve velké mí e hlavn  díky kladným migračním sald m v rámci procesu suburbanizace v obcích v zázemí 
m sta Plzn , ale také i díky kladným migračním sald m v samotném m st  Plze . P irozený p ír stek 
obyvatel v tomto období stagnoval. Mezi obce s nejvyšším relativním nár stem počtu obyvatel se nov  
za adil Tymákov. V rámci celého Plze ského kraje nov  dosáhl r st populace v SO ORP Plze  
nadpr m rné úrovn  v porovnání s krajskou hodnotou.  

 

R st indexu stá í mezi roky 2011 – Ň015 nepokračoval. Na začátku i konci tohoto období dosahoval hod-

noty 1,ň6. Stárnutí populace v SO ORP Plze  p ízniv  ovlivnil proces suburbanizace, díky nár stu počtu 
mladých rodin s d tmi v obcích v zázemí m sta Plzn . Nejvyššího podílu obyvatel ve v ku 0-14 let do-

sáhla obec Št novický Borek (21,1 %). Mezi roky 2011 – 2015 se SO ORP Plze  posunul z prvního místa 
na čtvrté místo v po adí podle nejvyššího indexu stá í v rámci Plze ského kraje.  
 

Trend postupného stárnutí obyvatelstva v SO ORP Plze  bude s ubývajícím vlivem suburbanizace prav-

d podobn  pokračovat. V budoucnu bude t eba pokračovat v současných snahách o navyšování kapacity 
pobytových za ízení pro seniory a zajišt ní dostatečné kapacity sociálních služeb, která v současné dob  
nedosahuje optimální úrovn  hlavn  v menších obcích v rámci SO ORP Plze . V p edchozích letech byl 
otev en nový denní stacioná  pro seniory v areálu Fakultní nemocnice v Plzni na Borech a nový domov 
pro seniory s pečovatelskou službou ůnavita v Plzni.  

Počet mate ských škol se v období mezi roky Ň01Ň-Ň016 zvýšil o čty i a počet základních škol se zvýšil o 
dv . Stále však není dosaženo pot ebné kapacity p evážn  mate ských škol, která dočasn  narostla ná-
sledkem populačního r stu v posledních letech. Jejich další rozši ování je vhodné plánovat velice roz-

vážn  a zárove  uvažovat, jaké budou mít nov  vzniklé kapacity využití po snížení počtu d tí 
v mate ských školách. 

Na základ  analýzy podmínek ešeného území Ěz hlediska hospodá ského, soudržnosti obyvatel území a 
životního prost edíě a dostupných podklad  Ěkoncepce rozvoje obce, regionuě by m ly být formulovány 
územn  plánovací koncepce rozvoje obcí, vytvá ející obecné základní rámce pro výstavbu a vyvážený 
Ěudržitelnýě rozvoj v ešeném území. Tato koncepce by m la respektovat i sociodemografické podmínky 
obcí a problémy s nimi spojené: 

 Doplnit chyb jící sociální infrastrukturu pro seniory. 
 Posoudit p im enost nabídky nových ploch, zejména pro bydlení s ohledem na kapacity 

občanské vybavenosti obcí. 
 Optimalizovat kapacity mate ských a základních škol.  
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3.7.7 Hlavní zm ny od aktualizace Ň01Ň 
 

 

 Pokračuje r st počtu obyvatel hlavn  migrací, p irozený p ír stek stagnuje. 
 Roste počet obyvatel Plzn , což je zp sobeno zmírn ním suburbanizace. 
 Nadále roste index stá í. 
 Roste počet mate ských a základních škol. 
 V roce Ň015 byl otev en nový denní stacioná  pro seniory v areálu Fakultní nemocnice na Borech. 

 V roce 2016 byl v Plzni otev en nový domov pro seniory s pečovatelskou službou ůnavita. 
 Obce Chválenice, Lh ta, Nezv stice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Št novický Borek a Tymákov mají 

nedostatečnou kapacitu mate ských škol. 
 Obce Kyšice, Letkov, Lh ta, Starý Plzenec, Št novický Borek a Tymákov mají nedostatečnou 

kapacitu sociálních za ízení nebo služeb v obci či blízkém okolí.  
 Losiná uvažuje se o p estavb  bývalé školy na centrum sociálních služeb a sociální bydlení. 
 Starý Plzenec uvažuje o výstavb  nové budovy pro stávající d m s pečovatelskou službou. 
 Letkov uvažuje o vybudování nové mate ské školy. 
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3.8 BYDLENÍ 
 

Ukazatele bydlení jsou jedny z nejd ležit jších pro hodnocení socioekonomických pom r  území, proto-

že dokáží reflektovat ekonomický r st a konkurenceschopnost domácností, kvalitu domovního a bytové-
ho fondu a celkovou atraktivitu sledovaného regionu. D kladná analýza stavu domovního a bytového 
fondu se tak v kombinaci s demografickou analýzou stává velmi d ležitým p edpokladem pro vypracová-
ní správného a efektivního plánu rozvoje každého regionu. 
 

Datovou základnu tvo í p edevším data ze Sčítání lidu, dom  a byt  ĚSLDBě za rok Ň001 a Ň011, které 
umož ují hlubší porozum ní chování obyvatel daného regionu a hledání jeho širších kontextových p íčin 
a souvislostí v sčítacím meziobdobí. Další data pochází p edevším z Ve ejné databáze ČSÚ. Jelikož 
v rámci RURÚ bylo doposud vždy pracováno s indikátory bydlení založenými na ukazatelích místa trva-

lého pobytu, s ohledem na komparativnost obou posledních sčítání, bylo u SLDB Ň011 v n kterých p í-
padech pracováno s tzv. p edb žnými výsledky. Definitivní výsledky SLDB Ň011 jsou totiž zpracovány a 
publikovány ve vztahu k novému ukazateli, kterým je obvykle bydlící obyvatelstvo, resp. podle místa 
obvyklého pobytu1. Pojem obvyklý pobyt na rozdíl od trvalého pobytu není zakotven v české legislativ  
Ěs výjimkou aplikací p ímo použitelných p edpis  EUě, v koncepci sčítání je využit poprvé a laické i od-

borné ve ejnosti není p íliš známý. Data z definitivních výsledk  v této zpráv  používáme pouze tam, kde 
neporovnáváme stav s p edchozím obdobím. 
 

 

3.8.1 Základní údaje o domech a bytech 
 

Dostupná evidence počtu trvale obydlených a neobydlených dom  a byt  a jejich podrobn jší d lení až 
do úrovn  obcí je k dispozici pouze z jednotlivých SLDB. Základním sledovaným ukazatelem v SLDB do 

úrovn  obcí, který vychází z konceptu p ihlášení k trvalému bydlišti alespo  jednou osobou, jsou trvale 

obydlené domy ĚTODě a trvale obydlené byty ĚTOBě. R st počtu trvale obydlených byt  odráží rozvoj 
trvalého bydlení v obcích a je jednoznačným projevem jejich prosperity. Na druhé stran  je nutno vnímat 
skutečnost, že pr m rná zalidn nost byt  dlouhodob  klesá prakticky ve všech obcích ČR. P íčinou je 
pokles pr m rné velikosti domácností, zejména vlivem r stu podílu jednočlenných domácností Ěd chod-

c , ale i mladých stále čast ji samostatn  bydlících osobě. I v p ípad  mírného r stu počtu trvale obydle-

ných byt  tak m že počet obyvatel obce klesat.  
 

V SO ORP Plze  je možné sledovat mezi lety Ň001 a Ň011 celkový nár st TOD o 15,1 %. Nejv tší rela-

tivní p ír stky zaznamenaly Letkov Ě75,Ň %ě a Št novický Borek Ěňř,Ř %ě.  
V p ípad  TOB došlo pouze k mírnému nár stu, a to o ň %. Údaje za jednotlivé obce jsou značn  nevy-

rovnané. Zatímco Letkov zaznamenal nár st o 115,5 %, v Plzni byl nár st pouze 1,Ň %.  
 

Tabulka č. 3.8.1: Srovnání počtu trvale obydlených dom  a byt  v obcích SO ORP Plze  

Obec 

Trvale obydlené 
domy 

Zm na TOD 
Trvale obydlené 

byty 
Zm na TOB 

2001 2011 absolutní % 2001 2011 absolutní % 

Dýšina 312 393 81 126,0 485 639 154 131,8 

Chrást 466 508 42 109,0 619 686 67 110,8 

Chválenice 135 180 45 133,3 173 244 71 141,0 

Kyšice 227 255 28 112,3 242 292 50 120,7 

Letkov 101 177 76 175,2 97 209 112 215,5 

Lh ta 50 56 6 112,0 57 66 9 115,8 

Losiná 242 321 79 132,6 260 392 132 150,8 

Mokrouše 49 66 17 134,7 36 68 32 188,9 

Nezbav tice 51 63 12 123,5 59 81 22 137,3 

                                                      
1
 Místo obvyklého pobytu osoby je definováno jako místo, kde osoba obvykle tráví období svého každodenního 

odpočinku bez ohledu na dočasnou nep ítomnost z d vodu rekreace, návšt v, pracovních cest, pobytu ve 
zdravotnickém za ízení apod. a kde je členem konkrétní domácnosti. 
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Obec 

Trvale obydlené 
domy 

Zm na TOD 
Trvale obydlené 

byty 
Zm na TOB 

2001 2011 absolutní % 2001 2011 absolutní % 

Nezv stice 310 342 32 110,3 468 548 80 117,1 

Plze  13 732 15 621 1889 113,8 68 176 68 995 819 101,2 

Starý Plzenec 1 070 1 272 202 118,9 1 489 1 854 365 124,5 

Šťáhlavy 582 645 63 110,8 766 895 129 116,8 

Št novický Borek 98 137 39 139,8 119 193 74 162,2 

Tymákov 210 258 48 122,9 250 302 52 120,8 

SO ORP Plze  17 635 20 294 2659 115,1 73 296 75 464 2168 103,0 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011 (p edběžné výsledky) 
 

 

3.8.2 Domovní fond 
 

V roce Ň011 bylo na území SO ORP Plze  evidováno celkem Ňň ňř6 dom , z kterých bylo Ň1 ňŇň klasi-

fikováno jako obydlené, což p edstavuje obydlenost ř1,ř %. Z obydlených dom  p evažují domy rodinné 
nad domy bytovými Ěcelkov  v p ibližném pom ru t i ku jednéě. Podíl bytových dom  se logicky snižuje 
s klesající velikostí sídel. Práv  v malých sídlech s populací nep esahující 1 000 obyvatel tak lze pozoro-

vat p evahu individuální výstavby. 
Nejvyšší podíl neobydlených dom  mají v roce Ň011 obce Lh ta ĚŇŘ,Ř %ě a Nezbav tice Ě1ř %ě. Naopak 

nejnižší podíl neobydlených dom  vykazuje Plze  Ě7,4 %ě, Letkov ĚŘ,ň %ě a Starý Plzenec Ě10,Ň %ě. 
Vysoký absolutní počet neobydlených dom  v krajském m st  je možné p isuzovat objekt m, které ne-

slouží k bydlení Ěadministrativní a školní budovy, pr myslové a výrobní závody atd.ě. Celkov  je možné 
se domnívat, že nízký podíl obydlenosti p evažuje ve správních obvodech venkovského charakteru, kde 

neobydlené domy využívají jejich vlastníci často k rekreaci.  
 

Tabulka č. 3.8.2: Domovní fond na území obcí SO ORP Plze  v roce 2011 

Obec 
Domy 

celkem 

Obydlené domy Neobydlené domy 
Neobydlené 
domy vyu-

žívané k 
rekreaci 

Podíl neobyd-

lených dom  

(%) celkem RD BD celkem RD BD 

Dýšina 466 404 361 34 62 62 - 26 13,3 

Chrást 623 523 501 16 100 97 2 32 16,1 

Chválenice 222 190 185 3 32 32 - 12 14,4 

Kyšice 307 262 262 - 44 44 - 4 14,3 

Letkov 204 187 182 3 17 17 - 5 8,3 

Lh ta 80 57 56 - 23 23 - 16 28,8 

Losiná 367 321 320 1 45 44 1 12 12,3 

Mokrouše 73 65 64 1 8 8 - 3 11,0 

Nezbav tice 79 64 64 - 15 15 - 4 19,0 

Nezv stice 405 349 321 22 56 55 - 22 13,8 

Plze  17865 16536 10633 5101 1 314 1 196 68 104 7,4 

Starý Plzenec 1455 1307 1225 67 148 144 1 52 10,2 

Šťáhlavy 778 658 630 20 120 119 1 10 15,4 

Št novický Borek 160 142 134 6 18 17 1 - 11,3 

Tymákov 312 258 256 2 54 53 - 21 17,3 

SO ORP Plze  23396 21323 15194 5276 2056 1926 74 323 8,8 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 (definitivní výsledky) 
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Kvalita domovního fondu se do jisté míry odvíjí od stá í dom . V tomto p ípad  je vodícím údajem podíl 
dom  postavených p ed rokem 1ř70 na celkovém počtu dom . Výsledky tohoto ukazatele dosahující 
pom rn  vysokých hodnot Ě4Ř,ň % za celé území SO ORP Plze ě se jeví pom rn  nep ízniv . P i pohledu 
na výsledky za jednotlivé obce lze pozorovat značnou rozkolísanost. V obcích Chválenice, Letkov a Lo-

siná tvo í domy postavené do roku 1ř70 pouze okolo ň0 % obydlených dom . Oproti tomu m žeme sle-

dovat velmi vysoký podíl staré zástavby v krajském m st  Plzni Ě4ř,6 %ě a obcích Nezv stice Ě5Ň,4 %ě a 
Lh ta Ě61,4 %ě. V 80. letech minulého století došlo k mírnému útlumu výstavby a od té doby významn  
roste. V posledním sledovaném období Ň001-Ň011  bylo pr m rn  postaveno Ň76 dom  za rok. 
 

Tabulka č. 3.8.3: Obydlené domy podle období výstavby v SO ORP Plze  

Obec 

Obydlené 
domy cel-

kem 

z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce 

domu 
Podíl dom  
postavených 
p ed r. 1ř70 

(%) 
1919 a 

d íve 

1920 - 

1970 

1971 - 

1980 

1981 - 

1990 

1991 - 

2000 

2001 - 

2011 

Dýšina 404 37 152 29 38 54 87 46,8 

Chrást 523 48 211 66 58 63 67 49,5 

Chválenice 190 14 41 27 28 28 47 28,9 

Kyšice 262 35 61 35 41 41 45 36,6 

Letkov 187 16 42 13 11 31 67 31,0 

Lh ta 57 17 18 4 6 5 6 61,4 

Losiná 321 12 97 44 37 40 86 34,0 

Mokrouše 65 13 15 4 4 15 14 43,1 

Nezbav tice 64 13 15 9 11 8 8 43,8 

Nezv stice 349 28 155 53 47 13 46 52,4 

Plze  16536 1902 6302 2177 1244 1726 2188 49,6 

Starý Plzenec 1307 143 426 137 168 191 221 43,5 

Šťáhlavy 658 63 243 105 87 67 76 46,5 

Št novický Borek 142 17 53 7 9 16 35 49,3 

Tymákov 258 36 84 20 35 29 50 46,5 

SO ORP Plze  21323 2394 7915 2730 1824 2327 3043 48,3 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 (definitivní výsledky)  

 

Dle definitivních výsledk  SLDB je pr m rné stá í rodinných dom  v Plze ském kraji 51,Ň let a byto-

vých dom  50 let. P i srovnání správních obvod  Plze ského kraje, má SO ORP Plze  nejstarší bytový 
fond Ěpr m rné stá í bytových dom  dosahuje 57 letě, na druhou stranu zaujímá nejlepší hodnocení ve 
stá í rodinných dom , které je zde podpr m rné – 48,1 let. 
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3.8.3 Bytový fond 
 

Celkový počet trvale obydlených byt  v SO ORP Plze  dosahoval v roce Ň011 na 75 464 byt , což p ed-

stavuje nár st p ibližn  o ň % oproti roku Ň001. Vyšší či menší nár st lze zaznamenat na úrovni všech 
sledovaných obcí. Z celkového počtu trvale obydlených byt  se jich v roce Ň011 nejvíce nacházelo 
v krajském m st  Plzni Ěř1,4 %ě, což je výsledek o 1,6 procentního bodu nižší než v roce Ň001, kdy podíl 
trvale obydlených byt  dosahoval celých řň % všech byt  v regionu. 

Jednotlivé právní formy bydlení výrazn  ovlivnila privatizace bytového fondu. Ve srovnání s p edchozím 
sčítáním vzrostla forma užívání bytu ve vlastním dom  Ěo Ň 7Ř4 byt ě a ješt  více u osobního vlastnictví 
Ěo 17 1ř4 byt ě. Celkový klesající trend se projevuje u nájemních byt  Ěo ř 155 byt ě a byt  člen  byto-

vých družstev Ěo ř 154 byt ě. Tyto citelné zm ny jsou výsledkem vývoje v krajském m st , kde byly byty 
pat ící m stu intenzivn  rozprodávány do soukromého vlastnictví. Ve v tšin  okolních obcí se počet byt  
v osobním vlastnictví také razantn  zvyšuje. Celkem v 10 z 15 zkoumaných obcí nebyly ješt  v roce 2001 

žádné byty v osobním vlastnictví a v roce 2011 jich bylo dohromady už Ň0Ř. 
 

Tabulka č. 3.8.4: Trvale obydlené byty a jejich člen ní podle právních d vod  užívání v roce Ň011 

Obce, SO ORP 

Počet trvale 
obydlených 

Právní forma užívání trvale obydlených byt  

ve vlastním 
dom  

v osobním 
vlastnictví nájemní družstevní 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

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 - - 

Lh ta 57 66 50 52 - 3 - - - - 

Losiná 260 392 240 337 - 13 3 3 - - 

Mokrouše 36 68 43 56 - 3 - 5 - - 

Nezbav tice  59 81 58 66 - 2 1 - - - 

Nezv stice 468 548 289 338 19 82 31 41 83 32 

Plze   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 

Št novický Bo-

rek 
119 193 101 136 - 20 1 12 - 7 

Tymákov  250 302 201 224 - 38 8 9 - - 

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

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, SLDB 2011 (p edběžné výsledky) 
 

Rychlost a objem bytové výstavby jsou d ležitými hospodá skými ukazateli ekonomické prosperity sle-

dovaného regionu. V období s ekonomicky p íznivou situací se zvyšuje poptávka po novém bydlení, čímž 
logicky roste i samotná výstavba. Uvedená data prezentují vývoj dokončených byt  mezi lety Ň007 a 
Ň015 na úrovních SO ORP Plze , Plze ského kraje a České republiky. 
 

Rozsah státem a obcemi dotované výstavby a jejich vliv na alokaci se v posledních letech spíše snižuje. 

V n kterých letech a obcích má však velký podíl. Stále významn jším faktorem se stávají podmínky fi-
nancování nové bytové výstavby Ězejména hypotéky a stavební spo eníě, podobn  jak ve vysp lých ze-

mích. Makroekonomické podmínky se tak stávají hlavním faktorem nové bytové výstavby. Na území 
v tšiny obcí však p sobí na novou výstavbu byt  ada místních faktor  Ěnabídka a ceny pozemk , podpo-

ra výstavby z ve ejných zdroj , infrastrukturní p íprava území, alokace investic v oblasti služeb, zm ny 
v nabídce pracovních míst v regionu, dopravní dostupnostě. 
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Hrubé p ír stky počtu byt  jsou tvo eny zejména novou bytovou výstavbou Ěviz následující tabulkaě. P i 
interpretaci je t eba brát na v domí, že p ír stky jsou stále čast ji tvo eny i tzv. neevidovanými p ír stky 
byt  Ě10–20 % z celkového objemu nových byt  ročn ě. Tento pojem se poprvé objevil po SLDB Ň001, 
kdy p ír stek počtu byt  byl výrazn  vyšší než nová bytová výstavba. Zdrojem neevidovaných p ír stk  
byt  je vznik nových byt  p edevším v rodinných domech a jiných objektech Ěvyužívaných 
k rekreaci, podnikáníě. Tyto byty vznikají často bez evidence stavebních ú ad , v objektech, které již mají 
číslo popisné nebo evidenční Ěnap . úpravami podkrovních prostor v rodinném dom ě a jsou p ipojeny na 
sít . 
 

Počet dokončených byt  v SO ORP Plze  ve sledovaném období st ídav  klesá a nar stá. V roce 2015 

bylo dokončeno ňŘř byt , což ve sledovaném období p edstavuje minimum postavených byt . Naopak 
maxima 10Ř1 dokončených byt  bylo dosaženo už v roce Ň00Ř. Stejn  tak v Plze ském kraji prob hla 
nejv tší bytová výstavby v roce 2008 a v ČR v roce 2007. Z hlediska bydlení jsou nejatraktivn jšími ob-

cemi Plze  Ěkde se v letech 2007-Ň015 postavilo 46ňŘ nových byt ě, Losiná, Starý Plzenec, Šťáhlavy a 

Tymákov. Naopak minimální výstavba byla zaznamenána v obcích Lh ta, Chrást, Kyšice a Nezbav tice. 
  

Tabulka č. 3.8.5: Dokončené byty v období Ň007–2015 

Obec, SO ORP, 

kraj, ČR 

Dokončené byty v letech 
Celkem 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dýšina 2 6 7 17 6 0 0 0 0 38 

Chrást 0 4 3 2 1 0 0 0 0 10 

Chválenice 0 2 12 8 4 10 3 2 3 44 

Kyšice 0 1 4 4 4 0 0 1 0 14 

Letkov 0 25 14 8 7 9 3 4 4 74 

Lh ta 0 2 0 0 0 1 1 1 0 5 

Losiná 15 29 17 12 17 13 17 9 9 138 

Mokrouše 0 2 7 1 4 1 0 3 4 22 

Nezbav tice 3 1 0 1 1 2 3 1 2 14 

Nezv stice 2 4 5 7 6 2 2 3 5 36 

Plze  547 937 676 558 315 402 493 385 325 4 638 

Starý Plzenec 16 17 6 13 18 16 16 8 16 126 

Šťáhlavy 6 13 14 23 15 10 7 12 12 112 

Št nov. Borek 4 1 7 2 5 4 2 1 4 30 

Tymákov 0 37 10 15 15 7 9 5 5 103 

SO ORP Plze  595 1 081 782 671 418 477 556 435 389 5 404 

Plze ský kraj 1 905 2 662 2 051 1 903 1 457 1 444 1 445 1 362 1 208 15 437 

Česká republika 41 649 38 380 38 473 36 442 28 630 29 467 25 238 23 954 25 095 287328 

Zdroj: Ve ejná databáze ČSÚ (2016) 
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3.8.4 Indikátory 
 

Jako indikátory charakterizující udržitelnost bydlení a výstavby byly zvoleny následující: 
 Zm na počtu trvale obydlených byt  v letech 2001–2011 

 Pr m rný roční počet dokončených byt  na 1 000 obyvatel 
První indikátor znázor uje, jak je území obcí atraktivní z hlediska trvalého bydlení. Druhý indikátor vy-

jad uje, jak rychle probíhá na daném území bytová výstavba, tj. kolik se postaví za rok nových byt  
v p epočtu na 1 000 obyvatel. Indikátor je sledován v p tiletém obdobích Ň011–Ň015, protože samotný 
proces výstavby byt  trvá v tšinou více než jeden rok. Indikátor nep ímo vyjad uje jednak atraktivitu 
dané oblasti z hlediska bydlení, ale také životní úrove  a konkurenceschopnost nabídky nového bydlení 
ve vztahu k poptávce domácností.  
 

 

3.8.4.1 Zm na počtu trvale obydlených byt  v letech 2001–2011 

 

Limitem udržitelnosti je zde zvolen nulový p ír stek za dané období. Úbytek trvale obydlených byt  a 
současný nár st neobydlených byt  je vnímán jako riziko udržitelného vývoje. Nár st počtu trvale obyd-

lených byt  charakterizuje jednak atraktivitu dané obce pro trvalé bydlení, ale také postupný r st kvality 
bydlení. 
 

Hodnocení indikátoru: 
-2  Ř4,ř % a méně 

-1  85,0 – 94,9 % 

0  95,0 – 104,9 % 

1  105,0 – 114,9 % 

2  115,0 % a více 

 

Tabulka č. 3.8.6: Hodnocení vývoje počtu trvale obydlených byt  v letech 2001–2011 

Obce, SO ORP, ČR 
Trvale obydlené byty  Zm na počtu TOB v letech 

2001–2011  Hodnocení 
indikátoru 

2001 2011 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 

Lh ta 57 66 9 115,8 2 

Losiná 260 392 132 150,8 2 

Mokrouše 36 68 32 188,9 2 

Nezbav tice  59 81 22 137,3 2 

Nezv stice 468 548 80 117,1 2 

Plze   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 

Št novický Borek 119 193 74 162,2 2 

Tymákov  250 302 52 120,8 2 

SO ORP Plze  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 2001, SLDB 2011 (p edběžné výsledky), vlastní výpočet 
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Obrázek č. 3.8.1: Zm na počtu trvale obydlených byt  v letech Ň001–2011 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2016 

 

 

M žeme sledovat podobný vývojový trend na národní úrovni s vývojem na úrovni celého sledovaného 
SO ORP Plze , a to ve form  mírného 1,7%, resp. ň% p ír stku. Nejv tší p ír stky zaznamenaly obce 
Letkov, Mokrouše, Št novický Borek a Losiná. U správního m sta Plze  činí p ír stek pouze 1,Ň %. 
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3.8.4.2 Pr m rný roční počet dokončených byt  na 1 000 obyvatel 
 

V úvahách založených na tradiční analýze vývoje cenzových domácností a odpadu byt  je obecn  uvažo-

váno s pot ebou nové bytové výstavby v České republice s tempem 40 000 byt  ročn , tj. intenzitou asi 3 

až 4 byt  na 1 000 obyvatel ročn . Dle této skutečnosti byla nastavena škála pro hodnocení indikátoru. 
 

Hodnocení indikátoru: 
-2  menší než 1 

-1  1,00 – 1,99 

0  2,00 – 2,99 

1  3,00 – 3,99 

2  4,00 a více 

 
Tabulka č. 3.8.7: Pr m rný roční počet dokončených byt  na 1000 obyvatel v období Ň011–2015 

Obec, SO ORP, kraj, 

ČR 

Dokončené byty 
2011-2015 

Roční pr -
m r 

Pr m. roční počet dok. 
byt  na 1000 obyv. 

Hodnocení 
indikátoru 

Dýšina 6 1,2 0,7 -2 

Chrást 1 0,2 0,1 -2 

Chválenice 22 4,4 6,5 2 

Kyšice 5 1 1,1 -1 

Letkov 27 5,4 8,6 2 

Lh ta 3 0,6 3,5 1 

Losiná 65 13 10,5 2 

Mokrouše 12 2,4 10,7 2 

Nezbav tice 9 1,8 8,7 2 

Nezv stice 18 3,6 2,5 0 

Plze  1 920 384 2,3 0 

Starý Plzenec 74 14,8 3,0 1 

Šťáhlavy 56 11,2 4,5 2 

Št novický Borek 16 3,2 6,0 2 

Tymákov 41 8,2 9,1 2 

SO ORP Plze  2 275 455 2,4 0 

Plze ský kraj 6 916 1383,2 2,4 0 

Česká republika 132384 26476,8 2,5 0 

Zdroj: Ve ejná databáze ČSÚ (2016), vlastní výpočet 
 

V období Ň011-Ň015 byl pr m rný roční počet dokončených byt  na 1000 obyvatel Ň,4, což je stejné jako 
v Plze ském kraji a mírn  nižší než v celé České republice. Ve srovnání s obdobím Ň007-2011, kdy bylo 

ročn  postaveno pr m rn  4,Ň byt /1000 obyvatel, došlo k výraznému zhoršení. Mezi obce 
s nejprogresivn jší výstavbou pat í Mokrouše, Losiná, Tymákov, Nezbav tice, Letkov, Chválenice, Št -
novický Borek a Šťáhlavy ĚŇ bodyě. Naopak nejnižší výstavbu vykazovaly obce Chrást, Dýšina a Kyšice 
Ězáporné hodnoceníě.  
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Obrázek č. 3.8.2: Pr m rný počet dokončených byt  na 1000 obyvatel v období Ň011–2015 

 
Zdroj: EKOTOXA, 2016 
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3.8.5 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

Rostoucí počet trvale obydlených dom  a byt  ve 
všech obcích SO ORP – atraktivní region pro trvalé 
bydlení. 

Vysoký podíl neobydlených dom  v n kterých ob-

cích ĚLh ta, Nezbav tice, Tymákov a Chrástě. Kom-

penzace podílem rekreačních dom . 
Relativn  nízký podíl neobydlených dom  ĚPlze , 
Letkov, Starý Plzenec, Mokrouše, Št novický Bo-

rek, Losináě. 

Vysoký podíl dom  postavených p ed r. 1ř70 na 
celkovém počtu dom  Ěnejhorší v obcích Lh ta, Ne-

zv stice, Plze , Chrást a Št novický Borekě. 
Velmi vysoký pr m rný roční počet dokončených 
byt  na 1 000 obyvatel ĚMokrouše, Losiná, Tymá-
kov, Nezbav tice, Letkov, Chválenice, Št novický 
Borek a Šťáhlavyě. 

Ve srovnání správních obvod  Plze ského kraje ve 
stá í bytových dom , SO ORP Plze  zaujímá nej-

horší místo. 

Vysoký počet byt  v soukromém vlastnictví doklá-
dající silný ekonomický potenciál populace. 

Nízký počet dokončených byt  u n kterých, zejména 
malých sídel s venkovským charakterem ĚChrást, 
Dýšina a Kyšiceě. 

Ve srovnání správních obvod  Plze ského kraje ve 
stá í rodinných dom , SO ORP Plze  zaujímá nej-

lepší místo.  

Brownfieldy snižují urbanistickou kvalitu zastav -
ného území ĚDýšina, Losiná, Lh ta, Plze , Nezv sti-
ce). 

Dýšina - územní rezerva pro rozvoj bydlení a pr -
myslu. 

Kyšice – omezené území obce na další rozvoj – 

t žba kaolinu, dálniční p ivad č, vysokorychlostní 
koridor. 

ůtraktivní území pro individuální bytovou výstavbu.  

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Využití evropských i národních dotačních program  
pro zlepšení kvality bytového fondu a technické in-

frastruktury obcí. 

Pokračující stárnutí či chátrání domovního a bytové-
ho fondu. 

V tší využití neobydlených dom  pro rekreační úče-

ly. 

Klesající poptávka a nízká ekonomická konkurence-

schopnost pro výstavbu nových byt . 
Úprava územního plánu pro rozvoj ekonomických 
aktivit a vymezení ploch pro výstavbu nových byt  
v územn  plánovací dokumentaci obcí. 

Nízká intenzita bytové výstavby m že vést ke zpo-

malení rozvoje regionu Ědoprava, služby, pracovní 
p íležitostiě. 

Regenerace bytového fondu. Nekontrolovaná výstavba Ěurban sprawl) na plo-

chách, které nejsou vymezeny územním plánem. 
Starý Plzenec – dostatek rozvojových ploch pro byd-

lení. 
Snižující se podpora státních orgán  na rozvoj byd-

lení. 
 Odliv obyvatelstva v produktivním v ku. 
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3.8.6 Problémy k ešení 
 

Vypočtená nízká intenzita m že být dána nep esnou evidencí počtu byt  Ěmohou zde existovat i značné 
neevidované p ír stky počtu byt ě. Up esn ní bilancí bydlení je nezbytným p edpokladem reálných od-

had  pot eby nových ploch pro bydlení a dimenzování infrastruktury. 
  

Současný životní trend, který m žeme zaznamenávat posledních 10 let, zp sobuje st hování lidí z m st 
do p ím stských obcí a r st počtu domácností vlivem poklesu pr m rné velikosti domácnosti. Velkým 
podílem jsou zastoupeny domácnosti jednotlivc . To je zp sobené r stem podílu domácností d chodc  a 
životním stylem mladší generace. V této souvislosti tak lze p edpokládat vyšší zájem po malometrážních 
bytech. Pro pokrytí jejich poptávky by se tak m la podpo it výstavba bytových jednotek o menší rozloze. 
Paraleln  s tímto taktéž renovovat současný bytový fond, který z d vodu stá í často nespl uje obecné 
požadavky na kvalitní a moderní bydlení.  
 

Nové rozvojové plochy pro bydlení a podnikání by m ly být navrhovány citliv  s ohledem na ochranu 

nezastav ného území Ěp ednostn  by se m ly zastavovat proluky v územíě, dostupnost dopravní a tech-

nické infrastruktury a s ohledem na obecné požadavky na výstavbu Ěoslun ní, prov trání, dispozice orien-

tace ke sv tovým stranám a celkovou urbanistickou koncepcí sídlaě. Je pot eba respektovat venkovskou a 
regionáln  obvyklou zástavbu p íslušnými regulativy, limity a ve vybraných p ípadech také povinností 
zpracovat územní studie. P i plánování nových ploch se musí myslet na pot ebu rozši ování další in-

frastruktury Ěnové komunikace, ve ejné osv tlení, čistírny atd.ě a služby, které musejí být hrazeny p ede-

vším z ve ejných zdroj .  
 

Prioritou obcí by m lo být aktivní provád ní pozemkové politiky, vy ešení vlastnických vztah  vzhledem 

k plochám pro rozvoj bydlení, zlepšování nabídky technicky p ipravených lokalit pro výstavbu bydlení, 
zlepšení podmínek bydlení na sídlištích a zajišt ní p im ených podmínek bydlení pro všechny. 
K výstavb  nových byt  se dají využít nevyhovující byty, nebytové prostory a objekty nebo brownfields. 

P ipravené pozemky pro individuální bydlení a nabídka byt  za p ijatelné ceny pom že ke stabilizaci 
obyvatel a p ilákání nových obyvatel a tím i ke zvýšení p íjm  obcí. Na rozvoj bydlení m žou obce vyu-

žívat státních program  a evropských fond . Rozvoj bydlení by m l být usm r ován rovnom rn ji 
v rámci celého správního obvodu. Systematické a stabilní odstra ování urbanistických závad a problém  
bude p ispívat ke zvýšení kvality obytného prost edí, bezpečnosti prost edí a odstran ní negativního efek-

tu bariér a zamezení vzniku bariér nových. 
 

Problémy k ešení vyplývající z dotazník : 
 

Chrást: 
 bytová výstavba – nedostatečná pro rozvoj obce 

 obec nevlastní stavební pozemky 

Chválenice: 
 p íliš velká bytová výstavba - p sobí problémy s nedostatečnou infrastrukturou, v soudržnosti 

obyvatel 

 Chyb jící inženýrské sít  Ěkanalizace, vodovod, ČOVě. Špatný stav místních komunikací. 
Losiná: 

 malé zázemí pro občany v nov  vzniklé zástavb  

 p íliš velká bytová výstavba - infrastruktura výstavby je dostatečná, ale soudržnost obyvatel a je-

jich začlen ní je docela nízké.  
Starý Plzenec: 

 nedostatečná infrastruktura n kterých rozvojových ploch – p estavba rekreačních ploch pro trvalé 
bydlení 

 proluky v centru m sta 

 urbanisticky nevhodné stavby Ěnákupní centrum, panelové domyě 
 nevhodn  lokalizované výrobní plochy 
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3.8.7 Hlavní zm ny od aktualizace Ň01Ň 
 

 Vzhledem k  neexistenci lepších komparativních dat pro hodnocení bydlení, než jsou výsledky 
SLDB 2001 a 2011, v rámci aktualizace bylo z hlediska prostorové statistiky možno sledovat 
zm ny zejména u indikátoru počet dokončených byt , který se každoročn  eviduje Ěk dispozici 
jsou nová data pro období Ň01Ň-2015).  

 P i SLDB Ň001 se ukazatelé vztahovaly k místu trvalého pobytu. U SLDB Ň011 se v rámci p ed-

b žných výsledk  taky pracuje s ukazateli založenými na míst  trvalého pobytu, zatímco defini-

tivní výsledky jsou zpracovány ve vztahu k novému ukazateli, kterým je místo obvyklého pobytu. 

ůby tedy bylo možné porovnat data ze SLDB Ň001 a Ň011, využíváme zde p edb žné výsledky. 
Tam, kde neporovnáváme vývoj v období Ň001-Ň011 a zajímají nás jen poslední dostupné údaje, 
byly tabulky vym n ny a data byla čerpána z definitivních výsledk . Dále byly využity odpov di 
z dotazníkového šet ení za jednotlivé obce. Z kvalitativních zdroj  bylo také p ihlédnuto ke stra-

tegickým a rozvojovým dokument m. 
 Počet dokončených byt  v SO ORP Plze  v období Ň007-Ň015 st ídav  klesá a nar stá. V roce 

2015 bylo dokončeno ňŘř byt , což ve sledovaném období p edstavuje minimum postavených 
byt . Naopak maxima 10Ř1 dokončených byt  bylo dosaženo už v roce Ň00Ř. Stejn  tak 
v Plze ském kraji prob hla nejv tší bytová výstavby v roce 2008 a v ČR v roce 2007. Z hlediska 

bydlení jsou nejatraktivn jšími obcemi Plze  Ěkde se v letech 2007-Ň015 postavilo 46ňŘ nových 
byt ě, Losiná, Starý Plzenec, Šťáhlavy a Tymákov. Pr m rný roční počet dokončených byt  na 
1000 obyvatel byl v SO ORP Plze  v letech 2007-2011 4,2. V nov  sledovaném p tiletém období 
2011-Ň015 klesl na Ň,4 byt , což je stejné jako v Plze ském kraji a mírn  nižší než v celé České 
republice.  
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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 prost edí jiném než místo bydlišt  nevyžadují-

cí p enocování, 
 cestovní ruch - ekvivalent slova turismus, dlouhodob jší forma odpočinku obyvatel mimo místo 

bydlišt  spojená s jedním či více p enocováními. 
 

Cestovní ruch a rekreace se v posledních desetiletích stávají stále významn jším jevem promítajícím se 
do území. Významn  ovliv ují jak vlastní rozvoj systému osídlení tak antropogenní transformaci krajiny. 
V systému osídlení vytvá ejí podn ty p edevším pro lokalizaci objekt  druhého bydlení, ubytovacích a 
obslužných kapacit.  
Rozvoj rekreace je mnohdy spojován i se zásadním hospodá ským rozvojem území, jeho prosperitou. Na 
druhé stran  v mnoha p ípadech i s negativními dopady na p írodní podmínky a životní prost edí. Je nutné 
vnímat i omezenou stabilitu tohoto rychle rostoucího odv tví, zejména v období zhoršené hospodá ské 
prosperity či jeho sezónní výkyvy. Rozvoj rekreace na svém území podporuje v tšina obcí ČR, je otázkou 
nakolik v t chto obcích existují skutečn  podmínky pro využití komparativních výhod lokalit ve vazb  na 
vlastní obec, region či ješt  širší území, a nakolik se jedná pouze o p ání, neefektivní podporu rozvoje, na 
první pohled „čistého a dosud prosperujícího“ odv tví.  
 

SO ORP Plze  Ěv textu také Plze skoě poskytuje adu charakteristických kvalit pro rozvoj cestovního 
ruchu. Tento region se nachází v turistické oblasti Plze sko, která má velmi bohaté kulturní i historické 
tradice a díky své výhodné poloze je velmi dob e dopravn  dostupná. V krajin , která má charakter pa-

horkatiny, nalezneme množství historických památek, které sv dčí o bohatství tohoto kraje. Množství 
značených tras pro p ší turisty i cykloturisty, tradice plze ského piva a lidové tradice dávají oblasti cenné 
p edpoklady pro cestovní ruch. Zvláštní postavení má m sto Plze  jako správní, hospodá ské, obchodní a 
kulturní centrum. Skýtá nejlepší podmínky pro m stskou, nákupní a kongresovou turistiku, p ičemž samo 
o i sob  je významným cílem pro poznávací turistiku. 
 

 

3.9.1 Rekreační potenciál regionu  
 

3.9.1.1 P írodní parky, památky a rezervace 
 

Území správního obvodu je v porovnání s celorepublikovým pr m rem podpr m rn  zalesn no, plochy 

les  zde zabírají čtvrtinu celkové vým ry SO ORP Plze . Lesní plochy jsou však rozloženy relativn  
hust  ve venkovské části správního obvodu. 

SO ORP se nachází v malebné hornaté krajin  lemované ze severu Rakovnickou pahorkatinou, ze severo-

východu K ivoklátskou vrchovinou, z východu Brdy a St edočeskou pahorkatinou, z jihovýchodu Šuma-

vou a z jihozápadu Českým lesem. Tyto geomorfologické celky tvo í esteticky atraktivní členitou krajinu 
protkanou mozaikou lesních porost , polí, luk a p írodních koupališť. Na okraji sídel často vyčnívají do-

minantní vrcholy. Málo dotčené p írodní prost edí ve venkovské části regionu tak nabízí ideální podmín-

ky pro p ím stskou rekreaci.  
Na území SO ORP Plze  zasahují dva p írodní parky: 

 P írodní park Horní Berounka ĚChrást, Plze ě – PP je lokalizován v zachovalém hluboce za-

íznutém ka onu Berounky. Svahy na pravém b ehu eky jsou strm jší, skalnat jší a p evážn  po-

rostlé lesem, zatímco krajina levého b ehu je otev en jší, s mírn jšími svahy, částečn  zem d l-

sky využívaná. Ráz krajiny p írodního parku dotvá í osídlení, a to jak mlýny a solitérní usedlosti, 
tak i sídla na významných terénních dominantách – výšinách a ostrozích, archeologické lokality. 
PP stejn  jako celé okolí Berounky je již tradiční rekreační oblastí obyvatel Plze ska. 

 P írodní park Kornatický potok - PP se nachází asi 4 km jihozápadn  od Rokycan. Nejvyšším 
vrcholem je Maršál s nadmo skou výškou 560 m n. m. Z rostlin se zde vyskytují nap . vzácný 
medovník velkokv tý, lilie zlatohlavá nebo vemeník dvoulistý. Lze se zde hojn  setkat s čápy ne-

bo brouky tesa íkem, st evlíkem či páchníkem hn dým. Na míst  dnešních les  se kdysi vyskyto-
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valo značné množství lidského osídlení. Dokladem jsou mohylová poh ebišt  z doby bronzové, 
zaniklé st edov ké vesnice nebo hrad Lopata. P írodním parkem vede červená značka z Rokycan 
a Šťáhlav, žlutá z Rakové a Nezv stic a modrá z Mirošova a Šťáhlavic. Projít se jím dá i po na-

učné stezce F. X. France. P írodní park protíná také cyklotrasa Ň154. 
 

V rámci rozsáhlého ekosystému deseti rybník  zvaný Bolevecké rybníky na území m sta Plzn  (soustava 

boleveckých rybník  je z technického i krajiná ského hlediska jedinečné pozdn  gotické dílo, starší do-

konce než soustava t ebo ská; nejv tším rybníkem je Bolevecký rybník o rozloze 5ň haě se nachází n ko-

lik p írodních rezervací a p írodních památek: 
 P írodní rezervace Petrovka - údolí Boleveckého potoka s širokou, siln  podmáčenou nivou a 

p ilehlé p íkré svahy, zejména ty levob ežní; významný mok adní ekosystém v niv  potoka a bo-

rový porost na svazích. 
 P írodní rezervace Kamenný rybník - lesem zarostlé rašeliništ  se vzácnými druhy rostlin. 
 P írodní památka Doubí - zbytek borové doubravy s typickou kv tenou a s až dvousetletými 

duby. 

Dalšími p írodními památkami a p írodními rezervacemi na území SO ORP jsou: 
 P írodní památka Ejpovické útesy ĚDýšinaě - nejstarší lokalita autochtonního výskytu spodnoo-

rdovické fauny v zatopeném lomu. 

 P írodní památka Sedlecká rokle ĚLh taě - jediná lokalita nejstarší graptolitové fauny klabav-

ského souvrství. 
 P írodní památka Kopeckého pramen ĚPlze ě - p írodní prameništ  na míst  staré studny zbu-

dované pro bývalé malé lázn . 
 P írodní památka Čertova kazatelna ĚPlze ě - p íkrý svah se skalními výchozy nad údolní ni-

vou eky Mže, ukázka selektivního v trání karbonských sediment  Ěskalní okna, kulisy, ímsy 
aj.). 

 P írodní památka Malesická skála ĚPlze ě - ojedin lý skalní útvar v karbonských usazeninách 
íčního proudu, kde r zná rychlost toku zap íčinila r zné složení usazených vrstev s rozdílnou 

odolností v či zv trávání. 
 P írodní památka ůndrejšky ĚStarý Plzenecě - výrazné buližníkové skalní útvary. 

 P írodní památka Černá strá  ĚStarý Plzenecě - klasické nalezišt  ordovických zkamen lin. 

 P írodní památka Starý rybník ĚStarý Plzenec) - botanicky cenná společenstva vodních a mo-

k adních rostlin. 
 P írodní památka Sutice ĚTymákově - D vodem ochrany je opuková strá  se vzácnou kv tenou, 

lokalita st evíčníku pantoflíčku 

 P írodní rezervace Záb lá ĚChrást, Plze ě – p vodní smíšený dubohabrový les s bylinným pa-

trem (jaterník podléška, konvalinka vonná, pstroček dvoulistýě rostoucí na strmé skalnaté stráni 
p echázející postupn  do roviny. 

 

 

3.9.1.2 Infrastruktura pro sport a volnočasové aktivity 

 

SO ORP Plze  vede hustá síť turistických tras. Tém  každá obec SO ORP je napojena na n kterou 

z nich s výjimkou obcí Lh ta, Mokrouše a Tymákov ve st edovýchodní části SO ORP a Nezbav tic 
v jižní části. Východiskem velké části turistických stezek je p irozené centrum regionu – m sto Plze . Na 
území SO ORP Plze  vedou i naučné stezky. Jednou z nich je Sigmondova stezka, která m í p ibližn  7 
km a prochází rekreační oblastí Bolevecké rybníky. Návšt vníci zhlédnou p írodní rezervaci Petrovka, 

památný smrk troják Ěstá í se odhaduje na 140 letě, Sigmondovy pokusné plochy, k ížové kameny a tech-

nickou památku Kolomaznou pec. Druhou naučnou stezkou v oblasti je Naučná lesní stezka Záb lá, která 
má délku 5 km a dva výchozí body – Bukovec a Záb lá. Naučná stezka prochází p irozeným reliktním 
borem a habrovou doubravou s bohatou hájovou vegetací na skalnatém ostrohu nad Berounkou. Nemén  
významnou naučnou stezkou v oblasti je Staroplzenecká naučná stezka. M í p ibližn  ř km a vede ná-
ročným terénem kolem historických památek z 10. – 14. století Ěrotunda sv. Petra, z ícenina hradu Rady-

n ě, skály ůndrejšky, p írodní rezervace Starý rybník, kolem chrán ného geologické nalezišt  Černá strá  
a unikátní technické památky Sedlecké železárny. Nedávno byla otev ena i naučná stezka Chrást vedoucí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleveck%C3%BD_potok
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adoln%C3%AD_niva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autochtonn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ordovik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ordovik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenolom
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment
http://cs.wikipedia.org/wiki/Buli%C5%BEn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Skaln%C3%AD_%C3%BAtvar&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zkamen%C4%9Blina
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99ev%C3%AD%C4%8Dn%C3%ADk_pantofl%C3%AD%C4%8Dek
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Pstro%C4%8Dek_dvoulist%C3%BD
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kolem stejnojmenné obce a naučná stezka údolím Úslavy, nové naučné stezky vedou údolím ek Mže a 
Berounky a údolím Radbuzy.  
V SO ORP Plze  se nacházejí t i rozhledny, dv  v katastrálním území m sta Plzn  - na kopci Chlum ne-

daleko centra Plzn  byla postavena ve Ň0. letech Ň0. století rozhledna Chlum dnes dostupná pouze se-

zónn . Další rozhlednou v oblasti je rozhledna na Sylvánském vrchu Ě40Ň m n. m.ě ve ejnosti p ístupná 
v letní sezón . T etí rozhledna leží na vrchu Krkavec Ě504 m n. m.ě v katastru obce Ledce a po rekon-

strukci je od Ň6. 6. Ň01Ň p ístupná ve ejnosti. 
 

Významným fenoménem poslední doby se stala cykloturistika. Cykloturistika se siln  podílí na návšt v-

nosti oblastí vhodných pro tento typ cestovního ruchu, tzn. i samotného SO ORP Plze  charakteristického 
zvln nou krajinou a dalekými rozhledy. Cyklist m zde slouží značené cyklotrasy s menší hustotou auto-

mobilového provozu spojující turisticky zajímavá místa.  
Územím SO ORP Plze  prochází dálkové cyklotrasy č. ň ĚPraha – Plze  – Regensburgě, č. ň1 ĚPlze  – 

Nepomuk – Jihočeský krajě, č. ň5 ĚPlze  – Man tín – Karlovarský krajě, č. ň7 ĚPraha – Plze  – Norim-

berkě, č. ňŘ ĚPraha – Plze  – Víde ě. Plzní prochází také panevropská cyklotrasa, tzv. Cesta p átelství. 
Trasa vede z Prahy p es Norimberk do Pa íže. Dále procházejí územím tohoto regionu následující znače-

né cyklotrasy IV. t ídy, které propojují místní cíle a zajišťují tak lokální propojení: 
 č. Ň0ňř – Šťáhlavy – Šťáhlavice Ě1 kmě, 
 č. Ň1Ň4 – Tymákov – Starý Plzenec – Losiná – Nebílovský Borek Ě11,5 kmě, 
 č. Ň1Ň5 – Plze  – Nezv stice ĚŇ1,5 kmě, 
 č. Ň1Ň6 – Plze  – Losiná Ěř kmě, 
 č. Ň1Ň7 – Plze  – Letkov – Tymákov – Mokrouše Ěř kmě, 
 č. Ň1ŇŘ – Šťáhlavy – Nezbav tice – Chválenice – Št novický Borek ĚŘ kmě, 
 č. Ň151 – Plze  – okruh (45 km), 

 č. Ň15ň – začíná v obci Chrást, 
 č. Ň154 – Mokrouše – Lh ta Ě5 kmě. 

Vedle cykloturistických tras jsou v regionu budovány také cyklostezky s cílem podpo it zejména bezpeč-
ný pohyb zranitelných účastník  silničního provozu po komunikacích s vyloučeným motorizovaným pro-

vozem. Jejich výstavbu podporuje p edevším m sto Plze .  
Cyklisté mohou využít v Plzni služeb cyklopr vodkyn . V Plzni funguje dobrovolné a nezávislé sdružení 
občan  Plze ská dráha, které m že zajistit pro zájemce zvláštní cyklovlak. Ve m st  se také nachází p j-

čovny kol a cyklistických dopl k .  
 

V oblasti Plze ska je velmi oblíbené vodáctví. Je možné využívat eky Berounku, Mži, Radbuzu, Úhlavu 
a Úslavu. V Plzni se nachází p jčovna lodí a vodáckých pot eb. Mezi nejoblíben jší vodácké trasy pat í 
úsek Plze  – Chrást – Roztoky – Praha Ěna Berounceě, který m í 1ňŘ km a je sjízdný celoročn .  
 

V SO ORP Plze  se nenachází žádný lyža ský areál ani značené trasy pro b žka e. Alternativou 

k sjezdovému a b žeckému lyžování je v zimním období bruslení. Vedle bruslení na p írodních kluzištích 
Ěrybníky, vodní nádrže, apod.ě mají návšt vníci možnost využívat celoročn  zimní stadion nebo Ice Park 
Lochotín v Plzni, který byl p ejmenován na Sport Park 1 a slouží pouze k in-line bruslení. 
Turistická informační centra se nachází v Plzni a ve Starém Plzenci. 
 

Ke krátkodobé, ale i dlouhodobé rekreaci se dá využít mnoho za ízení pro sportovní, kulturní a volno-

časové aktivity lokalizované p edevším v krajském m st  Plzni. Na tomto míst  zmíníme ty nejvýznam-

n jší:  
 bazény – Plavecký bazén Radbuza, Plavecký areál Slovany, Plavecký bazén ZČU Lochotín, 
 koupališt  – v obcích Dýšina, Chrást, Letkov, Lh ta, Losiná, Nezv stice, Plze , 
 p írodní koupání – Bolevecké rybníky, jezero Košutka, p ehradní nádrž České údolí,  
 galerie ĚPlze ě – p edevším Západočeská galerie, Galerie m sta Plzn  a Galerie Ji ího Trnky, Ga-

lerie Evropského domu, Galerie Paletka, Galerie U And líčka, Galerie UVU plze ské oblasti, 

Mázhaus radnice Ěpodrobn jší informace o dalších galeriích, které jsou v jiném majetku, než m s-

ta Plze  jsou uvedeny v materiálu: „Kulturní za ízení m sta Plzn , 1Ň/Ň011ě, 
 hv zdárna a planetárium v Plzni, 
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 kina ĚPlze ě – kino Beseda Ěsoučást společensko-kulturního domu M šťanské besedy; kapacita 
sálu je 100 místě, multikino Cinestar Ěv nákupní zón  Olympia Plze ; Ř promítacích sál ě, Cine-

ma City Ěv nákupní zón  Plaza v centru m sta; 10 promítacích sál ě, 
 divadla ĚPlze ě – p edevším Divadlo J. K. Tyla Ěve dvou budovách, dlouholetá divadelní tradice; 

každoročn  mezinárodní festival Divadloě, Divadlo ůlfa Ědlouholetá loutká ská tradiceě aj. 
 muzea: Západočeské muzeum, Národopisné muzeum Plze ska, Pivovarské muzeum, Diecézní 

muzeum, Patton Memorial Pilsen Ějediné muzeum v Čechách v nované americké armád ; doku-

mentuje pobyt amerických voják  v Československu do listopadu 1ř45ě, Muzeum strašidel, Mu-

zeum Škoda, Techmania Science Center a Muzeum loutek – vše v Plzni; krom  toho také Hasič-
ské muzeum ve Starém Plzenci.  

 Zoologická a botanická zahrada v Plzni Ěotev eno celoročn ě – p írodní členitý areál o Ň1 hekta-

rech s vodními plochami, arboretem, Dinoparkem, japonskou zahradou, skalami a parkovou 

úpravou v blízkosti centra m sta, 
 arboretum Sofronka v Plzni, 

 Golf Park Plze  ĚDýšinaě – osmnácti jamkové golfové h išt . 
 

 

3.9.1.3 Historické a kulturní památky, lidová architektura 
 

V SO ORP Plze  se v současné dob  nachází celkem ň70 nemovitých kulturních památek dle databáze 
MonumNet. Nejvíce jich nalezneme v Plzni Ěň16ě, a to zejména v hranicích m stské památkové rezerva-

ce. Od roku Ň014 p ibyly na seznam 4 nemovité památky v Plzni. Za zmínku stojí p edevším tyto památ-

ky: 

 Dýšina – vesnická památková zóna, mnoho tradičních venkovských usedlostí, 
 Kyšice – vesnická památková zóna, mnoho tradičních venkovských usedlostí, 
 Plze  – m stská památková rezervace, 

o gotický chrám sv. Bartolom je, 
o františkánský klášter, 
o Selský dv r, 
o Velká synagoga – nejv tší synagoga v ČR, 
o renesanční radnice, 
o Divadlo J. K. Tyla, 

o Západočeské muzeum, 
o historické podzemí Ějedno z nejrozsáhlejších v Evrop ě, 
o velké množství m šťanských dom , 
o pivovar Plze ský Prazdroj - jubilejní brána a vodárenská v ž, Kroftovy pivovarské domy, 
o m stské památkové zóny Lochotín a Bezovka, 
o vesnické památkové zóny Bolevec, Bukovec, Červený Hrádek, K imice, Lobzy, Radčice, 

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

 Starý Plzenec – hrad Radyn , hradišt  H rka s rotundou sv. Petra, železárna, venkovské usedlos-

ti, 

 Šťáhlavy – zámek Šťáhlavy, zámek Kozel, 
 Tymákov – vesnická památková zóna. 
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Celková turistická atraktivita byla hodnocena na základ  p ti ukazatel :  
 p írodní turistické atraktivity Ěvelkoplošné zvlášť chrán né území, maloplošné zvlášť chrán né 

území; p írodní parkě,  
 nemovitosti pod památkovou ochranou,  
 kulturn -historické turistické atraktivity – tento ukazatel slouží pro zd razn ní 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 

Ěpamátky s místním významem jsou akcentovány práv  u ukazatele nemovitosti pod památkovou 
ochranou) – hrady, zámky, významné kostely, kláštery, technické památky ale i památky mimo 
památkovou ochranu – zoo, významná muzea aj.,  

 sportovn -turistické atraktivity liniové – cyklostezky, turistické stezky Ěkaždá trasa je hodnocena 

zvlášťě, 
 bodové – krytá a nekrytá koupališt ; lyža ské vleky Ěkaždé koupališt  či vlek jsou hodnoceny a 

zaznamenány zvlášťě.  
T mto ukazatel m byl p id len p íslušný počet bod  podle tabulky níže. Jejich výsledný počet je uveden 

v další tabulce. Celkový součet bod  za jednotlivé ukazatele p edstavuje celkovou turistickou atraktivitu 
jednotlivých obcí.  
 

 

Tabulka č. 3.9.1: Bodování jednotlivých ukazatel  pro vyhodnocení turistické atraktivity 

Kategorie ukazatel  Počet bod  Kritérium 

 

P írodní atraktivita 

0 Nevyskytuje se 

1 Plocha menší než polovina katastru obce 

2 Plocha v tší než polovina katastru obce  

 

Počet nemovitostí pod památko-

vou ochranou 

0 Počet objekt  nižší než 4 

1 Počet objekt  nižší než 7 

2 Počet objekt  7 a více 

Kulturn -historické atraktivity 

1 Regionálního významu. 
3 Národního významu. 
5 Evropského/globálního významu. 

Sportovn -turistické atraktivity 
liniové Ěcyklostezky, turistické 
trasy) 

0 Nevyskytuje se 

1 Prochází extravilánem obce či její místní části 
2 Prochází intravilánem obce či její místní části 

Sportovn  turistické atraktivity 
bodové Ěkrytá či nekrytá koupa-

lišt , lyža ské vlekyě 

0 Nevyskytuje se 

1 Vyskytuje se, lokální význam 

2 Vyskytuje se, regionální význam 
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Tabulka č. 3.9.2: Pr b žné hodnocení turistické atraktivity jednotlivých obcí SO ORP Plze  

Obec 
P írodní 

atraktivita 

Počet nemo-

vitostí pod 
památkovou 

ochranou 

Kulturn -

historická 
atraktivita 

Sportovn -

turistické 
atraktivity 

liniové 

Sportovn -

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 1 5 

Letkov 0 0 0 4 1 5 

Lh ta 1 0 0 4 1 6 

Losiná 0 0 0 6 1 7 

Mokrouše 0 0 0 4 0 4 

Nezbav tice 0 0 0 2 1 3 

Nezv stice 0 0 0 4 1 5 

Plze  7 2 11 34 4 58 

Starý Plzenec 3 2 3 10 2 20 

Šťáhlavy 0 1 3 10 1 15 

Št novický Borek 0 0 0 4 0 4 

Tymákov 1 1 0 4 0 6 

SO ORP Plze  - - - - - - 

Zdroj: Národní památkový ústav (http://monumnet.npu.cz, 2014), vlastní výpočty 

 

K hodnocení rekreace a cestovního ruchu je dále pot eba zhodnotit potenciální rekreační plochy. Tento 

ukazatel zobec uje vliv celkových p írodních podmínek na současný stav a intenzitu funkčn  prostorové-
ho využití území a podává pohled na souhrnný p írodní potenciál území pro jeho rekreační využití. Hod-

nota ukazatele vzniká součtem ploch rekreačn  využitelných v katastrálních územích jednotlivých obcí, 
který je poté vyd len celkovou rozlohou obce Ějeho hodnota se na území ČR pohybuje od 0,Ř do řŘ,6 %ě. 
Za rekreačn  využitelné plochy jsou v našem pojetí považovány plochy lesní p dy, luk a pastvin, zahrad, 
sad , dále vodní plochy Ětekoucí a stojaté vodyě.  
Z tabulky níže je pak patrné, že mezi všemi obcemi dominuje obec Šťáhlavy, za ní pak Lh ta. Naopak 
relativn  nejmén  potenciálních rekreačních ploch mají Chválenice a Nezv stice. Celkov  hodnota podílu 
potenciálních rekreačních ploch za celé SO ORP p esahuje 40 % celkové rozlohy. Od roku Ň014 došlo 
k mírnému nár stu podílu potenciálních rekreačních ploch na celkové rozloze. Nejv tší nár st zazname-

naly obce Nezv stice Ěň,Ř %ě, Chrást Ěň,Ň %ě a Dýšina ĚŇ %ě, naopak obec Chválenice zaznamenala po-

kles podílu potenciálních rekreačních ploch Ě-2 %) 
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Tabulka č. 3.9.3: Podíl potenciálních rekreačních ploch v roce 2016 v jednotlivých obcích SO ORP Plze  

Obec Podíl potenciálních rekreačních ploch [%] 
Dýšina 50,5 

Chrást 55,8 

Chválenice 25,8 

Kyšice 37,9 

Letkov 42,5 

Lh ta 59,1 

Losiná 35,4 

Mokrouše 45,4 

Nezbav tice 35,8 

Nezv stice 34,7 

Plze  33,9 

Starý Plzenec 53,1 

Šťáhlavy 68,6 

Št novický Borek 55,1 

Tymákov 40,3 

SO ORP Plze  41,1 

Zdroj: ČSÚ 2016 

 

Podle ůtlasu cestovního ruchu České republiky se dají obce na Plze sku rozd lit na základ  rajonizace 
cestovního ruchu na: 

 v tšinou zem d lsky využívaná venkovská krajina s málo vhodnými podmínkami pro cestovní 
ruch a rekreaci Ěpodíl potenciálních rekreačních ploch mezi Ň0,0 – 37,9 %) – obce Chválenice, 
Losiná, Nezbav tice, Nezv stice a m sto Plze ; 

 venkovská krajina s pr m rnými p írodními podmínkami pro cestovní ruch a rekreaci Ěpodíl po-

tenciálních rekreačních ploch mezi ňŘ,0 a 56,ř %ě – v tšina obcí – Dýšina, Chrást, Letkov, Mok-

rouše, Starý Plzenec, Št novický Borek a Tymákov. 
 podhorská a vysočinná venkovská krajina s p íznivými p írodními podmínkami pro cestovní 

ruch a rekreaci Ěpodíl potenciálních rekreačních ploch mezi 57,0 a 74,ř %ě - obce Lh ta a Šťáh-

lavy.  
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3.9.2 Ubytovací kapacity  
 

Hromadná ubytovací za ízení ĚHUZě 
 

Celkové ubytovací kapacity jsou v SO ORP Plze  soust ed ny v místech s nejv tším potenciálem cestov-

ního ruchu, které jsou nejvíce vhodné pro samotnou rekreaci, a to p edevším ve m st  Plze . V ostatních 
obcích jsou ubytovací kapacity nedostačující a v tšina z nich ani nemá pot ebnou kvalitu.  
Z hlediska struktury ubytovacích kapacit se jedná o velmi pestré spektrum od ubytování v hotelích a pen-

zionech, p es ubytování v rekreačních za ízeních, ubytovnách a kempech až po ubytování v chatách a 
ubytování v soukromí. Najdeme tu i dostatek ubytovacích kapacit vyšší t ídy, které dokážou uspokojit 
požadavky náročn jší klientely.  
Ubytování nejvyšší kvality je možné v Plzni – čty hv zdičkové hotely Hotel ůngelo, GOLDEN FISH 
Hotel ůpartments, dále pak ů-story Hotel, Best Western Hotel Panorama, Hotel Central, Hotel Palace, 

Hotel Parkhotel, Hotel Purkmistr – Pivovarský d m, Hotel Restaurace Wellness Gondola, Hotel U Pra-

men , Hotel U Zvonu, Top CityLine Primavera Hotel  Congress Centre. V Plzni se nachází také mnoho 
t íhv zdičkových hotel . V ostatních obcích se ubytovací za ízení srovnatelné kvality nachází jen 

v Dýšin  p i golfovém h išti ĚHotel Golf Park Plze ě. V n kterých obcích však vznikly v poslední dob  i 
kvalitní penziony – Sportpenzion Pohoda v Letkov  a Penzion Pod Lípou v Kyšicích.  
Z celkového počtu 5 Ř5Ř l žek v HUZ v SO ORP Plze  se nachází 5 477 z nich v Plzni, řŇ pak ve Šťáh-

lavech. V obcích Lh ta, Losiná, Mokrouše, Nezbav tice, Št novický Borek a Tymákov se nenachází 
žádné HUZ. 
 

Tabulka č. 3.9.4: Hromadná ubytovací za ízení na území SO ORP Plze  

Obec 

Hotely Penziony Ubytovny Kempy HUZ 

ce
lk

em
 

l
že

k 

ce
lk

em
 

l
že

k 

ce
lk

em
 

l
že

k 

ce
lk

em
 

l
že

k 

ce
lk

em
 

l
že

k 

Dýšina 1 48 1 15 2 66 0 0 4 129 

Chrást 0 0 1 15 0 0 0 0 1 15 

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 50 0 0 0 0 1 50 

Lh ta 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 

Nezbav tice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nezv stice 0 0 0 0 0 0 1 24 1 24 

Plze  29 2 340 52 878 17 1 662 2 600 100 5 477 

Starý Plzenec 0 0 3 53 0 0 0 0 3 53 

Šťáhlavy 0 0 3 92 0 0 0 0 3 92 

Št novický Borek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tymákov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SO ORP Plze  30 2388 62 1133 20 1760 3 624 115 5902 

Zdroj: Plzeňský kraj – turistů ráj, http://www.turisturaj.cz, 2016; vlastní šet ení 
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Objekty individuální rekreace 

 

Míra „rekreační“ transformace sídel m ená podílem-významem rekreační obytné funkce k obytné funkci 
sídel m že být p edm tem r zného výkladu. Tradiční výklad se opírá o spíše negativní hodnocení této 
transformace – zvýšená zát ž území, poškození krajinného rázu v p ípad  chatovišť, zatížení životního 
prost edí apod. Toto hodnocení je v současnosti p ekonané s rostoucím bohatstvím a životní úrovní spo-

lečnosti, kdy navíc rekreanti p ispívají ke stabilizaci a údržb  domovního fondu v sídlech a podporují 
zachování venkovského vzhled sídel v p ípad  využívání chalup jako objektu druhého bydlení. 
Rekreační bydlení je dominantní částí druhého bydlení u v tšiny obcí. V ČR je podíl domácností vlastní-
cích rekreační bydlení odhadován na 10–15 % z celkového počtu domácností, druhé bydlení celkem na 
20–Ň5 % domácností. Rozsah tohoto historicky a hodnotov  vzniklého fenoménu je mimo ádný i 
v mezinárodním srovnání. Druhé a rekreační bydlení je tak p irozeným projevem preferencí obyvatel 
podobn  jako druhý automobil v rodin . Z hospodá ského a sociálního hlediska Ěsnižuje nap tí na trhu 
bydlení, umož uje velmi individuální formy rekreace, posiluje sociální soudržnost rodině je tak v p ípad  
samotného p edkládaného hodnocení vnímáno pozitivn . 
V ČR existují velmi rozsáhlé ubytovací kapacity individuální rekreace, které je v praxi pom rn  obtížné 
separovat z celého systému druhého bydlení. Následující tabulka znázor uje počet rodinných dom  slou-

žících k rekreaci Ědle p edb žných výsledk  SLDB Ň011ě. K uvedenému číslu je nutné p ičíst také chaty, 
zahradní chatky a v posledních letech mnohdy kolaudované jiné stavby Ěnap . hospodá ská budova pro 

uskladn ní výp stk , včelín  apod.ě, které jsou také využívány k rekreaci. Tato data však nebyla pro rok 
2016 dostupná.  
Dlouhodobým cílem ÚůP obcí by m la být úplná a aktuální evidence objekt  individuální rekreace. Tyto 
bilance jsou nezbytné i pro dimenzování vlastní technické infrastruktury obcí, posuzování p im enosti 
pot eby ploch pro novou výstavbu.  
 

Celkové ubytovací kapacity 

 
Ubytovací kapacity v území vytvá ejí jeho realizační p edpoklady rekreace, ale i celkovou zát ž území, 
která m že negativn  ovlivnit zejména vlastní p írodní p edpoklady rekreace. Pro posouzení této zát že 
jsou nezbytné úplné bilance ubytovacích kapacit.  
V následující tabulce jsou uvedeny kapacity ubytovacích za ízení zjišt né vlastním šet ením z více zdro-

j . Krom  počtu rodinných dom  sloužících k rekreaci ze SLDB Ň011, bylo nutné zjistit kapacitu hro-

madných ubytovacích za ízení Ěvzhledem k porovnatelnosti výsledk  šet ení z minulé aktualizace RURÚ, 
kde chyb la kategorie chat, není tato kategorie zahrnuta do šet ení aktuálníhoě. V současnosti se nejúpl-

n jším zdrojem pro zjišt ní kapacit ubytovacích za ízení stává p edevším internet, avšak nap . ve srovná-
ní s daty dostupnými z ČSÚ Ěevidence hromadných ubytovacích za ízení v ČRě, jsou tímto zp sobem 
obvykle zjišt ny rozdílné kapacity ubytování.  
 

Nejvíce l žek v rekreačních za ízeních se nachází zcela jasn  v Plzni, dále pak s velkým odstupem ve 
Starém Plzenci a Dýšin . 
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Tabulka č. 3.9.5: Byty k individuální rekreaci, hromadná ubytovací za ízení a počty l žek v SO ORP 
Plze  

Obec 
Počet rodinných 
dom  sloužících 
rekreaci (2011)* 

Počet l žek 
v rodinných 
domech k re-

kreaci** 

Počet HUZ 
(2016) 

Počet l žek v 
HUZ (2016) 

Počet l žek 
celkem 

Dýšina 27 108 4 129 237 

Chrást 32 128 1 15 143 

Chválenice 12 48 1 32 80 

Kyšice 4 16 1 30 46 

Letkov 4 16 1 50 66 

Lh ta 17 68 0 0 68 

Losiná 12 48 0 0 48 

Mokrouše 3 12 0 0 12 

Nezbav tice 4 16 0 0 16 

Nezv stice 21 84 1 24 108 

Plze  104 416 100 5 477 5893 

Starý Plzenec 54 216 3 53 269 

Šťáhlavy 12 48 3 92 140 

Št novický Borek 0 0 0 0 0 

Tymákov 20 80 0 0 80 

SO ORP Plze  326 1304 115 5902 7206 

Zdroj: SLDB 2011; Plzeňský kraj – turistů ráj, http://www.turisturaj.cz, 2016; vlastní výpočty  
* Dle p edběžných 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 ukazatel  postihujících intenzitu turismu a rekreace v území se obvykle počítá s l žky 
v HUZ, chalupách a chatách, nicmén  pro posledn  jmenovanou kategorii – chaty - nejsou dostupná 
data. Proto je p i výpočtu následujících ukazatel  počítáno bez nich a práv  proto se i vypočtené hodnoty 

liší od t ch stanovených v minulé aktualizaci. 
Dalším podstatným ukazatelem rekreace je turisticko-rekreační zatížení území, které vyjad uje počet re-

kreačních a turistických l žek na km2
 rozlohy obce. Zcela velmi významné zatížení vykazuje pouze m s-

to Plze , s velkým odstupem pak následuje obec Dýšina. Malé zatížení vykazuje Ř obcí SO ORP. 
Z tohoto hodnocení je patrné, že limity udržitelnosti v tomto ohledu v žádné z obcí nejsou p ekročeny, 
nejblíže k tomu má m sto Plze , avšak v m stském prost edí jsou limity udržitelnosti posunuty o n co 
výše. U všech obcí je tedy v nejbližší dob  možné další rozši ování ubytovacích kapacit, aniž by došlo 
k újm  na ekologické stabilit  krajiny. 
Jedním z významných ukazatel  prostorové diferenciace cestovního ruchu území na národní i regionální 
úrovni je i turisticko-rekreační funkce, vyjad ující intenzitu turistické aktivity v dané destinaci. Tato 

funkce je vyjád ena pom rem počtu stálých turistických l žek Ěv hromadných ubytovacích za ízeních a 
v objektech individuální rekreaceě k počtu trvale bydlících obyvatel Ěudávaná obvykle v %). 
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Tabulka č. 3.9.6: Turisticko-rekreační zatížení obcí v SO ORP Plze  

Obec 
Počet rekreačních 

a turistických l žek na km2
 

Turisticko-

rekreační 
zatížení 

Počet rekreač-
ních 

a turistických 
l žek na obyva-

tele (%) 

Turisticko-

rekreační 
funkce 

Dýšina 22,8 významné 13,0 malé 

Chrást 14,5 rozvojové 7,7 malé 

Chválenice 8,1 malé 11,5 malé 

Kyšice 6,5 malé 4,9 malé 

Letkov 14,0 rozvojové 10,0 malé 

Lh ta 19,9 rozvojové 39,5 rozvojové 

Losiná 7,1 malé 3,7 malé 

Mokrouše 4,4 malé 5,1 malé 

Nezbav tice 3,4 malé 7,7 malé 

Nezv stice 16,8 rozvojové 7,4 malé 

Plze  

42,8 

velmi vý-
znamné 3,5 

malé 

Starý Plzenec 14,6 rozvojové 5,4 malé 

Šťáhlavy 5,8 malé 5,5 malé 

Št novický Borek 0,0 malé 0,0 malé 

Tymákov 8,8 malé 8,4 malé 

SO ORP Plze  27,6 významné 3,8 malé 

Zdroj: Atlas cestovního ruchu České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006; SLDB 2011; vlastní 
výpočty 

 

3.9.4 Indikátory 
 

Jedním z hlavních indikátor  hodnotící celkový turisticko-rekreační potenciál zkoumaného území byla 
zvolena celková turistická atraktivita, syntetizující v sob  atraktivity p írodní, kulturn -historické a 
sportovn -turistické. Indikátor reflektuje rozličné atraktivity a spolu s ukazatelem podílu potenciálních 
rekreačních ploch, který uvádí zastoupení ploch využitelných k rekreaci na celkové vým e katastru 
obce, hodnotí souhrnn  rekreační potenciál správního obvodu. Kvantitu turistické infrastruktury vystihuje 

ukazatel turisticko-rekreační funkce Ětj. počet l žek v turistických a rekreačních za ízeních v p epočtu 
na obyvatele – tento ukazatel však z d vodu nedostupnosti dat o chatách nebyl aktualizováně.  
 

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 p írodní podmínky, 
-1 20,0 – 37,ř: většinou zemědělsky využívaná venkovská krajina v nížinách a pahorkatinách – pro 

cestovní ruch a rekreaci málo vhodné p írodní podmínky, 
0 38,0 – 56,9: venkovská krajina s průměrnými p írodními podmínkami pro cestovní ruch a rekreaci, 

1 57,0 – 74,ř: podhorská a vysočinná venkovská krajina s p íznivými p írodními podmínkami pro 
cestovní ruch a rekreaci, 

2 75,0 a více: povětšinou horské oblasti s velmi p íznivými p írodními podmínkami.  
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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)  
 

Tabulka č. 3.9.7: Hodnocení indikátoru potenciální rekreační plochy a turisticko-rekreační funkce obcí  

Obec 
Turistická 
atraktivita 

Hodnocení  
Turisticko-

rekreační 
funkce 

Hodnocení Podíl PRP 
(%) 

Hodnocení 

Dýšina 6 0 48,5 -2 50,5 0 

Chrást 10 1 52,4 -1 55,8 0 

Chválenice 4 -1 27,8 -2 25,8 -1 

Kyšice 5 0 38,0 -1 37,9 0 

Letkov 5 0 42,6 -1 42,5 0 

Lh ta 6 0 59,1 -1 59,1 1 

Losiná 7 0 35,3 0 35,4 -1 

Mokrouše 4 -1 45,4 -1 45,4 0 

Nezbav tice 3 -1 35,6 1 35,8 -1 

Nezv stice 5 0 30,9 0 34,7 -1 

Plze  58 2 34,1 -2 33,9 -1 

Starý Plze-

nec 
20 2 53,1 -1 

53,1 
0 

Šťáhlavy 15 2 68,6 1 68,6 1 

Št novický 
Borek 

4 -1 54,9 1 
55,1 

0 

Tymákov 6 0 40,1 -1 40,3 0 

Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR, 2006; Zdroj: Národní památkový ústav (http://monumnet.npu.cz, 
2016), vlastní výpočty; ČSÚ 2016 

 

Nejvyšší turistické atraktivity dosahují obce Plze , Starý Plzenec a Šťáhlavy. Naopak nejmén  atraktivní 
jsou obce Nezbav tice, Št novický Borek, Chválenice a Mokrouše. Celkov  se turistická atraktivita obcí 
SO ORP Plze  výrazn  nem ní. 
 

Turisticko-rekreační funkce je na území SO ORP Plze  velmi významná u Nezbav tic, Šťáhlav a Št no-

vického Borku. Tuto funkci lze dále za významnou pokládat u obcí Losiná a Nezv stice. V žádné obci 
není turisticko-rekreační funkce zcela dominantní, naopak u v tšiny obcí je malá nebo rozvojová Ě67 %). 

K nejv tším zm nám v podílu potenciálních rekreačních ploch došlo u obce Losiná Ěnár st o 0,7 procent-

ního bodu oproti roku Ň00řě, u sedmi dalších obcí se podíl PRP zm nil o jednu či dv  desetiny procentní-
ho bodu a u zbylých obcí se pak podíl PRP nezm nil. 
 

Na území SO ORP Plze  se nacházejí pouze t i kategorie potenciálních rekreačních ploch. Z tabulky je 

z ejmé, že nejv tší podíl potenciálních rekreačních ploch má na svém území obec Šťáhlavy, což je dáno 
p edevším vysokým podílem lesní p dy na území této obce Ě56 %ě, a dále obec Lh ta. Více než polovinu 
obcí v SO ORP Plze  ale tvo í venkovská krajina s pr m rnými p írodními podmínkami pro cestovní 
ruch a rekreaci a t etinu obcí tvo í v tšinou zem d lsky využívaná venkovská krajina v nížinách a pahor-

katinách, která poskytuje pro cestovní ruch a rekreaci málo vhodné p írodní podmínky.  
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Obrázek č. 3.9.1: Turistická atraktivita 

 
Zdroj: Národní památkový ústav (http://monumnet.npu.cz, 2016), vlastní výpočty, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Obrázek č. 3.9.2: Potenciáln -rekreační plochy  

 
Zdroj: ČSÚ 2011, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.9.3: Turisticko-rekreační funkce  

 
Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR, 2006, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Poznámka: jedná se o podíl turistických lůžek/počet obyvatel 
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3.9.5 SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

Vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 

(hl. m sto Plze ě.  
Nevyhovující kvalita ubytovacích a stravova-

cích za ízení ve venkovských obcích.  
Výhodná poloha oblasti v či EU, Praze a zá-
padočeským lázním.  

Nedostatečná dopravní obslužnost a služby na 
venkov . 

Pivo a pivovar Plze ský prazdroj – významná 
marketingová značka, zvyšuje atraktivitu re-

gionu. 

Horší stav n kterých p írodních, technických a 
kulturn -historických památek a atraktivit, vy-

cházející z dlouhodobé podinvestovanosti a nedo-

statečné údržby do r. 1řŘř. 
Vysoký počet nemovitých kulturních památek s 5 

Národními kulturními památkami ČR. 
Rozvoj cestovního ruchu není obecn  vnímán ja-

ko priorita. 

Bohatý kulturn -historický potenciál, významné 
kulturní festivaly Ěnap . Pilsner festě. 

Nedostatečné využívání potenciálu kulturní in-

frastruktury a oblasti kultury v bec v cestovním 
ruchu. 

P írodní prost edí vhodné pro cykloturistiku a 
vodáctví.  

Nedostatečné zázemí pro outdoorové rekreační 
sporty Ěnap . vybavenost vodáckých tábo išť, mi-

nimum cykloopraven na trasách, chyb jící cyk-

lostezky). 

Silné komplexn  vybavené centrum oblasti – 

Plze , schopné plnit funkci nadregionálního 
významu. 

 

P íznivé p írodní podmínky pro cestovní ruch a 
rekreaci v obcích Šťáhlavy a Lh ta. 

 

Kvalita ubytovacích za ízení v Plzni.  

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zlepšení služeb pro cestovní ruch v souvislosti 

s titulem m sta Plze  – Evropské hlavní m sto kul-

tury 2015. 

Nedostatek financí pro zabezpečení kulturních akcí 
spjatých s titulem Plze  – Evropské hlavní m sto 
kultury 2015. 

R st zájmu o rekreaci a trávení volného času 

v tuzemsku, zvyšující se zájem Čech  o lacin jší 
domácí turistiku.  

Nedostatečná p ipravenost regionálních rozvojo-

vých projekt  na čerpání zdroj  z fond  a progra-

m  EU pro rozvoj cestovního ruchu.  
Významný potenciál návšt vník  a turist  
z N mecka a r st p íjezdového cestovního ruchu do 
regionu st ední Evropy. 

Podcen ní významu cestovního ruchu a volnočaso-

vých aktivit jako p edm tu podnikání a významné-
ho zdroje tvorby pracovních míst.  

Disperze návšt vník  m sta Plzn  do venkovského 
zázemí. 

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

Blízkost a dobrá dostupnost Prahy jako hust  osídle-

ného a turisticky nejvýznamn jšího centra v ČR. 
Konflikt nevhodných rozvojových zám r  s požadav-

ky na udržitelný rozvoj a ochranu p írody a krajiny. 

Rostoucí nákupní cestovní ruch a počet tranzitních tu-

rist  a návšt vník .  
Pokračující centralita m sta Plzn  na poli cestovního 
ruchu a zaostávání okolních venkovských obcí. 

Výhodné podmínky pro možnost čerpání finančních 
prost edk  z národních a evropských dotačních titul . 

 

Zavád ní 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 ešení 
 

Kvantitativní a kvalitativní zm ny rekreace v SO ORP Plze  mezi lety 2012 - 2016 

 

Mezi roky Ň01Ň a Ň016 nedošlo k výrazným zm nám v intenzit  cestovního ruchu. Charakter p írodního 
prost edí se výrazn  nezm nil Ěo čemž sv dčí i ukazatel potenciál rekreačních plochě, nicmén  do obnovy 
stavebních památek bylo významn  investováno. Síť turistických a cyklistických tras se rovn ž nezm ni-

la. 

 

Co se týče rekreace a cestovního ruchu na Plze sku, v tomto sm ru hraje hlavní roli m sto Plze  – zde je 

nejvíce koncentrována turistická návšt vnost a nemovité i movité kulturní d dictví. V posledních dvou 
letech bylo ve m st  investováno mnoho investic na p ímou či nep ímou podporu cestovního ruchu. 
Mnoho projekt  bylo realizováno za účelem poskytnutí dostatečného zázemí pro konání kulturních akcí 
v rámci titulu Evropské hlavní m sto kultury Ň015 Ěje zde však hrozba nedostatku financí pro konání této 
kulturní akce, což by m lo negativní vliv na turismus v SO ORP Plze ě. Jako p íklad jmenujme projekty 
podpo ené z ROP Jihozápad: 
 

 Revitalizace objektu Františkánského kláštera v Plzni a z ízení muzea um ní plze ské diecéze 
ĚP íjemce: Biskupství plze ské, finanční podpora ň4,6 mil. Kčě, 

 Obnova vn jšího plášt  Sokolovny ĚP íjemce: T locvičná jednota Sokol Plze  1, finanční podpo-

ra Ň5,4 mil. Kčě, 
 Relax centrum Štruncovy sady ĚP íjemce: Statutární m sto Plze , finanční podpora 70,ň mil. Kčě, 
 Plze  - výtvarná, Plze  - evropské hlavní m sto kultury Ň015 ĚP íjemce: Statutární m sto Plze , 

finanční podpora 10,0 mil. Kčě, 
 Rekonstrukce a rozší ení atletického sportovišt  1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport ĚP í-

jemce: Statutární m sto Plze , finanční podpora ňň,1 mil. Kčě, 
 Rekonstrukce víceúčelových h išť ň1. ZŠ ĚP íjemce: Statutární m sto Plze , finanční podpora 

11,Ř mil. Kčě, 
 Pohledy do minulosti Plze ského kraje ĚP íjemce: Západočeské muzeum v Plzni, finanční podpo-

ra Ňř,6 mil. Kčě, 
 Obnova historické části obce Plze -Koterov za účelem zachování kulturního a historického d -

dictví a rozší ení cestovního ruchu ĚP íjemce: Statutární m sto Plze , finanční podpora Ň7,6 mil. 
Kčě, 

 Novostavba divadla v Plzni, Nové divadlo, Jízdecká ul. ĚP íjemce: Statutární m sto Plze , fi-
nanční podpora 1ř7,7 mil. Kčě. 

 

Zárove  však m sto Plze  slouží jako zdroj rekreant  pro své venkovské zázemí, z čehož t ží p edevším 
nejr zn jší stravovací za ízení, v omezené mí e pak za ízení ubytovací lokalizované ve venkovských 
obcích SO ORP Plze . ůby byla difúze rekreant  z krajského m sta podpo ena i nadále, je t eba podpo it 
výstavbu cyklostezek a rekonstrukci za ízení pro volnočasovou aktivitu v t chto obcích. Tyto problémy 
byly reflektovány také v dotazníkovém šet ení s p edstaviteli obcí, kte í zmi ovali následující problémy 
v oblasti turismu a rekreace: 

 

 Omezené možnosti využití volného času – sport: Dýšina, Chválenice, Starý Plzenec, Mokrouše 

 Omezené možnosti využití volného času – kultura: Dýšina, Nezbav tice, Šťáhlavy 

 

Co se týče investic do HUZ, zde bylo možné zpozorovat trend r stu počtu kvalitních HUZ jak ve m st  
Plzni, tak i ve venkovském zázemí Ěnap . obce Kyšice a Letkově. Na relativn  p íznivé p edpoklady pro 
cestovní ruch v podob  p ív tivé krajiny je i nadále nutné navázat rozvojem pot ebné infrastruktury slu-

žeb pro cestovní ruch. Místní ú ady by pak m ly místnímu obyvatelstvu vycházet vst íc v podob  již zvý-
šené propagace území, podpory rekonstrukce ubytovacích kapacit, výstavb  cyklostezek a jiné základní 
infrastruktury pro cestovní ruch. P i rozvíjení potenciálu cestovního ruchu je nutné využívat místní zdroje 
– tedy stav t na lokální identit  – lokální potraviny, významní rodáci, drahé kameny, kulturní akce apod. 
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Kapacity pro rozvoj turismu zde ješt  existují, proto není t eba se obávat p ekročení limit  ekologické 
udržitelnosti.  
 

Podn ty pro územní plánování v SO ORP Plze : 
 

 Budování nových cyklistických stezek, 
 Vymezení ploch pro nové sportovn -rekreační objekty a areály, pop . rozší ení a rekonstrukce 

stávajících, 
 Obnova a výsadba ve ejné zelen , 
 Vymezení vhodných ploch pro nové ubytovací a stravovací kapacity, 
 Koncepční ešení rozvoje rekreačních areál , chatových oblastí, apod., 
 Modernizace železniční trati 

 

 

3.9.7 Hlavní zm ny od aktualizace Ň012 
 

 P ibyly 4 nové nemovité památky na území m sta Plzn  Ěbývalé okresní hejtmanství, činžovní 
d m Hruškova ul., d m rodiny Hirschových, budova st ední pr myslové školy na Chodském ná-
m stíě 

 Nár st sportovn  turistické atraktivity v obcích Kyšice, Nezbav tice, Starý Plzenec a Šťáhlavy. 

 Od roku Ň014 došlo k mírnému nár stu podílu potenciálních rekreačních ploch na celkové rozlo-

ze. Nejv tší nár st zaznamenaly obce Nezv stice Ěň,Ř %ě, Chrást Ěň,Ň %ě a Dýšina ĚŇ %ě, naopak 
obec Chválenice zaznamenala pokles podílu potenciálních rekreačních ploch Ě-2 %). 

 Mírn  vzrostla kapacita ubytovacích za ízení ve všech obcích Chrást, Plze , Starý Plzenec, Šťáh-

lavy a Letkov 

 Mírný nár st turisticko-rekreačního zatížení a turisticko-rekreační funkce obcí Chrást, Plze , Sta-

rý Plzenec, Šťáhlavy a Letkov 

 V roce 2015 byla v obci Nezbav tice dokončena výstavba dalšího d tského h išt  a sportovišt  

 Obec Losiná plánuje v oblasti rekreace a cestovního ruchu následující aktivity: oprava st echy 
kulturního domu, vým na vchodových dve í, rekonstrukce rozvod  vody a odpad , po ízení no-

vého vybavení sálu kulturního domu, výstavba víceúčelového h išt  společn  s rekonstrukcí klu-

zišt  
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3.10 HOSPODÁ SKÉ PODMÍNKY 
 

3.10.1 Da ová výt žnost 
 

Da ové p íjmy rozpočt  obcí upravuje zákon č. Ň4ň/Ň000 Sb., o rozpočtovém určení výnos  n kterých 
daní územním samosprávním celk m a n kterým státním fond m, ve zn ní pozd jších p edpis . Rozho-

dující úlohu v da ových p íjmech obcí hrají da  z nemovitostí, da  z p idané hodnoty, dan  z p íjm  
právnických osob a dan  z p íjm  fyzických osob.  
V roce Ň015 dosáhly da ové p íjmy v SO ORP Plze  4 031 252,24 tis. Kč. Nejvyšší da ové p íjmy vyka-

zuje Plze  následovaná obcemi Starý Plzenec, Šťáhlavy, Dýšina a Chrást. Naopak nejnižší da ové p íjmy 
mají Mokrouše, Lh ta a Nezbav tice. 
 

Tabulka č. 3.10.1: Da ové p íjmy v roce 2015 (v tis. Kčě 

Obec 

Dan  z p íjm  
fyzických 

osob 

Dan  z p íjm  
právnických 

osob 

Dan  z p ida-

né hodnoty 

Dan  z nemo-

vitosti 

Da ové p í-
jmy celkem 

Dýšina 5 253,55 5 911,23 8 359,32 5 366,30 25 854,82 

Chrást 5 173,91 4 985,80 8 480,06 1 675,70 20 621,43 

Chválenice 1 639,28 1 712,82 3 074,77 554,10 7 514,84 

Kyšice 2 327,90 2 605,54 3 840,15 811,58 9 654,49 

Letkov 1 689,25 10 455,84 2 640,58 477,26 15 910,96 

Lh ta 393,09 830,56 743,63 148,20 2 251,38 

Losiná 2 991,65 3 029,93 5 150,41 1 351,95 13 566,12 

Mokrouše 544,46 495,57 933,80 133,61 2 231,81 

Nezbav tice 509,62 478,32 908,81 227,96 2 254,29 

Nezv stice 3 926,45 3 983,42 7 083,15 710,83 16 882,96 

Plze  883 740,09 979 430,72 1 568 314,88 137 640,73 3 805 190,60 

Starý Plzenec 12 725,98 18 642,65 22 829,97 3 186,85 63 369,28 

Šťáhlavy 6 771,98 6 663,89 11 367,51 3 449,83 30 542,94 

Št novický Borek 1 231,94 1 183,54 2 235,16 455,31 5 472,37 

Tymákov 2 208,08 2 305,40 4 225,13 630,55 9 933,96 

SO ORP Plze  931 127,23 1 042 715,21 1 650 187,32 156 820,77 4 031 252,24 

Zdroj: Ministerstvo financí, 2016 

 

 

3.10.2 Nezam stnanost 
 

Na základ  dohody s Českým statistickým ú adem Ministerstvo práce a sociálních v cí počínaje lednem 

Ň01ň p echází na nový ukazatel registrované nezam stnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných 
osob. Tento ukazatel vyjad uje podíl dosažitelných uchazeč  o zam stnání ve v ku 15 – 64 let ze všech 
obyvatel ve stejném v ku. Nahrazuje doposud zve ej ovanou míru registrované nezam stnanosti, která 
pom uje všechny dosažitelné uchazeče o zam stnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Nový uka-

zatel Podíl nezaměstnaných osob má kv li odlišné definici jinou úrove  a tudíž je s p vodním ukazatelem 
nesrovnatelný. 
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Podíl nezam stnaných osob 
 

V roce Ň015 byl podíl nezam stnaných osob ve správním obvod  pouze 4 %. Mezi dosažitelnými uchaze-

či o zam stnání v evidenci ú adu práce bylo Ň770 žen a Ň1řŇ muž . Nejvyšší podíl nezam stnaných osob 

v roce Ň015 vykazovaly Nezbav tice Ě7,4ň %ě. Následují obce Plze  Ě4,1Ň %ě, Dýšina Ěň,51 %ě a Tymá-
kov Ěň,45 %ě. P estože tyto obce pat í mezi ty s nejvyšším podílem nezam stnaných osob, dosahují velmi 
nízkých hodnot. Nejnižší nezam stnanost vykazují obce Mokrouše, Chrást a Nezv stice Ěpod Ň,5 %ě. 
Volná pracovní místa nabízely zejména Plze  a Šťáhlavy, u ostatních obcí byla nabídka nízká nebo žád-

ná.  
 

Tabulka č. 3.10.2: Základní ukazatele nezam stnanosti (k 31. 12. 2015) 

Obec 

Uchazeči o zam stnání v 
evidenci 

ú adu práce - dosažitelní 

Podíl nezam stnaných osob 

(%) 

Pracovní 
místa v evi-

denci 

ú adu práce celkem ženy celkem muži ženy 

Dýšina 42 20 3,51 3,57 3,45 24 

Chrást 29 18 2,37 1,75 3,03 10 

Chválenice 13 11 2,66 0,79 4,66 3 

Kyšice 20 15 3,20 1,58 4,87 - 

Letkov 11 8 2,54 1,39 3,69 2 

Lh ta 3 2 2,75 1,82 3,70 - 

Losiná 28 15 3,29 3,01 3,59 16 

Mokrouše 2 1 1,33 1,32 1,35 - 

Nezbav tice 11 8 7,43 3,66 12,12 - 

Nezv stice 23 16 2,49 1,51 3,47 7 

Plze  4 596 2 544 4,12 3,66 4,58 1 962 

Starý Plzenec 109 69 3,32 2,44 4,19 18 

Šťáhlavy 42 26 2,63 2,02 3,23 100 

Št novický Borek 12 5 3,38 3,89 2,86 4 

Tymákov 21 12 3,45 2,99 3,90 7 

SO ORP Plze  4 962 2 770 4,01 3,53 4,51 2 153 

Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016 
Pozn.: dosažitelní - Jedná se o uchazeče o zam stnání ve v ku 15-64, kte í mohou bezprost edn  nastoupit do za-

m stnání p i nabídce vhodného pracovního místa. 
Podíl nezam stnaných osob = podíl dosažitelných uchazeč  o zam stnání ve v ku 15-64 let k obyvatelstvu ve stej-

ném v ku Ěv %ě 
 

 

Mezi lety 2013 – Ň015 došlo ve správním obvod  k  poklesu nezam stnanosti z 8,2 % na 6,2 %. Klesající 
trend kopíruje více než polovina obcí. Ve všech t ech sledovaných letech se nezam stnanost správního 

obvodu pohybovala pod úrovní ČR i kraje. 
Z celkového počtu 5514 uchazeč  o zam stnání v evidenci ú adu práce bylo pouze Ň45 absolvent . 
Uchazeč  evidovaných déle než 1Ň m síc  bylo 1řŘř, což p edstavuje ň6,1 % ze všech uchazeč . Hodno-

ta tohoto ukazatele se v posledních t ech letech p íliš nezm nila, v roce Ň014 tvo ili dlouhodob  neza-

m stnaní ňŘ,ň % a v roce 2013 36,6 % z celkového počtu. 
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Tabulka č. 3.10.3: Podíl nezam stnaných osob a dlouhodob  nezam stnaní v letech Ň01ň–2015 

Obec 

Podíl nezam stnaných osob dosaži-

telných Ě%ě 
Počet uchazeč  v evidenci ú adu 

práce nad 1Ň m síc  

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Dýšina 3,77 4,35 3,51 7 13 9 

Chrást 3,27 2,78 2,37 14 10 5 

Chválenice 3,38 2,87 2,66 5 8 3 

Kyšice 4,29 3,68 3,20 5 6 7 

Letkov 4,05 5,08 2,54 5 8 2 

Lh ta 1,85 1,83 2,75 2 2 1 

Losiná 4,37 3,53 3,29 5 9 11 

Mokrouše 3,45 2,67 1,33 2 1 1 

Nezbav tice 6,25 8,11 7,43 6 4 2 

Nezv stice 3,57 2,38 2,49 8 8 5 

Plze  6,32 5,25 4,12 2 818 2 430 1 888 

Starý Plzenec 5,00 4,60 3,32 49 47 32 

Šťáhlavy 3,80 3,63 2,63 17 16 12 

Št novický Borek 6,47 4,79 3,38 3 4 3 

Tymákov 4,51 5,75 3,45 14 11 8 

SO ORP Plze  6,12 5,13 4,01 2 960 2 577 1 989 

Plze ský kraj 6,45 5,70 4,62       

Česká Republika 8,17 7,46 6,24       

Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016 

 

3.10.3 Podnikatelská struktura 
 

Na území SO ORP Plze  p sobí celkem 54 117 firem. Od roku Ň011 jich 4 461 ubylo. Z firem, jež uvá-
d jí počet svých zam stnanc , je 16 00ř firem bez zam stnanc , 4 10Ň firem zam stnává 1–5 osob, 566 

firem zam stnává 6-ř osob a dalších 5Ňň firem má 10–1ř zam stnanc . S rostoucím počtem zam stnanc  
počet firem rychle klesá. 
 

Tabulka č. 3.10.4: Počet firem podle počtu zam stnanc  Ěň1. 1Ň. Ň015ě 
Počet zam stnanc  Počet firem 

neuvedeno 32 279 

bez zam stnanc  16 009 

1 - 5 4 102 

6 - 9 566 

10 - 19 523 

20 - 24 118 

25 - 49 211 

50 - 99 147 

100 - 199 74 

200 - 249 20 

250 - 499 34 

500 - 999 17 

1000 - 1499 8 

1500 - 1999 3 

2000 - 2499 4 

2500 - 2999 1 

4000 - 4999 1 

Ekonomické subjekty celkem 54 117 

Zdroj: ČSÚ, 2016 
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Následující tabulka ukazuje celkový počet registrovaných subjekt  ve správním obvodu a u kolika z nich 

byla zjišt na aktivita. Podle CZ-NůCE je možné za adit nejv tší počet firem Ě1ň 1řŘě do oblasti velkoob-

chodu a maloobchodu, dále pak do profesních, v deckých a technických činností Ě7 0Ň4 firemě a pr mys-

lu Ě6 05řě. Firem, u nichž byla zjišt na aktivita, je však výrazn  mén . Z celkového počtu registrovaných 
subjekt  54 117 byla zjišt na aktivita jen u Ň7 ř11.  
 

Tabulka č. 3.10.5: Počet subjekt  podle NůCE Ěň1.1Ň.Ň01ňě 

P evažující činnost CZ-NACE 

Registr. subjekty 

celkem 
zjišt ná akti-

vita 

G   Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 13 198 5 616 

M   Profesní, v decké a technické činnosti 7 024 4 296 

B-E   Pr mysl celkem 6 059 3 495 

F   Stavebnictví 5 387 3 065 

S Ostatní činnosti 4 303 2 160 

L   Činnosti v oblasti nemovitostí 3 346 1 319 

I   Ubytování, stravování a pohostinství 2 737 1 369 

K   Pen žnictví a pojišťovnictví 2 051 869 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 551 753 

N ůdministrativní a podp rné činnosti 1 329 688 

H   Doprava a skladování 1 280 788 

ů   Zem d lství, lesnictví, rybá ství 1 142 663 

P Vzd lávání 986 628 

J   Informační a komunikační činnosti 955 618 

Q Zdravotní a sociální péče 848 701 

O Ve ejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 71 64 

T Činnosti domácností jako zam stnavatel  . . 

U Činnosti exteritoriálních organizací a orgán  . . 

X nezjišt no 1 850 819 

Celkem 54 117 27 911 

Zdroj: ČSÚ, 2016 
Pozn.: Tečka v tabulce značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý 

 

Ve srovnání roku Ň015 s rokem Ň010 došlo k nejv tšímu nár stu subjekt  v oblastech pen žnictví a pojiš-
ťovnictví Ě1ň5Řě, ostatní činnosti Ě56Ňě a kulturní, zábavní a rekreační činnosti Ě110ě. Naopak nejvíce 
ubylo subjekt  ve velkoobchod  a maloobchod , stavebnictví a pr myslu. 
 

Tabulka č. 3.10.6: Vývoj subjekt  podle NůCE ĚŇ010-2015) 

P evažující činnost CZ-NACE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rozdíl 
v letech 

2015 a 

2010 

G   Velkoobchod a maloobchod;  

opravy a údržba motorových vozidel 15 710 15 633 14 951 12 886 12 959 13 198 -2 512 

F   Stavebnictví 7 054 7 038 6 932 5 447 5 423 5 387 -1 667 

B-E   Pr mysl celkem 6 881 6 865 6 698 5 986 6 060 6 059 -822 

M   Profesní, v decké a technické činnosti 7 394 7 486 7 324 6 969 7 044 7 024 -370 

L   Činnosti v oblasti nemovitostí 3 642 3 689 3 661 3 291 3 292 3 346 -296 

H   Doprava a skladování 1 524 1 543 1 526 1 294 1 262 1 280 -244 

N ůdministrativní a podp rné činnosti 1 546 1 580 1 644 1 296 1 308 1 329 -217 

J   Informační a komunikační činnosti 1 158 1 116 1 036 945 926 955 -203 

ů   Zem d lství, lesnictví, rybá ství 1 272 1 357 1 395 1 048 1 090 1 142 -130 

O Ve ejná správa a obrana; povinné sociál-

ní zabezpečení 76 72 72 69 70 71 -5 
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P evažující činnost CZ-NACE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rozdíl 
v letech 

2015 a 

2010 

P Vzd lávání 921 954 966 952 969 986 65 

I   Ubytování, stravování a pohostinství 2 665 2 756 2 737 2 631 2 681 2 737 72 

Q Zdravotní a sociální péče 741 773 805 805 812 848 107 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 441 1 475 1 492 1 486 1 511 1 551 110 

S Ostatní činnosti 3 741 3 906 4 003 4 067 4 229 4 303 562 

K   Pen žnictví a pojišťovnictví 693 737 846 2 519 2 182 2 051 1 358 

T Činnosti domácností jako zam stnavatel  - - - - . .   

U Činnosti exteritoriálních organizací a 
orgán  

1 1 1 1 . .   

X nezjišt no 1 252 1 597 1 958 2 030 2 065 1 850 598 

Celkem 57 712 58 578 58 047 53 722 53 883 54 117 -3 595 

Zdroj: ČSÚ, 2016 
Pozn.: Tečka v tabulce značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý. Pomlčka na míst  čísla značí, že se jev 
nevyskytoval. 

 

 

3.10.4 Míra podnikatelské aktivity 
 

Míra podnikatelské aktivity vyjad uje počet podnikatel  – fyzických osob p ipadajících na 1000 obyvatel. 

Čím je míra podnikatelské aktivity v obci vyšší, tím lze obec považovat za hospodá sky siln jší.  
Od roku Ň00ř má míra podnikatelské aktivity rostoucí trend, pouze v roce Ň01ň mírn  klesla. Oproti roku 
Ň01ň se počet fyzických osob zvýšil z 38 560 na 40 071. Nyní p ipadá Ň1ň podnikatel  na 1000 osob. 
Nejvyšší míru podnikatelské aktivity vykazují obce Lh ta ĚŇ50ě, Letkov a Starý Plzenec Ěshodn  ŇŇŘ,ňě, 
Chrást ĚŇŇň,1ě a Mokrouše ĚŇ1ř,4ě. Obcemi s nejnižší mírou podnikatelské aktivity jsou Nezv stice 
Ě177,Řě, Tymákov Ě1ŘŘ,řě, Dýšina Ě1Řř,6ě a Nezbav tice Ě1ř1,4ě. 
 

Tabulka č. 3.10.7: Míra podnikatelské aktivity Ěúdaje k ň1. 1Ň.ě 

Obec 
Celkem fyzických 

osob 2015 

Míra podnikatelské aktivity 

2009 2011 2013 2015 

Dýšina 346 178,7 172,1 175,5 189,6 

Chrást 417 207,1 220,4 218,2 223,1 

Chválenice 142 166,7 178,8 189,0 204,3 

Kyšice 200 221,9 204,1 210,9 211,0 

Letkov 150 220,8 203,9 229,2 228,3 

Lh ta 43 185,2 196,4 235,6 250,0 

Losiná 275 194,8 186,1 206,3 213,5 

Mokrouše 52 235,6 222,2 210,5 219,4 

Nezbav tice 40 180,2 185,9 170,6 191,4 

Nezv stice 258 173,4 175,4 176,3 177,8 

Plze  36 224 202,7 211,2 207,7 213,3 

Starý Plzenec 1 131 218,8 221,0 220,2 228,3 

Šťáhlavy 505 194,0 195,8 192,6 200,2 

Št novický Borek 108 175,4 176,0 194,8 196,4 

Tymákov 180 194,2 187,9 184,8 188,9 

SO ORP Plze  40 071 202,5 210,1 207,2 212,9 

Zdroj: ČSÚ, 2016 ČSÚ 
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3.10.5 Indikátory 
 

Hodnocení indikátoru daňová výtěžnost na obyvatele: 
-2 méně než ř tis. Kč 

-1 9,0 – ř,řř tis. Kč 

0 10,0 – 10,řř tis. Kč 

1 11,0 –11,řř tis. Kč 

2 12 tis. Kč a více 

 

Hodnocení indikátoru podíl nezaměstnaných osob: 
-2 10 % a více 

-1 8,0 – 9,99 % 

0 7,0 – 7,99 % 

1 6,0 – 6,99 % 

2 méně než 6,0 % 

 

Hodnocení indikátoru míra podnikatelské aktivity: 

-2 méně než 140,0 

-1 140,0 – 159,9 

0 160,0 – 179,9 

1 180,0 – 199,9 

2 200 a více 

 

Tabulka č. 3.10.8: Hodnocení indikátor  Ědata k ň1.1Ň.Ň015ě 

Název obce 

Da ová výt žnost 
na 1 obyvatele  

Ětis. Kčě 
HI 

Podíl nezam st-

naných osob Ě%ě HI 
Míra podnika-

telské aktivity 
HI 

Dýšina 14,17 2 3,51 2 189,6 1 

Chrást 11,03 1 2,37 2 223,1 2 

Chválenice 10,81 0 2,66 2 204,3 2 

Kyšice 10,18 0 3,20 2 211,0 2 

Letkov 24,22 2 2,54 2 228,3 2 

Lh ta 13,09 2 2,75 2 250,0 2 

Losiná 10,53 0 3,29 2 213,5 2 

Mokrouše 9,42 -1 1,33 2 219,4 2 

Nezbav tice 10,79 0 7,43 0 191,4 1 

Nezv stice 11,64 1 2,49 2 177,8 0 

Plze  22,40 2 4,12 2 213,3 2 

Starý Plzenec 12,79 2 3,32 2 228,3 2 

Šťáhlavy 12,11 2 2,63 2 200,2 2 

Št novický Borek 9,95 -1 3,38 2 196,4 1 

Tymákov 10,42 0 3,45 2 188,9 1 

SO ORP Plze  21,42 2 4,01 2 212,9 2 

Zdroj: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ČSÚ, 2016 
Pozn.: HI – hodnocení indikátoru 

 

 



EKOTOXA s.r.o.                             ÚAP a Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2016 – 4. aktualizace 

 

151 

 

Obrázek č. 3.10.1: Indikátor da ová výt žnost na obyvatele v roce 2015  

 
Zdroj: Ministerstvo financí, EKOTOXA s.r.o., 2016 

 

Obrázek č. 3.10.2: Indikátor podíl nezam stnaných osob v roce 2015  

 
Zdroj: ČSÚ, Ministerstvo práce a sociálních věcí, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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Obrázek č. 3.10.3: Indikátor míra podnikatelské aktivity v roce 2015  

 
Zdroj: ČSÚ, EKOTOXA s.r.o., 2016 
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3.10.6 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY SLůBÉ STRÁNKY 

Vysoká da ová výt žnost správního obvodu 
Ězejména v obcích Letkov, Plze , Dýšina, Lh ta, 
Starý Plzenec a Šťáhlavyě. 

Nízká da ová výt žnost v obcích Mokrouše a Št -
novický Borek. 

Velmi nízký podíl nezam stnaných osob Ěpod 
pr m rem ČR i krajeě, který má navíc klesající 
tendenci. 

Nízká nabídka pracovních míst v menších obcích. 
Závislost na pracovní nabídce zejména Plzn . 

Turistická atraktivita Plzn  a okolí. Vysoký podíl dlouhodob  nezam stnaných osob. 
Plze  p edstavuje silné pr myslové, obchodní a 

kulturní centrum. 
Klesající trend počtu ekonomických subjekt . 

Existence pr myslové zóny Borská pole v Plzni. Existence brownfields ĚPlze , Dýšina, Losiná, 
Lh ta a Nezv sticeě. 

Velmi vysoká míra podnikatelské aktivity Ěnejvyšší 
v obcích Lh ta, Letkov, Starý Plzenec, Chrást, 
Mokrouše, Losiná, Plze  a Kyšiceě. 

Starý Plzenec – nevhodn  lokalizované výrobní 
plochy. 

P ÍLEŽITOSTI HROZBY 

Technická p ipravenost pozemk  a nabídka prosto-

r  k podnikání. 
Nevýhodné podmínky pro podnikání Ěvyhlášky, 
špatné komunikace, drahý nájem prostor ,…ě 

Zkvalitn ní dopravní dostupnosti - rekonstrukce a 

modernizace dopravní sít . 
Nedostatečný rozpočet obcí. 

Využití kulturn  historického a p írodního potenci-

álu pro rozvoj cestovního ruchu. 
Starý Plzenec – rozvoj výrobních aktivit v prostoru 

východn  od m sta. 
Získávání dotačních prost edk .  

Využití brownfields.  

 

 

3.10.7 Problémy k ešení 
 

- P ipravit vhodné, dostupné a zainvestované pozemky i objekty Ěbudovy, kancelá eě pro rozvoj 
podnikání. 

- Rozvoj znalostí čerpání dotací a jejich maximální využívání. 
- Rekonstrukce komunikací, jež usnadní podnikání. 
- Zlepšení dopravní dostupnosti umožní snadn jší dojížďku do zam stnání a p íliv nové pracovní 

síly. 
- Zvyšovat kvalifikaci obyvatel pro uplatn ní na trhu práce, spolupráce podnikatelského sektoru se 

školami. 
- P ilákat kvalifikovanou pracovní sílu z okolních region  nabídkou vhodných ploch pro bydlení, 

dostatečnou ve ejnou vybaveností a službami. 
- Podpo it rozvoj cestovního ruchu - p íprava nových Ěpop . údržba stávajícíchě turistických stezek 

a cyklostezek včetn  naučných stezek a vyhlídek na atraktivních místech regionu. 
- Starý Plzenec – lokalizace výrobních ploch 

- Nové využití brownfields. 
o Dýšina – ůrmaturka Dýšina, pr myslová zóna na jižní stran  obce Ěv současné dob  p e-

vážn  užívána společností I.P.P.E.) 

o Losiná – objekt bývalého kravína ZD 

o Lh ta – část areálu bývalého ZD 

o Plze  – výrobní areál Mlékárna Plze  

o Nezv stice – nevyužívané objekty a prostor bývalého JZD 



EKOTOXA s.r.o.                             ÚAP a Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2016 – 4. aktualizace 

 

154 

 

 

3.10.8 Hlavní zm ny od aktualizace Ň01Ň 
 

 Oproti roku Ň01Ň jsou u da ových p íjm  za azena i dílčí data o dani z p íjm  fyzických osob, 
dani z p íjm  právnických osob, dani z p idané hodnoty a dani z nemovitostí. 

 Počínaje lednem Ň01ň se p echází na nový ukazatel Podíl nezam stnaných osob, který je 
s p vodním ukazatelem Pr m rná roční míra nezam stnanosti nesrovnatelný. Byla vypušt na ta-

bulka o počtu uchazeč  na 1 volné pracovní místo, ale uvádíme jiné ukazatele nezam stnanosti 
jako počet pracovních míst v evidenci ú adu práce v roce Ň015, podíl nezam stnaných osob 
v letech 2013-2015 a v roce 2015 i dle pohlaví, počet uchazeč  o zam stnání a počet dlouhodob  
nezam stnaných. 

 Zárove  se zm nilo zve ej ované člen ní subjekt  podle p evažující činnosti CZ-NACE. Aby by-

lo možné porovnat vývoj v posledním období, je nov  za azena také časová ada v letech 2010-

2015. 

 V kapitole indikátory byla upravena škála pro da ovou výt žnost, aby lépe odrážela pr m rné 
hodnoty pro ČR. 

 V roce Ň015 dosáhly da ové p íjmy v SO ORP Plze  4 0ň1 Ň5Ň,Ň4 tis. Kč., v p epočtu na jedno-

ho obyvatele pak Ň1,4Ň tis. Kč. 
 Mezi lety 2013 – Ň015 došlo ve správním obvod  k  poklesu nezam stnanosti z 8,2 % na 6,2 %. 

Klesající trend kopíruje více než polovina obcí. Ve všech t ech sledovaných letech se nezam st-

nanost správního obvodu pohybovala pod úrovní ČR i kraje. 
 Na území p sobí celkem 54 117 firem. Od roku Ň011 jich ubylo 4 461. B hem posledních p ti let 

došlo k nejv tšímu nár stu subjekt  v oblasti pen žnictví a pojišťovnictví Ě1ň5Řě. 
 Počet fyzických osob se oproti roku Ň01ň zvýšil z ňŘ 560 na 40 071. Nyní p ipadá Ň1ň podnikate-

l  na 1000 osob. 
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4 VYHODNOCENÍ ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

4.1 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI PILÍ   
 

Podstatou udržitelného rozvoje je napln ní t í základních cíl : 
 

1. Sociální rozvoj, který respektuje pot eby občan ; 
2. Účinná ochrana životního prost edí a šetrné využívání p írodních zdroj ;  

3. Udržení vysoké a stabilní úrovn  ekonomického r stu a zam stnanosti. 
 

ůuto i rozboru udržitelného rozvoje území pro vlastní vyhodnocení kvality území použili metody stano-

vení indikátor , které indikují stav/vývoj daných skutečností v jednotlivých oblastech Ěv rámci zákonem 
stanovených tématě. Tyto indikátory sice nemohou a ani se nesnaží popsat reálný stav/vývoj území 
v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání „vrcholu ledovce“, vybrání t ch hlavních oblastí, které cha-

rakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilí ích udržitelného rozvoje území Ědle doporučené metodiky MMR 
z 05/2010 – klíčové faktoryě. Následující tabulka ukazuje, jak byla témata Ěresp. indikátory daných tématě 
rozd lena do jednotlivých pilí  za účelem vyhodnocení jejich vyváženosti. Témata, která není možné 
jednoznačn  za adit do jednoho pilí e, jsou zahrnuta ve více pilí ích. 
 

Tabulka č. 4.1.1: Za azení témat do pilí  za účelem vyhodnocení vyváženosti pilí  

Environmentální pilí  Ekonomický pilí  Sociodemografický pilí  

 horninové prost edí a geologie 

 vodní režim 

 hygiena životního prost edí 
 ochrana p írody a krajiny 

 ZPF a PUPFL 

 hospodá ské podmínky 

 ve ejná dopravní a tech-

nická infrastruktura 

 bydlení 
 rekreace 

 ve ejná dopravní a technic-

ká infrastruktura 

 sociodemografické podmín-

ky 

 bydlení 
 rekreace 

Zdroj: Metodika MMR, 2010 

 

Pro vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilí  bylo využito 5-bodového systému, kdy každý indikátor 

pro dané území obce obdržel buď záporný bod (–2 nebo –1ě Ěhodnocený jev/proces je negativníě, 0 bod  
Ěneutrálníě nebo kladný bod Ě1 nebo Ňě Ěpozitivníě. Sečtením všech bod  za všechny indikátory daného 
pilí e v hodnocené oblasti byl získán součet, jenž však ješt  nereprezentuje sílu a stav daného pilí e, ne-

boť v každém pilí i je v principu možno pro vyhodnocení použít r zného počtu indikátor . 
 

ůby bylo možné správn  posoudit vyváženost pilí , bylo nutné nejprve eliminovat rozdíly v počtu pou-

žitých indikátor  v jednotlivých pilí ích, a to pomocí p epočtového koeficientu. Každému pilí i byla nej-

prve určena hodnota 100 bod , které byly použity jako základní hodnota pro výpočet daného koeficientu. 
Poté byl stanoven maximální počet bod , který m že daný pilí  získat. P epočtový koeficient pro každý 
pilí  byl následn  vytvo en vyd lením 100 bod , stanovených jako základní hodnota pro výpočet koefi-
cientu, maximálním počtem bod , které m že daný pilí  získat. Tímto p ístupem se auto i p iklonili 
k takovému hodnocení, kdy váhy všech indikátor  v rámci jednotlivých pilí  jsou shodné. ů váha všech 
indikátor  jednoho pilí e je r zná od vah indikátor  ostatních pilí , pokud má daný pilí  jiný celkový 
počet indikátor . ůuto i tímto zp sobem neup ednostnili žádný pilí  jako d ležit jší než další dva pilí e 
udržitelného rozvoje. 
 

Vynásobením p epočtového koeficientu a součtu bod  dosažených v jednotlivých pilí ích vznikla bodová 
hodnota, kterou již bylo možné použít pro posouzení vyváženosti pilí  v jednotlivých obcích. Na základ  
kladného nebo záporného znaménka u této bodové hodnoty byly obce za azeny do jedné z osmi skupin 

Ěviz následující tabulkaě. U neutrálního hodnocení pilí e Ě0 bod ě byla obec ohodnocena subjektivn . 
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Tabulka č. 4.1.2: Za azení obce do skupiny na základ  pozitivního nebo negativního hodnocení pilí  

Za azení obce 
do skupiny 

Environmentální pilí  Ekonomický pilí  Sociodemografický pilí  

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 pilí e udržitelného rozvoje a dále se rozlišily jednotlivé obce podle cel-

kového bodového zisku za všechny t i pilí e od nejh e hodnoceného území s nejv tšími problémy a ne-

dostatky po území nejlépe hodnocené. 
 

Ve všech pilí ích se poda ilo nashromáždit dostatečný počet dat, z nich zpracovat a vyhodnotit pat ičný 
požadovaný počet indikátor , jejichž váha se projevila ve vyhodnocení území jednotlivých obcí. 
 

Vlastní vyváženost jednotlivých pilí  m že být dána vyrovnaným počtem získaných bod  v jednotlivých 
pilí ích Ějako lepší jsou brána hodnocení v kladných číslechě. 
 

 

Tabulka č. 4.1.3: P ehled získaných bod  v jednotlivých obcích a SO ORP Plze   

Obec 
Počet dosažených bod  P epočtená bodová hodnota 

Celkem 
Za azení 

obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Dýšina -4 6 4 -28,6 30,0 20,0 21,4 2 c 

Chrást -3 6 1 -21,4 30,0 5,0 13,6 2 c 

Chválenice -2 4 3 -14,3 20,0 15,0 20,7 2 c 

Kyšice -3 5 5 -21,4 25,0 25,0 28,6 2 c 

Letkov 1 10 10 7,1 50,0 50,0 107,1 1 

Lh ta 5 11 6 35,7 55,0 30,0 120,7 1 

Losiná 0 11 10 0,0 55,0 50,0 105,0 2 c 

Mokrouše 2 8 8 14,3 40,0 40,0 94,3 1 

Nezbav tice 4 3 1 28,6 15,0 5,0 48,6 1 

Nezv stice 1 7 3 7,1 35,0 15,0 57,1 1 

Plze  -9 8 2 -64,3 40,0 10,0 -14,3 2 c 

Starý Plzenec -1 13 10 -7,1 65,0 50,0 107,9 2 c 

Šťáhlavy 5 15 11 35,7 75,0 55,0 165,7 1 

Št novický Borek 5 7 8 35,7 35,0 40,0 110,7 1 

Tymákov 4 9 9 28,6 45,0 45,0 118,6 1 

P epočtový koeficient 7,1 5,0 5,0           

SO ORP Plze        35,7 615,0 455,0     
Pozn.: ENV = environmentální pilí , EKO = ekonomický pilí , SOC = sociodemografický pilí  

 

Za každý pilí  mohla každá obec získat body v rozmezí -100 až +100, v součtu všech t í pilí  tedy 
v rozmezí od -ň00 až +ň00 bod .  
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4.1.1 Vyhodnocení environmentálního pilí e 
 

V environmentálním pilí i získaly obce bodové ohodnocení v rozp tí od -64,ň po ň5,7 bod . 
Z posuzovaných 15 obcí dosáhlo Ř obcí kladného hodnocení, 1 obec je hodnocena neutráln  a 6 obcí zís-

kalo záporné hodnocení. Neutrální hodnocení získala Losiná. ůby ji bylo možné za adit do skupiny dle 
MMR, využili jsme pomocný indikátor „výskyt chrán ných území“. Jelikož se v obci žádné chrán né 
území nevyskytuje, p iklonili jsme se k negativnímu výslednému hodnocení. 
Nejlepšího výsledku dosáhly obce Št novický Borek, Šťáhlavy a Lh ta Ěň5,7 bod ě. Za nimi následují 
Tymákov a Nezbav tice s ŇŘ,6 body. Na poslední místo se s výrazným záporným hodnocením za adila 
Plze  s -64,ň body. Další p íčky s již mnohem lepším výsledkem obsadily Dýšina Ě-ŇŘ,6ě, Chrást a Kyši-

ce Ěshodn  -Ň1,4ě a Chválenice Ě-14,3). 

Celkové hodnocení environmentálního pilí e nejvíce snižuje nízký koeficient ekologické stability a zm na 
vým ry zem d lské p dy. Krajina ř obcí je považována za málo stabilní nebo nestabilní Ěve které jsou 
porušeny p írodní strukturyě a v žádné obci není KES v tší než ň - území stabilní nebo relativn  p írodní. 
V šesti obcích ubylo mezi lety Ň006 a Ň016 více než Ň % zem d lské p dy. V celkovém součtu za všech-

ny obce správního obvodu získaly záporné body ješt  indikátory plocha sklonité orné p dy Ě-3) a lesna-

tost (-2). V šesti obcích je velké množství nadm rn  sklonitých pozemk  s ornou p dou Ěnad 10 haě, 
v Plzni dokonce zabírají 1ňň ha. Tyto pozemky m žou p edstavovat značné riziko vzniku lokálních po-

vodní. Pokud je však dodržen vhodný zp sob obd lávání, p stování správných kultur a realizace protipo-

vod ových a protierozních opat ení, m že se riziko značn  snížit. V obcích Chválenice, Mokrouše a Ne-

zv stice nedosahuje lesnatost ani 10 %. Ostatní indikátory obdržely v celkovém součtu kladné body.  
Na druhou stranu je nejlépe hodnocena kvalita ovzduší, v 10-ti obcích nejsou p ekročeny imisní limity 
pro ochranu zdraví obyvatel. Zárove  je ve správním obvodu nižší procento zaplavené plochy p i Q100, 

jež zasahuje do zastav ného území. Žádná obec nebyla v tomto indikátoru hodnocena negativn . Taky 
podíl poddolovaných a sesuvných území je ve správním obvod  malý. V 10 obcích se v zastav ném úze-

mí nevyskytují žádná sesuvná ani poddolovaná území. Pouze v obcích Dýšina, Kyšice a Plze  se 
v zastav ném/zastavitelném území nacházejí sesuvná nebo poddolovaná nebo sesuvná území p edstavují-
cí potenciální riziko pro obec.  
 

Oproti hodnocení v roce Ň01Ň došlo k výrazným zm nám u indikátor :  
 kvalita ovzduší - zlepšení o 1Ň bod  

 zm na vým ry zem d lské p dy - zhoršení o 11 body 

Ostatní indikátory jsou velmi statické a v čase se p íliš nem ní. 
 

Tabulka č. 4.1.4: P ehled hodnocení indikátor  environmentálního pilí e  

Téma Indikátor 

Počet obcí s bodovým hodnocením 
Celkový počet 

bod  

-2 -1 0 1 2 
RURÚ 
2016 

RURÚ 
2012 

1 Podíl poddolovaných a sesuvných území 3 2 0 4 6 8 8 

2 
Plocha sklonité orné p dy 1 5 5 4 0 -3 -4 

Záplavové území Q100 0 0 7 7 1 9 6 

3 Kvalita ovzduší Ň010-2014 2 3 0 0 10 13 1 

4 Koeficient ekologické stability 1 8 6 0 0 -10 -10 

5 

Zm na vým ry zem d lské p dy mezi 
lety 2006 a 2016 

6 2 4 2 1 -10 1 

Lesnatost 3 3 4 3 2 -2 -2 
Pozn.: *Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilí e nejsou tyto hodnoty p epočteny pomocí „p epočtového koefi-

cientu“, jelikož váhy všech indikátor  v rámci jednoho pilí e jsou si rovny. P epočtené bodové hodnoty jsou použity 
až v rámci porovnání jednotlivých pilí  mezi sebou. 
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Obrázek č. 4.1.1: Vyhodnocení vyváženosti pilí  udržitelného rozvoje – environmentální pilí  

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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4.1.2 Vyhodnocení ekonomického pilí e 
 

Vlastní rozp tí bodových hodnocení ekonomického pilí e se pohybuje v rozmezí hodnot od 15 po 75 bo-

d . Všechny obce tedy byly hodnoceny kladn .  
Nejlepšího výsledku dosáhly Šťáhlavy Ě75 bod ě, Starý Plzenec Ě65ě, Losiná a Lh ta Ěshodn  55 bod ě. 
Na posledním míst  se umístily Nezbav tice Ě15 bod ě, Chválenice ĚŇ0ě, Kyšice ĚŇ5ě, Dýšina a Chrást 
Ěshodn  ň0 bod ě. 
Celkové hodnocení ekonomického pilí e negativn  ovlivnilo turisticko-rekreační zatížení a nízký podíl 
potenciáln  rekreačních ploch. Vypovídá to o horších podmínkách pro cestovní ruch – jak z hlediska kra-

jinného rázu, tak z hlediska ubytovacích kapacit. 
Nejv tším bodových ziskem p isp ly indikátory podíl nezam stnaných osob ĚŇŘ bod ě, zm na počtu 
TOB v letech 2001–Ň011 ĚŇ7 bod ě, míra podnikatelské aktivity ĚŇ4 bod ě a technická infrastruktura ĚŇ0 
bod ě. Ve 14 obcích je podíl nezam stnaných osob menší než 6 %, pouze v obci Nezbav tice dosahuje 

7,4 %. V 10 obcích p ipadá více než Ň00 podnikatel  – fyzických osob na 1000 obyvatel a v žádné obci 
není míra podnikatelské aktivity nižší než 170. Zárove  dochází ve všech obcích k nár stu počtu trvale 
obydlených byt . Správní obvod je charakteristický dobrou technickou vybaveností, v 10 obcích se na-

chází vodovod, plyn, kanalizace i ČOV. 
 

Ve srovnání s rokem Ň01Ň se hodnocení ekonomického pilí e výrazn  zlepšilo. V tší zm ny zaznamenaly 

indikátory: 
 dokončené byty/1000 obyvatel/rok Ěv letech Ň011-2015) – zhoršení o 7 bod  

 da ová výt žnost – zlepšení o Ň1 bod  ĚZde je pot eba upozornit na zm nu škály, která byla 
zp ísn na. P i zachování p vodní škály by bylo zlepšení výrazn  v tší.ě 

 podíl nezam stnaných osob – zlepšení o 14 bod  

 míra podnikatelské aktivity – zlepšení o 7 bod  

 

 

Tabulka č. 4.1.5: P ehled hodnocení indikátor  ekonomického pilí e  

Téma Indikátor 

Počet obcí s bodovým hodnoce-

ním 

Celkový počet 
bod  

-2 -1 0 1 2 
RURÚ 
2016 

RURÚ 
2012 

6 
Hodnocení dopravní obslužnosti 0 3 3 6 3 9 7 

Technická infrastruktura 0 2 1 2 10 20 21 

8 
Zm na počtu TOB 0 0 1 1 13 27 27 

Dokonč. byty/1000 obyv./rok 2 1 2 2 8 13 20 

9 

Turistická atraktivita 0 4 7 1 3 3 1 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 0 5 8 2 0 -3 -3 

Turisticko-rekreační funkce 3 7 2 3 0 -10 -10 

10 

Da ová výt žnost na 1 obyv. 0 2 5 2 6 12 -9 

Podíl nezam stnaných osob 0 0 1 0 14 28 14 

Míra podnikatelské aktivity 0 0 1 4 10 24 17 
Pozn.: *Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilí e nejsou tyto hodnoty p epočteny pomocí „p epočtového koefi-

cientu“, jelikož váhy všech indikátor  v rámci jednoho pilí e jsou si rovny. P epočtené bodové hodnoty jsou použity 
až v rámci porovnání jednotlivých pilí  mezi sebou. 
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Obrázek č. 4.1.2: Vyhodnocení vyváženosti pilí  udržitelného rozvoje – ekonomický pilí  

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 

Poznámka: Všechny obce byly hodnoceny kladn  
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4.1.3 Vyhodnocení sociodemografického pilí e 
 

Jelikož se dle požadavku MMR za azují témata 6, Ř a ř do ekonomického pilí e Ěnavíc zahrnuje téma 10ě 
i sociodemografického pilí e Ěnavíc zahrnuje téma 7ě za účelem vyhodnocení vyváženosti pilí , je i hod-

nocení t chto pilí  velmi obdobné. 
Vlastní rozp tí bodových hodnocení sociodemografického pilí e se pohybuje v rozmezí hodnot od 5 po 
55 bod . Všechny obce získaly kladné hodnocení. 
Nejlepšího výsledku dosáhly Šťáhlavy Ě55 bod ě, Starý Plzenec, Losiná, Letkov Ěshodn  50 bod ě a Ty-

mákov Ě45ě. Nejslabšími obcemi v sociodemografickém pilí i jsou Chrást a Nezbav tice Ěshodn  5 bod ě, 
Plze  Ě10ě, Chválenice a Nezv stice Ěshodn  15 bod ě.  
Stejn  jako v ekonomickém pilí i, tak i v sociodemografickém pilí i výrazn  zvýšily kladný bodový vý-
sledek zejména: zm na počtu TOB, vybavenost technickou infrastrukturou a navíc zm na počtu obyvatel 
mezi lety 2005 a 2015. V žádné obci nedošlo v tomto období k úbytku počtu obyvatel a v 11 z 15 obcí 
p evyšoval p ír stek 10 %. 
Nejh e hodnocenou oblastí sociodemografického pilí e je rekreace. Ve správním obvodu je také vysoký 
index stá í, který navíc roste. V Ř obcích je p edproduktivní složka obyvatelstva menší než obyvatelé 
starší 64 let. Vzd lanostní struktura obyvatel je zde p íznivá. Pouze ve t ech obcích je podíl vysokoškolá-
k  menší než 10 % - Chválenice, Nezbav tice a Št novický Borek. 
 

Ve srovnání s rokem Ň01Ň se hodnocení sociodemografického pilí e mírn  zhoršilo. V tší zm ny zazna-

menal pouze indikátor: dokončené byty/1000 obyvatel/rok Ěv letech 2011-2015) – zhoršení o 7 bod . U 
ostatních indikátor  prob hla zm na pouze o 1-2 body. 

 

 

Tabulka č. 4.1.6: P ehled hodnocení indikátor  sociodemografického pilí e  

Té
m

a 

Indikátor 

Počet obcí s bodovým hodnocením 
Celkový počet 

bod  

-2 -1 0 1 2 
RURÚ 
2016 

RURÚ 
2012 

6 
Hodnocení dopravní obslužnosti 0 3 3 6 3 9 7 

Technická infrastruktura 0 2 1 2 10 20 21 

7 

Zm na počtu obyvatel 0 0 2 2 11 24 26 

Podíl obyvatel s VŠ vzd láním Ň011 1 2 5 4 3 6 5 

Index stá í Ň015 1 6 1 4 3 2 4 

8 
Zm na počtu TOB 0 0 1 1 13 27 27 

Dokonč. byty/1000 obyv./rok 2 1 2 2 8 13 20 

9 

Turistická atraktivita 0 4 7 1 3 3 1 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 0 5 8 2 0 -3 -3 

Turisticko-rekreační funkce 3 7 2 3 0 -10 -10 

Pozn.: *Pro účely vyhodnocení pouze jednoho pilí e nejsou tyto hodnoty p epočteny pomocí „p epočtového koefi-

cientu“, jelikož váhy všech indikátor  v rámci jednoho pilí e jsou si rovny. P epočtené bodové hodnoty jsou použity 
až v rámci porovnání jednotlivých pilí  mezi sebou. 
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Obrázek č. 4.1.3: Vyhodnocení vyváženosti pilí  udržitelného rozvoje – sociodemografický pilí  

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 

Poznámka: Všechny obce byly hodnoceny kladn  
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4.1.4 Celkové hodnocení obcí 
 

Sečtením dosažených p epočtených bod  v jednotlivých pilí ích Ěviz tabulka nížeě lze vyhodnotit celkové 
umíst ní jednotlivých obcí v rámci SO ORP Plze . Každá obec mohla získat bodové ohodnocení 
v rozmezí od -ň00 až po +ň00 bod . Pouze Plze  získala v celkovém součtu záporné body Ě-14,ňě, všech-

ny ostatní obce jsou hodnoceny kladnými body v rozmezí 1ň,6 až 165,7.   
Nejvyššího hodnocení 165,7 bod  dosáhly Šťáhlavy, které s výrazným náskokem p edstihly druhou nej-

lépe hodnocenou obec Lh tu se 1Ň0,7 body. Další p íčky obsadily Tymákov Ě11Ř,6ě, Št novický Borek 
Ě110,7ě, Starý Plzenec Ě107,řě, Letkov Ě107,1ě a Losiná Ě105ě. Žádná další obec nep ekročila hranici 100 
bod . Nejslabšími obcemi ve správním obvodu jsou Plze  Ě-14,ň bod ě, Chrást Ě1ň,6ě, Chválenice ĚŇ0,7ě 
a Dýšina ĚŇ1,4ě. 
Ř obcí je ve všech t ech pilí ích hodnoceno pozitivn  Ěza azení obce do skupiny 1ě. Zbývajících 7 obcí má 
kladné hodnocení ve dvou pilí ích Ěskupina Ňě. Žádná obec není ve dvou nebo ve všech pilí ích hodnoce-

na negativn  (skupina 3 a 4). Z tabulkového p ehledu s bodovým ziskem obcí je rovn ž patrné, že p esto-

že jsou n které obce za azeny do lepší skupiny Ěna základ  metodiky MMRě, dle celkového počtu bod  
jsou umíst ny na horším míst . 
 

 

Tabulka č. 4.1.7: P ehled získaných bod  v jednotlivých obcích dle celkové hodnoty 

Obec 
Počet dosažených bod  P epočtená bodová hodnota 

Celkem 
Za azení 

obce ENV EKO SOC ENV EKO SOC 

Plze  -9 8 2 -64,3 40,0 10,0 -14,3 2 c 

Chrást -3 6 1 -21,4 30,0 5,0 13,6 2 c 

Chválenice -2 4 3 -14,3 20,0 15,0 20,7 2 c 

Dýšina -4 6 4 -28,6 30,0 20,0 21,4 2 c 

Kyšice -3 5 5 -21,4 25,0 25,0 28,6 2 c 

Nezbav tice 4 3 1 28,6 15,0 5,0 48,6 1 

Nezv stice 1 7 3 7,1 35,0 15,0 57,1 1 

Mokrouše 2 8 8 14,3 40,0 40,0 94,3 1 

Losiná 0 11 10 0,0 55,0 50,0 105,0 2 c 

Letkov 1 10 10 7,1 50,0 50,0 107,1 1 

Starý Plzenec -1 13 10 -7,1 65,0 50,0 107,9 2 c 

Št novický Borek 5 7 8 35,7 35,0 40,0 110,7 1 

Tymákov 4 9 9 28,6 45,0 45,0 118,6 1 

Lh ta 5 11 6 35,7 55,0 30,0 120,7 1 

Šťáhlavy 5 15 11 35,7 75,0 55,0 165,7 1 

P epočtový koeficient 7,1 5,0 5,0           

SO ORP Plze        35,7 615,0 455,0     
Pozn.: ENV = environmentální pilí , EKO = ekonomický pilí , SOC = sociodemografický pilí  
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Obrázek č. 4.1.4: Vyhodnocení vyváženosti pilí  udržitelného rozvoje – celkové hodnocení 

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
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4.1.5 Vyváženost pilí  
 

Žádný pilí  nezískal záporné hodnocení. Za celý SO ORP Plze  se jako nejslabší, p i daném zp sobu 
hodnocení, jeví pilí  environmentální Ěň5,7 bod ě. Uprost ed hodnocení se nachází sociodemografický 
pilí  Ě455 bod ě a nejlepšího bodového výsledku dosáhl ekonomický pilí  Ě615 bod ě. Zvoleným zp so-

bem hodnocení udržitelnosti je možné celkov  konstatovat, že ekonomický a sociodemografický pilí  jsou 
v rovnováze a environmentální pilí  je oproti nim výrazn  slabší. Ekonomický pilí  získal o 57ř,ň bod  
více než pilí  environmentální, což ze škály ň000 bod  ĚŇx1500ě p edstavuje 1ř,ň %. Pokud porovnáme 
ekonomický pilí  se sociodemografických, činí rozdíl pouze 160 bod , což z celkové škály p edstavuje 
5,3 %. Ve srovnání s rokem Ň01Ň se mírn  prohloubil rozdíl mezi nejlepším a nejslabším pilí em, který 
tehdy činil 500 bod , nyní je 57ř,ň bod . 
Nicmén  je t eba znovu p ipomenout, že uvedeného hodnocení dosáhly pilí e p i dané volb  indikátor , 
která nepostihuje všechny oblasti jednotlivých pilí  a p i dané škále hodnocení indikátor .  
 

Níže je graficky znázorn n rozdíl mezi pilí i a pro srovnání i zjednodušený graf pilí  z roku 2012. Na 

obrázku jde vid t výrazné zlepšení ekonomického pilí e, a to o 1Ř0 bod . V p ípad  environmentálního 

pilí e se jedná o zlepšení ň5,7 bod  a v sociodemografickém pilí i p edstavuje zhoršení 45 bod . 
 
   

Obrázek č. 4.1.5: Vyhodnocení vyváženosti pilí  udržitelného rozvoje SO ORP Plze  

 
Zdroj: EKOTOXA s.r.o., 2016 
 

Pozn.: Obrázek znázor uje pouze maximum získaných bod  v rámci jednoho pilí e Ě1500 bod ě. Je z ejmé, že mi-

nimum je -1500 bod . 
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Tabulka č. 4.1.8: P ehled a hodnocení použitých indikátor  pro vyhodnocení vyváženosti pilí  
Pi

lí
 

Té
m

a 

Indikátor 

D
ýš

in
a 

C
hr

ás
t 

C
hv

ál
en

ic
e 

K
yš

ic
e 

L
et

k
o

v
 

Lh
ta

 

Lo
si

ná
 

M
ok

ro
uš

e 

N
ez

ba
v

tic
e 

N
ez

v
st

ic
e 

Pl
ze

 

St
ar

ý 
Pl

ze
ne

c 

Šť
áh

la
vy

 

Št
no

vi
ck

ý 
B

or
ek

 

Ty
m

ák
ov

 

en
vi

ro
nm

en
tá

ln
í 

1 Podíl poddolovaných a sesuvných území -2 -1 2 -2 -1 1 2 2 2 2 -2 1 1 2 1 

2 
Plocha sklonité orné p dy -1 -1 0 0 1 -1 0 1 0 1 -2 -1 -1 0 1 

Záplavové území Q100 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

3 Kvalita ovzduší Ň010-2014 -1 -1 2 -1 2 2 2 2 2 2 -2 -2 2 2 2 

4 Koeficient ekologické stability 0 0 -2 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 

5 Zm na vým ry zem d. p dy ĚŇ006- 2016) -2 -2 -2 -1 -1 1 -2 0 2 -2 -2 0 0 0 1 

6 Lesnatost 1 1 -2 0 0 2 -1 -2 -1 -2 -1 0 2 1 0 

ENV  celkem -4 -3 -2 -3 1 5 0 2 4 1 -9 -1 5 5 4 

ek
on

om
ic

ký
 

6 
Hodnocení dopravní obslužnosti 1 0 1 -1 -1 2 2 2 0 1 1 1 0 -1 1 

Technická infrastruktura 2 2 -1 2 2 0 2 1 -1 2 2 2 1 2 2 

8 
Zm na počtu TOB v letech Ň001–2011 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

Dokonč. byty/1000 obyv./rok ĚŇ011-2015) -2 -2 2 -1 2 1 2 2 2 0 0 1 2 2 2 

9 

Turistická atraktivita 0 1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 2 2 2 -1 0 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 0 0 -1 0 0 1 -1 0 -1 -1 -1 0 1 0 0 

Turisticko-rekreační funkce -2 -1 -2 -1 -1 -1 0 -1 1 0 -2 -1 1 1 -1 

10 

Da ová výt žnost na 1 obyv. 2 1 0 0 2 2 0 -1 0 1 2 2 2 -1 0 

Podíl nezam stnaných osob 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 

Míra podnikatelské aktivity 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1 1 

EKO celkem 6 6 4 5 10 11 11 8 3 7 8 13 15 7 9 

so
ci

od
em

og
ra

fik
cý

 

6 
Hodnocení dopravní obslužnosti 1 0 1 -1 -1 2 2 2 0 1 1 1 0 -1 1 

Technická infrastruktura 2 2 -1 2 2 0 2 1 -1 2 2 2 1 2 2 

7 

Zm na počtu obyvatel v letech 2005–2015 2 1 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 

Podíl obyvatel s VŠ vzd láním Ň011 1 0 -1 1 2 1 0 0 -2 0 2 2 1 -1 0 

Index stá í Ň015 0 -1 2 1 2 -1 1 1 -1 -1 -2 -1 -1 2 1 

8 
Zm na počtu TOB v letech Ň001–2011 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 

Dokonč. byty/1000 obyv.l/rok ĚŇ011-2015) -2 -2 2 -1 2 1 2 2 2 0 0 1 2 2 2 

9 

Turistická atraktivita 0 1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 2 2 2 -1 0 

Podíl potenciálních rekreačních ploch 0 0 -1 0 0 1 -1 0 -1 -1 -1 0 1 0 0 

Turisticko-rekreační funkce -2 -1 -2 -1 -1 -1 0 -1 1 0 -2 -1 1 1 -1 

SOC celkem 4 1 3 5 10 6 10 8 1 3 2 10 11 8 9 

Pozn.: ENV = environmentální pilí , EKO = ekonomický pilí , SOC = sociodemografický pilí  
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5 URČENÍ PROBLÉM  K EŠENÍ V ÚZEMN  PLÁNOVůCÍ DOKU-

MENTACI 
 

5.1 ZÁVůDY ů OHROŽENÍ V ÚZEMÍ 
 

Okruh problém  k ešení v územn  plánovací dokumentaci je dán vyhláškou č. 500/Ň006 Sb. V rámci 
ešení RURÚ SO ORP Plze  je takto člen n i problémový výkres. Podkladem pro problémový výkres 

jsou údaje a informace o jevech v území, které vstupují jako p edm t nebo součást závad nebo st et  
v území do vyhodnocení nebo popisu problémového výkresu. Jejich součástí jsou i zám ry, které vstupují 
a zasahují do stávající struktury limit  a hodnot. 
 

Podkladová data: 
 hranice obce s rozší enou p sobností 
 hranice obce 

 hranice katastrálního území 
 zastav né území 
 zastavitelné území 
 vodní toky 

 vodní plochy 

 ZPF t ídy ochrany I. a II 
 plocha lesa 

 železniční dráha celostátní, regionální 
 silnice I. t ídy 

 silnice II. t ídy 

 silnice III. t ídy 

 

Mapový podklad tvo í katastrální mapa. 

Problémy zobrazené ve výkresu a uvedené v tabulkách jsou člen ny na: 
 

Dopravní závady  
 PD - problém Ězávadaě dopravní infrastruktury 

 

Hygienické závady  
 PH - problém Ězávadaě hygienický 

 

Urbanistické závady  
 PU - problém Ězávadaě urbanistický 

 Objekty devastovaných území tzv. brownfields 

 Problémy suburbanizace 

 

Ostatní problémy 

 Plochy nivní p dy dle p dního typu BPEJ 

 Zranitelná oblast 
 Území s vysokým radonovým rizikem 

 

Ohrožení v území 
 Svažité p dy nad 7 stup  Ěčtvrté číslo BPEJ má hodnotu 4 a výšeě 
 Zastav né území ohrožené t žebním i ložisky a poddolovaný m územím 

 Zastav né území ohrožené Q100 
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St ety 

 St ety zám r  s limity v oblasti ochrany nerostných surovin ĚDP, CHLÚ, výhradní a nevýhradní lo-

žiska nerostných surovin, prognózní zdrojeě 
 St ety zám r  se stanoveným záplavovým územím 

 St ety zám r  se zám ry území ízené inundace 

 St ety zám r  s ochranou p írody - p írodní parky 

 St ety zám r  s ochranou p írody - ÚSES ĚNR BC, osy NRBK, RBC a RBKě 
 St ety zám r  s památkov  chrán nými objekty a územími ĚNKP, MPR, MPZ, VPR, VPZ, KPZě 
 St ety zám r  s plochami lesa Ělesy hospodá ské, ochranné i zvláštního určeníě 
 St ety zám r  s plochami rizikových geologických jev  Ěsesuvná území, poddolovaná územíě 
 Vzájemné st ety dvou a více zám r  – silnice x železnice 

 Vzájemné st ety dvou a více zám r  – dopravní x technická infrastruktura 

 Vzájemné st ety dvou a více zám r  – rozvojové zóny dle ZÚR PK x ostatní zám ry 

 SP - st et zám ru s limitem p írodním - návrh 

 SP - st et zám ru s limitem p írodním - zám r 
 

Problémy zobrazené v problémovém výkresu mohou být dále dopln ny dalšími závadami a omezeními, 

které vyplývají z rozboru udržitelného rozvoje území. 
 

 

5.1.1 Dopravní a hygienické závady v území 
 

Mezi hlavní dopravní závady pat í množství silnic 1. a Ň. t . v území, které procházejí zastav nými úze-

mími obcí, intenzita a dostupnost ve ejné dopravy atd.  
Hlavním zdrojem hygienických závad jsou imise, hluk, staré ekologické zát že, znečišt ní vodních tok  
v území. Hygienické závady dále spočívají také v nedostatečné technické infrastruktu e obcí, p edevším 
v absenci kanalizační sít  a čistírny odpadních vod. 
 

 Podle čítání dopravy z roku Ň010 Ěwww. rsd.czě není výjimečná na mnohých úsecích silniční sít  
na území SO ORP Ěp edevším pak v intravilánu m sta Plzn ě celoroční pr m rná intenzita okolo 
Ň0000 vozidel za Ň4h. Na nejzatížen jších sčítacích úsecích silnic I/Ň0, I/Ň6 Ěa dálnice D5ě se 
pr m rná denní intenzita dopravy pohybuje na úrovni p es ň0000 vozidel. Na nejzatížen jším sčí-
tacím úseku č. ň-0ŘŘŇ na silnici I/Ň0 v intravilánu Plzn  byla sečtena celoroční pr m rná intenzi-

ta až 45 47ř vozidel za Ň4 hodin, což jsou extrémní hodnoty 

 Nevíce zatíženým sčítacím úsekem ve sledovaném území je silnice I/Ň0 v intravilánu m sta Plzn  
mezi k ižovatkou se silnicí I/Ň7 a rondelem u Kauflandu Ěulice Karlovarskáě, kde RDPI p esáhlo 
hodnotu 45 tis. vozidel / Ň4 hod. Hodnotu RDPI p es ň0 tis. je pak možno nalézt také na ulici 
Karlovarské mezi Rondelem u Kauflandu a Sady P tat icátník  a na ulici „U Prazdroje“ mezi 
Lobezskou a Jateční. Na spoust  dalších úsek  se objevují intenzity okolo Ň0 tis. voz/Ň4 hod. 

 Na dálnici D5 jsou v ešeném území intenzity okolo ŇŇ tis. voz/Ň4 hod. Dalšími zatíženými tahy v 
extravilánu jsou silnice I/Ň0 a I/Ň6, z páte ních komunikací má nejmenší zatížení silnice I/1ř. Na 
ostatních komunikacích se intenzity silniční dopravy pohybují v hodnotách max. okolo 5 tis. voz / 

24 hod. 

 Pro zlepšení dostupnosti dálnice je nezbytné budování p ivad č  ke stávajícím dálničním k ižo-

vatkám, modernizace komunikací navazujících na dálnici, p ípadn  vybudování nových k ižova-

tek. 

 Vysoký podíl silnic II. a p edevším III. t ídy ve špatném technickém stavu, dlouhodob  nedosta-

tečná údržba a opravy. 
 Technická zanedbanost železničních tratí na území SO ORP Plze  Ěomezené rychlosti, dlouhé 

jízdní doby a zastaralý vozový parkě. 
 

ůbsence obchvat  m st a obcí p i relativn  vysoké a výhledov  rostoucí automobilové doprav . 
Chyb jící tangenciální propojení ve ejnou dopravou, nedostatečná obslužnost n kterých obcí, zejména o 
víkendech.  
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5.1.1.1 P ekračování imisních limit  

 Mezi lety 2010 – Ň014 nedošlo na území SO ORP Plze  k p ekročení hodnot Ň4h ani ročního 
imisního limitu pro suspendované částice velikostní frakce PM10. Stejn  tak nebyly p ekročeny 
imisní limity pro v tšinu ostatních látek.  

 Mezi lety 2010 – Ň014 byly p ekročeny hodnoty imisního limitu pouze pro benzoĚa)pyren. V roce 

Ň014 nedošlo na území SO ORP Plze  k p ekročení hodnoty cílového imisního limitu pro ochra-

nu zdraví lidí pro troposférický ozon. 
 

5.1.1.2 Staré ekologické zát že 

 Staré ekologické zát že Ěp ípadn  brownfieldyě jsou uvád ny v rámci dotazníkového šet ení u 
obcí Dýšina Ěpr myslová zóna na jižní stran  obce, ůrmaturka Dýšinaě, Chrást Ěbývalá skládka 
Na Závrtkuě, Lh ta Ěareál bývalého JZDě, Losiná Ěbývalý kravín zem d lského družstvaě, Ne-

zv stice Ěnevyužívané objekty a prostor bývalého JZDě a Starý Plzenec Ěbývalé JZD – Herejkova 

ul., bývalé uhelné sklady – Nepomucká ul. - nijak významnéě. Nejsou zde uvedeny staré ekolo-

gické zát že ve m st  Plze , které tvo í nejvýznamn jší část tohoto jevu. 
 

5.1.1.3 Hlukové znečišt ní 
 Dle dotazníkového šet ení je hlukové znečišt ní tak ka celoplošným problémem v rámci SO ORP 

Plze . Z dotazníkového šet ení vyplývá, že negativní vliv dopravy je vnímám ve v tšin  obcí – 

Dýšina Ěsilnice II/1Ř0, trať ČDě, Chrást, Chválenice Ěsilnice I/Ň0ě, Kyšice Ěsilnice II/1Ř0ě Ěz ná-
kladní dopravy – zájem na vybudování obchvatuě, Letkov Ěz dálnice D5ě, Losiná Ěsilnice I/Ň0ě, 
Nezbav tice, Nezv stice Ěpr tah obcí I/1řě, Starý Plzenec Ěhluk z blízké dálnice, železnice a pr -
jezd kamión  centrem m staě, Šťáhlavy a Št novický Borek. Dle hlukových map je evidentní 
hlukové znečišt ní také v Plzni.  

 Hluk z výroby je negativn  vnímán v obcích Dýšina, Šťáhlavy Ěčistička a sušička obilíě a Št no-

vický Borek Ělomě.  
 

5.1.1.4 Stav vodních útvar  

 Z dat HEIS VÚV T.G.M. ĚŇ011, Ň01Ňě vyplývá, že ve všech obcích SO ORP Plze  jsou vyhod-

noceny vodní útvary povrchových vod jako rizikové, jen malá část v obcích Plze  a Nezv stice je 
hodnocena jako potenciáln  rizikové. 

 Na celém území obcí Dýšina a Chrást a částečn  v Plzni, Kyšicích a Tymákov  jsou hodnoceny 
útvary podzemních vod jako vyhovující Ědobréě, částečn  se u vodních útvar  podzemních vod 
p edpokládá nedosažení dobrého stavu v Plzni, Kyšicích a Tymákov . V Plzni je také část útvar  
podzemních vod hodnocena jako nevyhovující. Ve všech ostatních obcích se u útvar  podzem-

ních vod p edpokládá nedosažení dobrého stavu. 
 Zranitelné oblasti pro obsah dusičnan  jsou vyhlášeny v obcích Chválenice, Nezv stice a Plze . 
 Na území všech obcí SO ORP Plze  Ěmimo obce Dýšina a Chrástě se nacházejí vodní zdroje, kte-

ré mají stanovena ochranná pásma.  

 V jí ovité sbíhání tok  v Plzni p edstavuje pro toto sídlo zesílené povod ové ohrožení. Určitým 
pozitivem v této souvislosti m že být fakt, že zatímco u Mže p evládá zimní režim povodní, u 
Úhlavy a Úslavy p evládá režim letní Ěu Radbuzy je režim smíšenýě. Na vlastním toku Berounky 

a jejích p ítocích pod Plzní p evládá smíšený až letní režim. 
 

5.1.1.5 Technická infrastruktura 

 Nedotažení plynofikace do okrajových částí obcí. Plyn chybí v obcích Lh ta a Šťáhlavy. 
 Význam plynofikace obcí, jako klíčového ukazatele kvality vybavení obcí bude postupn  klesat, 

p edevším z d vodu strmého r stu ceny zemního plynu a k rostoucí závislosti na dodávkách 
z politicky nestabilních region  Ěvč. Ruskaě. Rozvoj plynofikace v posledním období stagnuje, i 
když má význam p edevším v odbourávání podílu lokálních topenišť, jež se negativn  podílí na 
kvalit  ovzduší v obcích, zejména v zimním období. 

 Nedo ešené zásobování vodou v n kterých obcích. Vodovod chybí v obcích Chválenice a Nezba-

v tice. 
 Chyb jící ČOV u n kterých obcí – Chválenice, Lh ta, Mokrouše, Nezbav tice . 
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5.1.2 Omezení pro rozvoj území a ohrožení v území 
 

Uvádíme výčet jev , které p sobí svojí existencí jako možné ohrožení v území p edevším ve vztahu 
k jeho dalšímu možnému využití, nap . ohrožení území povodn mi a jinými rizikovými p írodními jevy. 
Uvedeny jsou také jevy, které mohou být omezující pro další rozvoj obcí. 
 

 Sesuvná a poddolovaná území – Poddolovaná a sesuvná území mohou p edstavovat omezení 
pro rozvoj obcí, nap íklad výstavby, mohou být také rizikem pro stávající výstavbu. Na území SO 
ORP Plze  se nachází vyšší množství lokalit, které jsou evidovány jako poddolované a pouze dv  
evidované jako sesuvné, a to plošn  malého rozsahu Ěna území obce Starý Plzenec mimo zastav -
né územíě. Podle dotazníkového šet ení ĚŇ01Ňě se sesuvná území bez dopadu na rozvoj obce na-

chází v území Letkov, Tymákov a Starý Plzenec Ědrobné sesuvy u bývalé cihelnyě. V dotazníko-

vém šet ení z roku Ň016 je uvád n sesuv části svahu na pozemku parc. č. 1644 v k.ú. Dýšina, 
pravý b eh eky Klabavy. Tento sesuv nebrání rozvoji obce, byl posouzen ČGS a je monitorován 
vlastníkem pozemku ĚLesy ČR, s.p.ě. 

 Poddolovaná území se nachází nejvíce na území obcí Plze , Kyšice a Dýšina, v ostatních úze-

mích již mén . Do bezprost ední blízkosti zástavby nebo pod zástavbu zasahují na území obcí Pl-

ze  Ěmezi Dolním Vlkýšem a Malesicemi; okolí žel. stanice Plze -Orlík; Bílá Hora – prostor vy-

mezený ulicemi K Pecihrádku, ŇŘ. íjna a Zručská cesta; osada Buková; zahrádky u trati u ulice 
Lobezská; pruh táhnoucí se od ulic Na Vrabčárn , Nepomucká a K Lutové na JJZ až k ulici V 
Podhájí; západní okraj části Nová Hospoda; okolí ulice Vejprnickáě, Chrást Ějih obce, ulice Ná-
dražníě, Dýšina ĚJV pr myslové zónyě, Kyšice Ěosada mezi železniční tratí a Klabavou na západ  
územíě a Letkov Ěvýchod obce). 

 Orná p da na svažitých pozemcích Ěsklonitost více jak 7 stup ě – údaj, který souvisí 
s potencionálním nebezpečím p dních erozí v intenzivn  obd lávaných oblastech. ůbsolutn  nej-

v tší množství ploch se svažitou ornou p dou se nachází na území obce Plze  a to 1ňň,1 ha. Toto 

množství činí 4 % veškeré orné p dy na území obce. Výskyt sklonitých orných pozemk  na 
ostatním území SO ORP Plze  je podstatn  menší. Nejv tší podíl Ě15 %ě sklonité orné p dy 
z celkové orné p dy je na území obce Lh ta. Na území obcí Plze  a Lh ta by m ly být identifi-
kovány tyto pozemky a navržena pot ebná opat ení Ěmožno využít KPÚě, aby se zabránilo nebez-

pečí vzniku zrychleného odtoku vody p i p ívalové srážce a omezilo nebezpečí vzniku lokální 
povodn . 

 Zastav né území v zátopové zón  Q100 – Na území SO ORP Plze  zasahují záplavové území 
Q100 do území obcí Dýšina, Chrást, Kyšice, Letkov, Nezv stice, Plze , Starý Plzenec a Šťáhla-

vy. Ve všech jmenovaných obcích Ěkrom  obce Kyšiceě zasahuji záplavové území do zastav né-
ho území obce. 

 ůktivní zóna záplavového území je stanovena v obcích Dýšina, Chrást, Kyšice, Letkov, Nezv s-

tice, Plze , Starý Plzenec a Šťáhlavy. 
 Nízká ekologická stabilita území – Z hlediska hodnocení KES SO ORP jako celek spadá do 

území ekologicky málo stabilního. Území ekologicky mírn  stabilní Ěhodnota indikátoru 0ě má 6 
obcí - Dýšina, Chrást, Lh ta, Starý Plzenec, Šťáhlavy a Št novický Borek. Nejvyšší ekologickou 

stabilitu z nich má obec Šťáhlavy ĚKES = Ň,1Řě, za ní následuje obec Lh ta ĚKES = 1,44ě. Území 
málo stabilní Ěhodnota indikátoru -1ě mají obce Kyšice, Letkov, Losiná, Mokrouše, Nezbav tice, 
Nezv stice, Plze  a Tymákov. 
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5.2 TůBULKY PROBLÉM  K EŠENÍ V ÚPD PO OBCÍCH 
 

Následující tabulky jednotlivých obcí uvád jí problémy k ešení v ÚPD za celé jejich území strukturova-

né v souladu s požadavky MMR z jejich pracovních seminá  s pracovníky SO ORP v druhém pololetí 
roku Ň01Ň. Pozorný čtená  ale rychle zjistí, jak je problematické dávat do jedné struktury problémy a 
st ety v území z čerstv  zpracovaných podkladových dat ÚůP generované GIS společn  s problémy zjiš-
t nými vlastním zpracováním témat RURU Ětedy problémy také částečn  generované z podkladových dat 
ÚůP, ale i dat dalšíchě. Problémy jsou charakterizovány oblastmi, kterými se daná kapitola RURÚ zabý-
vá. Nejv tší problém je ve zpracování dotazník  z obcí, kdy pom rn  d kladn  strukturovaný dotazník 
byl vypln n pracovníky obcí Ěstarosta, místostarosta nebo jimi pov ená osobaě a zde se tedy jedná vždy o 
částečn  subjektivní problémy vycházející z osobních znalostí a informací dané osoby. 
 

Jednoznačná provázanost mezi t mito tabulkami problém  po obcích daného SO ORP je dána vzestup-

ným číslováním problém  v rámci nejen ORP, ale i v rámci jednotlivých obcí v abecedním po ádku, 
s tím, že nap . urbanistické závady jsou vzestupn  číslovány. Stejný postup je uplatn n i v číslování do-

pravních a hygienických závad, stejn  jako ohrožení, st et .  
 

Problémy zobrazené ve výkresu a uvedené dále v tabulkách jsou člen ny na: 
 

 PD - problém Ězávadaě dopravní infrastruktury 

 PH - problém Ězávadaě hygienický 

 PU - problém Ězávadaě urbanistický 

 

Zvláštními symboly jsou pak značeny  
 

 ohrožení území  
 územní st ety mezi zám ry a limity využití území  
 územní st ety mezi zám ry  

 

V p ípad  dalších problém  zjišt ných z vlastního rozboru Ěvšechny typy problém  včetn  jiných se tyto 
nečíslují, protože mnohdy nemají jednoznačné bodové pr m ty do území. Často jsou tyto „jiné pro-

blémy“ také ne ešitelné nástroji územního plánování.  
 

V kolonce „Téma v RURÚ“ je uvedeno číslo tématu v rámci kterého byly tyto problémy identifikovány. 

Stejné nebo obdobné problémy mohly být identifikovány v n kterých p ekrývajících se tématech, proto 
jsou uvedeny čísla t chto témat.  
 

Kolonka „Úrove  problematiky“ je d lena na místní ĚMě, nadmístní ĚNě a celorepublikovou, která se ale 
v obcích SO ORP Plze  nenachází. Z úrovn  ešené problematiky současn  vyplývá její ešitelnost 
v ÚPD Ězde v ÚP, ZÚR a PÚRě. 
 

„P vod problému“ je rozd len podle jejich charakteru na vyplývající z podkladových dat ÚůP, 
z dotazníku nebo z dalších zjišt ní v rámci RURÚě. 
 

„Doba trvání“ problému je sice často nevypln na, ale tam, kde je, byla snaha o jeho časové za azení 
k prvnímu zpracování ÚůP-RURÚ v roce 2008 nebo k jejich aktualizaci v roce 2010, 2012 a 2014. Jako 

nové jsou za azeny problémy, které se vyskytly, nebo byly poprvé uvedeny v ÚůP-RURÚ v roce 2016. 

Je pochopitelné, že pokud je uveden problém, že obec nemá vodovod a doba trvání není uvedena, jedná 
se o problém, kde není ani pot eba/smysl vznik daného problému datovat. 
 

Poznámka: vzhledem k pot ebě mít problémy celé obce pokud možno na jedné straně, byla tabulka vyko-

pírována z podkladového XLS souboru bez možnosti ji v prost edí DOC souboru dále upravovat. 
V p ípadě, že by se chtělo provést doplnění nebo jiný zásah v těchto tabulkách, je nezbytné to provést vždy 
v tomto XLS souboru a následně danou tabulku opět nakopírovat do tohoto dokumentu.  
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Dýšina 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ 10 existence brownfields 
ĚArmaturka Dýšina, 
Průmyslová zóna na 
jižní stran  obce - v
současné dob  
p evážn  užívána 
společností I.P.P.Eě

M ÚP dotazník p etrvávající

6 Nevyhovující tlakové 
pom ry ve stáv. 
vodovodní sítí pro 
výhledové rozší ení 
zástavby v části 
lokality “Dýšina – Za 
Tratí.“

M ÚP dotazník nový

DOPRAVNÍ 6 nehodový úsek - 
k ižovatka komunikací 
od Červeného Hrádku 
a Záb lé

M ÚP dotazník

6 Komunikace II/180 v 
obci – ul. V. Brožíka u 
napojení MK ul. Do 
K emší.

M ÚP dotazník nový

6 chyb jící obchvat II/1Ř0 R ZÚR,ÚP data ÚAP, 
dotazník

p etrvávající, avšak 
nebyl doposud 
uveden

HYGIENICKÉ ZH39, 
ZH40

objekty nebo za ízení 
za azené do skupiny A 
nebo B s umíst nými 
nebezpečnými látkami 
(skupina B)

ZÚR, ÚP data ÚAP p etrvávající

ZH29, 
ZH31, ZH 
33

skládka - kód skládky 
č. Ř16, Ř14 Nová Huť 
a 815

data ÚAP

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod 

M HEIS VÚV T.G.M p etrvávající

3 p ekročení cílového 
imisního limitu pro 
benzo(a)pyren v 
severní části území

N ČHMÚ p etrvávající

3 znečišt ní ovzduší z 
lokálních topenišť, 
silniční dopravou a 
průmyslovou výrobou 

M ZÚR, ÚP dotazník p etrvávající

3 zdroj znečišt ní 
ovzduší  - Silhouette 
Group s.r.o., 
INTEROBAL k.s., 
Slévárna a strojírna  
Josef Hájek, Dýšina, 
AD Armaturka Dýšina 
s.r.o.

data ÚAP

ZH42, 
ZH43, 
ZH63, 
ZH71, 
ZH76, 
ZH78,ZH
89

3 staré zát že v území a 
kontaminované plochy - 
HQU Int.,a.s., ŠKODA 
a.s. Plzeň - Dýšina, 
Skládky ŠKODA a.s., 
Ejpovice, skládka 
Dýšina

data ÚAP

3 stará ekologická zát ž 
a brownfields dle 
dotazníku: Armaturka 
Dýšina, průmyslová 
zóna na jižní stran  
obce Ěv současné 
dob  p evážn  
užívána společností 
I.P.P.E.).

N ÚP dotazník p etrvávající

3 negativní vliv dopravy 
jako zdroje hluku 
Ěsilnice II/1Ř0, trať ČDě

N ÚP dotazník p etrvávající

3 zdroj hluku z výroby M ÚP dotazník p etrvávající
6 nedostatečná 

kapacita ČOV
M ÚP dotazník p etrvávající

KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Dýšina
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Dýšina - pokračování 
 
KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Dýšina

 
ST ETY OZN. TÉMA v 

RURÚ
NÁZEV (POPIS) ÚROVE  

PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN
ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

SZL6, 
SZL7

Koridor 
vysokorychlostní 
dopravy VR 1 
ĚNürnberg-ě hranice 
SRN/ČR-Plzeň-Praha 
s regionálním 
biokoridorem RK2005 
a RK2004

data ÚAP

5 st et navrhovaných 
p eložek silnic II. t ídy a 
koridoru 
vysokorychlostní 
dopravy VR 1 
ĚNürnberg-ě hranice 
SRN/ČR-Plzeň-Praha 
s půdami I. a II. t ídy 
ochrany

N ZÚR data ÚAP nový

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 omezené možnosti pro 
sport a kulturu

M ÚP dotazník p etrvávající

8 nízká intenzita 
dokončených bytů

M ÚP RURÚ nový
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Chrást 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ ZU8 devastovaná území 
(brownfields) - Cihelna 
Chrást

data ÚAP

DOPRAVNÍ ZD1 úrovňové k ížení silnice 
II/1Ř0 se železnicí č. 
176

ÚP data ÚAP

ZD2 úrovňové k ížení silnice 
II/1Ř0 se železnicí č. 
170, 176

ÚP data ÚAP

6 špatný stav místních 
komunikací

M dotazník

HYGIENICKÉ ZH34, 
ZH36

skládka - kód skládky 
č. Ř56 a Ř57

ÚP data ÚAP p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

3 p ekročení imisních 
limitů pro 
benzo(a)pyren

N data ÚAP p etrvávající

ZH55 3 staré zát že v území a 
kontaminované plochy -
Skládka Chrást

N ÚP data ÚAP p etrvávající

3 negativní vliv dopravy 
jako zdroje hluku

N ÚP dotazník p etrvávající

6 zastaralá kanalizace M ÚP dotazník

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

navrhovaná zástavba 
na t žebních ložiscích 
a poddolovaném 
území (1,22 ha)

ÚP data ÚAP p etrvávající

1 zástavba na t žebních 
ložiscích a 
poddolovaném území 
(5,09 ha)

M ÚP data ÚAP p etrvávající

2 zástavba v 
záplavovém území 
Q100 (3,86 ha)

M ÚP data ÚAP p etrvávající

orná půda ohrožená 
erozí (11,02 ha)

data LPIS

5 významn jší úbytky 
půdního fondu v 
posledních letech 

M ÚP data ÚAP p etrvávající

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

SZL2 Silnice II. t . ĚKyšice - 
Dýšina - Chrástě, 
p eložka se západními 
obchvaty sídel s 
p írodním parkem 
Horní Berounka

data ÚAP

5 st et návrhu p eložky 
silnice II. t ídy s půdou 
II. t ídy ochrany

ZÚR data ÚAP nový

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

8 Obec nevlastní 
stavební pozemky.

M dotazník p etrvávající

8 velmi nízká intenzita 
dokončených bytů

M ÚP RURÚ p etrvávající
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Chválenice 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ 6 průtah silnice I/20 obcí 
– výstavba obchvatu 
zrušena pro vysokou 
finanční náročnost

R RURÚ, dotazník p etrvávající

6 neexistuje spojení 
ve ejnou dopravou do 
pov ené obce

M, N RURÚ, dotazník

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující stav 
povrchových a 
podzemích vod z 
hlediska koncentrací 
dusičnanů

M Plán oblasti 
povodí Berounky

p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ohranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP DIBAVOD 2012 p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

3 negativní vliv dopravy 
jako zdroje hluku

N ÚP dotazník p etrvávající

ZH57 3 staré zát že v území a 
kontaminované plochy -
ČS PHM ZD 
Chválenice 
zem d lská výroba

data ÚAP p etrvávající

6 pot eba vybudování 
splaškové kanalizace 
a ČOV

M ÚP RURÚ, dotazník p etrvávající

6 chybí dostavba 
vodovodu

M ÚP RURÚ p etrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

4 nízký koeficient 
ekologické stability - 
málo ekologicky 
stabilních ploch

N RURÚ p etrvávající

3 od roku 2012 došlo k 
velkému úbytku 
zem d lské půdy 

M ČSÚ nový

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

5 st et návrhu p eložky 
silnice I. t ídy s půdou 
II. t ídy ochrany

N ZÚR data ÚAP nový

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 omezené možnosti pro 
sport

M ÚP dotazník p etrvávající

7 nedostatečná 
kapacita MŠ

M dotazník nový

8 p íliš velká bytová 
výstavba - problémy s 
nedostatečnou 
infrastrukturou 
Ěchyb jící kanalizace, 
vodovod, ČOV, špatný 
stav komunikací)

M ÚP dotazník nový
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Kyšice 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ 6 p etížení silniční 
nákladní dopravou

N ÚP dotazník p etrvávající

6 stav silnice II/180 
vyžaduje rekonstrukci

N dotazník p etrvávající

6 ve výhledu nutno 
zbudovat obchvat

N ZÚR, ÚP dotazník p etrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 možné narušení 
ohranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP DIBAVOD 2012 nový

ZH26, 
ZH28

skládka - kód skládky 
č. Ř53 a č. Ř55

data ÚAP

ZH59, 
ZH79

staré zát že v území a 
kontaminované plochy -
Na Hůrce - stará 
skládka;  cihelna - 
stará skládka, skládka 
Kyšice

data ÚAP

3 negativní vliv dopravy 
jako zdroje hluku

N ÚP dotazník p etrvávající

6 nedostatečná 
kapacita ČOV

M ÚP dotazník p etrvávající

3 p ekročení cílového 
imisního limitu pro 
benzo(a)pyren v 
severní části území

N ČHMÚ p etrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

1 zástavba na t žebních 
ložiscích a 
poddolovaném území 
(6,42 ha)

M ÚP data ÚAP p etrvávající

1 navrhovaná zástavba 
na t žebních ložiscích 
a poddolovaném 
území (4,86 ha)

N ÚP data ÚAP p etrvávající

orná půda ohrožená 
erozí (11,67 ha)

data LPIS

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

5 st et koridoru 
vysokorychlostní 
dopravy VR 1 
(Nürnberg-) hranice 
SRN/ČR-Plzeň-Praha 
a navrhovaných 
p eložek s půdami I. a 
II. t ídy ochrany 

N ZÚR data ÚAP nový

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

8 Obec je omezená 
svou polohou u 
p ivad če na dálnici, 
drážního koridoru a 
dobývacího prostoru.

N dotazník p etrvávající

8 relativn  nízká 
intenzita dokončených 
bytů

M ÚP RURÚ p etrvávající

7 nedostatečná 
kapacita sociálních 
za ízení

M dotazník nový
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Letkov 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ 6 velký zábor orné půdy 
způsobený provozem 
FVE

M RURÚ

ÚP
DOPRAVNÍ 6 Chybí chodníky. M dotazník p etrvávající

6 špatná poloha stanice 
ve ejné dopravy

M ÚP dotazník

6 nehodové místo - 
k ižovatka II/1Ř0 a 
III/18019

N dotazník

6 nehodové místo - úzká 
komunikace 
s množstvím výjezdů 
v Zátiší Ěsm r Kyšiceě

M dotazník

6 Neexistuje spojení 
ve ejnou dopravou do 
pov ené obce.

N ZÚR, ÚP RURÚ

6 absence cyklostezky 
mimo frekventované 
pozemní komunikace

M, N ÚP dotazník p etrvávající

7,9 chyb jící cyklostezka 
podél Božkovského 
potoka

M ÚP dotazník p etrvávající

HYGIENICKÉ 2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ohranného pásma 
vodního zdroje

M data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M ÚP HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

3 znečišt ní ovzduší z 
lokálních topenišť, 
popílkovišt  PT

M ÚP dotazník p etrvávající

zdroj znečišt ní 
ovzduší - Obalovna 
Benninghoven - Starý 
Plzenec, Obalovna 
Letkov s.r.o 

data ÚAP

ZH74 staré zát že v území a 
kontaminované plochy -
Letkov obalovna

data ÚAP

3 negativní vliv dopravy 
jako zdroje hluku

N ÚP dotazník p etrvávající

6 Blízká dálnice D5 je 
zdrojem hluku a 
znečišt ní ovzduší.

R ÚP dotazník

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

1 navrhovaná zástavba 
na t žebních ložiscích 
a poddolovaném 
území (4,68 ha)

M ÚP data ÚAP p etrvávající

zástavba v 
záplavovém území 
Q100 (0,62 ha)

data ÚAP

navrhovaná zástavba v 
záplavovém území 
Q100 (0,04 ha)

data ÚAP

orná půda ohrožená 
erozí 1,53 (ha)

data LPIS

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7 nedostatčná kapacita 
sociálních za ízení

M dotazník nový
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Lh ta 

 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ 10 existence brownfields 
Ěčást areálu bývalého 
ZD)

M ÚP dotazník p etrvávající

DOPRAVNÍ 6 Neexistuje nabídka 
ve ejné dopravy o 
víkendech.

N RURÚ, dotazník p etrvávající

6 Neexistuje spojení 
ve ejnou dopravou do 
pov ené obce.

N RURÚ

HYGIENICKÉ 2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ohranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

3 znečišt ní ovzduší z 
lokálních topenišť

M ÚP dotazník p etrvávající

3 stará ekologická zát ž 
- areál bývalého JZD

N ÚP dotazník p etrvávající

6 chyb jící ČOV M ÚP dotazník, RURÚ p etrvávající
6 pot eba dostav t 

kanalizaci
M ÚP dotazník

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

orná půda ohrožená 
erozí (17,57 ha)

data LPIS

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 nevyhovující povrch 
házenká ského h išt

M dotazník p etrvávající

7, 9 chyb jící zdravotnické 
a školní za ízení

M ÚP dotazník p etrvávající

8 velmi vysoký podíl 
domů postavených 
p ed r. 1ř70

M RURÚ p etrvávající

7 nedostatečná 
kapacita MŠ

M dotazník nový
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Losiná 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ 7, 9 nevyužitá budova 
bývalé školy Ěv 
soukromém vlastnictv)

M dotazník p etrvávající

10 existence brownfields 
Ěbývalý kravín ZDě

M ÚP dotazník p etrvávající

DOPRAVNÍ 6 průtah silnice I/20 obcí R PÚR, ZÚR, ÚP RURÚ, dotazník

6 nehodová místa na 
I/20: K ižovatky s I/1ř 
a III/18025

R ZÚR, ÚP dotazník

6 Neexistuje spojení 
ve ejnou dopravou do 
pov ené obce.

N RURÚ

HYGIENICKÉ ZH5 skládka - Skládka 
odpadů S-IOkód 
skládky č. 
170107,170504,1705
06

data ÚAP

ZH7 skládka - kód skládky 
č. 12ŘŘ

data ÚAP

2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ohranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP DIBAVOD 2012 p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

3 znečišt ní ovzduší a 
hluk ze silnice I/20

N ÚP dotazník p etrvávající

3 stará ekologická zát ž 
- bývalý kravín

N ÚP dotazník p etrvávající

3 vysoká kategorie 
radonového indexu 

N RURÚ p etrvávající

6 pot eba vlastního 
zdroje pitné vody

M ÚP dotazník p etrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

2 Chybí vlastní zdroj 
pitné vody.

M ÚP dotazník nový

5 významn jší úbytky 
půdního fondu v 
posledních letech

M ÚP data ÚAP p etrvávající

orná půda ohrožená 
erozí Ě3,Ř haě

data LPIS

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

5 st et návrhu p eložky 
silnice I. t ídy s půdou 
II. t ídy ochrany

N ZÚR data ÚAP nový

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 výstavba zázemí pro 
společenské akce 
v prostou koupališt

M ÚP dotazník p etrvávající

7, 9 chyb jící občanská 
vybavenost v nov  
vzniklé zástavb

M ÚP dotazník p etrvávající

8 p íliš velká výstavba 
Ěsoudržnost
obyvatel a jejich 
začlen ní je docela 
nízké, malé zázemí pro 
občany v nov  vzniklé 
zástavb ě

M ÚP dotazník p etrvávající
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Mokrouše 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ 6 chyb jící chodníky M dotazník
6 Neexistuje spojení 

ve ejnou dopravou do 
pov ené obce.

N RURÚ

HYGIENICKÉ 2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ochranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M ÚP HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

6 nutná modernizace 
technické infrastruktury

M ÚP dotazník

6 Chybí ČOV. M ÚP RURÚ

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

2 nízká retenční 
schopnost krajiny

M ÚP dotazník nový

5 možnost intenzivní 
urbanizace

N ÚP dotazník nový

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 omezené možnosti pro 
sport a kulturu

M ÚP dotazník p etrvávající

10 nízká daňová výt žnost 
na obyvatele

M RURÚ nový
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Nezbav tice 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ ZU11 devastovaná území 
(brownfields) - 
Provozní areál SÚS 
Nezbav tice - Na 
Škalkach

data ÚAP

DOPRAVNÍ 6 nep ehledné 
k ižovatky na silnici 
I/19 s místními 
komunikacemi

R dotazník p etrvávající

6 nebezpečná 
k ižovatka silnic I/1ř a 
I/20 – není odbočovací 
pruh

R dotazník p etrvávající

6 Neexistuje nabídka 
ve ejné dopravy o 
víkendech.

N RURÚ, dotazník p etrvávající

6 Neexistuje spojení 
ve ejnou dopravou do 
pov ené obce.

N RURÚ, dotazník p etrvávající

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. nový

2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ochranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

nový

3 negativní vliv dopravy 
jako zdroje hluku

N ÚP dotazník p etrvávající

6 Chybí ČOV. M ÚP RURÚ
6 Chybí vodovod. M ÚP RURÚ, dotazník p etrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 nedostatečná 
kapacita škol

M dotazník p etrvávající

7, 9 omezené možnosti pro 
kulturu

M ÚP dotazník p etrvávající

KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Nezbavětice

 



EKOTOXA s.r.o.                             ÚAP a Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň 2016 – 4. aktualizace 

 

182 

 

Nezv stice 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ 10 existence brownfields 
Ěnevyužívané objekty a 
prostor bývalého JZD)

M ÚP dotazník nový

DOPRAVNÍ 6 průtah silnice I/1ř 
centrem obce

R ZÚR, ÚP RURÚ, dotazník p etrvávající

6 nedostatečná 
podjezdná ší ka na 
I/19 pod viaduktem 
železnice

R ÚP dotazník

ÚP
HYGIENICKÉ 2 možné narušení 

vodního zdroje či 
ohranného pásma 
vodního zdroje

M DIBAVOD 2012 p etrvávající

2 nevyhovující stav 
povrchových a 
podzemích vod z 
hlediska koncentrací 
dusičnanů

M Plán oblasti 
povodí Berounky

p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M ÚP HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

ZH2, ZH3 skládka - kód skládky 
č. 1317 a č. 1314

data ÚAP

3 negativní vliv dopravy 
jako zdroje hluku 
Ěprůtah obcí I/1řě

N ÚP dotazník p etrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

2 zástavba v 
záplavovém území 
Q100 (8,08 ha)

M ÚP data ÚAP p etrvávající

2 navrhovaná zástavba v 
záplavovém území 
Q100 (0,19 ha)

M ÚP data ÚAP p etrvávající

orná půda ohrožená 
erozí (1,24 ha)

data LPIS

5 významn jší úbytky 
půdního fondu v 
posledních letech

M data ÚAP nový

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

SZL3 Mimoúrovňová 
k ižovatka s I/20 
ĚNezbav tice - 
Nezv stice - Žákavaě - 
p eložka s regionálním 
biokoridorem (RK244)

ZÚR, ÚP data ÚAP

SZL1 Mimoúrovňová 
k ižovatka s I/20 
ĚNezbav tice - 
Nezv stice - Žákavaě - 
p eložka s p írodním 
parkem Kornatický 
potok

data ÚAP

5 st et plánovaného 
obchvatu u obce 
Nezv stice s půdou  I. 
a II. t ídy ochrany

N ZÚR, ÚP data ÚAP p etrvávající 

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 nedostatečné kapacity 
MŠ a ZŠ

M dotazník p etrvávající

8 relativn  starý domovní 
fond

M RURÚ p etrvávající
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Plze   
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  PROBLEMůTIKY 
(místní - M, nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ ZU1, ZU2, 
ZU3

devastovaná území Ěbrownfieldsě - 
Provozní areál Kovošrot Plzeň;  M stské 
lázn  Plzeň; Nádraží Plzeň - Jižní 
p edm stí

data ÚAP

ZU4, ZU5, 
ZU6

devastovaná území Ěbrownfieldsě - 
Supermarket Globus Plzeň; Hasičská 
stanice - Kaplí ova ulice, Plzeň; Objekt 
"Na st íln " Plzeň

data ÚAP

ZU7, 
ZU10, 
ZU16

devastovaná území Ěbrownfieldsě - 
Základna PMDP Cukrovarská; Vep ín - 
Sylván; Provozní areál Cukrovarská Plzeň

data ÚAP

ZU17, 
ZU18, 
ZU19

devastovaná území Ěbrownfieldsě - 
Hasičská stanice - Pob ežní ul. Plzeň; 
Dům Železniční ul. Plzeň; Výrobní areál 
Mlékárna Plzeň

data ÚAP

ZU20, 
ZU21, 
ZU22

devastovaná území Ěbrownfieldsě - 
Zem d lský areál  Plzeň Černice; 
Zem d lský areál Újezd u Plzn ; 
Koupališt  RAPID Plzeň

data ÚAP

ZU23, 
ZU24, 
ZU25

devastovaná území Ěbrownfieldsě - 
Klotzova cihelna Plzeň; Papírna Plzeň; 
Výrobní areál Forward Plast Plzeň

data ÚAP

ZU26, 
ZU27, 
ZU28

devastovaná území Ěbrownfieldsě - 
Kasárna Plzeň - Zátiší; Kasárna Plzeň - 
Sv tovar; Kasárna Plzeň - Slovany

data ÚAP

ZU29, 
ZU30, 
ZU31

devastovaná území Ěbrownfieldsě - Výrobní 
areál Škoda ETD Plzeň; Výrobní areál 
Škoda Transportation; Výrobní hala 
ŠKODA - šedá litina

data ÚAP

ZU32, 
ZU33, 
ZU34, 
ZU35

devastovaná území Ěbrownfieldsě - Výrobní 
areál Z UD Plzeň; Se azovací nádraží 
Plzeň; Provozní areál Plzeňské mlýny - 
Plzeň; Hala č. 55 - Škoda Plzeň

data ÚAP

6 velký zábor orné půdy způsobený 
provozem FVE

M RURÚ

DOPRAVNÍ ZD3 úrovňové k ížení silnice I/26 se železnicí č. 
1Ř0 v k.ú. Skvrňany

data ÚAP p etrvávající

ZD4 úrovňové k ížení silnice III/1Ř032 se 
železnicí č. 1Ř3 v k.ú. Doudlevce

data ÚAP p etrvávající

ZD5 úrovňové k ížení silnice III/1Ř043 se 
železnicí č. 1Ř3

data ÚAP p etrvávající

6 dostavba cyklistických komunikací M RURÚ
6 vysoká intenzita dopravy na páte ních 

komunikacích
R, N RURÚ

HYGIENICKÉ ZH1 spalovna - SITA CZ a.s. – Spalovna Plzeň data ÚAP p etrvávající

ZH38 objekty nebo za ízení za azené do skupiny 
A nebo B s umíst nými nebezpečnými 
látkami - Plzeň, Linde Technoplyn a.s. 
(skupina A)

data ÚAP

ZH10, 
ZH13, 
ZH14

skládka - kód skládky č. 12Ř3; č. 1325 
Litice a č. 12Ř4 Černice

data ÚAP

ZH17, 
ZH18, 
ZH19

skládka - kód skládky č. 1202; č. 12Ř0 
Litice a č. Ř25 Bory

data ÚAP

ZH20, 
ZH21, 
ZH22

skládka - kód skládky č. Ř26; č. 727 
Valcha a č. Ř77 Valcha

data ÚAP

ZH24, 
ZH25, 
ZH27

skládka - kód skládky č. Ř24 Božkov; č. 
Ř23 Božkov a č. Ř76 Skvrňany

data ÚAP

ZH30, 
ZH32, 
ZH35, 
ZH37

skládka - kód skládky č. 711 K imice; č. 
Ř22 Bukovec; č. 71ř u h bitova a č. Ř4Ř 
Bolevec

data ÚAP

ZH44, 
ZH45, 
ZH48

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - Dopravní podniky, ČS PHM 
PMDP, a.s. Plzeň; Škoda a.s. hlavní areál 
Plzeň; Kovošrot a.s. Plzeň

data ÚAP
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Plze  – pokračování 1 
 
KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Plze

 
ZÁVADY OZN. TÉMA v 

RURÚ
NÁZEV (POPIS) ÚROVE  PROBLEMůTIKY 

(místní - M, nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

 
ZH49, 
ZH50, 
ZH51

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - ZČE Plzeň jih; MOVO s.r.o. Plzeň; 
ZČE Hydro

data ÚAP

ZH52, 
ZH53, 
ZH54

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. 
Bolevec; RWE Energie, a.s. Plzeň; 
Skládka Valcha

data ÚAP

ZH56, 
ZH58, 
ZH60

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - Auto Štádler, s.r.o.; ZČE Plzeň 
sever; ZČE transformovna Plzeň - K imice

data ÚAP

ZH61, 
ZH62, 
ZH64

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - Stavební stroje J. a L. T ešňákovi 
Plzeň; Plzeň - Husova t ída - bývalá 
plynárna; ZČE Husovo nám stí

data ÚAP

ZH65, 
ZH66, 
ZH67

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. 
Doudlevce; ZČP, a.s. Plzeň; ZČE a.s. 
Plzeň jih

data ÚAP

ZH68, 
ZH69, 
ZH70

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - Skládka Radobyšice; Univel 
Plzeň; České dráhy, Depo ČD Plzeň

data ÚAP

ZH72, 
ZH75, 
ZH77

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - Plzeňské m. dopravní podniky, 
a.s.; ČS PHM Auto Štádler Plzeň; ZČE 
Plzeň m sto

data ÚAP

ZH82, 
ZH83, 
ZH84

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - ZČE a.s. Plzeň Husovo nám.; 
ZACHEMO, a.s. Plzeň; Kasárna VUSS 
Plzeň

data ÚAP

ZH85, 
ZH86, 
ZH87

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - ZČE Plzeň - T šínská t ída; 
Škoda Doudlevce; HQU Int.,a.s. ŠKODA 
a.s. Plzeň

data ÚAP

ZH88, 
ZH90, 
ZH91

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - ZČE a.s. Plzeň m sto; Skládka 
Lhota; ZČE a.s. Plzeň HYDRO

data ÚAP

ZH92, 
ZH93, 
ZH81

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - Prádelny a čistírny Plzeň; DKV 
České dráhy s.o.; Koterov - obalovna

data ÚAP

zdroj znečišt ní ovzduší - Tiskárna - velký 
zdroj se spot ebou v tší než 5 tun, 
BRUSH SEM, s.r.o. - lakovna, DAIHO 
ĚCZECHě s.r.o. Plzeň, Čistírna BEL & 
BLANC, IZOPOL DVO ÁK s.r.o.

data ÚAP

zdroj znečišt ní ovzduší - CZECH 
PRECISION FORGE, Technologie hala 
P1A, Lakovna, Odsávání skladu míchárny, 
Sušící box

data ÚAP

zdroj znečišt ní ovzduší - T.O.P.S. s.r.o. - 
rychločistírna, Chemická čistírna textilu - 
CLEAN & DRY, HAPPICH Plzeň s.r.o. - 
HAPPICH 2, Plzeňský Prazdroj a.s. Plzeň, 
Plzeňská  teplárenská a.s. - výtopna 
Doubravka

data ÚAP

zdroj znečišt ní ovzduší - Formátovací pec 
- stará hala, Kotelna, Kotelna 2, Odsávání-
izokyanát-polyol-míchárny, Technologie-
nová hala

data ÚAP

zdroj znečišt ní ovzduší - TYPOS 
TISKA SKÉ ZÁVODY a.s., závod Plzeň, 
Lakovna, FN Plzeň - spal. zdravot. 
odpadu Lochotín, Žárové pokovování 
zinkem, SCHNEIDER - jatky Plzeň

data ÚAP

zdroj znečišt ní ovzduší - Plzeňské 
m stské dopravní podniky,a.s., Digital 
Print, ŠKODA JS a.s. - Bolevec, 
Plzeňská  energetika a.s., KRPA, a.s.

data ÚAP

zdroj znečišt ní ovzduší - 
Plzeňská teplárenská - výtopna Bory, 
Plzeňská teplárenská - výtopna Sv tovar, 
Plzeňská teplárenská - Centrální zdroj 
tepla, MOVO s.r.o. Plzeň, Kovárny

data ÚAP

zdroj znečišt ní ovzduší - ŠKODA, HUT , 
Plzeň, s.r.o., ŠKODA MACHINE TOOL 
s.r.o., Tylova 57, 31600 Plzeň, Lakovna, 
divize turbíny a komponenty, SPALOVNA 
odpadu Plzeň, Kotelna WW FLORA - 
st edisko Doubravka

data ÚAP
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Plze  – pokračování Ň 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  PROBLEMůTIKY 
(místní - M, nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Plze

 
zdroj znečišt ní ovzduší - Kotelna WW 
Flora - st edisko Radčice, Plzeňské 
komunikace s.r.o. - obalovna Koterov, 
Plynová kotelna a ofsetová tiskárna, 
ŠKODA dopravní technika s.r.o. Plzeň, 
Ing. Václav Košan, Sokolovská 105

data ÚAP

zdroj znečišt ní ovzduší - Ing. Václav 
Košan, Železničá ská 6Ř, Bodycote Heat 
s.r.o. - provoz Plzeň, OSONA holding a.s. 
Plzeň, SEELE CZ s.r.o., Slévárna, Rexam 
Beverage Can Czech Republic s.r.o.

data ÚAP

ZH73, 
ZH46

staré zát že v území a kontaminované 
plochy - ZČE a.s. Plzeň T šínská t ída a 
K imice

data ÚAP

ZH80 staré zát že v území a kontaminované 
plochy - Kasárny Slovany - Plzeň 
ĚHradišt  u Plzn ě

data ÚAP

2 možné narušení vodního zdroje či 
ohranného pásma vodního zdroje

M data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

p etrvávající

2 nevyhovující stav povrchových a 
podzemích vod z hlediska koncentrací 
dusičnanů

M Plán oblasti 
povodí Berounky

p etrvávající

2 nevyhovující celkový stav povrchových a 
podzemních vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

3 Doprava podél hlavních dopravních tahů 
ĚI/20, I/26, I/27ě způsobuje v blízkosti 
hust ji osídlených lokalit znečišt ní 
ovzduší a hlukové znečišt ní.

N RURÚ p etrvávající

3 p ekročení imisních limitů pro 
benzoĚaěpyren Ěp tileté obdobíě a oxidy 
dusíku Ěroční prům rě

N ČHMÚ p etrvávající

3 velké množství lokalit uvád no jako stará 
ekologická zát ž

M RURÚ p etrvávající

6 jediný zdroj pitné vody, nestálá kvalita N,M RURÚ, dotazník 
Ěod jiných obcí 
p ipojených na 
vodovod)

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  PROBLEMůTIKY 
(místní - M, nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/10, nový - 2012)

1 zástavba na t žebních ložiscích a 
poddolovaném území Ě142,43 haě

M data ÚAP p etrvávající

navrhovaná zástavba na t žebních 
ložiscích a poddolovaném území Ě30,34 
ha)

data ÚAP

2 zástavba v záplavovém území Q100 
(173,4 ha)

M data ÚAP p etrvávající

2 navrhovaná zástavba v záplavovém území 
Q100 (6,33 ha)

M data ÚAP p etrvávající

2 orná půda ohrožená erozí Ě106,ř5 haě M data LPIS p etrvávající
5 dlouhodobý pozvolný úbytek zem d lské 

půdy
M ČSÚ p etrvávající

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  PROBLEMůTIKY 
(místní - M, nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/10, nový - 2012)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

SZL4, 
SZL5

st et silnice I. t ídy v návrhu s regionálním 
biokoridorem RK2010 a RK2008

data ÚAP

5 st et návrhů silničních a železničních 
koridorů s půdami I. a II. t ídy ochrany

N ZÚR data ÚAP nový

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  PROBLEMůTIKY 
(místní - M, nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/10, nový - 2012)

3 možný nesouhlas obyvatel s výstavbou 
za ízení na energetické využití odpadu v 
Chotíkov

N internet p etrvávající

7, 9 p íprava na Evropské m sto kultury 2015 M, R internet nový od 2011
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Starý Plzenec 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ ZU9 devastovaná území 
(brownfields) - 
Provozní areál 
Mototechna Starý 
Plzenec

data ÚAP

ZU15 devastovaná území 
Ěbrownfieldsě - Výrobní 
areál Starý Plzenec - 
Nad tratí

data ÚAP

DOPRAVNÍ ZD6 úrovňové k ížení silnice 
III/1Ř026 se železnicí č. 
190

ÚP data ÚAP p etrvávající

6, 7, 9 Chybí cyklostezky. M dotazník p etrvávající
6 nebezpečná 

k ižovatka Žižkova – 
Št novická – 
Bezručova : špatná 
konfigurace

N dotazník

6 k ižovatka Smetanova 
– Školní ĚSedlecě - 
vysoká rychlost 
automobilů Ěprůjezd 
kamionů do 
spol.Katalog-servis), 
nerespektování 
p ednosti v jízd  ve 
sm ru od Sedlce

M dotazník

6 V tšina místních 
komunikací je 
v nezpevn ném 
povrchu, chybí 
chodníky.

M dotazník

6 nedostatek 
parkovacích míst ve 
m st  Ěv centrální 
části, v okolí 
histor.památek)

M ÚP dotazník p etrvávající

HYGIENICKÉ 2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ohranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

ZH11, 
ZH12

skládka - kód skládky 
č. 12Ř7 a č. 12Ř6

data ÚAP

ZH15, 
ZH16

skládka - kód skládky 
č. 12Ř5 a č. Ř20 
Sedlec

data ÚAP

3 p ekročení imisních 
limitů pro 
benzen(a)pyren 
Ěp tileté obdobíě a 
oxidy dusíku Ěroční 
prům rě

N data ÚAP p etrvávající

3 staré ekologické 
zát že - Bývalé JZD – 
Herejkova ul., bývalé 
uhelné sklady – 
Nepomucká ul.

M ÚP dotazník p etrvávající

3 negativní vliv dopravy 
(hluk z blízké dálnice, 
železnice a průjezd 
kamiónů centrem 
m staě jako zdroje 
hluku

N ÚP dotazník p etrvávající

6 znečišt né ovzduší 
z dálnice D5

R dotazník p etrvávající

6 hluk ze železnice R ÚP dotazník p etrvávající
6 chybí rozší ení ČOV, 

rozší ení vodovodní a 
kanalizační sít

M ÚP dotazník

KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Starý Plzenec
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Starý Plzenec- pokračování 
 
KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Starý Plzenec

 
OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 

RURÚ
NÁZEV (POPIS) ÚROVE  

PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

2 zástavba v 
záplavovém území 
Q100 (13,05 ha)

M ÚP data ÚAP p etrvávající

2 orná půda ohrožená 
erozí Ě24,5Ř haě

M ÚP data LPIS p etrvávající

O1, O2 ohrožení sesuvným 
územím

data ÚAP

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 chyb jící sportovní hala 
či víceúčelové h išt , 

M ÚP dotazník p etrvávající

7, 9 špatný stav lidového 
domu, 

M dotazník p etrvávající

7, 9 pot eba nového domu 
s pečovatelskou 
službou

M ÚP dotazník p etrvávající

7, 9 nedostatečná 
kapacita MŠ

M dotazník p etrvávající

8 nedostatečná
infrastruktura 
n kterých rozvojových 
ploch – p estavba 
rekreačních ploch pro
trvalé bydlení

M ÚP dotazník p etrvávající

7,9 zav ená ZŠ m dotazník p etrvávající
7, 9 omezené možnosti pro 

sport
M ÚP dotazník p etrvávající

8 proluky v centru m sta M ÚP dotazník nový

8 urbanisticky nevhodné 
stavby Ěnákupní 
centrum, panelové 
domy)

M ÚP dotazník nový

8 nevhodn  lokalizované 
výrobní plochy

M ÚP dotazník nový
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Šťáhlavy 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ ZD7 úrovňové k ížení silnice 
II/1Ř3 se železnicí č. 
190

ÚP data ÚAP p etrvávající

ZD8 úrovňové k ížení silnice 
III/1773 se železnicí č. 
1ř0 v k.ú. Šťáhlavice

ÚP data ÚAP p etrvávající

ZD9 úrovňové k ížení silnice 
III/1773 se železnicí č. 
175 v k.ú. Šťáhlavice

ÚP data ÚAP p etrvávající

ZD10 úrovňové k ížení silnice 
III/1773 se železnicí č. 
175

ÚP data ÚAP p etrvávající

6 nehodové místo - 
k ižovatka Na Zhů i 
I/19 

R dotazník

HYGIENICKÉ 2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ochranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP data ÚAP, 
DIBAVOD 2012

nový

3 negativní vliv dopravy 
jako zdroje hluku

N ÚP dotazník p etrvávající

ZH4, ZH6 skládka - kód skládky 
č. 1322 Štáhlavice a č. 
1313

data ÚAP

ZH8, ZH9 skládka - kód skládky 
č. 1321 a č. 1312

data ÚAP

ZH41 staré zát že v území a 
kontaminované plochy - 
ČS PHM ZD Šťáhlavy

data ÚAP

6 Není plynofikace. M ÚP RURÚ
6 Chybí dostavba 

kanalizace a 
vodovodu v části 
obce.

M ÚP dotazník

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

2 zástavba v 
záplavovém území 
Q100 (7,28 ha)

M ZÚR, ÚP data ÚAP p etrvávající

2 navrhovaná zástavba v 
záplavovém území 
Q100 (3,12 ha)

M ZÚR, ÚP data ÚAP p etrvávající

orná půda ohrožená 
erozí Ě34,4ř haě

data LPIS

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

SZL3 Mimoúrovňová 
k ižovatka s I/20 
ĚNezbav tice - 
Nezv stice - Žákavaě - 
p eložka s regionálním 
biokoridorem (RK244)

ZÚR, ÚP data ÚAP

SZL1 Mimoúrovňová 
k ižovatka s I/20 
ĚNezbav tice - 
Nezv stice - Žákavaě - 
p eložka s p írodním 
parkem Kornatický 
potok

data ÚAP

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 omezené možnosti pro 
sport a kulturu

M ÚP dotazník p etrvávající

KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Šťáhlavy
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Št novický Borek 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ

DOPRAVNÍ 6 slabá nabídka ve ejné 
dopravy o víkendech

N RURÚ, p etrvávající

6 Neexistuje spojení 
ve ejnou dopravou do 
pov ené obce.

N RURÚ, p etrvávající

8 Chybí napojení na 
železnici.

M dotazník p etrvávající

HYGIENICKÉ 2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ochranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP DIBAVOD 2012 p etrvávající

2 nevyhovující stav 
povrchových a 
podzemích vod z 
hlediska koncentrací 
dusičnanů

M Plán oblasti 
povodí Berounky

p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

3 negativní vliv dopravy 
jako zdroje hluku

N ÚP dotazník p etrvávající

3 zdroj hluku z výroby - z  
lomu

M ÚP dotazník p etrvávající

3 vysoká kategorie 
radonového indexu 

N RURÚ p etrvávající

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

1 zástavba na t žebních 
ložiscích chrán ném 
ložiskovém území 
(3,02 ha)

N ÚP data ÚAP p etrvávající

orná půda ohrožená 
erozí Ě16,44 haě

data LPIS

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 rekonstrukce kulturního 
domu Polanka

M dotazník p etrvávající

7, 9 nedostatečná 
kapacita školy

M dotazník p etrvávající

7 nedostatčná kapacita 
sociálních za ízení

M dotazník nový

10 nízká daňová výt žnost 
na obyvatele

M RURÚ nový

KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Štěnovický Borek
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Tymákov 
 

ZÁVADY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

URBANISTICKÉ ZU12 devastovaná území 
(brownfields) - 
Kasárna Mokrouše

data ÚAP

ZU13 devastovaná území 
Ěbrownfieldsě - Kulturní 
dům Tymákov

data ÚAP

ZU14 devastovaná území 
(brownfields) - 
Zem d lský areál 
Tymákov

data ÚAP

DOPRAVNÍ 6 Neexistuje spojení 
ve ejnou dopravou do 
pov ené obce.

N RURÚ

HYGIENICKÉ 2 možné narušení 
vodního zdroje či 
ochranného pásma 
vodního zdroje

M ÚP DIBAVOD 2012 p etrvávající

2 nevyhovující celkový 
stav povrchových vod

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

2 nedosažení dobrého 
stavu pro podzemní 
vody

M HEIS VÚV T.G.M. p etrvávající

ZH23 3 skládka - kód skládky 
č. Ř1ř Tymákov

data ÚAP

ZH47 3 staré zát že v území a 
kontaminované plochy - 
ČS PHM ZD Tymákov 
zem d lská výroba

data ÚAP

OHROŽENÍ OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

orná půda ohrožená 
erozí Ě0,72 haě

data LPIS

ST ETY OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

ST ETY 
ZÁM R  
VZÁJEMN

ST ETY 
ZÁM R  S 
LIMITY

JINÉ 
PROBLÉMY

OZN. TÉMA v 
RURÚ

NÁZEV (POPIS) ÚROVE  
PROBLEMATIKY 
(místní - M, 
nadmístní - N, 
republiková - R)

EŠITELNOST V ÚPD (ÚP, 
ZÚR, PÚR)

P VOD (data 
ÚAP, dotazník, 
problém plynoucí 
ze zjištění RURÚ)

DOBA TRVÁNÍ 
(p etrvávající (od 
2008/12, nový - 2016)

7, 9 nedostatečná 
kapacita MŠ

M dotazník p etrvávající

7 nedostatčná kapacita 
sociálních za ízení

M dotazník nový

KRůJ PLZE SKÝ - ORP Plze  - Obec Tymákov
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Tabulka č. 5.2.1: P ehled problém  a jejich označení v problémovém výkrese  
Obec Označení Problém Popis St et/závada 

Dýšina ZH39 objekty nebo za ízení za azené do skupiny ů 
nebo B s umíst nými nebezpečnými látkami 

Skupina B závada hygienická 

Dýšina ZH40 objekty nebo za ízení za azené do skupiny ů 
nebo B s umíst nými nebezpečnými látkami 

Skupina B závada hygienická 

Dýšina ZH29 skládka Kód skládky č. Ř16 závada hygienická 

Dýšina ZH31 skládka Kód skládky č. Ř14 Nová Huť závada hygienická 

Dýšina ZH33 skládka Kód skládky č. Ř15 závada hygienická 

Dýšina ZH42 staré zát že v území a kontaminované plochy HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. skl C závada hygienická 

Dýšina ZH43 staré zát že v území a kontaminované plochy ŠKODů a.s. Plze  - Dýšina strojírenská výroba závada hygienická 

Dýšina ZH63 staré zát že v území a kontaminované plochy HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. skládka Ejpovice závada hygienická 

Dýšina ZH71 staré zát že v území a kontaminované plochy HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. skl ů závada hygienická 

Dýšina ZH76 staré zát že v území a kontaminované plochy HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. areál Ejpovice závada hygienická 

Dýšina ZH78 staré zát že v území a kontaminované plochy HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. skl B závada hygienická 

Dýšina ZH89 staré zát že v území a kontaminované plochy HQU Int.,a.s. ŠKODů as skl. Ej závada hygienická 

Dýšina SZL6 VRT (r) x USES Koridor vysokorychlostní dopravy VR 1 ĚNürnberg-) 

hranice SRN/ČR-Plze -Praha s RBK (RK2005) 

st et zám r  s limity 

Dýšina SZL7 VRT (r) x USES Koridor vysokorychlostní dopravy VR 1 ĚNürnberg-) 

hranice SRN/ČR-Plze -Praha s RBK (RK2004) 

st et zám r  s limity 

Chrást ZU8 devastovaná území Ěbrownfieldsě Cihelna Chrást závada urbanistická 

Chrást SZL2 Silnice I.aII.Ěně x p írodní park Silnice II. t . ĚKyšice - Dýšina - Chrástě, p eložka se 
západními obchvaty sídel s p írodním parkem Horní 
Berounka 

st et zám r  s limity 

Chrást ZH34 skládka Kód skládky č. Ř56 závada hygienická 

Chrást ZH36 skládka Kód skládky č. Ř57 závada hygienická 

Chrást ZH55 staré zát že v území a kontaminované plochy Skládka Chrást závada hygienická 

Chrást ZD2 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice II/1Ř0 se železnicí č. 170, 176 závada dopravní  
Chrást ZD1 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice II/1Ř0 se železnicí č. 176 závada dopravní  
Chválenice ZH57 staré zát že v území a kontaminované plochy ČS PHM ZD Chválenice zem d lská výroba závada hygienická 

Kyšice ZH26 skládka Kód skládky č. Ř5ň závada hygienická 
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Obec Označení Problém Popis St et/závada 

Kyšice ZH28 skládka Kód skládky č. Ř55 závada hygienická 

Kyšice ZH59 staré zát že v území a kontaminované plochy Na H rce - stará skládka závada hygienická 

Kyšice ZH79 staré zát že v území a kontaminované plochy cihelna - stará skládka závada hygienická 

Letkov ZH74 staré zát že v území a kontaminované plochy Letkov obalovna závada hygienická 

Losiná ZH5 skládka Skládka odpad  S-IOKód skládky č. 
170107,170504,170506 

závada hygienická 

Losiná ZH7 skládka Kód skládky č. 1ŇŘŘ závada hygienická 

Nezbav tice ZU11 devastovaná území Ěbrownfieldsě Provozní areál SÚS Nezbav tice - Na Škalkach závada urbanistická 

Nezv stice ZH2 skládka Kód skládky č. 1ň17 závada hygienická 

Nezv stice ZH3 skládka Kód skládky č. 1ň14 závada hygienická 

Nezv stice, Štáhlavy SZL3 Silnice I.(n) x USES Mimoúrov ová k ižovatka s I/Ň0 ĚNezbav tice - Ne-

zv stice - Žákavaě - p eložka s RBK ĚRKŇ44ě 
st et zám r  s limity 

Nezv stice, Štáhlavy SZL1 Silnice I.aII.Ěně x p írodní park Mimoúrov ová k ižovatka s I/Ň0 ĚNezbav tice - Ne-

zv stice - Žákavaě - p eložka s p írodním parkem 
Kornatický potok 

st et zám r  s limity 

Plze  ZH73 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE a.s. Plze  T šínská t ída závada hygienická 

Plze  ZH80 staré zát že v území a kontaminované plochy Kasárny Slovany - Plzen závada hygienická 

Plze  ZH46 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE, a.s. Plze  závada hygienická 

Plze  ZU1 devastovaná území Ěbrownfieldsě Provozní areál Kovošrot Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU2 devastovaná území Ěbrownfieldsě M stské lázn  Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU3 devastovaná území Ěbrownfieldsě Nádraží Plze  - Jižní p edm stí závada urbanistická 

Plze  ZU4 devastovaná území Ěbrownfieldsě Supermarket Globus Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU5 devastovaná území Ěbrownfieldsě Hasičská stanice - Kaplí ova ulice, Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU6 devastovaná území Ěbrownfieldsě Objekt "Na st íln " Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU7 devastovaná území Ěbrownfieldsě Základna PMDP Cukrovarská závada urbanistická 

Plze  ZU10 devastovaná území Ěbrownfieldsě Vep ín - Sylván závada urbanistická 

Plze  ZU16 devastovaná území Ěbrownfieldsě Provozní areál Cukrovarská Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU17 devastovaná území Ěbrownfieldsě Hasičská stanice - Pob ežní ul. Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU18 devastovaná území Ěbrownfieldsě D m Železniční ul. Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU19 devastovaná území Ěbrownfieldsě Výrobní areál Mlékárna Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU20 devastovaná území Ěbrownfieldsě Zem d lský areál  Plze  Černice závada urbanistická 

Plze  ZU21 devastovaná území Ěbrownfieldsě Zem d lský areál Újezd u Plzn  závada urbanistická 

Plze  ZU22 devastovaná území Ěbrownfieldsě Koupališt  RůPID Plze  závada urbanistická 
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Obec Označení Problém Popis St et/závada 

Plze  ZU23 devastovaná území Ěbrownfieldsě Klotzova cihelna Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU24 devastovaná území Ěbrownfieldsě Papírna Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU25 devastovaná území Ěbrownfieldsě Výrobní areál Forward Plast Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU26 devastovaná území Ěbrownfieldsě Kasárna Plze  - Zátiší závada urbanistická 

Plze  ZU27 devastovaná území Ěbrownfields) Kasárna Plze  - Sv tovar závada urbanistická 

Plze  ZU28 devastovaná území Ěbrownfieldsě Kasárna Plze  - Slovany závada urbanistická 

Plze  ZU29 devastovaná území Ěbrownfieldsě Výrobní areál Škoda ETD Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU30 devastovaná území Ěbrownfieldsě Výrobní areál Škoda Transportation závada urbanistická 

Plze  ZU31 devastovaná území Ěbrownfieldsě Výrobní hala ŠKODů - šedá litina závada urbanistická 

Plze  ZU32 devastovaná území Ěbrownfieldsě Výrobní areál Z UD Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU33 devastovaná území Ěbrownfieldsě Se azovací nádraží Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU34 devastovaná území Ěbrownfieldsě Provozní areál Plze ské mlýny - Plze  závada urbanistická 

Plze  ZU35 devastovaná území Ěbrownfieldsě Hala č. 55 - Škoda Plze  závada urbanistická 

Plze  ZH38 objekty nebo za ízení za azené do skupiny ů 
nebo B s umíst nými nebezpečnými látkami 

Plze , Linde Technoplyn a.s. Ěskupina ůě závada hygienická 

Plze  SZL4 Silnice I.(n) x USES Silnice I. t . s RBK ĚRKŇ010ě st et zám r  s limity 

Plze  SZL5 Silnice I.(n) x USES Silnice I. t . s RBK ĚRKŇ00Řě st et zám r  s limity 

Plze  ZH10 skládka Kód skládky č. 1ŇŘň závada hygienická 

Plze  ZH13 skládka Kód skládky č. 1ňŇ5 Litice závada hygienická 

Plze  ZH14 skládka Kód skládky č. 1ŇŘ4 Cernice závada hygienická 

Plze  ZH17 skládka Kód skládky č. 1Ň0Ň závada hygienická 

Plze  ZH18 skládka Kód skládky č. 1ŇŘ0 Litice závada hygienická 

Plze  ZH19 skládka Kód skládky č. ŘŇ5 Bory závada hygienická 

Plze  ZH20 skládka Kód skládky č. ŘŇ6 závada hygienická 

Plze  ZH21 skládka Kód skládky č. 7Ň7 Valcha závada hygienická 

Plze  ZH22 skládka Kód skládky č. Ř77 Valcha závada hygienická 

Plze  ZH24 skládka Kód skládky č. ŘŇ4 Božkov závada hygienická 

Plze  ZH25 skládka Kód skládky č. ŘŇň Božkov závada hygienická 

Plze  ZH27 skládka Kód skládky č. Ř76 Skvr any závada hygienická 

Plze  ZH30 skládka Kód skládky č. 711 K imice závada hygienická 

Plze  ZH32 skládka Kód skládky č. ŘŇŇ Bukovec závada hygienická 

Plze  ZH35 skládka Kód skládky č. 71ř u h bitova závada hygienická 

Plze  ZH37 skládka Kód skládky č. Ř4Ř Bolevec závada hygienická 
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Obec Označení Problém Popis St et/závada 

Plze  ZH1 spalovna SITA CZ a.s. – Spalovna Plze  závada hygienická 

Plze  ZH44 staré zát že v území a kontaminované plochy Dopravní podniky, ČS PHM PMDP, a.s. Plze  závada hygienická 

Plze  ZH45 staré zát že v území a kontaminované plochy Škoda a.s. hlavní areál Plze  závada hygienická 

Plze  ZH48 staré zát že v území a kontaminované plochy Kovošrot a.s. Plze  závada hygienická 

Plze  ZH49 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE Plze  jih závada hygienická 

Plze  ZH50 staré zát že v území a kontaminované plochy MOVO s.r.o. Plze  závada hygienická 

Plze  ZH51 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE Hydro závada hygienická 

Plze  ZH52 staré zát že v území a kontaminované plochy HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. Bolevec závada hygienická 

Plze  ZH53 staré zát že v území a kontaminované plochy RWE Energie, a.s. Plze  závada hygienická 

Plze  ZH54 staré zát že v území a kontaminované plochy Skládka Valcha závada hygienická 

Plze  ZH56 staré zát že v území a kontaminované plochy ůuto Štádler, s.r.o. závada hygienická 

Plze  ZH58 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE Plze  sever závada hygienická 

Plze  ZH60 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE transformovna Plze  - K imice závada hygienická 

Plze  ZH61 staré zát že v území a kontaminované plochy Stavební stroje J. a L. T eš ákovi Plze  závada hygienická 

Plze  ZH62 staré zát že v území a kontaminované plochy Plze  - Husova t ída - bývalá plynárna závada hygienická 

Plze  ZH64 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE Husovo nám stí závada hygienická 

Plze  ZH65 staré zát že v území a kontaminované plochy HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. Doudlevce závada hygienická 

Plze  ZH66 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČP, a.s. Plze  závada hygienická 

Plze  ZH67 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE a.s. Plze  jih závada hygienická 

Plze  ZH68 staré zát že v území a kontaminované plochy Skládka Radobyšice závada hygienická 

Plze  ZH69 staré zát že v území a kontaminované plochy Univel Plze  závada hygienická 

Plze  ZH70 staré zát že v území a kontaminované plochy České dráhy, Depo ČD Plze  závada hygienická 

Plze  ZH72 staré zát že v území a kontaminované plochy Plze ské m. dopravní podniky, a.s. závada hygienická 

Plze  ZH75 staré zát že v území a kontaminované plochy ČS PHM ůuto Štádler Plze  závada hygienická 

Plze  ZH77 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE Plze  m sto závada hygienická 

Plze  ZH82 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE a.s. Plze  Husovo nám. závada hygienická 

Plze  ZH83 staré zát že v území a kontaminované plochy ZůCHEMO, a.s. Plze  závada hygienická 

Plze  ZH84 staré zát že v území a kontaminované plochy Kasárna VUSS Plze  závada hygienická 

Plze  ZH85 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE Plze  - T šínská t ída závada hygienická 

Plze  ZH86 staré zát že v území a kontaminované plochy Škoda Doudlevce závada hygienická 

Plze  ZH87 staré zát že v území a kontaminované plochy HQU Int.,a.s. ŠKODů a.s. Plze  závada hygienická 

Plze  ZH88 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE a.s. Plze  m sto závada hygienická 

Plze  ZH90 staré zát že v území a kontaminované plochy Skládka Lhota závada hygienická 

Plze  ZH91 staré zát že v území a kontaminované plochy ZČE a.s. Plze  HYDRO závada hygienická 
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Plze  ZH92 staré zát že v území a kontaminované plochy Prádelny a čistírny Plze  závada hygienická 

Plze  ZH93 staré zát že v území a kontaminované plochy DKV České dráhy s.o. závada hygienická 

Plze  ZD5 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice III/1Ř04ň se železnicí č. 1Řň závada dopravní  
Plze  - Doudlevce ZD4 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice III/1Ř0ňŇ se železnicí č. 1Řň 

v k.ú. Doudlevce 

závada dopravní  

Plze  - Skvr any ZD3 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice I/Ň6 se železnicí č. 1Ř0 v k.ú. 
Skvr any 

závada dopravní  

Plze  Koterov ZH81 staré zát že v území a kontaminované plochy Koterov - obalovna závada hygienická 

Starý Plzenec ZU9 devastovaná území Ěbrownfieldsě Provozní areál Mototechna Starý Plzenec závada urbanistická 

Starý Plzenec ZU15 devastovaná území Ěbrownfieldsě Výrobní areál Starý Plzenec - Nad tratí závada urbanistická 

Starý Plzenec ZH11 skládka Kód skládky č. 1ŇŘ7 závada hygienická 

Starý Plzenec ZH12 skládka Kód skládky č. 1ŇŘ6 závada hygienická 

Starý Plzenec ZH15 skládka Kód skládky č. 1ŇŘ5 závada hygienická 

Starý Plzenec ZH16 skládka Kód skládky č. ŘŇ0 Sedlec závada hygienická 

Starý Plzenec O1 sesuvné území - bod sklon 45 ohrožení v území 
Starý Plzenec O2 sesuvné území - bod sklon 45 ohrožení v území 
Starý Plzenec ZD6 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice III/1Ř0Ň6 se železnicí č. 1ř0 závada dopravní  
Šťáhlavy ZH4 skládka Kód skládky č. 1ňŇŇ Štáhlavice závada hygienická 

Šťáhlavy ZH6 skládka Kód skládky č. 1ň1ň závada hygienická 

Šťáhlavy ZH8 skládka Kód skládky č. 1ňŇ1 závada hygienická 

Šťáhlavy ZH9 skládka Kód skládky č. 1ň1Ň závada hygienická 

Šťáhlavy ZH41 staré zát že v území a kontaminované plochy ČS PHM ZD Šťáhlavy závada hygienická 

Šťáhlavy ZD10 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice III/177ň se železnicí č. 175 závada dopravní  
Šťáhlavy ZD7 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice II/1Řň se železnicí č. 1ř0 závada dopravní  

Šťáhlavy - Šťáhlavi-

ce 

ZD9 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice III/177ň se železnicí č. 175 v 
k.ú. Šťáhlavice 

závada dopravní  

Šťáhlavy - Šťáhlavi-

ce 

ZD8 úrov ové k ížení silnice se železnicí úrov ové k ížení silnice III/177ň se železnicí č. 1ř0 v 
k.ú. Šťáhlavice 

závada dopravní  

Tymákov ZU12 devastovaná území Ěbrownfieldsě Kasárna Mokrouše závada urbanistická 

Tymákov ZU13 devastovaná území Ěbrownfieldsě Kulturní d m Tymákov závada urbanistická 

Tymákov ZU14 devastovaná území Ěbrownfieldsě Zem d lský areál Tymákov závada urbanistická 
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Tymákov ZH23 skládka Kód skládky č. Ř1ř Tymákov závada hygienická 

Tymákov ZH47 staré zát že v území a kontaminované plochy ČS PHM ZD Tymákov zem d lská výroba závada hygienická 

 

 

Tabulka č. 5.2.2: P ehled neoznačených problém  v problémovém výkrese  
Obec St et/závada Popis problému Název Vým ra (ha) 

Dýšina ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 4,05 

Dýšina závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Silhouette Group s.r.o.   

Dýšina závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší INTEROBAL k.s.   

Dýšina závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Slévárna a strojírna  Josef Hájek, Dýšina   

Dýšina závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší ůD ůrmaturka Dýšina s.r.o.   

Dýšina ohrožení v území zastav né území x Q100   2,82 

Dýšina ohrožení v území zastav né území x t žební ložiska a pod-

dolované území 
  6,63 

Chrást ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 11,02 

Chrást ohrožení v území zastav né území x Q100   3,86 

Chrást ohrožení v území zastav né území x t žební ložiska a pod-

dolované území 
  5,09 

Chrást ohrožení v území zastavitelné území x t žební ložiska a 
poddolované území 

  1,22 

Kyšice ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 11,67 

Kyšice ohrožení v území zastav né území x t žební ložiska a pod-

dolované území 
  6,42 

Kyšice ohrožení v území zastavitelné území x t žební ložiska a 
poddolované území 

  4,86 

Letkov ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 1,53 

Letkov závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Obalovna Benninghoven - Starý Plzenec   

Letkov závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Obalovna Letkov s.r.o.   

Letkov ohrožení v území zastav né území x Q100   0,62 

Letkov ohrožení v území zastavitelné území x Q100   0,04 

Letkov ohrožení v území zastavitelné území x t žební ložiska a 
poddolované území 

  4,68 

Lh ta ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 17,57 

Losiná ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 3,8 
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Obec St et/závada Popis problému Název Vým ra (ha) 

Nezv stice ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 1,24 

Nezv stice ohrožení v území zastav né území x Q100   8,08 

Nezv stice ohrožení v území zastavitelné území x Q100   0,19 

Plze  ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 106,95 

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Formátovací pec - stará hala   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Kotelna   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Kotelna 2   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Odsávání-izokyanát-polyol-míchárny   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Technologie-nová hala   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší TYPOS TISKů SKÉ ZÁVODY a.s., závod Plze    

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Lakovna   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší FN Plze  - spal. zdravot. odpadu Lochotín   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Žárové pokovování zinkem   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší SCHNEIDER - jatky Plze    

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Plze ské m stské dopravní podniky,a.s.   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Digital Print   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší ŠKODů JS a.s. - Bolevec   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Plze ská  energetika a.s.   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší KRPA, a.s.   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Tiskárna - velký zdroj se spot ebou v tší než 5 tun   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší BRUSH SEM, s.r.o. - lakovna   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší DůIHO ĚCZECHě s.r.o. Plze    

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Čistírna BEL & BLůNC   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší IZOPOL DVO ÁK s.r.o.   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší CZECH PRECISION FORGE   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Technologie hala P1A   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Lakovna   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Odsávání skladu míchárny   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Sušící box   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší T.O.P.S. s.r.o. - rychločistírna   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Chemická čistírna textilu - CLEAN & DRY   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší HůPPICH Plze  s.r.o. - HAPPICH 2   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Plze ský Prazdroj a.s. Plze    

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Plze ská  teplárenská a.s. - výtopna Doubravka   
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Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Plze ská teplárenská - výtopna Bory   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Plze ská teplárenská - výtopna Sv tovar   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Plze ská teplárenská - Centrální zdroj tepla   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší MOVO s.r.o. Plze    

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Kovárny   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší ŠKODů, HUT , Plze , s.r.o.   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší ŠKODů MůCHINE TOOL s.r.o., Tylova 57, 
ň1600 Plze  

  

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Lakovna, divize turbíny a komponenty   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší SPůLOVNů odpadu Plze    

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Kotelna WW FLORA - st edisko Doubravka   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Kotelna WW Flora - st edisko Radčice   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Plze ské komunikace s.r.o. - obalovna Koterov   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Plynová kotelna a ofsetová tiskárna   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší ŠKODů dopravní technika s.r.o. Plze    

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Ing. Václav Košan, Sokolovská 105   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Ing. Václav Košan, Železničá ská 6Ř   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Bodycote Heat s.r.o. - provoz Plze    

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší OSONů holding a.s. Plze    

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší SEELE CZ s.r.o.   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Slévárna   

Plze  závada hygienická zdroj znečišt ní ovzduší Rexam Beverage Can Czech Republic s.r.o.   

Plze  ohrožení v území zastav né území x Q100   173,40 

Plze  ohrožení v území zastav né území x t žební ložiska a pod-

dolované území 
  142,43 

Plze  ohrožení v území zastavitelné území x Q100   6,33 

Plze  ohrožení v území zastavitelné území x t žební ložiska a 
poddolované území 

  30,34 

Starý Plzenec ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 24,58 

Starý Plzenec ohrožení v území zastav né území x Q100   13,05 

Šťáhlavy ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 34,49 

Šťáhlavy ohrožení v území zastav né území x Q100   7,28 

Šťáhlavy ohrožení v území zastavitelné území x Q100   3,12 

Št novický ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 16,44 
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Borek 

Št novický 
Borek 

ohrožení v území zastav né území x t žební ložiska a pod-

dolované území 
  3,02 

Tymákov ohrožení v území orná p da ohrožená erozí LPIS_sklon 0,72 
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5.3 P EHLED ů PLůTNOST JEDNOTLIVÝCH ÚPD V ORP PLZE  
 

Obec Platné územní plány, regulační plány a územní 
studie 

V současné dob  po izované 
územní plány a územní studie 

  Územní plán obce Dýšina, účinný od 16.7.Ň004 Územní plán Dýšina  

Dýšina 

  

Zm na č.1 ÚPO Dýšina, účinná od ŇŘ.1.Ň00ř   

Územní studie Dýšina – Za Tratí; schválení mož-
nosti využití 17.6.Ň01ň 

  

Chrást Územní plán Chrást, účinný od  ŇŘ.1Ň.Ň007 Zm na č.Ň ÚP Chrást 

Zm na č.1 ÚP Chrást, účinná od 7.6.Ň010   

Zm na č. Ň ÚP Chrást, účinná od 6.1.Ň016   

Územní studie Chrást – lokalita „U  ůtmosu“, 
schválení možnosti využití ÚS Ňř.1.Ň010 

  

Územní studie Chrást – Benátky II,  schválení 
možnosti využití ÚS 10.ň.Ň011 

  

Územní studie Chrást - lokalita "Pod nádražím" 
schválení možnosti využití ÚS 17.7.Ň014 

  

  Územní plán Chválenice,  účinný od Ň0.7.Ň010 Zm na č. 1 ÚP Chválenice 

Chválenice 

  

Územní studie - lokalita ZŇ a Zň, schválení mož-
nosti využití ÚS od 17.4.Ň014 

  

Územní studie - lokalita Z5, schválení možnosti 
využití ÚS od 11.11.Ň01ň 

  

Kyšice Územní plán obce Kyšice, účinný od 1.1.Ň004 Územní plán Kyšice  

Územní studie Kyšice – západ,  schválení mož-
nosti využití ÚS Ň6.Ň.Ň00ř 

  

Územní studie Kyšice – východ, schválení mož-
nosti využití ÚS Ň0.1.Ň011 

  

Územní studie Kyšice – jih, schválení možnosti 
využití ÚS Ň6.7.Ň01Ň 

  

Letkov Územní plán Letkov, účinný od Ňň.1Ň.Ň00Ř   

Zm na č. 1 ÚP Letkov, účinná od 1.1.Ň016   

Regulační plán Letkov – V Podlesí, účinný od 
1.7.2000 

  

Zm na č.1  Regulačního plánu Letkov – 

V Podlesí, účinná od 1ř.1Ň.Ň011 

  

Územní studie Letkov č.1,  schválení možnosti 
využití ÚS Ň1.ř.Ň010 

  

Územní studie Letkov č.Ň,  schválení možnosti 
využití ÚS 7.5.Ň015 

  

Územní studie Letkov č.ň,  schválení možnosti 
využití ÚS Ň0.ř.Ň010 

  

Územní studie Letkov č.4,  schválení možnosti 
využití ÚS 1Ň.1Ň.Ň011 

  

Územní studie Letkov č.5,  schválení možnosti 
využití ÚS Ň0.1Ň.Ň011 
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Obec Platné územní plány, regulační plány a územní 
studie 

V současné dob  po izované 
územní plány a územní studie 

Územní studie Letkov č.6,  schválení možnosti 
využití ÚS Ň0.1Ň.Ň011 

  

Lh ta 

  

Územní plán Lh ta, účinný od 7.4.Ň014   

Územní studie Lh ta - lokalita č. 7 schválení 
možnosti využití ÚS Ňř.ř.Ň015 

  

Losiná Územní plán  Losiná, účinný od ŇŇ.10.Ň014   

Mokrouše Územní plán Mokrouše,  účinný od Ň0.10.Ň014   

Územní studie Mokrouše - lokalita č. 1 schválení 
možnosti využití ÚS ŇŘ.7.Ň016 

  

Územní studie Mokrouše - lokalita č. 4 schválení 
možnosti využití ÚS Ň5.Ř.Ň015 

  

Nezbav tice Územní plán Nezbav tice,  účinný od 17.7.Ň014   

Nezv stice Územní plán obce Nezv stice, účinný od 
19.3.1994 

Územní plán Nezv stice 

 Plze  

 

Územní plán Plzn , účinný od 1.10.Ň016   

Regulační plán Plze  - Bílá Hora - Pecihrádek    

Územní studie Božkov    

Územní studie Plze  - Bolevec U Seneckého 
rybníka  

  

Územní studie Plze  - Červený Hrádek, lokalita 
Vesnická  

  

Územní studie Plze  - Domažlická - Emingerova    

Územní studie Plze  - Košutka, lokalita U statku    

Územní studie Plze  - K imická    

Územní studie Plze  - Malá Homolka    

Územní studie Plze  - Malesice, Dolní Vlkýš    

Územní studie Plze  - Skvr any    

Územní studie Plze  - Újezd, lokalita Na Draž-
kách  

  

Územní studie Plze  - Viničné terasy    

Územní studie Plze  - Výsluní - jih    

Územní studie Plze  - Zborovská    

Územní studie Plze - Malesice, lokality Karpaty, 

U Šlemu  

  

Územní studie Plze , V Lukách    

Územní studie, nám stí Emila Škody    

Urbanistická studie Lhota    

Urbanistická studie Nepomucká - východ    

Urbanistická studie Plze  - Bolevec, U Velkého 
rybníka  

  

Urbanistická studie Plze  - Bručná, lokalita Do 
zámostí  

  

Urbanistická studie Plze  - Bukovec    

Urbanistická studie Plze  - Černice, výrobní 
území  
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Obec Platné územní plány, regulační plány a územní 
studie 

V současné dob  po izované 
územní plány a územní studie 

Urbanistická studie Plze  - H bitovní    

Urbanistická studie Plze  - K imice, lokalita U 
statku  

  

Urbanistická studie Plze  - Litice, lokalita Dubo-

vá hora  

  

Urbanistická studie Plze  - lokalita Výsluní    

Urbanistická studie Plze  - pr myslové území 
Košutka  

  

Urbanistická studie Plze  - Valcha, lokalita Čer-

ný most a Lašitov  

  

Územní studie - Plze -Radčice, Košutecká-

Stromková  

  

Územní studie Plze  Újezd - jih    

Starý Plzenec Územní plán m sta Starý Plzenec ĚÚPOě, 
účinný od 17.7.Ň006 

Územní plán  Starý Plzenec 

Zm na č.I ÚPO starý Plzenec, účinná od 
21.7.2010 

Územní studie Starý Plzenec 
"Na Čachn " 

Zm na č.II ÚPO Starý Plzenec, účinná od 
21.7.2010 

Územní studie Starý Plzenec 
"Za stadionem" 

Zm na č.III ÚPO starý Plzenec, účinná od 
20.7.2012 

Územní studie systému sídelní 
zelen  Starý Plzenec 

Územní studie p edhradí z íceniny hradu Radyn ,  
schválení možnosti využití ÚS ň0.7.Ň01Ň 

  

Územní studie obytné zóny - Pod H išt m, schvá-
lení možnosti využití ÚS Ňň.4.Ň015 

  

Šťáhlavy Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavy, účin-

ný od 4.5.1řř4 

Územní plán Šťáhlavy 

Zm na č.1 ÚPSÚ Šťáhlavy, účinná od 10.ň.Ň00ň   

Zm na č.Ň ÚPSÚ Šťáhlavy, účinná od 
30.12.2006 

  

Územní plán sídelního útvaru Šťáhlavice, 
účinný od 5.Ň.Ň004 

  

Zm na č.1 ÚPSÚ Šťáhlavice, účinná od  
9.10.2006 

  

Zm na č.Ň ÚPSÚ Šťáhlavice, účinná od 
13.7.2012 

  

Územní studie "Pod akáty" schválení možnosti 
využití ÚS 1Ň.5.Ň014 

  

Št novický 
Borek 

Územní plán Št novický Borek, účinný od 
16.2.2016 

  

Tymákov Územní plán sídelního útvaru Tymákov, účin-

ný od Ň.10.1řř5 

Územní plán Tymákov  

Zm na č.1 ÚPSÚ Tymákov, účinná od Ň.1.Ň00ň Územní studie Tymákov 

Zm na č.Ň ÚPSÚ Tymákov, účinná od 16.ň.Ň011   

Územní studie – lokalita č. 01 ÚPSÚ Tymákov,  
schválení možnosti využití ÚS Ňř.6.Ň011 
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Obec Platné územní plány, regulační plány a územní 
studie 

V současné dob  po izované 
územní plány a územní studie 

Územní studie – lokalita č. 0Ň ÚPSÚ Tymákov,  
schválení možnosti využití ÚS ř.5.Ň011 

  

Územní studie – lokalita č. 1Ň ÚPSÚ Tymákov,  
schválení možnosti využití ÚS ř.5.Ň011 
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6 ZÁV R 
 

V rámci této práce byly zpracovány podklady pro RURU včetn  t í vyžadovaných výkres , požadova-

ná témata včetn  SWOT analýz, které shrnují pro dané území její silné a slabé stránky, p íležitosti a 
hrozby.  

 

Součástí vlastních témat je i zpracování problémových oblastí, z nichž n které jsou určeny pro ešení 
v územn  plánovací dokumentaci, jiné problémy jsou definovány obecn ji. Současn  byly 

v aktualizaci RURU tabulkov  zpracovány problémy po obcích a jejich číselné propojení 
s problémovým výkresem. 

 

6.1 HODNOCENÍ METODIKY RURÚ 
 

Hodnocení stavu/vývoje jednotlivých indikátor  a témat vychází z dat r zn  „starých“. N která data 
jsou zjišťována a tedy i k dispozici relativn  často Ěs frekvencí i n kolikrát za rok, nap . data o neza-

m stnanostiě. Jiná data jsou zjišťována a zejména na odborných pracovištích verifikována i 
s dvouletým zpožd ním Ěimisní data o znečišt ní atmosféry a následn  vyhlašování oblastí se zhorše-

nou kvalitou ovzduší z p tiletých pr m r  imisních koncentracíě. Další data jsou pom rn  konstantní a 
nem nná Ěpoddolovaná územíě nebo se jedná o data získaná p i speciálních šet eních ČSÚ Ě1x/10 letě 
a získat tato data v nov jší, aktuální verzi platné k danému roku Ň011 není v podstat  možné Ěvyjížďky 
a dojížďky do škol a zam stnáníě. Pro hodnocení byla použita nejaktuáln jší dostupná data pro danou 
oblast v dob  zpracování daných témat. 
Je logické, že informace v každém písemném materiálu zastarávají Ěvypracované strategie a koncepce 
daných územíě vzhledem k m nícím se podmínkám Ězejména ekonomickým – nap . nezam stnanostě. 
Navržené, zpracované a vyhodnocené indikátory nemohou a ani se nesnaží popsat komplexn  reálný 
stav/vývoj území v celém jeho rozsahu, ale jde spíše o popsání „vrcholu ledovce“, vybrání t ch hlav-

ních oblastí, které charakterizují stav/vývoj v jednotlivých pilí ích udržitelného rozvoje území. Na 
základ  Ěnejeně t chto indikátor  byly v ešených tématech identifikovány p edevším problematické 
oblasti. Použití metodiky indikátor  navíc umož uje porovnat jednotlivé obce správního obvodu mezi 
sebou a v určitých p ípadech i s hodnotou pro vyšší územní celek. 
Je možno i nadále diskutovat o vhodnosti a p ípadn  i účelnosti jednotlivých indikátor , stejn  jako o 
metod  hodnocení vyváženosti pilí  udržitelného rozvoje území, je však vhodné a nezbytné si uv -
domit, že se jedná o čtvrté vyhodnocení RURÚ Ěčtvrtá úplná aktualizaceě a je možno na n j 
v budoucnu navázat buď op tovným vyhodnocením všech již zpracovaných indikátor , p ípadn  indi-

kátor  nov  navržených Ěnebo pat ičn  upravenýchě, které mohou lépe vystihovat pot eby územního 
plánování Ěnap . indikátor sesuvné a poddolované území navržený v roce Ň00Ř Ěvztažen na plochu celé 
obce) byl v roce Ň010 vypušt n a v roce Ň01Ň byl zpracován a vyhodnocen nový indikátor vztažený na 
zastav né území obceě.  
Tento materiál nem že nahradit speciální a relativn  nákladné strategické a koncepční materiály vy-

pracované pro dané oblasti rozvoje Ěať už na úrovni kraje, mikroregion  nebo obcíě a stejn  tak nem -
že nahradit pr zkumy a rozbory daného území jednotlivých obcí p i zadání a zejména p i zpracování 
územních plán  obcí. Je to jen jeden z podklad  pro zadání a vypracování územních plán  obcí. 
 

P edložený dokument naopak p ináší celkový pohled na území v širokém spektru jeho specifik a 
vlastností nap íč mnoha obory. Snaží se o analýzu a syntézu informací vedoucí k posouzení udr-

žitelného rozvoje daného území a vykreslení pr m tu zjišt ných jev  a problém  v území do 
procesu územního plánování včetn  návrhu nám t  pro územní plánování a územní politiku. 
Za azeny jsou zde také takové jevy a problémy, jejichž sledování a ešení je v zájmu udržitelné-
ho rozvoje území a s územním plánováním souvisejí jen sekundárn . 
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Data ÚůP SO ORP Plze  2016, RURU SO ORP SO ORP Plze  Ň01Ň, Ň014 a další zdroje, které jsou 

uvedeny pro každé téma RURÚ zvlášť: 
 

 

Horninové prost edí a geologie 

 

 Seznam mapy www.mapy.cz 

 ČGS – Mapový portál, Databáze svahových nestabilit, Databáze významných geologických 
lokalit, Surovinový informační systém ČGS, www.geology.cz 

 Geoportál ČÚZK http://geoportal.cuzk.cz/ 

 

 

Vodní režim 

 

 HEIS VÚV T.G.M. http://heis.vuv.cz 

 Plány oblasti povodí http://www.mzp.cz/cz/plany_oblasti_povodi 

 VÚV T.G.M http://www.dibavod.cz/ 

 

 

Hygiena životního prost edí 
 

 Český hydrometeorologický ústav www.chmi.cz  
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 Data o intenzit  dopravy www.rsd.cz  
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www.mzp.cz 

 Mapa radonového indexu www.geology.cz 

 

 

Ochrana p írody a krajiny 
 

 Úst ední seznam ochrany p írody http://drusop.nature.cz 

 Český statistický ú ad www.czso.cz 

 ČSÚ-aktuální údaje za všechny obce ČR: 
https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady 

 

 

Zem d lský p dní fond a pozemky určené k pln ní funkcí lesa 
 

 Český statistický ú ad Ěwww.czso.cz) 

 Český ú ad zem m ičský a katastrální Ěhttp://www.cuzk.cz/) 

 P írodní lesní oblasti Ěwww.mezistromy.cz)  

 ÚHÚL Brandýs nad Labem Ěwww.uhul.cz)  
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  Správa železniční dopravní cesty, s.o. - http://www.szdc.cz  
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 OŇ mapa pokrytí - http://www.o2.cz/osobni/199436-mapa_pokryti_a_prodejen/  
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Sociodemografické podmínky 
 

 Český statistický ú ad: www.czso.cz  

o B žná evidence obyvatelstva, 
o M stská a obecní statistika, 
o Sčítání lidu, dom  a byt  Ň001, 
o Sčítání lidu, dom  a byt  Ň011, 
o Ve ejná databáze ČSÚ, 
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 M sto Plze  http://www.plzen.eu/ 
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