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Kde konèí Mže a zaèíná Berounka?

Historické názvosloví plzeòských øek pùvodnì neznalo název Berounka. Mže 
obtékala støedovìkou Plzeò ze severní strany, poté obohatila svoje vody zprava 
pøitékající Radbuzou a pokraèovala pøes Beroun do Vltavy. Kronika Kosmova již ve 
12. století uvádí na celém toku názvy "Mse", "Msa" nebo "Misa". Pùvod jména Mže 
se odvozuje od slovanského mžeti (mžít, prýštit, kapat).

Dnes však z Plzeòské kotliny odvádí vodu øeka oznaèovaná jako Berounka. 
Tento název byl prvnì uvádìn v 17. století pro dolní tok øeky v oblasti Berouna. 
Plzeòský kronikáø J. Tanner v roce 1680 píše: „Misa … civitatem Beraunam praeter 
lapsa, mutato nomine sub novo Beraunce vocabulo … in Moldavam sese exonerat,“ 
tedy „Mže …když minula mìsto Beroun zmìnivši jméno pod novým názvem 
Berounky do Vltavy vtéká.“

Název Mže se používal pro èást toku od Plznì po Køivoklát až do 19. století.     
Na starých mapách kolísalo oznaèení podle názorù jejich autorù. K rozšíøení 
pojmenování Berounka pøispìla známá Müllerova mapa z roku 1720. Ovšem 
zastánci tradièního oznaèení Mže uvádìjí mnoho pøíkladù, kdy se používá jméno 
Mže, nikoliv Berounka. Název Berounka byl ve 20. století úøednì zakotven               
ve vodohospodáøské dokumentaci i místopisném názvosloví pro øeku zaèínající již 
soutokem Mže a Radbuzy. Od tohoto místa k ústí Berounky do Vltavy v Praze-
Lahovicích má øeka délku 139 km. V lidovém povìdomí však pøetrvávají rùzné 
názory na vymezení ústí Mže a poèátek Berounky. Návštìvníky Plznì ovšem 
nezajímá zaèátek Berounky, ale „pramen“ na pravém bøehu Radbuzy  Pilsner 
Urquell.

Soutok Mže a Radbuzy 
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1/ Výøez z mapy zemí Koruny èeské, kterou vydal nizozemský kartograf                 
a nakladatel Nicolao Visscher v Amsterdamu v 1. polovinì 18. století, uvádí 
pùvodní název Mže (Misa flu) i pro øeku tekoucí pod Plzní.



Mže – nejvýznamnìjší z plzeòských øek

Mže je považována za hlavní zdrojnici Berounky, a to nejen z dùvodù 
historického vývoje názvosloví toku. Mže totiž pøedstihuje ostatní tøi plzeòské 
zdrojnice Berounky v rozloze povodí a prùtoku. Radbuza je sice na soutoku se Mží 
vìtším tokem, ovšem prùtok i plochu povodí sèítá již v Doudlevcích s øekou 
Úhlavou. Znaènì rozdílné jsou nadmoøské výšky pramenù plzeòských tokù  nejvýše 
pramení Úhlava a nejníže Radbuza. Mže jako hlavní zdrojnice Berounky má              
v Plzeòské kotlinì nejširší øíèní nivu, jinak ovšem na svém toku od pramenné oblasti 
v Hornofalckém a Èeském lese støídá pomìrnì rùznorodý charakter údolí.

3/  Porovnání parametrù jednotlivých tokù vzhledem ke Mži
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2/  Zdroj dat: Èeský hydrometeorologický ústav
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4/  Roudná na císaøském otisku 
stabilního katastru (1838)

5/  Kostel Všech svatých
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Roudná

Vodovod od pramenù 

Pøed založením Plznì stála na levém bøehu 
Mže ves Malice. Malice jsou uvádìny roku 
1266 na listinì Pøemysla Otakara II., který 
daroval ze zdejší vsi lán pozemku chotì-
šovskému klášteru. Mìsto, pùvodnì jme-  
nované “Nový Plzeò”, bylo založeno v letech 
1288 1300 na spoleèné øíèní terase Mže             
a Radbuzy. Historii osídlení dokládají bohaté 
archeologické nálezy z 12. 13. stol. z prostoru 
mezi ulicemi Karlovarská a Otýlie Beníškové. 
Malice, pøipomínané v písemnostech až              
do poloviny 15. století, se staly základem 
vznikajícího severního pøedmìstí. Od 16. století 
se pro osadu na levém bøehu používá název 
Roudná, snad proto, že se pøes Malice chodilo     
k lesu a tvrzi Roudná v prostoru za dnešní 
Bílou Horou. Pùvodní pojmenování vsi dnes 
pøipomíná Malická ulice na Roudné. 

Zástavba pøedmìstí byla nièena pøi oblé-
hání Plznì husity nebo pozdìji Mansfeldovými 
vojsky. Roudná, položená v nivì øeky Mže, 
byla také od poèátkù osídlení ohrožována 
povodnìmi. Nepøátelská vojska již sice Roudné 
nehrozí, ale nebezpeèí povodní trvá. Pøi 
extrémní povodni v srpnu 2002 se sice u Mže 
podaøilo odtok povodnì zpomalit manipulací 
na vodním díle Hracholusky, ale Roudná na 
jejím bøehu byla pøesto zaplavena, protože 
odtok Mže byl omezen rozlitím kulminující 
Radbuzy.

Kostel Všech svatých, založený nejpozdìji na poèátku 13. století na pískov-
covém úboèí nad Malicemi, sloužil zpoèátku jako sídlo plzeòské farnosti. Ve druhé 
polovinì 14. století byla pùvodní stavba zboøena a vystavìn nový gotický kostel. 
Další pøestavby se kostel doèkal v 15. a 16. století.

V severním sousedství kostela vystupuje ostrùvek starších podložních hornin 
(proterozoikum), což spolu s geologickými zlomy vytváøí podmínky pro vznik 



6/  Mže pod Saským mostem pøed regulací koryta (1923)
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2 Roudná

pramene. Prameny byly využívány již ve støedovìku jako veøejný zdroj vody. V roce 
1827 zapoèala stavba vodovodu, který pøivádìl vodu ze tøí jímek pramenù               
pod kostelem Všech svatých do vodovodní sítì uvnitø mìsta  do kašen na námìstí, 
do radnice, do vojenské nemocnice a do mìstské vodárenské vìže. Voda byla vedena 
ve dvou døevìných potrubích délky 3270 m, pøièemž musel vodovod projít štolou 
pod vrchem u Všech svatých a také pøekonat øeku Mži døevìným mostkem.             
Pøi rekonstrukci mostu v roce 1889 bylo potrubí pøeloženo do mostu, pozdìji           
do øeèištì pod most. Vydatnost pramenù však nebyla dostaèující pro potøeby 
rostoucího mìsta. Zásobování mìsta vodou vyøešila až nová vodárna zprovoznìná 
roku 1889 u ústí Úhlavy pod Homolkou.

Saský most a Rychtáøka

Støedoevropský význam cesty vycházející severní bránou Plznì pøes øeku Mži 
vedl k pøejmenování pùvodní Malické brány na Saskou, podobnì Roudná se 
oznaèovala Saské pøedmìstí.  Spojení mìsta s pøedmìstím zajiš ovaly na této trase 
dva mosty  jeden pøes Soukenickou (Valcháøskou)  strouhu a druhý pøes øeku Mži.     
V letech 1849 51 byl vybudován Saský most (dnes Rooseveltùv), pøeklenující nejen 
Mži, ale zároveò také Soukenickou strouhu a zástavbu Rychtáøky. Saský most byl 
tehdy 290 m dlouhý a 10 m široký. Na most byla z rùzných míst pøemístìna øada soch 
a železný køíž, zhotovený v huti v Plasích.



7/  Mže pod Saským mostem po regulaci koryta (1931)
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Život Rychtáøky  „plzeòské Kampy“ byl, podobnì jako Roudné na protìjším 
bøehu, spojen s protékající øekou. Voda svedená do Soukenické strouhy sloužila 
domácnostem i živnostníkùm, využívajícím vodní energii. Neregulovaná øeka však 
také opakovanì nièila nízko položené pøíbøežní èásti mìsta. 

Dnešní tváø této èásti mìsta je podstatnì odlišná od minulosti. Mže byla v tomto 
úseku regulována v letech 1927 1930. Rooseveltùv most byl v 80. letech 20. století 
zásadnì pøestavìn, z pùvodní stavby se zachovaly pouze pilíøe a tøi klenby obloukù 
pøes øeku Mži. Demolice Rychtáøky probìhla v souvislosti s výstavbou silnièního 
prùtahu na poèátku 70. let 20. století. Poslední pøipomínkou Rychtáøky je 
Lautensackùv dùm, sloužící po rekonstrukci jako restaurace s minipivovarem Groll. 
Další èást zástavby na bøehu Mže zanikla pøi výstavbì mostu A. Zápotockého (dnes 
gen. Pattona), dokonèeného v roce 1972. O výstavbì mostu mezi Klatovskou             
a Karlovarskou tøídou se uvažovalo již poèátkem 20. století. Vlastní realizace zaèala 
v 60. letech 20. století, kdy se plánovala výstavba sídlištì na Severním pøedmìstí. 
Plánované vedení nového severojižního prùtahu mìstem nahrazovalo do té doby 
hlavní trasu napojenou na Saský most. Z dùvodù smìøování nového prùtahu          
byla v letech 1967 69 zboøena kasárna 35. pluku (dnes je pøipomíná název                    
Sady Pìtatøicátníkù). 

Zástavba ustoupila dopravním tepnám



8/  Pøestavba Lochotínské lávky v roce 1930

2 Roudná
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Døíve byla pro pøekonání Mže dùležitá Lochotínská lávka, dnes po ní pøecházejí 
pìší a cyklisté smìøující po trase podél bøehù øeky. Lávka vznikla v roce 1883 a pøi 
regulaci Mže v letech 1929 1930 byla pøestavìna za využití nové ocelové 
konstrukce, pøièemž se zrušil pùvodní nájezd z levobøežní louky. Lávka, pùvodnì 
spojující mìsto s Lochotínem, prakticky ztratila napojení na centrum mìsta 
výstavbou ètyøproudé komunikace v místì bývalých Otakarových sadù. Dnešní 
pohled od øeky smìrem k centru Plznì odkrývá budovy, které pùvodnì byly souèástí 
ulic pokraèujících k øece. Nejvýznamnìjší byla stavba bývalého dominikánského 
kláštera, založeného poèátkem 13. století, na jehož parcele vznikl na poèátku           
20. století Justièní palác (dnes krajský soud). Od øeky je vidìt také novogotická 
budova Fakulty pedagogické Západoèeské univerzity, postavená roku 1883              
pro I. Èeskou reálku. U budovy na vyvýšeném dvoøe je dnes travnatá plocha                
s parkovištìm, vybudovaná na místì bývalé školní botanické zahrady, založené         
v roce 1898. V zahradì bylo pùvodnì vysázeno 204 druhù stromù a 620 druhù bylin.

U Lochotínské lávky je možné vidìt zdìný objekt pùvodní hydrologické 
stanice, sloužící od roku 1930 k mìøení vodních stavù a prùtokù na Mži. Zpìtnì byly 
z historických záznamù vypoèteny i prùtoky za historických povodní 1845 a 1890. 
Kulminaèní prùtok z 30. bøezna 1845, odvozený na 470 m s, nebyl na Mži dosud 

Hydrologická stanice Plzeò-Lochotín

3/



10/  Roudná pøi povodni 13. 8. 2002

9/  Bývalá hydrologická stanice u Lochotínské lávky
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pøekonán. Povodeò v roce 1845 
zpùsobila znaèné škody a èásteènì     
i poboøila mìstské hradby v Plzni. 
Povodeò 2. a 3. záøí 1890, která 
také zpùsobila znaèné škody, byla 
podnìtem k zahájení projektù na 
regulaci tokù na území Plznì. 
Povodní bylo pøedevším postiženo 
okolí Radbuzy a z ní vytékající 
Mlýnské strouhy, ovšem i Roudná      
a Luèní ulice byly dot eny 
„poboèními rameny Mže“. V Plzni 
zaplavila voda 215 ha zemìdìlské 
pùdy, 250 domù a 70 obchodù.

Hydrologická stanice Plzeò
Lochotín byla vyøazena z provozu     

v roce 1979. Mže tak jako jediná     
z øek pøitékajících do mìsta nemá v dolní èásti toku vlastní hydrologickou stanici. 
Nejbližší mìøení na Mži poskytuje až stanice pod pøehradou Hracholusky                   
s prùmìrným prùtokem 8,27 m s. Od vzniku nádrže Hracholusky v roce 1964 bylo 
nejvíce vody vypouštìno do koryta Mže pøi lednové povodni v roce 2011.                     
Pøi kulminaci odtoku z nádrže 15. 1. 2011 mezi 19:00 20:00 dosáhl prùtok                      
pod pøehradou 145 m s.

è

-     
- 

3/

3/



Regulace Mže

V široké øíèní nivì na dnì Plzeòské kotliny vytváøela Mže odnepamìti zákruty, 
mìnící svoji polohu zejména pøi povodòových prùtocích. Na støedovìkých plánech 
Plznì je znázoròováno koryto øeky Mže pøicházející k mìstu od severozápadu, 
ovšem za ústím Vejprnického potoka se stáèí k severu do støedu øíèní nivy, aby 
postupnì v nìkolika zákrutech našla øeka pokraèování dále na východ pod severními 
hradbami mìsta. Ze starších, již døíve opuštìných koryt Mže v tomto prostoru,           
je dodnes dobøe patrné zaústìní pøicházející k øece zleva od Lochotínských luk. 
Stezka pøechází lávkou opuštìné koryto protékané drobným pøítokem. Okraj øíèní 
nivy Mže zasahoval ve výbìžku k Radèické ulici (dnes areál TJ Union Plzeò) a až      
k dnešní Pøemyslovì ulici pøed obchodním centrem Plaza.

Pøibližnì v místì dnešního hledištì za lávkou na pravém bøehu øeky existovala 
veøejná plovárna, ovšem v zákrutu pùvodního koryta øeky. Lidová plovárna, 
zobrazená na plánu mìsta z roku 1908, byla v prùvodci Plzní popisována jako 
„veøejná koupel na øece Mži u Rostù“. 

Øíèní zákruty na loukách k Lochotínu byly opuštìny po regulaci toku ve          
30. letech 20. století. Zemská komise pro úpravu øek zaøadila již v roce 1911 tento 
úsek mezi plánované regulace: „ ... byla øešena Mže nad Saským mostem až               
k Hanákovì továrnì na nejvyšší vody, odtud až ke Kalikovskému mlýnu jednotným 
obloukem o otevøeném levém bøehu se zøetelem ke zdejší široké inundaci.“ Prùtoèný 

3profil koryta byl vyprojektován na prùtok 150 m /s. Provedení prací však zastavila 
válka, takže bylo napøímení toku provedeno až v letech 1932 1933. Plánované 
regulace Mže nad Kalikovským mlýnem dále ke Skvròanùm již uskuteènìny nebyly 
a tak si zde øeka dosud zachovává pøirozené øeèištì. Poslední úpravy koryta Mže 
byly provedeny pod Kalikovským jezem po lednové povodni roku 2003.

11/  Pùvodní koryto Mže pod Kalikovským mlýnem pøed regulací koryta (1931)
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Historie plzeòského výstavištì

Umìle vedené koryto Mže, 
ovlivnìné vzdutím jezu u Štrun-
cových sadù, se stalo vítaným 
krajinným prvkem v areálu novì 
vznikajícího plzeòského výstavištì. 
V prostoru dnešního obchodního 
centra Plaza a na navazujících 
pozemcích podél Mže probìhla 
prvnì v létì 1938 VI. dìlnická, 
živnostenská a hospodáøská výsta-
va. Ke stavbì byly využity plochy 
popelištì na pravém bøehu øeky a doèasnì propùjèené pozemky lochotínské továrny 
na lisované droždí Hanak na bøehu levém. Od hlavní brány (dnes Plaza) vedla hlavní 
osa výstavištì dolù k lávce pøes øeku a dále pokraèovala k pavilonu Mìš anského 
pivovaru, doèasnì postavenému pro konání výstavy. 

Èást regionálnì zamìøené výstavy se také uskuteènila ve spoleèenském domì 
„Peklo“ a ve školních budovách. V místì výstavištì se v dalších letech konaly 
Plzeòské vzorkové a výstavní trhy. Architektonicky zdaøilý komplex výstavištì byl 
obdobnì využíván v pováleèném období. 

Na výstavišti se konal v roce 1949 První filmový festival pracujících, pro který 
bylo na svahu u øeky postaveno venkovní hledištì s promítacím plátnem. Malý 
amfiteátr od 80. let 20. stol. sloužil také festivalu trampských písní Porta. V roce 
1966 byl pro úèely 1. gastronomické výstavy EX Plzeò areál výstavištì doplnìn, 

13/  VI. dìlnická, živnostenská a hospodáøská výstava v roce 1938 na plzeòském             
výstavišti

12/  Pohled k VI. dìlnické, živnostenské
a hospodáøské výstavì v roce 1938
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napøíklad o most v dnešní podobì a stálé výstavní objekty na levém bøehu. V místì 
dnešního rekreaèního parku stávaly výstavní pavilony i stylizované budovy, jako 
koliba, rybáøská bašta, lovecká chata nebo salaš. Vstupní prostor výstavištì byl 
pøebudován v roce 1968 do podoby, jakou pamatují Plzeòané ještì z poèátku            
21. století. Na jeho místì bylo v roce 2007 otevøeno nákupní a zábavní centrum 
Plaza. Na levém bøehu øeky vznikl park se sportovními høišti. 

Z areálu výstavištì dnes kromì mostu zùstalo jen rekonstruované hledištì, 
ovšem bez pùvodního jevištì a promítací plochy na bøehu øeky. Do budoucna se 
pøedpokládá obnovení amfiteátru, sloužícího pro poøádání koncertù, divadelních 
pøedstavení a promítání filmù.

Kalikovský mlýn patøí k historickým objektùm, dokládajícím využití vodní 
energie plzeòských øek již ve støedovìké minulosti. Podle prvního záznamu z roku 
1409 je zmiòován jako „horní mlýn“, pozdìji v roku 1464 je nazýván „mlýn 
Petlièùv“. Pøestože mlýn mìnil majitele, trvale se vžilo pojmenování podle rodiny 
Kalikovy. Mlýn byl v letech 1883 a 1913 zachvácen požáry. Po obnovení budovy se 
podaøilo opìt mlýn zprovoznit, takže ještì dlouho sloužil svému úèelu a byl pozdìji 
zaèlenìn do národního podniku Západoèeské mlýny. 

Souèasný vzhled budovy pochází z rekonstrukce z let 1958 60. 

Kalikovský mlýn

14/  Kalikovský mlýn
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V letech 2005 06 probìhla rekon-
strukce mlýna a generální opravy malé 
vodní elektrárny s pùvodní Storek-               
-Kaplanovou turbínou z 30. let 20. století. 

Dnešní sportovnì rekreaèní využití 
areálu má svoji historickou minulost            
v pokusech o provoz vanových a øíèních 
lázní, zøízených roku 1880 na ostrovì mezi 
øekou a odpadní mlýnskou strouhou. Každá 
doba si žádá jiná potìšení  dnes jsou na 
strouze pod Kalikovským mlýnem 
upraveny podmínky pro rodeo na krátkých 
obratných lodích, vznikl zde tzv. playspot. 

Stavba playspotu Kalikovák  místa 
pro trénink freestyle kayakingu a jízdy na 
divoké vodì  byla dokonèena na podzim 
roku 2009. Playspot vznikl díky znaèné 
podpoøe mìsta Plznì, veøejné sbírce, 
vstøícnému pøístupu majitelù Kalikovského 
mlýna, spoleènosti Metrostav Divize 6         
a v neposlední øadì i úsilí samotných 
plzeòských vodákù. 

Playspot byl vybudován ve vyústìní 
náhonu Kalikovského mlýna. Je vybaven 
elektricky ovládanou pøekážkou, která 
umožòuje vytvoøení vodního válce, vlny èi 
jazyka. Ideální pro provoz Playspotu je 

3prùtok 4 až 13 m /s mìøený na Mži pod 
vodním dílem Hracholusky, na závody se 

3zajiš uje 6 až 13 m /s. Provoz playspotu 
zajiš uje TJ Union Plzeò. 

Kalikovský secesní most (technická 
památka) byl postaven roku 1905 v místì 
starší lávky, ve své dobì se jednalo              
o nejvìtší železobetonový trámový most     
v Rakousko-Uhersku. Stavbu v secesním 
stylu provedla firma Müller & Kapsa. 

Kilometrovka 

16, 17/  Playspot v roce 2010

15/  Jez u Kalikovského mlýna v lednu 2011 

18/  Kalikovský secesní most
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Od Kalikovského mostu k  Lochotínskému parku prochází významná alej 
Kilometrovka (Wýtvarova cesta). Návrh Jednoty pro zakládání sadù na zøízení 
odpoèinkové trasy pøes Lochotínské louky vznikl již v roce 1887, ale bylo nejprve 
nutné vyøešit majetkové pomìry, takže k založení aleje došlo až v roce 1890. 
Oficiálnì nese cesta jméno Jana Wýtvara, pøedsedy Jednoty a zemského poslance. 
Alej Kilometrovka je pro svoji krajináøskou a dendrologickou hodnotu od roku 1987 
registrována jako památné stromoøadí. Alej tvoøí vzrostlé topoly, jilmy, vrby, olše        
a duby. Po roce 1997 je postupnì mìnìna skladba døevin ve prospìch jasanù a lip.        
V souèasné dobì alej tvoøí 192 stromù. 

19/  Alej Kilometrovka
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20/  Císaøský  otisk 
stabilního katastru 

(1838)

Pod Vinicemi zastavení 4
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21/  Louisa Piepenhagenová: Pohled na Lochotín (asi šedesátá léta 19. století) 
      © Západoèeská galerie v Plzni

Vinice

Nad severním okrajem øíèní nivy 
Mže se prudce zvedá pøíkrý svah, 
dokumentující erozní zahloubení 
øeky v pískovcových horninách 
plzeòské pánve. Jižní orientace 
svahu poskytla již v pøedhustitské 
dobì vhodné podmínky pro 
pìstování vinné révy. Svahy vinic byly 
k tomu v nìkterých místech upraveny 
terasovými stupni s kamennými zdmi.               
Na terasových zahradách s ojedinìlým výhledem na Plzeò 
stály v 19. století roztroušené rekreaèní „lusthausy“ 
plzeòských mìš anù. Objekty byly pozdìji upraveny            
na hospodáøské usedlosti. Pøíkladem je zrekonstruovaný statek Josefa Lüftnera                  
z první poloviny 19. století v areálu zoologické a botanické zahrady. 

Horní budova statku vznikla pøed rokem 1829, hlavní budovu dokonèil v letech 
1844 1845 plzeòský sládek Josef Lüftner. Chtìl na usedlosti zøídit pivovar                 
a sladovnu, ale žádost z roku 1846 magistrát na protesty právováreèného mìš anstva 
neschválil. Dokladem Lüftnerových pøíprav jsou hluboké sklepy statku v té dobì  



22/   Legendární tank M4 Sherman, který se úèastnil bojù pøi osvobozování Plznì v kvìtnu 1945, 
    je souèástí expozice v bývalé podzemní pevnosti nìmeckého štábu protiletecké obrany 
        (nyní v areálu zoologické a botanické zahrady)  

4 Pod Vinicemi
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upravené. Majitel sem tehdy pøenesl alespoò lihovar a vyrábìl pálenku. Po smrti 
Josefa Lüftnera prodali jeho dìdicové v roce 1879 statek Janu Klotzovi, Lüftnerovu 
švagru, rovnìž sládkovi. V roce 1915 byla Lüftnerka prodána plzeòskému okresnímu 
zastupitelstvu a od roku 1927 sloužila budova vyšší škole hospodáøské. Budovy          
tzv. školního statku, s nímž bývá Lüftnerka obèas mylnì ztotožòována, stály             
o nìkolik set metrù severovýchodnìji, pøi vozové cestì do Radèic na území dnešního 
sídlištì Vinice. Pøi novodobé pøestavbì Lüftnerky, zahájené v roce 2001, byly 
vytvoøeny vyhlídkové terasy na jižní a východní stranì statku. Terasy zároveò 
posloužily ke zpevnìní nestabilního svahu. 

Ve svahu Vinic, tvoøeném mìkkými jílovci s odolnými pískovci v nadloží,        
na místì s ideálním výhledem na Plzeò, vyhloubila nìmecká armáda za 2. svìtové 
války podzemní kryt pøedevším pro úèely protiletecké obrany. Stavbu provedla 
armádní organizace TODT, zøejmì v letech 1940 1941. Plzeòský kryt má shodné 
profily s dalšími nìmeckými váleènými stavbami. Kapacita krytu byla až 600 osob.                  
U východu ze štoly byla pozorovatelna protiletecké obrany. V blízkých objektech 
sídlila NSDAP a další nìmecké vojenské a policejní organizace. Bezpeènost krytu 
pøed otøesy pøi bombardování nebo pøed tlakovou vlnou zajiš ovala øada masivních 
ochranných prvkù. Místy až 40 cm silné zdìné stìny chodeb a klenby mají podle 
provedených prùzkumù dodnes stále plnì funkèní izolace, funguje i pùvodní drenáž 
a kanalizace.  

V letech 1950 1961 byla budova u podzemních prostor uzpùsobena jako 
provizorní laboratoø    
pro zajištìní èinnosti 
inseminaèní stanice. Po 
té upadly podzemní 
prostory v podstatì      
v zapomnìní. Až v sou-
èasném období dochází                   
ke zpøístupòování krytu 
v rámci areálu zoo-
logické a botanické 
zahrady.

Podzemní prostory
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 24/  Lázeòská restaurace a Císaøské láznì v roce 1910

 

23/  Kvìtinová úprava lochotínského parku (pohlednice 
z roku 1911)

Lochotínský park

Rekreaèní potenciál svahù 
pod Lochotínem byl docenìn      
v 19. století díky èinnosti 
akciové okrašlovací spo-
leènosti, založené plzeò-     
ským purkmistrem Martinem 
Kopeckým. Do roku 1834 byl 
na Lochotínì postupnì vybu-
dován park s umìlou vodní 
kaskádou. Na eroznì na-
rušených stráních Lochotína 
byly na místì døívìjších 
pastvin a lomù vysazovány 
stromy, navážela se pùda            
a zaèaly budovat cesty. Zejména bylo nutné upravit a zabezpeèit koryto potoka, 
zaøíznutého ve svahu. Na potoce byly postaveny lávky a zøízena kaskáda. 

Na Horním Lochotínì byly zachyceny pøírodní železité prameny a postavena 
kolonáda, u dolního parku vanové a rašelinové láznì a hotelový dùm s restaurací. 
Lázeòský dùm mìl uprostøed spoleèenský sál a v obou køídlech po pìti koupelních 
pokojích. Pøestože láznì ekonomicky neprosperovaly, stal se areál místem 
spoleèenských akcí a zároveò hodnotným krajinným celkem na území rozrùstající            
se Plznì. V Lázeòském domì a v pozdìji pøistavìném Císaøském sálu se konaly 
plesy a jiné zábavy. Zpoèátku jezdil z Plznì na Lochotín a zpìt každé pùl hodiny 
dostavník. Dne 29. 6. 1899 byl zahájen provoz na tramvajové trati Bory  Lochotín,      
s koneènou pøed restaurací Mìš anského pivovaru na Lochotínì.



26/  Žlu�ucha lesklá
       (Thalictrum flavum)

25/  Pohled pøes pùvodní Karlovarskou tøídu na zahrady v Lochotínské ulici (1914)

4 Pod Vinicemi
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Mìsto bylo s parkem propojeno dvìma alejemi  Lochotínskou v roce 1876            
a v roce 1890 Kilometrovkou (Wýtvarovou cestou). Pøed lázeòským pavilonem byl 
roku 1884 vztyèen pomník s poprsím Martina Kopeckého, zhotovený prof. Ripplem. 
V roce 1921 patøily k areálu Lochotínského parku tøi nájemné domy, restaurace, 
budova se sálem, budova lázní, domek hlídaèe, dva skleníky, dva altány a další tøi 
pavilony. Ještì v roce 1904 byla parková plocha doplòována pøi Lochotínské ulici. 
Hlavní objekty Lochotínských lázní zanikly pøi rozšiøování Karlovarské tøídy v roce 
1979. Dnešní podoba parku je výsledkem novodobé snahy o revitalizaci lochotínské 
rekreaèní zóny, ovšem s omezeným územním rozsahem v dnešních podmínkách. 

Nejnižší èást øíèní nivy Mže tvoøí inten-
zivnì zemìdìlsky využívaná krajinná mozaika 
polí, zahradnictví a sadù. Na mírnì vyvýšených 
okrajových pásech nivy zùstaly zachovány 
pøírodì blízké louky s cenným druhovým 
složením. V rámci mapování evropské soustavy 
biotopù Natura 2000 zde byly v tìsném sou-
sedství jádra mìstské aglomerace zjištìny 
relativnì rozsáhlé plochy mezofilních 
ovsíkových luk. 

Na loukách se vyskytuje ohrožená žlu ucha 
lesklá (Thalictrum flavum). Žlu ucha lesklá 
vyrùstá do výšky 15 150 cm. Lodyhu má silnou 
a dutou, žlábkovitì žebernatou. Kvìtenství 

Lochotínské louky



27/  Pionýrská železnice v r. 1974
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žlu uchy tvoøí hustá, široce chocholiènatá lata, která vykvétá od kvìtna do srpna. 
Plodem této ohrožené byliny jsou podlouhle vejcovité nažky. 

Lochotínské louky jsou rozdrobeny do menších èástí, oddìlených 
odvodòovacími kanály s doprovodnými porosty. Louky tvoøí v územním systému 
ekologické stability místní biocentrum, které je souèástí nadregionálního biokoridoru 
vedeného údolím Mže. Pøes Lochotínské louky prochází nivní èást tohoto 
biokoridoru. 

Od roku 1959 jezdila mezi Lochotínskou ulicí a novì vznikající zoologickou 
zahradou pionýrská železnice, která byla roku 1967 prodloužena k zadnímu vchodu 
bývalého výstavištì. Zkušební provoz elektrifikované pionýrské železnice o úzkém 
rozchodu kolejí 760 mm byl zahájen již v srpnu 1959 se soupravou dieselové 
lokomotivy a tøí vagónkù pøevzatých z úzkokolejných železnic v okolí Jindøichova 
Hradce. Lokomotiva mìla tøíválcový dieselový motor o výkonu asi 45 koòských sil      
a maximální rychlost 18 km/h. Lokomotiva 
prošla pøed pøíchodem na pionýrskou železnici 
pøekapotováním v plzeòském depu. 

Patronát nad pionýrskou železnicí mìly 
Èeskoslovenské státní dráhy, jejichž zamìst-
nanci chodili zabezpeèovat provoz a dohlížet           
nad èinností mládeže. Pionýøi totiž øídili i 
elektrickou jednotku pod dohledem zkušeného 
strojvedoucího, který díky zdvojení nìkterých 
dùležitých ovladaèù na stanovišti mohl do øízení 
zasáhnout. Pionýøi dále zastávali funkce 
prùvodèích, pokladních, výpravèích, signalistù 
a pochùzkáøù. Na pøejezdu pøes Kilometrovku 
fungovaly závory. Provoz železnice skonèil         
v roce 1976.

V Lochotínském parku byl roku 1963 otevøen nový areál plzeòské zoologické 
zahrady. Ovšem o umístìní plzeòské ZOO na Lochotínì u lázeòského pavilonu se 
uvažovalo už pøed druhou svìtovou válkou. V dobì otevøení v roce 1963 bylo v ZOO 
na Lochotínì pouhých 29 druhù zvíøat a areál byl ještì dlouhá léta spíše staveništìm. 
ZOO Plzeò se v minulosti proslavila pøedevším pravidelnými odchovy dvou druhù  
sovice snìžné a ocelota velkého.

Pionýrská železnice

Zoologická a botanická zahrada



28/  Statek Josefa Lüftnera na pøelomu19. a 20. století, dnes zrekonstruovaný         
v areálu Zoologické a botanické zahrady mìsta Plznì

4 Pod Vinicemi

29/  Expozice „Èeská øeka“  Vydra øíèní (Lutra lutra)
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Botanická zahrada vznikala od roku 1961 na místì bývalé Kodetovy zahrady. 
Kodetova zahrada pøedstavovala významné zahradní architektonické dílo 
projektované Josefem Kumpánem. Zahrada byla v 50. letech doplnìna o více než 
600 druhù a poddruhù døevin. 

V roce 1981 byly obì zahrady slouèeny, což umožnilo zejména od 90. let         
20. století rozvíjet v èeském prostøedí ojedinìlý projekt smíšených zoologicko-           
-botanických expozic, prostorovì uspoøádaných podle svìtových zoogeografických 
oblastí. Zoologická a botanická zahrada mìsta Plznì je vyhledávaným místem 
odpoèinku, zábavy i pouèení. 

 

V areálu zoologické a bota-
nické zahrady se na východní terase 
Lüftnerky mùžete v expozici 
„Èeská øeka“ seznámit na pøíkladu 
Úhlavy s obyvateli jednotlivých 
rybích pásem našich potokù a øek.
U tekoucích vod, potokù a øek 
používáme dìlení na ètyøi základní 
pásma:

1. Pstruhové pásmo je obýváno 
rybami, které se živí bezobratlými    
a drobnými obratlovci. Vody jsou 

Rybí pásma øek



31/  Lochotínské louky zatopené pøi povodni v lednu 2011

30/  Expozice „Èeská øeka“  Kapr obecný
(Cyprinus caprio)
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studené, mají dostatek kyslíku, 
místy se uplatòuje silná hloubková 
eroze, jinde zejména písèitá 
sedimentace.

2. Lipanové pásmo obývají jak 
druhy pstruhového pásma, tak           
i býložravé druhy živící se napø. 
øasovými koberci. Z hlediska živé     
i neživé pøírody se jedná o pøechod-
né pásmo vìtšinou malých, dosti 
èistých a pøírodì blízkých øek, kde 
se setkáváme jak s podhorskými, 
tak i nížinnými stanovišti.

3. Parmové pásmo je charakte-
ristické výskytem druhù obývajících dno, zatímco v pøedešlých pásmech vìtšina 
živoèichù žije v celém, ostatnì nehlubokém, vodním sloupci. Øeka již bývá silnì 
ovlivnìna (kanalizována), pøevládá jemnozrnná sedimentace, kvalita vody bývá nižší 
a sedimenty jsou místy kontaminovány.

4. Cejnové pásmo je pásmo klidných a stojatých vod s hlubokými partiemi 
podél proudnice, tùnìmi, systémy opuštìných koryt, širokými nivami a místy             
s bohatými lužními porosty. 

Úseky na plzeòských øekách, jako je Mže a Berounka, øadíme do parmového 
pásma vodních tokù s pøechodem k pásmu cejnovému. Promìnlivé podmínky v toku 
jsou kromì sklonu údolního dna také ovlivnìny èinností èlovìka, zejména vzdutím 
místními jezy.



Pøírodní pás Mže

Skalní defilé Èertova kazatelna

K významným znakùm kra-
jinné struktury Plzeòska patøí 
radiální dostøedivé uspoøádání 
koridorù vodních tokù. Plzeò je        
z tohoto pohledu nejen uzlem 
hydrografickým, ale také místem, 
kde se setkávají údolní pásy vedené 
podél plzeòských øek z rùzných 
èástí Plzeòského kraje. O využití 
pozemkù podél tokù a tedy pøímém 
vlivu na ekologickou kvalitu jejich 
údolních koridorù rozhoduje 
znaènou mìrou šíøka údolní nivy. 
Zatímco v relativnì ménì širokých 
nivních pásech Radbuzy, Úhlavy      
a Úslavy je vìtší podíl travních 
porostù, Mže se odlišuje nejširší 
øíèní nivou s typickou oblastí 
pøímìstského zemìdìlství a velkým 
podílem orné pùdy v úseku            
na území mìsta Plznì. Øeka Mže      
s bøehovými porosty a nivními 
loukami proto tvoøí dùležitou 
pøírodní osu øíèní krajiny, jinak 
pøevážnì zemìdìlsky využívané. 

Ekologicky významný pøírodní pás údolí Mže smìøuje k Plzni jako                
tzv. nadregionální biokoridor. Pod Vinicemi se biokoridor vìtví na øíèní úsek vedoucí 
dále podél Mže a na nivní pás, který prochází pod svahem Vinic kolem zoologické 
zahrady na Lochotínské louky a poté se opìt vrací k øece. V úseku zástavby Roudné 
je však Mže vedena v kamenné navigaci bez vegetaèního doprovodu, takže je funkce 
biokoridoru omezena.

Pro území široké øíèní nivy Mže jsou charakteristické plošnì rozsáhlé záplavy, 
sahající od Skvròan až k okraji svahu Vinic a skal Èertovy kazatelny.

Výrazný okraj ploché øíèní nivy tvoøí rozsáhlé skalní defilé, až 22 metrù vysoké, 
které je svým výskytem v oblasti plzeòské pánve výjimeèné. Na skalních výchozech 
je možné studovat zpevnìné jezerní uloženiny mladších prvohor  ve spodní èásti 

33/  Rozliv Mže zpùsobil problémy i pøi povodni  
       v lednu 2011

32/  Rozliv v øíèní nivì Mže na silnici 
       od Kalikovského mostu k Radèicím (1924)

    zastaveníLávka pøes Mži zastavení 5
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kladenské souvrství (arkózy s prachovci              
a jílovci) a v horní èásti týnecké souvrství 
(hrubozrnné arkózy a slepence). 

Plzeòská pánev je geologický útvar, který 
vznikl v mladších prvohorách (v období 
karbonu). Nelze ji terminologicky ani územnì 
zamìòovat s Plzeòskou kotlinou  geomor-
fologickou jednotkou souèasného reliéfu. 

2Plzeòská pánev o rozloze 550 km , rozkládající 
se od Chotìšova až k Plasùm, je jedním               
z hlavních denudaèních zbytkù støedoèeské 
pánve. V období karbonu se v jezerních 
sníženinách ukládaly sedimenty pøinášené 
vodními toky z okolních mladých pohoøí. 

Pøírodní památka Èertova kazatelna je 
zajímavì tvarována do nepravidelných dutin, 
vzniklých chemickým a solným zvìtráváním arkóz, tedy pískovcových hornin            
s vyšším obsahem živce. Spíše ojedinìle se vyskytující drobnìjší jamky na povrchu 
skály (voštiny) jsou dùsledkem dvou protichùdných chemických procesù. Srážení 
køemitých tmelù skalní povrch zpevòuje, zatímco krystalizace solí skálu narušuje.     
Na modelaci povrchu skal se výraznìji podílí stékající voda, která vytváøí pøi deštích 
na skalních øímsách malé vodopády.

34/  Na modelaci povrchu skal Èertovy 
kazatelny se podílí také stékající voda

Lávka pøes Mži 5
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35/  Skály na bøehu Mže pøed výstavbou silnice do Radèic, tudy vedla jen stezka pro pìší



Èertova kazatelna dostala 
svùj název pravdìpodobnì podle 
tvaru skalních vìží poblíž Radèic, 
které svým uskupením pøi-
pomínají kazatelnu. Název 
Èertova kazatelna se používá      
pro celé skalní defilé, vyhlášené     
v roce 1974 pøírodní památkou.      
O skalním útvaru informuje tabule 
umístìná pod skálou pøi silnici do 
Radèic.

Krajinný ráz skalního útvaru 
doplòuje vila Zámeèek, postavená 
roku 1906 v novogotickém stylu 
pro rodinu Lobkowiczù na místì pùvodního barokního hospodáøského dvora. 
Architektura stavby byla inspirována zámkem Konopištì, kde se Jaroslav Lobkowicz 
narodil. Za socialismu byl v budovì zøízen domov dùchodcù a v souèasné sobì zde 
sídlí støední umìlecká škola.

Pøed zøízením mostu u Kalikovského mlýna roku 1905 vedla hlavní cesta           
z Plznì do Radèic pøes Saský most na Lochotín a dále nad svahem Vinic pøes les           
nad Èertovou kazatelnou. Pìším v minulosti sloužila pouze døevìná lávka                          
u Kalikovského mlýna a cesta pøes Mazíny, louky v 16. století náležející                      
Janu Mazínovi. Stavba nové silnice k Radèicím si vyžádala úpravu nejužšího místa 
mezi patou skalního svahu a korytem øeky. 

Alej podél silnice se zakládala v rámci tzv. „Stromkových slavností škol 
plzeòských“ v roce 1905 u pøíležitosti 60. výroèí panování císaøe Františka Josefa I. 
V této souvislosti je možné zmínit koøeny environmentální výchovy mládeže v Plzni. 
Výnosem c. k. zemského školního rady z 13. 2. 1906 se „po zpùsobu americkém 
doporuèují stromkové slavnosti v Èechách, jimiž mají uèitelé budit u svých žákù 
lásku k pøírodì“. V americkém státì Nebraska podal státní sekretáø Sterling Morton 
návrh na zalesòování pustých pozemkù stromy a keøi. Den první zalesòovací akce 
(10. 4. 1872) byl mezinárodnì vyhlášen jako Arbor Day a každoroèních výsadeb 
stromù se v tento den zúèastòuje mnoho lidí na celém svìtì. Den Mortonových 
narozenin (22. 4. 1832) byl prohlášen v Nebrasce zákonným svátkem.

Cesta do Radèic byla využívána i jako pøístup k ojedinìlému pøírodnímu 
divadlu. V rokli pod Zámeèkem bylo Karlem Veverkou, øeditelem mìstského divadla 
v Plzni, zøízeno roku 1913 Divadlo v pøírodì „Na Zámeèku“. Provoz byl zahájen                 
31. kvìtna 1914 Prodanou nevìstou. 

Cesta do Radèic

36/  Vila Zámeèek
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V divadle s 6163 místy k sezení se hrály opery i èinohry ještì po I. svìtové válce.  
Konalo se zde i veøejné cvièení Sokola. Divadlo bylo z technických i ekonomických 
dùvodù zboøeno roku 1923 a rokle pozdìji zavezena výkopovými zeminami.

Nad svahem Vinic byly zøízeny vodojemy zabezpeèující dostateèný gravitaèní 
spád vzhledem k oblasti zásobování. Na okraji Vinic stojí vodojem Škoda, napojený 
na podnikovou vodárnu èerpající vodu z øeky Mže pod Zámeèkem. Vodárna podniku 
Škoda zde byla vybudována v roce 1956. Novì byl v roce 2008 zøízen vodojem 
Vinice, zlepšující zásobování pitnou vodou v oblasti Roudné, èásti Lochotína, Vinic 
a v centru mìsta. Zároveò bylo díky nìmu možné odstavit z provozu starý                     
a poruchový výtlaèný øad z vodojemu Bory do vodojemu Sylván. Hlavním objektem 
vodárenského souboru Vinice je železobetonový monolitický vodojem o celkovém 

3akumulaèním objemu 2 x 6000 m  pitné vody. Souèástí souboru jsou dvì unikátní 
stavby  hloubená šachta hluboká 47 metrù a ražená štola dlouhá 162 metrù, které 
umožòují propojení vodovodních øadù z vodojemu Vinice do ulice Pod Vinicemi. 

Významným pøítokem Mže na území Plznì je Vejprnický potok, pøitékající pøes 
2Skvròany od západu. Jeho povodí o rozloze 77,3 km  se vyznaèuje nízkým 

2specifickým odtokem (2 l/s/km ), což je zpùsobeno nízkými úhrny srážek (kolem        
500 mm) a vyšší schopností ploché krajiny zadržet vodu. Odtokové podmínky 
Nýøanské kotliny jsou proto srovnatelné napøíklad s krajinou Polabí. 

Vodojemy na Vinicích

Vejprnický potok

37/  Pøírodní divadlo v rokli pod Zámeèkem (1913)
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Tok byl v minulosti výraznì zasažen lidskou èinností. Roku 1360 založil           
na Vejprnickém potoce nad Nýøany chotìšovský probošt Jan velký rybník Janov, 
jeho rozloha se uvádí 100 až 130 ha. Vodou z Vejprnického potoka byl napájen nejen 
rybník Janov, ale jeho prostøednictvím i celá rybnièní soustava na sousedním Luèním 
potoce, ústícím do Radbuzy.

Rybníky byly vypuštìny v 2. polovinì 19. století, kdy ustoupily tìžbì uhlí. Obec 
Úherce proto vedla v letech 1870 80 soudní proces o zachování pøevodu vody             
z Vejprnického potoka do Luèního potoka, tedy za udržení stavu vytvoøeného pøi 
budování rybnièní soustavy. Tento proces obec vyhrála a koneèný stav rozdìlení 
vody mezi obìma toky v pomìru 1:2 je teoreticky zachován dodnes. Od roku 1872 
jsou nad Nýøany dvì tøetiny prùtoku Vejprnického potoka pøevádìny umìlým 
kanálem do Luèního potoka v povodí Radbuzy. 

Hlubinnou tìžbou uhlí byly nepøíznivì zmìnìny hydrogeologické pomìry 
povodí. Poklesy poddolovaného území se projevují výskytem stagnující vody na 
povrchu. V období hlubinné tìžby uhlí byla na Nýøansku pozorována infiltrace vody 
z potoka do podzemních prostor, takže místy prùtok potoka po prùchodu 
poddolovaným územím klesal témìø k nule. Roku 1911 byl pøijat projekt vodního 
družstva na regulaci Vejprnického potoka v jeho dolním úseku. Vejprnický potok trpí 
rizikem nízkých prùtokù, ohrožujícím životní podmínky v tocích, kvalitu vody           
i vodohospodáøskou bilanci. Vejprnický potok patøil v minulosti mezi nejvíce 
zneèištìné toky v Èeské republice, pøedevším vlivem chemické výroby v Nýøanech. 
V posledním období dochází k postupné revitalizaci údolí Vejprnického potoka              
v jeho dolní èásti se snahou využít rekreaèní potenciál území. Podél Vejprnického 
potoka je pøipravována nauèná stezka.   

38/  Vejprnický potok s pùvodní vesnickou zástavbou Skvròan v první 
       ètvrtinì 20. století
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39/ Pùvodní vesnická zástavba Radèic podél Radèického potoka v dnešní        
Jilmové ulici
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    zastaveníRadèice zastavení 6

Poèátky osídlení

Z historie Radèic

Poèátky pìstování kulturních rostlin v mladší dobì kamenné (6. 4. tisíciletí      
pø. n. l.) jsou na Plzeòsku spojovány s osídlením lokalit na nejkvalitnìjších pùdách, 
zejména v širokém údolí Mže v Plzeòské kotlinì. Èetnými archeologickými nálezy     
z mladší doby kamenné bylo doloženo osídlení v prostoru Køimic,Vochova, Malesic 
a Radèic. V Radèicích a okolí byly též nalezeny èetné pøedmìty z doby bronzové. 
Severnì od Radèic v Dolním Kyjovském lese bylo nalezeno více než 125 mohyl       
ze støední doby bronzové a halštatské (8. 7. století pø. n. l.). Mohyly byly zkoumány 
již v letech 1862, 1864 a 1879. Dnes je možné identifikovat asi 80 mohyl. Dolní 
Kyjovský les je zajímavý také zbytky støedovìkých úvozových cest. 

Radèice byly založeny pravdìpodobnì plaským klášterem ve 12. století, první 
písemné zmínky pocházejí z konce 13. a poèátku 14. století. Plaský klášter v roce 
1319 vymìnil s Dìtøichem z Brda vsi Moèidlice a Stvolny za Radèice. Pojmenování 
Radèice se odvozuje jako osada lidí Radkových, ovšem v minulosti byl èasto 
používán i název Raèice. Roku 1454 se dostaly Radèice zèásti do vlastnictví pánù       
z Køimic. V kupní smlouvì byla uvedena pùlka vsi s øekou a skálou, kde se kámen 
láme. Historický vývoj vsi byl dále spojován s panstvím Køimice nebo Malesice. 
Existují záznamy o územních sporech kvùli radèickým a sousedním pozemkùm, 
zejména v loukách u Zámeèku  na Mazínech.



41/  Pohled na Radèický mlýn ze skal nad silnicí do Plznì v první ètvrtinì 20. století

40/  Radèice na císaøském 
otisku stabilního katastru 

(1838)
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6 Radèice

V polovinì 17. století tvoøilo ves 10 usedlostí          
a panský dvùr. Obživu obyvatel po staletí 
zajiš ovala pùda zúrodòovaná øíèními 
záplavami, na které se pìstovalo obilí, 
okopaniny, pícniny, zelí a travní 
porosty na výborné seno, sušené 
dokonce i na prodej. Zemìdìlské 
práce pøedstavovaly denní usilovnou 
práci místních obyvatel. První 
hospodáøské stroje se zaèaly 
používat až v 60. letech 19. století. 
Další zužitkování pøírodních zdrojù 
poskytoval od 60. let 19. století mlýn a také 
cihelna. Opuštìná hráz, patrná v loukách smìrem 
ke Skvròanùm, dokládá existenci rozlehlého Èerného 
rybníka. 

Pøes populaèní a stavební rozvoj pøímìstského sídla 
Plznì si pùvodní jádro radèické vsi zachovalo cenné prvky lidové architektury 
(vesnická památková zóna). K nejhodnotnìjším objektùm patøí návesní klasicistní 
kaple z 1. poloviny 19. století s barokními sochami, vrcholnì barokní boží muka       
z roku 1735 a dále napøíklad usedlost èp. 11 se zdìnou patrovou sýpkou. 

Tragickým dnem historie Radèic se stal 23. kvìten 1943, kdy byla èást obce 
znièena pøi náletu. V roce 1976 byly Radèice spolu s Køimicemi administrativnì 
pøipojeny k Plzni, od roku 1990 tvoøí samostatný mìstský obvod Plzeò 7-Radèice.



43/  Cesta z Radèic do Plznì koncem 19. století. Kresba K. Liebscher

42/  Kyjovská kaple zasvìcená 
Pannì Marii Pomocné
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Kyjovská kaple

Mže v Radèicích

Významným poutním místem je Kyjovská 
kaple v Kyjovském lese zasvìcená Pannì Marii 
Pomocné. Podle povìsti se tu ve 2. polovinì      
19. století zjevila malému hochovi Panna Maria. 
Na dubu býval povìšen obrázek Panny Marie 
Pomocné, pozdìji obraz nový vìnovaný hrabìn-
kou Johanou Schönbornovou. Øídící uèitel         
z Køimic Jan Kašpar zde nechal za pomoci 
místních postavit kapli Panny Marie, 
vysvìcenou roku 1894. Kaple mìla v závìru 
malý výklenek, v nìmž byl pojat i kmen dubu, 
na kterém visel obraz. V roce 2000 byl strom 
vyvrácen vìtrem  a kaple musela být dozdìna.

V roce 1909 provedla „Zemská komise pro úpravu øek“ pochùzku                      
po plzeòských øekách, aby stanovila návrhy na pokraèování úprav koryt øek. Komisí 
bylo doporuèeno: „Upraviti Mži v zátoce pod Køimicemi a v obci raèické, narovnati 
klièku pod Raèicemi na Mazinách pod kaplièkou, odtud upraviti místní závady až       
ke Kalikovskému mlýnu a koneènì upraviti tok Mže od Kalikovského mlýna               
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. Roèní prùmìrný úhrn srážek

Roèní výška odtoku vody
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44/  Roèní výška srážek a odtoku na vybraných místech povodí Mže od pramenné èásti k Radèicím

k Saskému mostu.“ Z plánovaných úprav se uskuteènila jen regulace toku Mže          
v Plzni od Kalikovského mlýna po proudu. 

V Radèicích ústí do Mže strouha z místního rybníka a Radèický potok. Umìlým 
zásahem do toku je náhon k Radèickému mlýnu, odboèující u jezu pod Radèicemi. 
Pevný betonový jez obložený kamennou dlažbou vznikl na øece Mži v roce 1939     
na místì staršího jezu. Mlýn, postavený v letech 1861 1862, fungoval až                  
do roku 1935, kdy došlo ke zøícení mlýnice narušené otøesy a pùsobením vody           
v pískovcových základech. Poté byl sice mlýn opravován, ale sloužil rùzným 
majitelùm jako skladištì. 

Stanice Plzeò-Radèice mìøí srážky již od roku 1948, data jsou dostupná v síti 
ÈHMÚ od roku 1951. Roèní prùmìrný úhrn srážek za období 1961 2000 byl              
v Radèicích 512 mm.  Roèní úhrn srážek ovšem kolísá od 328 mm (suchý rok 1991) 
až po 858 mm (deštivý rok 2002). Nejvíce srážek, v prùmìru pøibližnì 73 mm, 
spadne v letních mìsících  v èervnu a v èervenci. Nejménì srážek má únor                
s mìsíèním prùmìrem 24 mm. Prùmìrné poèty dní se srážkami v mìsíci se pohybují 
mezi poètem 12 až 15.

Ve stanici Radèice byl namìøen nejvyšší denní úhrn srážek v èervnu 1992, kdy 
spadlo 91 mm srážek. Tuto hodnotu na Plzeòsku pøekroèil pouze denní úhrn 146 mm 
(17. 7. 1965) zjištìný v Plzni-Bolevci.

Srážkomìrná stanice v Radèicích



45/  Hráz Hracholuské pøehrady pøi povodni v lednu 2011
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V srpnu 2002 namìøila stanice Radèice denní úhrn srážek 72 mm (7. 8. 2002). 
Extrémní srážky, které znovu zasáhly plošnì velké území Èech 11. a 12. 8., poté 
vyvolaly rozsáhlé katastrofické povodnì. Výpar vody z území nasyceného v první 
polovinì srpna 2002 srážkami a následnými záplavami vytvoøil pøedpoklady dalších 
letních bouøkových lijákù. Takové intenzivní srážky zaznamenaly Radèice               
31. 8. 2002, kdy napršelo 53 mm.

 

Z povodí Mže odteèe korytem øeky 28 % vody ze spadlých srážek, zbylá vìtší 
èást vody se vypaøí zpìt do ovzduší. Vhodnou pøedstavu o obìhu vody v krajinì dává 
vyjádøení srážek, výparu nebo odtoku v milimetrech. Vrstvièka jednoho milimetru 

2srážek nebo odtoku odpovídá objemu 1 litru vody rozloženého na plochu 1 m . 
Prùmìrné roèní srážky 651 mm pro èást povodí Mže k hydrologické stanici              

2ve Støíbøe tedy zásobují 1 m  prùmìrnì 651 litry vody roènì, tedy asi takovým 
množstvím, jaké dennì spotøebuje 6 lidí v èeské domácnosti.  

Podle dlouhodobé bilance Mže v hydrologické stanici Støíbro odtéká korytem 
Mže ze 651 mm roèních srážek takový objem vody, jaký odpovídá výšce 184 mm 
rozložené na celé povodí. Bilance srážek, odtoku a výparu závisí na klimatických           
a odtokových podmínkách v krajinì, takže se liší v jednotlivých èástech povodí Mže 
od pramenné oblasti v Èeském lese až k ústí v Plzni.

Bilance vody v povodí Mže



46/  Køimice na císaøském otisku 
stabilního katastru (1838)

    zastaveníKøimice zastavení 7
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Z historie Køimic
 

Podle archeologických nálezù 
byl prostor v okolí Køimic 
nesouvisle osídlen již v mladší 
dobì kamenné. Na pøíhodném 
místì nad øíèní nivou 
existovalo v 10. století n. l. 
slovanské sídlištì. Na území 
Køimic vzniklo trvalé osídlení 
ve 13. století. První písemnì 
doložená zpráva o Køimicích je     
z r. 1245 z majetkových knih, kdy 
zde žil Pùta z rodu Drslavicù. Jméno 
osady bylo zøejmì odvozeno podle rodu 
zakladatele jako Crima, Køíma nebo Køimice, 
tedy ves lidí Køímových. 

V 17. století se v Køimicích uvádí 24 obývaných 
usedlostí a 8 pustých. Vesnická památková zóna dnes zahrnuje selská stavení 
barokního pùvodu, dokládající tradièní hospodáøské zamìøení a prosperitu Køimic, 
stojících na cestì z Plznì do Norimberka. Zemìdìlské produkty se zpracovávaly        
v nìkolika provozech  v pivovaru, lihovaru, mlýnu s pilou a krouhárnì proslulého 
køimického zelí. Pole v okolí byla nejlepší kvality a pìstovala se na nich zejména 
pšenice a jeèmen. Podíl orné pùdy na celkové zemìdìlské pùdì dosahoval                  
v 18. století 80 až 90 %, což pøedstavovalo znaèné zornìní s negativními dùsledky    
na ekologickou stabilitu krajiny. V jádru Køimic se dodnes zachovala nìkterá selská 
stavení, napø. dùm èp. 55 barokního pùvodu, postavený jako panská bednárna 
(1771 1787) nebo usedlost  èp. 39 snad støedovìkého pùvodu, která byla kolem roku 
1858 upravena a rozšíøena. Nad Køimicemi stojí kostel Narození Panny Marie        
„Na Hornièce“. Stavba je v jádru gotická, baroknì upravená v letech 1713 1714  
podle návrhu F. M. Kaòky, další úpravy byly provádìny v letech 1844 1846.            
V kostele je hrobka rodiny Lobkowiczù. 

Køimice patøily k nejvìtším vesnicím v okolí Plznì. V roce 1713 je doloženo            
31 statkù a chalupnických živností, vèetnì hospody, ovèína, šesti zahradníkù                   
a domkáøù. V letech 1835 1885 fungoval v Køimicích cukrovar, založený jako jeden 
z prvních v Èechách. Dopravní spojení posílila roku 1890 železnièní zastávka                  
na novì zøízené trati. Silnièním mostem byly Køimice propojeny smìrem na Radèice 
v roce 1918. 

Zástavba Køimic se postupnì pøiblížila ke Skvròanùm, od roku 1967 byly 
Køimice souèástí obvodu Plzeò 3 a v roce 1991 vytvoøily samostatný obvod                
Plzeò 5-Køimice. V obci se rozvíjí nová zástavba domù, výrobních a prodejních 
areálù, typická pro pøímìstskou krajinu Plznì.



48/  Sousoší Piety z roku 1745 
       na køimické návsi

49/  Prùèelí køimického zámku 
s jezdeckou sochou sv. Jiøí 

47/  Jezdecká socha sv. Jiøí 
podle kresby z konce 19. stol.
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Køimický zámek

Køimická tvrz je poprvé pøipomínána v polovinì            
15. století.  Na jejím místì byl v 1. polovinì 18. století                  
za Františka Václava Vrtby postaven barokní zámek.               
V první tøetinì 19. století byl zámek upraven                      
do empírové podoby a roku 1830 pøešel dìdictvím       
do majetku rodu Lobkowiczù. 

Prùèelí patrové budovy zámku vrcholí edikulou                
s trojúhelníkovým štítem a vìžovitou nástavbou. Objekt 
obsahuje èásti pùvodní tvrze. Na èestném dvoøe je 
umístìna jezdecká socha sv. Jiøí, nejvìtší kamenná 
jezdecká socha v èeských zemích. Socha je již desítky 
let ukryta pod bednìním. Její autor plzeòský sochaø 
Lazar Widman vyzdobil zámek a jeho zahradu dalšími 
sochami. Okolo roku 1745 též vytvoøil sousoší Piety na køimické návsi naproti 
zámku. Zámecký park s letitými stromy je díky rodinì Lobkowiczù pøístupný 
veøejnosti.

V zámku se nachází významná lobkovicko-vrtbovská knihovna. Bylo v ní 
shromáždìno pøes 18000 svazkù, z toho je 198 rukopisù, 51 tiskù z 16. století               
a 6816 starých tiskù ze 17. a 18. století. Svazky knihovny jsou zamìøeny na umìní, 
práva, historii, historickou topografii, heraldiku a genealogii. Pøírodní vìdy jsou 
zastoupeny pracemi z botaniky, mineralogie, paleontologie, ale také z oborù 
zahradnictví a zemìdìlství.



50/  Památné stromy Lípy u Mže

51/  Jez Záhorského se sochou 
       sv. Jana Nepomuckého
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Lípy u Mže

Jez Záhorského

Lípy u Mže patøí od roku 2002 mezi 
památné stromy. Obì vzrostlé a mohutné lípy 
velkolisté (Tilia platyphyllos) rostou na pravém 
bøehu pùvodního koryta øeky  nedaleko zastávky 
nauèné stezky Údolím Mže. Jejich stáøí se 
odhaduje mezi 180 až 260 lety, výška pøesahuje 
35 m a 33 m, v roce 2001 mìøený obvod kmene 
je 414 cm a 494 cm. 

V letech 1908 1909 byla vyprojektována 
úprava koryta øeky od jezu pod Malesicemi, kde 
odboèuje náhon, až k místu zaústìní náhonu 
zpìt do Mže. Koryto bylo projektováno na 

3prùtok 200 m /s. Stavba byla provedena v letech 
1912 1913 firmou F. Kouta, ovšem bylo potom 
ještì nutno opevòovat znovu narušené bøehy 
Mže. Na tuto úpravu navazovalo i pøemostìní 
obou ramen dvìma trámovými betonovými 
mosty, které postavila obec Køimice. Souèástí 
provedených úprav byla také stavba jezu 
Záhorského.

Jez z roku 1911, vzdouvající vodu                  
v náhonu pod køimickým zámkem, je 
technickým unikátem. Patøí mezi jezy 
pohyblivé, u kterých se vìtšinou poklopy v øece 
sklápí. Ovšem u jezu Záhorského, pojme-
novaném po jeho konstruktérovi, se poklopy 
vytahují nad vodu pomocí mechanismu 
umístìného na mostní konstrukci nad jezem. 
Jezový otvor šíøky 14 metrù je hrazen na výšku 
tøemi poklopy, které jsou zavìšeny na obslužné 
lávce. Jezù tohoto typu navrhl Jan Záhorský               
v Èeské republice celkem šest, ovšem zachovaly 
se pouze dva. Jez Záhorského typu mùžete vidìt 
v Køimicích a také v Èeské Lípì na Plouènici. Po opravì v roce 2009 je køimický jez 
schopný funkèního provozu. Pod jezem odboèuje z kanálu náhon, který v budovì 
pod zámkem pohánìl mlýn a elektrárnu. U jezu stojí socha sv. Jana Nepomuckého.



52/ Zatopená niva Mže mezi Køimicemi a Radèicemi pøi povodni v lednu 2011
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Další jez na Mži byl postaven nad Køimicemi v roce 1912. Betonový jez 
Lobkowicz, obezdìný kamenem, má strmý horní okraj a dvì ovladatelné propusti      
na pravém bøehu. V 80. letech 20. století byla na jezu zøízena malá vodní elektrárna.

Èastá rozvodnìní Mže zejména v prùbìhu jarního tání snìhu po staletí pøinášela 
jemné pùdní èástice, usazující se na širokém záplavovém území øíèní nivy. Vývoj pùd 
byl ovšem také pøi povodních narušován. Na øíèních náplavech tak vznikly nivní 
pùdy s nevýrazným humusovým horizontem, místy ovlivòované vyšší hladinou 
podzemní vody. Nivní pùda, též fluvizem, má typickou svrchní šedozemní èást                
bez dalších charakteristických horizontù. 

Dùležitou funkcí nivní pùdy je schopnost retence, èímž se rozumí možnost 
doèasnì zadržovat vodu. Z hlediska zadržení vody a jejího dalšího využití v obìhu je 
nejvýznamnìjší vazba vody v gravitaèních a kapilárních pórech pùd. Retenèní 
schopnost pùdy má mimoøádný význam pro vznik a prùbìh povrchového odtoku a na 
snižování kulminaèních prùtokù velkých vod.

Jen ve 100 cm mocné povrchové vrstvì (pro kategorie tìžkých pùd a pøi 30 % 
2 3zaplnìní pùdního profilu vodou) je na ploše 1 km  obsaženo 300 000 m  pùdní vláhy. 

Skuteèné množství vody akumulované v pùdním profilu závisí na charakteristikách 

Nivní pùda



Celkový ovladatelný 
3

objem nádrže mil. (m )
nádrž Objem zásobního 

3
prostoru nádrže (mil. m )

Dlouhodobý prùmìrný roèní 
3

prùtok v profilu hráze (m /s)

Hracholusky

Èeské Údolí

Žinkovský rybník

Klabava

41,922

3,197

1,210

1,220

32,954

2,560

0,228

0,496

8,280

5,490

0,676

2,040

53/ Zdroj dat: upraveno podle Povodí Vltavy (2004)

Významné akumulace vody na Plzeòsku
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pùdy a prùbìžnì znaènì kolísá v závislosti na bilanci srážek a výparu. Dostupná 
voda v pùdním profilu pak ovlivòuje zásobení rostlin z pùdy. Voda v pùdì totiž 
vyživuje rostliny, které ji pøijímají koøenovým vlášením, což jsou výbìžky bunìk na 
povrchu špièek koøenù. Spolu s vodou pøijímají rostliny i v ní rozpuštìné látky. 
Zároveò také koøeny rostlin vodu vyluèují.

 
Široká øíèní niva Mže, pùvodnì porostlá luhy a olšinami, je od støedovìku 

zemìdìlsky intenzivnì využívána. Z odlesnìné krajiny v povodí však vodní toky 
pøináší do øíèní nivy více splavených pùdních èástic. V souèasném období vývoje 
krajiny odnáší Mže svým korytem nìkolik tisíc tun plavenin roènì. V krátkém 
období povodòových stavù však mùže být øekou odneseno i více než 10000 tun. 
Plzeòská poboèka Èeského hydrometeorologického ústavu zavedla denní odbìr 
vzorkù plavenin od roku 1989 ve dvou vodomìrných profilech na Mži  ve Støíbøe     
a pod nádrží Hracholusky. Vzájemným porovnáním bilance plavenin byl 
vyhodnocen vliv vodní nádrže Hracholusky. Objem a protáhlý tvar nádrže (délka 
vzdutí 22,5 km) zpùsobují, že vìtšina splavenin unášených øekou zùstane usazena       
na dnì nádrže.  

Hracholusky na Mži patøí mezi víceúèelové vodní nádrže. Hlavním dùvodem 
této stavby dokonèené v roce 1964 bylo nadlepšení prùtokù Mže pro potøeby odbìrù 
prùmyslové vody v Plzni. Nádrž uvedená do provozu v roce 1964 omezila vliv 
každoroèních jarních povodní. Dnes tato vodní plocha mimo jiné pøedstavuje               
i významnou rekreaèní atrakci Plzeòska. Samoèisticí procesy v nádrži Hracholusky 
pøispívají k tomu, že Mže vykazuje mezi plzeòskými zdrojnicemi Berounky celkovì 
nejlepší kvalitu vody. Vodní nádrž Hracholusky pøedstavuje nejvìtší povrchovou 
akumulaci vody na Plzeòsku.

Vliv nádrže Hracholusky



55/  Kostel sv. Jiøí

54/  Malesice na císaøském otisku stabilního 
katastru (1838)
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Z historie Malesic

Pravìké osídlení v údolí Mže 
dokládají skupiny pohøebních mohyl 
ze støední doby bronzové a halštatské 
v lese mezi Radèicemi a Malesicemi. 
V písemných pramenech je již v roce 
1239 zmiòován Zdeslav z Malesic. 
Základy vesnice, která v prostoru 
Malesic existovala do 12. století, byly 
objeveny archeologickými nálezy                
v místì U Drátovny.

Ve støedovìku v Malesicích 
stávala tvrz, uvádìná roku 1503. 
Kolem roku 1730 postavil zøejmì 
Jakub Auguston ml. pro hrabìte      
Jana Petra Barbe von Wachsenstein 
vrcholnì barokní zámek. Na stavbu malesického zámku byl zøejmì také použit 
kámen ze zøíceniny hradu Kyjov. Zámek byl od roku 1917 v majetku rodiny Škodù. 
Po požáru v roce 1948 byl upraven na vysokoškolskou kolej. U zámku se dochovala 
barokní sýpka a zámecký park. Souèástí areálu je bývalá koèárovna z 1. poloviny      
19. století.  Na návsi pod zámkem stojí sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1725.

U zámku stojí pùvodnì gotický kostel sv. Jiøí z 13. století, upravený a rozšíøený 
roku 1817. Fara èp. 39 byla postavena roku 
1750 nákladem faráøe Ludvíka Bartolomìje 
Raffiuse. K farnímu kostelu náležely Malesice, 
Radèice, Dolní Vlkýš a filiální kostel                        
v Chotíkovì. 

   Historické popisy zdùrazòují krásné nivní 
louky, které malesiètí sedláci využívali k sušení 
sena na prodej. Podle údajù z poloviny                  
18. století sklidil majitel malesického panství 
roènì až 350 dvojspøežních vozù sena.                    
K malesickému panství patøil ovèín s nìkolika 
tisíci ovcí, pivovar a vinopalna. Zvláštì 
proslulá byla výroba malesického sýra. 
Dokonce i J. W. Goethe si o nìm do deníku 
zapsal: „Sýr ten jest v celých Èechách velmi 
oblíbený a prodáván na všech výroèních trzích 
jakož i také v drobném prodeji, jak jsem mohl 
seznati na posledním chebském výroèním trhu.“ 
Po obou stranách Chotíkovského potoka byly 



Skupina geomorfologických typù s dominujícím volným meandrováním

M4

M5

M6

volné meandrování v široké nezøetelnì ohranièené údolní nivì 
s jejím èastým zaplavováním a vytváøením odstavených ramen

volné meandrování ve zøetelnì ohranièené údolní nivì s jejím 
èastým zaplavováním a vytváøením odstavených ramen

volné ohranièené meandrování v úzké údolní nivì s vytváøením 
øíèních ostrovù

57/  Klasifikace vodních tokù s pøevažujícím meandrováním

56/  Mezi Malesicemi a Vochovem tvoøila Mže èást protektorátní hranice
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vysázeny švestky a v Malé jámì u Kyjova stála palírna slivovice a sušárna švestek, 
kde se též vaøila povidla. Byla zde i alej moruší, zpracovávaných na výrobu vína.      
V údolí, po pravé stranì potoka nad Malesicemi, byla také malá cihelna.

Z novodobé historie je tøeba pøipomenout soužití Èechù a Nìmcù, které trvalo 
až do pøipojení Malesic k Velkonìmecké øíši v roce 1938, kdy odešlo 65 èeských 
rodin. Hranice protektorátu procházela po hranici katastru vedené èásteènì                         
i vedlejším korytem Mže. Po válce bylo z Malesic odsunuto nìmecké obyvatelstvo.

Staré mapy a plány ukazují vývoj meandrujících koryt, ostrovù a slepých ramen 
v nivì Mže mezi Malesicemi, Køimicemi a Radèicemi. Na plochém dnì Touškovské 
kotliny pøizpùsobuje øeka svùj sklon eroznì-akumulaèní schopnosti toku. Charakter 
Mže v tomto úseku odpovídá geomorfologickému typu M5  pøevažuje volné 
meandrování ve zøetelnì ohranièené údolní nivì s jejím èastým zaplavováním                    
a vytváøením odstavených ramen. 

Vytváøením zákrutù se délka koryta prodlužuje a sklon toku snižuje. Pøevládá 
eroze na nárazovém bøehu øíèních zákrutù, usazování jemných èástic v korytì            

Vývoj koryta Mže



58/  Dostihové závodištì na malesickém ostrovì z poèátku 20. století
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a probíhají zmìny trasy koryta pøi povodòových prùtocích. Pokud dosáhne zákrut 
vodního toku vìtšího rozvoje, vzniká meandr. Meandr opisuje pùlkružnici, jejíž 
vnitøní úhel je vìtší než 180°. Název meandr je odvozen od pùvodního antického 
jména turecké øeky Menderes. K nejvìtším zmìnám meandrù dochází pøi povodních, 
kdy mùže dojít až k vytvoøení nového koryta a opuštìní meandru. Øíèní niva mimo 
sídelní zástavbu je dùležitým prostorem pro zpomalení povodòové vlny, rozliv a vsak 
vody. 

U malesického jezu stojí vysoká budova mlýna, v minulosti významného 
provozu, využívajícího vodní energii. Mlýn v dnešní podobì byl vybudován                   
po požáru v roce 1988. Energii vzdutí jezu dnes využívá malá vodní elektrárna. 
Snahy o další využití øeky jsou patrné ze zápisù jednání zastupitelstva obce                       
v meziváleèném období 1. poloviny 20. století. Opakovanì se projednávaly žádosti                  
o tìžbu písku ze dna øeky Mže, regulace toku nebo odvodòování luk podél Mže.

Malesický ostrov obklopený korytem øeky z obou stran je patrný na mapách               
z 18. a 19. století. Dnes øeka proudí pouze hlavním korytem k malesickému jezu, 
postavenému roku 1910. Ostrov mezi rùznì starými koryty Mže u Malesic byl 
poèátkem 20. století místem konání oblíbených koòských dostihù. Na závody se 
sjíždìla šlechta z celých západních Èech. Konì byly ustájeny v bývalém pivovaru. 
Ovšem nákladné akce, jako dvoudenní klání v roce 1906, skonèily finanèním 
vyèerpáním majitele malesického panství, Karla Schönborna.

Na ostrovì zøídilo Èeské aviatické družstvo letištì s hangárem. Zde 26. 5. 1910 
provedl francouzský pilot Henri-Marie Jullerot vzlet s dvouplošníkem Farman. 
Tehdy se jednalo o jeden z prvních letù v Èechách. Malesické letištì však bylo pøíliš 
vzdálené Plzni, takže se aviatici ještì v roce 1910 pøestìhovali na Borská pole.

Øíèní ostrovy a využití Mže



60/ Støídání velikosti usazenin z doby karbonu 
      na povrchu Malesické skály

40

8 Malesice

59/ Pøírodní památka Malesická skála

Do vývoje Mže se promítají zásahy èlovìka, zejména budování jezù a náhonù           
v místech opuštìných koryt. Pod Malesicemi nad jezem Lobkowicz se od hlavního 
koryta øeky Mže oddìluje staré rameno øeky, využívané jako náhon ke køimickému 
mlýnu. Vznikl tak rozlehlý, zemìdìlsky využívaný ostrov.

Dùležitým faktorem vývoje støedovìké krajiny Plzeòska byly mìnící se 
klimatické podmínky. Pøíznivé klima ve 14. století umožnilo na slunných stráních 
nad údolím Mže u Plznì zakládat vinice, na vhodných pùdách pìstovat chmel                   
a rozšiøovat sady nebo zahrady. Intenzifikace zemìdìlství pøinášela sice doèasný 
ekonomický a populaèní rùst, ale zároveò uvolòovala cestu pùdní erozi. Zvláštì              
na nìkterých eroznì náchylných pùdách karbonu plzeòské a manìtínské pánve 
vznikly rozsáhlé stržové systémy, které omezily budoucí zemìdìlské využití a staly 
se zárodkem pro rozšíøení rozptýlené zelenì v zemìdìlské krajinì.

Strže, dnes zarostlé lesem, vznikly v hluboce zaøíznutých údolí Chotíkovského 
a Radèického potoka. Pozoruhodnì vyvinuté tvary tzv. skalních pyramid jsou zde 
výsledkem zvìtrávání arkóz (pískovcù s vyšším obsahem živce) a pùsobení tekoucí 
vody. Jejich zbytky najdeme v údolí Chotíkovského potoka, pod zpustlým místem, 
kde stával hrad Kyjov. V Horním Kyjovském lese mùžeme vidìt i další skalní útvary, 
z nichž nejvýraznìjší je pøírodní památka Malesická skála. Skalní útvar vysoký                
až 20 m tvoøí karbonské slepence (hrubozrnné usazené horniny) a arkózy. Na skalní 

Erozní èinnost v údolí Chotíkovského potoka



61/  Zemní pyramidy v pøíkrém svahu nad Chotíkovským 
potokem v Horním Kyjovském lese 

 stav na poèátku 20. století
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62/ Geologický øez plzeòskou pánví ukazuje rozlámání a posuny jednotlivých ker karbonských 
      usazených hornin. Malesice leží nad nejhlubším místem v ose pánve (podle Peška 1968)

m n. m.

stìnì mùžeme pozorovat støí-
dající se podmínky usazování    
v dobì karbonu, kdy se mìnila 
rychlost pøítoku a tedy schop-
nost pøinášet rùznì velké èástice 
písku až valounù. 

Ukládání sedimentù v kar-
bonu ovlivnily nìkolikrát se 
opakující pohyby na zlomech, 
takže stavbu plzeòské pánve 
tvoøí mozaika nevelkých ker, 
jejichž celkový poèet pøevyšuje 
500. Relativní posun ker je 
velmi promìnlivý, kolísá od 
metrù po stometrové hodnoty. 
Osa centrální deprese plzeòské 
pánve probíhá pøibližnì ve 
smìru SV-JZ od Plas, pøes Pøíšov a Tluènou, ke Zbùchu. V pánevní ose se zachovaly 
kompletní vrstvy karbonských sedimentù s nejvìtší mocností. Nejvìtší mocnost      
(860 m) byla zjištìna v nedovrtaném dùlním vrtu ve Zbùchu. Hloubka uložení 
starohorního podloží se zde odhaduje na 870 880 m pod povrchem. Øíèní niva Mže 
prochází územím plzeòské pánve pøibližnì kolmo na centrální osu pánve. V území 
mezi Plzní a Radèicemi je mocnost karbonských sedimentù relativnì malá, tvoøená 
týneckým a kladenským souvrstvím. Mezi Malesicemi, Køimicemi a Mìstem 
Touškov prochází údolí Mže nad osou pánve, takže je zde mocnost vyšší, tvoøená 
kompletní stavbou pánve, vèetnì nejmladších souvrství slánského a líòského. 
Dùležitou složkou slánského souvrství jsou malesické vrstvy. Malesické vrstvy tvoøí 
jílovce a prachovce významné mocnosti. Pøi hydro-geologickém prùzkumu byla 
prokázána jejich funkce jako nepropustné vrstvy pro proudìní podzemní vody           
v plzeòské pánvi.











63/  Idealizované znázornìní Plznì na poèátku 17. století ukazuje systém pøirozených 
       a umìlých vodoteèí na severovýchodním okraji mìsta (pohlednice z roku 1901)

Soutok Mže a Radbuzy
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Zmìny koryta v oblasti soutoku

Historické plány splavnìní øek

Pro vodní toky je zmìna koryta pøirozeným jevem. Lze proto pøedpokládat,      
že i místo soutoku Mže a Radbuzy v dávné pøírodní minulosti mìnilo svoji polohu, 
pøípadnì se toky vìtvily do boèních ramen. Na plánech støedovìké Plznì je kromì 
umìlých vodních kanálù pod branami mìsta dokumentován soutok øek 
severovýchodnì od mìsta. Pøed ním se k sobì obì koryta pøibližovala natolik, že 
mezi sebou vytváøela úzký „poloostrov“. Ještì koncem 19. století se v tomto místì    
na pøírodních bøezích øek rozkládal výbìžek Pecháèkových (dnes Štruncových) sadù. 
V letech 1897 1898 zapoèala úprava koryta Radbuzy v úseku podél Mìš�anského 
pivovaru.  Projekt vypracoval profesor èeské techniky Karel Vosyka na základì 
podnìtù vzešlých z prùbìhu povodnì v roce 1890. Hlavní ideou bylo zrušení 
Mlýnské strouhy, což znamenalo zvìtšení kapacity koryta vlastní Radbuzy.              
Ve vodohospodáøské zprávì z roku 1922 se píše: „Ponìvadž však na spodním konci 
Obcizny v tzv. Cípu vtéká Radbuza do Mže, bylo nutno v úpravu pojati i tuto øeku      
a to tak daleko, až bylo dostiženo tak hluboké úrovnì dna, která umožnila vyvinouti 
žádoucí spád vody z profilu Pražského mostu.“

Celá regulace Radbuzy byla provedena v délce 1830 m. V roce 1912 byla 
regulována øeka pod soutokem v délce 800 m a v letech 1923 1926 byla provedena 
regulace Mže také v úseku nad soutokem v délce 1070 m, takže celkovì došlo            
k napøímení tokù a zpevnìní bøehù v místì soutoku.

K historii vodního hospodáøství Plzeòska zajisté patøí i plánované úpravy 
vedoucí ke splavnìní Berounky. Plán na splavnìní Berounky s možností propojení      
s povodím Dunaje pøes evropské rozvodí nebyl uveden ve vodocestném zákonì           
z roku 1901. Z pohledu plzeòského prùmyslníka Karla Škody hrozilo nebezpeèí,      
že se po vybudování plánovaných vodních cest dostane plzeòská prùmyslová oblast      
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do dopravní izolace. Generální øeditel Škodových závodù proto neustále vyvíjel 
iniciativy, které by vedly k prosazení lodní dopravy do Plznì. Vìtšina známých 
projektù z období 1911 1922 vznikla za pøímé podpory plzeòských prùmyslových 
kruhù. Jednalo se o projekty øešící splavnìní Berounky do Plznì, ale též vybudování 
vodní cesty údolím Radbuzy pøes Všerubský prùsmyk, Furth im Wald a údolím øek 
Cham a Regen do Regensburgu k Dunaji. Tehdy se již  pøedpokládalo zprovoznìní 
vodní cesty Rýn  Mohan  Dunaj, ta ale obchází èeskou prùmyslovou oblast.            
Z hlediska zapojení do evropských vodních cest se zdála být realizace projektu 
kanálu mezi Regensburgem a Plzní, resp. Prahou velmi dùležitá. Dopravní koridor se 
mohl stát nejvýhodnìjším tranzitním spojením z Regensburgu do pøístavu Hamburg, 
zhruba o 350 km kratším než kanálem Dunaj  Mohan  Rýn. Tehdejší projektanti 
uvádìjí i další dùvody pro realizaci vodní cesty. Lodní pøeprava mìla sloužit              
k vývozu uhlí, døíví, obilí, keramických výrobkù, kaolinu, koksu, vápna, cementu, 
železa a výrobkù ze železa smìrem z Èech do západní Evropy. Pøeprava po vodì       
se tehdy jevila výhodnìjší než po železnici, nebo� se náklady železnièní dopravy 
zvyšovaly. V dobì nastupující hospodáøské krize byla také potøeba bojovat proti 
rostoucí nezamìstnanosti. Stavba kanálu s dalším nutným pøíslušenstvím (hráze, 
zdymadla, napouštìcí nádrže, mosty, tunely apod.) by jistì pøinesla zvýšení 
zamìstnanosti, nehledì k trvalým ekonomickým efektùm plynoucím z lodní dopravy. 
Technické dílo pøedpokládalo další pozitivní vlivy, napøíklad na regulaci odtoku nebo 
výrobu elektrické energie.

O nutnosti vybudovat spojení Berounka  Dunaj byl hluboce pøesvìdèen 
profesor ing. A. Smrèek. Pøipravil studii, která podrobnì øeší celou problematiku 
vodní cesty Plzeò  Regensburg. Podrobnìji byl projekt prof. ing. A. Smrèka 
pøedstaven na II. sjezdu èeskoslovenských inženýrù a architektù v Plzni roku 1922. 
Trasa byla vedena pøedevším s ohledem na nejlepší prostupnost reliéfem. Pøevýšení 
vodní cesty bylo navrženo 21 stupni s plavebními komorami o spádu 10 m. Projekt 
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pøedložený prof. ing. A. Smrèkem 
byl po technické stránce velmi 
kvalitnì zpracovaný. Porovnáme-li 
technické možnosti podle realizace 
podobných vodních cest (napøíklad 
kanálu Mohan  Dunaj), musíme 
pøiznat, že projekt byl technicky 
celkem reálný. O vlivy projektu na 
krajinu se ovšem v tehdejší dobì 
nikdo podrobnìji nezajímal.

Projekt kanálu se realizace 
nedoèkal, protože nenašel v parla-
mentu dostateènou podporu pro 
uvedení do oficiálních státních plánù Èeskoslovenska. Hlavním problémem realizace 
bylo chybìjící splavnìní øeky Berounky od Vltavy k Plzni. Návrh na splavnìní 
Berounky byl sice okrajovì uveden ve vodohospodáøském zákonì è. 50 z roku 1931 
a pozdìji v zákonì o vnitrostátní plavbì è. 26 z roku 1964. Ještì v 80. letech           
20. století se vážnì diskutovalo o vybudování pøehradních nádrží na Berounce, které 
by mimo jiné umožnily øíèní dopravu rozmìrných výrobkù strojírenství z Plznì. 
Vzhledem k závažnému konfliktu se zájmy ochrany pøírody, pøedevším v úseku 
Køivoklátska, byly návrhy na vybudování pøehrad v kaòonu Berounky naštìstí 
odmítnuty.

Jedinou památkou na plány splavnìní plzeòských øek je nedokonèená plavební 
komora na klapkovém jezu, postaveném v roce 1983 na Mži necelých 500 m nad 
soutokem s Radbuzou. Tudy mìly projíždìt lodi ze skvròanského pøístavu u podniku 
Škoda, dopravující tìžké souèásti jaderných elektráren. Jez dnes slouží k provozu 
malé vodní elektrárny a vzdouvá vodu Mže až k areálu bývalého výstavištì                
u obchodního domu Plaza.
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Dopravní stavby v øíèní nivì

Øíèní niva Berounky v tom-
to úseku pùvodnì dosahovala šíøe 
asi 500 m. Když údolí v  roce 
1871 pøedìlil most s náspem 
železnièní trati z Plznì do Žatce, 
podalo mìsto námitky proti 
nedostateèným prùtoèným roz-
mìrùm mostu. Nejprve bylo roku 
1872 upraveno a prohloubeno 
koryto øeky.  Pokraèující protesty 
majitelù pozemkù a prùbìh 
povodnì v roce 1890 byly 
podnìtem k rozšíøení mostu ze šíøky 73,1 na 110 m, provedenému v letech 
1910 1921. Za železnièním mostem odboèuje vleèka vybudovaná v roce 1894, 
vedoucí na 12 metrù vysokém náspu k tehdy založenému Plzeòskému 
spoleèenskému pivovaru „Prior“. Ve váleèných letech 1915 1918 pøeklenul øeku 
silnièní most. Jeho projekt a stavbu provedla firma Müller & Kapsa. Ke zprovoznìní 
mostu, nesoucího jméno T. G. Masaryka, došlo až v roce 1922 po dokonèení náspu 
navazující silnice. Základ mostu tvoøí dva železobetonové žebrové oblouky. Celý 
most dosahuje délky 133,7 m a šíøky 6,4 m. Most byl vyhlášen technickou památkou.



71/  Objekt hydrologické stanice 
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Protipovodòové úpravy odtoku

Hydrologická stanice Bílá Hora

K úpravám zlepšujícím prùtok 
kritického místa pod železnièním 
mostem pøistoupilo mìsto Plzeò     
po povodních v letech 2002 2003. 
V prosinci 2003 byl odstranìn val 
na levém bøehu øeky u pivovarských 
studní. Tento val tvoøil pøekážku 
odtoku vody na levém bøehu øeky. 
Pøi povodni v srpnu 2002 zpùsobil 
zvednutí hladiny rozvodnìné 
Berounky a jejích zdrojnic a zpìtné 
zaplavení Roudné. Situace se opa-
kovala i v prùbìhu povodnì v lednu 2003,      
kdy byl zmìøen rozdíl hladin vody pøed a za 
valem asi 40 cm. Významná úprava odtoku         
v kritickém místì byla provedena v letech 
2008 2009, kdy bylo napøímeno koryto              
v zákrutu øeky a vybudováno odlehèovací 
koryto. Tato úprava zlepšuje pøi vyšších 
vodních stavech odtok vody ze záplavového 
území Roudné. Pøi velkých povodních by se 
tímto opatøením mìla snižovat hladina vody       
o 25 až 45 centimetrù.

Spoleèný odtok vod Úhlavy, Mže              
2a Radbuzy z území o rozloze 4015,6 km  mìøí  

na bøehu Berounky, tìsnì u Masarykova 
mostu, hydrologická stanice Bílá Hora. 
Prùbìžný monitoring vodních stavù (výšky 
hladiny v øece), doplòovaný mìøením 
prùtokù, poskytuje stálý pøehled o množství 
protékající vody. Napøíklad v srpnu 1947 

3protékalo Berounkou jen 1,83 m /s, pøièemž 
3prùmìrný prùtok èiní 20 m /s. Nejvyšší vodní 

stav 799 cm (!) byl dosažen 13. 8. 2002. 
Hladina tak vystoupila o 189 cm výše než pøi 
povodni v záøí 1890. 
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3Kulminaèní prùtok 858 m /s povodnì z roku 2002 však byl s ohledem na historické 
3zmìny v okolí koryta vyhodnocen jen asi o 80 m /s vìtší než v roce 1890.                      

Oba povodòové prùtoky patrnì pøekonala kulminace dne 30. 3. 1845, kdy bylo 
dosaženo vodního stavu 617 cm, ovšem v pùvodní široké øíèní nivì. 

Množství vody, protékající korytem øeky za jednotku èasu, oznaèujeme jako 
prùtok a tato velièina pøedstavuje základní údaj, se kterým poèítají hydrologové                
a vodohospodáøi. Jak se ale zjiš�uje prùtok v hydrologické stanici jako je ta na bøehu 
Berounky u Masarykova mostu?

Základní princip mìøení prùtoku vychází ze skuteènosti, že prùtok lze rozdìlit 
na dvì složky  rychlost proudìní a plochu prùtoèného profilu, pøièemž prùtok 
vypoèítáme jejich souèinem. Na mìøení rychlosti proudìní vody používáme tzv. 
hydrometrickou vrtuli. Pomocí tohoto pøístroje mùžeme pøesnì zmìøit rychlost 
proudìní vody v urèitém místì koryta. Postupným promìøením rychlosti proudìní              
v rùzných èástech koryta tak získáme údaje pro výpoèet celkové hodnoty prùtoku.

Protože tento postup je velmi pracný a zejména na velkých tocích i nároèný, 
provádí se v hydrologické stanici jen nìkolikrát v roce. V každodenní praxi se 
využívá poznatku, že velikost prùtoku v øece se mìní obdobnì jako hladina vody.     

Jak se zjiš�uje prùtok v hydrologické stanici?
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Na záznamovém zaøízení (tzv. limnigrafu) se pomocí plováku v šachtì pod stanicí       
a èidla tlaku vodního sloupce prùbìžnì zaznamenává výška hladiny vody podle 
vodoèetné latì, tzv. vodní stav. Namìøená data jsou bezdrátovým pøenosem 
pøedávána na pracovištì Èeského hydrometeorologického ústavu. Prùtok se pak 
automaticky vypoèítá podle dlouhodobì zjištìného vztahu mezi prùtokem a vodním 
stavem v dané hydrologické stanici. 

Rozložení odtoku v prùbìhu roku øadí plzeòské øeky ke støedoevropskému 
deš�ovo-snìhovému typu, který je charakterizován pravidelným zvìtšováním prùtokù 
v prùbìhu jarního tání snìhu, pøièemž extrémy se mohou vyskytnout v kterémkoliv 
roèním období. Nejvìtší prùmìrný mìsíèní odtok bývá na stanici Berounka  Bílá 
Hora v bøeznu, kdy odtéká v prùmìru 15 % celoroèního množství vody, v nejsušším 
mìsíci záøí je to jen 4,5 %. Pøirozený odtokový režim je do urèité míry ovlivòován 
vodohospodáøskými díly, která v období sucha zvìtšují prùtok pod nádržemi,             
v pøípadì povodní naopak snižují vrchol prùtokové vlny a èasovì jej zpožïují. 
Nejvìtší význam má v tomto smìru vodní dílo Hracholusky na Mži, èásteènì se též 
projevuje vliv nádrže Nýrsko na Úhlavì. 

Zásoby podzemní vody v sedimentárních horninách plzeòské pánve, pøekryté 
ètvrtohorními usazeninami øíèní nivy Berounky, využívá Plzeòský prazdroj jako 
výhradní zdroj vody pro výrobu piva Pilsner Urquell a Gambrinus. Hydrogeologicky 
pøedstavuje plzeòská pánev uzavøený celek. Obohacování zvodnìných vrstev hornin 
se dìje infiltrací srážkové vody v celé rozloze pánve, ale podzemní voda mùže být 
dotována vcezováním vody z povrchových tokù a jejich ètvrtohorních sedimentù. 
Obìh vody v plzeòské pánvi postrádá typické znaky pánevní struktury, neexistuje 
totiž jednotný, rozsáhlý a pøedevším souvislý kolektor. Charakteristické je cyklické 
støídání propustných a nepropustných hornin, ovšem èasto tektonicky omezených      
a nesouvislých. Využitelnost zdrojù podzemních vod s vyšší vydatností je tedy           
v plzeòské pánvi spíše ojedinìlé.

Cihlová stavba èerpací stanice na Zadní Roudné náleží k soustavì pìti 
artézských studní o hloubce 80 100 metrù. Nejstarší studna pochází z roku 1900, 
poslední byla zprovoznìna v roce 2001. Pøed využitím tohoto zdroje podzemní vody 
se v poèátcích pivovaru používala pro výrobu piva voda øíèní, èerpaná z øeky              
u soutoku Radbuzy a Mže. Od roku 1878 byl pivovar také napojen na vodovod           
z mìstské úpravny na Homolce. Voda ze studní na Zadní Roudné má výborné 
chu�ové vlastnosti, stálé složení s nízkým obsahem solí a stabilní teplotu 10,5 °C.     

Režim odtoku

Pivovarské studny
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Od roku 1916 až do 60. let byla kvalitní voda z pivovarských studní pøivádìna také 
do veøejného vodovodu v centru mìsta. Když byla 29. dubna 1916 pitná voda             
z pivovaru vpuštìna do samostatného rozvodu pitné vody, byly prognózy zásobování 
z toho zdroje velmi optimistické: „ ... podaøilo se najíti tak vydatné prameny 
spodních vod, že dovedou krýti nejen velikou potøebu pivovaru, ale kromì toho 
uhasiti žízeò celé Plznì, nebo� stejnì jako elektr. proudem zásobuje Mìš�anský 
pivovar celé mìsto znamenitou pitnou vodou.“ Na nový vodovod byl pøepojen             
i vodovodní øad pùvodnì napájený prameny od Všech svatých. Mìstská sí� 
roudenského vodovodu dosahovala v roce 1922 délky 23 583 m, bylo na ní pøipojeno 

393 výtokových stojanù a 42 domù a proteklo jí prùmìrnì 233 m  vody za den.
Plzeòské pivovary dnes kromì podzemní vody ze studní na Zadní Roudné 

využívají pro technologické úèely v pivovaru a pro bìžnou spotøebu další zdroje: 
vodu z Plzeòské teplárenské (teplárna upravuje vodu z øeky Mže) a vodu z mìstské 
úpravny na Homolce (voda z Úhlavy).

Široká øíèní niva podél Berounky od pivovarských studní smìrem k Roudné        
a centru mìsta zùstala pøevážnì nezastavìným územím. Podobu øíèní nivy a prùbìh 
koryta øeky koncem 19. století zachycuje pohled z horního okraje lomu nad Zadní 
Roudnou proti proudu Berounky smìrem k Plzni na kresbì Karla Liebschera, 
reprodukovaný na titulní stranì této publikace. Dnes je široké ploché území 
využíváno k zemìdìlským a zahradnickým úèelùm a dále jako sportovnì-rekreaèní 
zóna.
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Historie vsi Týnec

Zadívejte se smìrem       
na území staré èistírny odpad-
ních vod, pøimhuøte oèi a za-
pojte fantazii … V prostoru na 
pravobøežní øíèní terase zde 
existovala již pøed založením 
Nové Plznì ve 13. století ves 
Týnec. Název Týnec mohl 
souviset s lehkým opevnìním 
(otýnìním) vyvýšeniny nad 
meandrem starého koryta 
øeky, jehož stopy jsou patrné 
na starých mapách. Osadu 
tvoøilo nìkolik poplužních 
dvorù, které se postupnì 
dostávaly do majetku plzeòských mìš�anù a rychtáøe. Osu vsi tvoøila cesta z Plznì, 
vedoucí pøes brod Úslavy ke kostelu sv. Jiøí a dále do Bukovce. Cesta k Týnci           
se oddìlovala od cesty smìøující z Plznì do Doubravky poblíž dnešní vodárenské 
vìže pivovaru. Prùbìh této cesty mùžeme najít na mapách a plánech ještì na poèátku 
20. století.

Týnec zpustl za válek v 15. století, ovšem nejvìtší dvùr pøetrval. Pøíslušník nižší 
šlechty Zikmund Tryclar zde koncem 15. století zbudoval tvrz, ke které náležely 
nejménì 4 poddanské dvory. Tvrz pravdìpodobnì stávala nad zvýšeným pravým 
bøehem Berounky, za dnešní správní budovou èistírny odpadních vod. Ves Týnec 
koupilo roku 1540 mìsto Plzeò a poté byla s výjimkou poplužního dvora postupnì 
opuštìna. Její dominikální pozemky byly pøipojeny k novému mìstskému dvoru        
v nedaleké Doubravce. Mìsto zøídilo nejspíše v 1. polovinì 18. století v bývalém 
poplužním dvoøe lazaret, sloužící jako útulek a léèebna pro infekènì nemocné. 
Pùvodní kamenné objekty lazaretu byly pozdìji nahrazeny roubenou stavbou.           
V sousedství budovy existovalo kromì lazaretního høbitova i nìkolik menších 
vojenských høbitùvkù. Po raabizaci koncem 18. století si plzeòský mìš�an Trötzler        
v sousedství lazaretu zøídil usedlost, spravující pozemky v okolí. V roce 1824 byl 
lazaret zbourán, pøièemž jeho existenci ještì dlouho pøipomínal døevìný køíž            
na kamenném podstavci. Název zaniklé osady a lazaret pøipomínají názvy 
doubraveckých ulic nad øekou Úslavou  „Nad Týncem“ a „Lazaretní“. Existence 
Týnce bohužel není zdokumentována systematickým archeologickým výzkumem,         
i když øada stop byla zaznamenána pøi zakládání nìkterých novodobých objektù          
na popisovaném území.



76/  Letecký snímek okolí Cikánky z r. 1938.
Èárkovanì je naznaèen prùbìh týnecké cesty, 

která tvoøila osu vsi. V oválu je zvýraznìna 
poloha pískovny. Tmavé obdélníky jsou støechy 

barákù kolonie Cikánky. Šipkou je oznaèen 
barák è. 18, který je dodnes èásteènì zachován       

v areálu Døevoprodeje. Èervený køížek oznaèuje 
místo døevìného køíže na bývalém lazaretním 

høbitovì, které bylo v r. 1938 již obklopeno 
zahrádkami obyvatel kolonie. Bílý  køíž pøi 

spodním okraji snímku je dobytèí trh.

77/  Letecký snímek z r. 2002 zachycuje stejnou 
oblast jako na pøedchozím snímku.

Obdélníkem je oznaèeno místo 
lazaretní chalupy s doubraveckým èp. 14.
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Promìny místa

Pro pøímìstskou krajinu jsou 
charakteristické výrazné zmìny 
využití území. Velmi dobøe to 
ukazuje vývoj krajiny v okolí 
dnešní Jateèní tøídy. Území bývalé 
vsi Týnec a okolních pozemkù 
bylo „pohlceno“ záborem ploch 
pro stavby sloužící mìstu, ale 
umístìné mimo vlastní obytnou 
zástavbu, tak jak to podobnì 
mùžeme pozorovat v dnešní 
krajinì na okraji mìsta. V pøí-
mìstské krajinì se staví dopravní 
komunikace, skladové nebo 
prùmyslové areály. Podobnì 
probíhala promìna na území 
týneckých pozemkù. V roce 1871 
se zmìnily výškové pomìry údolí 
Berounky výstavbou náspu 
železnièní trati na Žatec a roz-
šíøením navážky seøaïovacího 
nádraží. Další èást navazujícího 
území pohltily pivovarské areály 
nebo provozovna plzeòských 
jatek. V roce 1922 byla zpro-
voznìna nová silnice spojující 
Jateèní tøídu pøes Masarykùv most 
s Bílou Horou. Cesta z Plznì ke 
sv. Jiøí byla pøerušena a ve          
30. letech 20. století v úseku        
od Jateèní tøídy k Úslavì napøí-
mena. Tato cesta, uvádìná jako 
ulice Ke brùdku, procházela          
po severním okraji Jateèní kolo-
nie nouzových domù zvané 
„Cikánka“. Jak pøipomínají dva 
malé pomníèky poblíž správní 
budovy èistírny, byla kolonie 
tragicky zasažena 17. dubna 1945 
pøi náletu na seøaïovací nádraží. 



78/  Pivovar Prior v pozadí kostela sv. Jiøí 
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Na místì kolonie se dnes nachází areál prodeje døeva. Poslední stopy po bývalé vsi 
Týnec zanikly pøi výstavbì èistírny odpadních vod, další typické stavby pøímìstské 
krajiny.

Od roku 1893 zaèala vyrùstat nad údolím Berounky, na okraji Bílé Hory,             
z daleka viditelná stavba Plzeòského spoleèenského pivovaru. K jeho výstavbì byl 
vybrán pozemek usedlosti Beranovka. Podílníky tøetího plzeòského pivovaru, 
pozdìji nazvaného „Prior“, se mohli stát pouze vlastníci domù nebo stavebních 
pozemkù v Plzni. Do výstavby modernì navrženého pivovaru bylo investováno        
2,1 milionu zlatých. Dopravní spojení bylo øešeno výstavbou vleèné trati na vysokém 
náspu vedoucím k pivovaru. Pivovar byl zásobován vodou z prameništì             
Dobrá voda vzdáleného       
3 km. Na žatecké železnièní 
trati byla zøízena zastávka 
„Plzeò  Spoleèenský pivo-
var“. První várka piva se 
uskuteènila v roce 1896. 
Pivo si rychle našlo svoje 
zákazníky a jeho odbyt          
v prvních letech stoupal.        
Po I. svìtové válce se však 
dostal pivovar do ekonomic-
kých problémù a nakonec 
zakoupil jeho podíly Mìš-
�anský pivovar, který rozhodl 
o ukonèení výroby piva na 
Bílé Hoøe. Objekty pivovaru 
se od té doby využívaly         
k jiným podnikatelským 
úèelùm.

Voda v øece Berounce byla vždy zneèiš�ována odpadními vodami mìsta Plznì. 
Pøestože byly první návrhy na vybudování mìstské èistírny pøedloženy již v roce 
1922, byly až do roku 1964 odpadní vody odvádìny pøímo do plzeòských øek.

Když v polovinì 20. století kriticky narostlo zneèištìní øeky, zejména vlivem 
rozvoje prùmyslové výroby, pøistoupilo mìsto k projektu nové mìstské èistírny 

Pivovar Prior

Èistírna odpadních vod



79/  Území nad soutokem Berounky s Úslavou pøi povodni v lednu 2011
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odpadních vod (ÈOV). Její výstavba na pravém bøehu Berounky byla zahájena v roce 
1955 a dokonèena v roce 1964. Na svou dobu se jednalo o moderní mechanicko-
biologickou èistírnu s dvoustupòovým biologickým stupnìm a anaerobní stabilizací 
kalu. Od poèátku provozu byla ale èistírna pøetížena a èištìní nedosahovalo 
potøebného efektu. Provoz èistírny na pravém bøehu byl postupnì utlumen a následnì 
ukonèen po povodni v roce 2002. Výstavba nové èistírny na levém bøehu probíhala     
v letech 1989 1997. Úvahy o umístìní provozu níže po toku Berounky byly nakonec 
z ekonomických dùvodù zamítnuty. Jedná se o modernì vybavenou mechanicko-
biologickou èistírnu s anaerobní stabilizací kalu. Od konce roku 2008 jsou na èistírnu 
pøivádìny prakticky veškeré komunální odpadní vody z území Plznì, vèetnì 
kanalizací novì napojených mìstských èástí Køimice a Radèice. Vyèištìná odpadní 
voda z celého území mìsta je vypouštìna do zákrutu Berounky za kostelem sv. Jiøí. 
Poblíž výtoku z èistírny jsou patrné zbytky strouhy, kterou kdysi odtékala teplá          
a zneèištìná voda z pivovaru Prior. 

Do èistírny jsou kanalizaèní sítí pøivádìny odpadní vody od 98 % obyvatel 
mìsta a z veškerého prùmyslu. Neviditelnou umìlou „vodní sí�“ kanalizace na území 
mìsta Plznì tvoøí 500 km kanalizaèních stok, 16000 ks kanalizaèních pøípojek          

Kanalizaèní sí�



o délce 125 km, 24 èerpacích kanalizaèních stanic a další zaøízení. Zatím probíhá 
vìtšina odtoku v jednotné kanalizaèní soustavì, novì zpracovaný generel odvodnìní 
ale ve vhodných lokalitách preferuje oddílný systém, takže do budoucna poroste 
podíl samostatných splaškových a deš�ových kanalizací. Vodovodní a kanalizaèní 
infrastruktura se podílí na významných zmìnách v odtoku mezi jednotlivými 
povodími uvnitø mìsta. Pøíkladem je povodí Boleveckého potoka, vyústìného          
v prostoru èistírny odpadních vod. Bolevecký potok má specifický odtok pouze        

21,08 l/s.km , protože velkou èást jeho povodí z území zástavby Bolevce odvodòuje 
kanalizaèní sí� (Boleveckým sbìraèem do ÈOV). Další významné ztráty vody 
pøedstavuje výpar z hladiny rybníkù v povodí.

Plzeòská èistírna odpadních vod byla projektována na pøítok odpadních vod            
3v prùmìrné výši témìø 900 l/s (cca 80 000 m /den) s úèinností èištìní až 95 %                     

u ukazatele BSK  (biochemická spotøeba kyslíku za pìt dní  základní ukazatel 5

organického zneèištìní). Pøesto je tøeba poèítat s tím, že jsou odpadní vody z èistírny 
hlavním bodovým zdrojem zneèištìní Berounky. Pro pøedstavu lze uvést, že 
napøíklad souhrnnì za rok 2004 obsahovaly vypouštìné vody 91 t BSK , 118 t 5

nerozpuštìných látek, 32 t amoniakálního dusíku a 11 t celkového fosforu.                   
Pøes uvedené zatížení však v souèasné dobì nedochází k významnému zhoršování 
jakosti vody v Berounce pod Plzní, jako tomu bylo v minulosti. Vìtšinu organického 
zneèištìní produkovaného mìstem a procházejícího pøes èistírnu je schopna 
Berounka odbourávat vlastními samoèistícími procesy. To dokládají charakteristiky 
jakosti vody v Berounce na profilech pod Plzní. V hodnocení hlavních ukazatelù               
je klasifikována voda v Berounce na hranici regionu (profil pod Liblínem)                         
ve stejných tøídách jako v Plzni nad èistírnou.

Vliv na kvalitu vody v Berounce
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Soutok s Úslavou zastavení 4

Soutok Berounky a Úslavy

Historie zdejšího osídlení

 U kostela sv. Jiøí se setkávají vody z celého Plzeòska. Louky v jeho okolí proto 
bývaly pravidelnì zaplavovány, což komplikovalo život obyvatelùm okolních obcí. 
Malá osada, ve které stával kromì kostela se høbitovem i domek hrobníka a škola       
s bytem uèitele, se bìhem povodní mìnila v nepøístupný ostrov. Dnes se stává kostel 
se høbitovem ostrovem pøi souhrnném prùtokù všech plzeòských øek vìtším než     

3190 m /s. K tomu dochází prùmìrnì každý druhý rok. V posledních deseti letech tato 
situace nastala v srpnu 2002 (dvakrát), v lednu 2003, v kvìtnu 2006 a v lednu 2011. 
Nejvìtší zaznamenané množství vody zde protékalo 30. bøezna 1845, kdy hladina 
kulminovala pouhých 58 cm pod úrovní kostelní podlahy. Této výše nedosáhla ani 
známá povodeò z roku 1890 a pøiblížila se jí až povodeò v roce 2002, kdy voda 
zaplavila høbitovní zeï do výše pøechodu kamenného a omítaného zdiva. Snad ještì 
výše vystoupala voda pøi povodni ve 20. letech 19. století, pøi které se v místì 
soutoku vytvoøil ostrov. Této povodnì se týká tradovaná zmínka o uèiteli, který byl    
v noci probuzen vodou, vtékající do školy, a v hrùze se i s peøinami a kozou uchýlil 
do kostela. Sám si pro jistotu ustlal na kostelním kùru. 

Tvar soutoku se mìl zcela 
zmìnit poèátkem 20. století, 
protože plán regulace poèítal       
s pøeložením Berounky na 
opaènou stranu kostela. Ještì 
výraznìji se mìla okolí dotknout 
plánovaná pøehradní nádrž          
u Køivoklátu, jejíž vzdutí dosa-
hovalo až  k Plzni. Ve 20. a 30. 
letech 20. století byl dokonce na 
loukách u kostela projektován 
velký nákladní pøístav.

Území kolem posledního soutoku plzeòských øek patøilo v pravìku mezi 
významné sídelní oblasti Plzeòské kotliny. Nejvíce byla využívána nízká ostrožna, 
zvaná dnes „Nad lipami“ (nad informaèním panelem nauèné stezky Údolím 
Berounky), vymezená nivou Úslavy a Újezdského potoka.  Lidé zde žili v zatím 
blíže neurèeném období eneolitu (cca 4500 2200 pø. n. l.), v mladší dobì bronzové 
(1300 1000 pø. n. l.), v pozdní dobì halštatské (6. stol. pø. n. l.), v mladší až pozdní 
dobì laténské (3. 1. stol. pø. n. l.) a v mladší dobì øímské (3. stol. n. l.). V pravìku 
však byly osídleny i další polohy. Na návrší s kostelem sv. Jiøí stávala v pozdní dobì 
bronzové nebo starší dobì halštatské (cca 9. 7. stol. pø. n. l.) osada, možná opevnìná, 

80/  Povodeò 13. srpna 2002 u sv. Jiøí
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na protilehlém vrchu Pecihrádku se nacházelo výšinné sídlištì lidu chamské kultury 
(cca 3200 pø. n. l.), pozdìji také sídlištì z období halštatské mohylové kultury      
(kolem 700 pø. n. l.).  

Osu støedovìkého osídlení tvoøila jedna z vìtví dùležité cesty, smìøující ze 
západní Evropy do nitra Èech. Úslavu pøekraèovala brodem nedaleko jejího ústí. 
Tato cesta, na které stával v 18. století v místì brodu dokonce døevìný most, sloužila 
pozdìji jen jako místní komunikace a po II. svìtové válce zcela zanikla. Ostrožnu, 
mnohokrát využitou v pravìku, si oblíbili (snad již v 9. století) také Slované.               
Z tohoto osídlení se vyvinula ves zvaná Kostelec, která však patrnì již ve 13. století 
zanikla. Jejím nástupcem se stala nedaleká ves Doubrava (dnešní Doubravka).           
Na druhém bøehu Úslavy stávala ves Týnec. Pùvodní cestu mezi Kostelcem                
a Týncem pøibližnì sleduje plánovaná sportovnì rekreaèní trasa, kterou využije 
nauèná stezka Údolím Berounky.

Na návrší nad soutokem øek se zaèalo pohøbívat nejpozdìji kolem roku 1000. 
Hroby byly orientovány a uspoøádány do øad již podle nového, køes�anského 
zpùsobu. Na pohøebišti vyrostl koncem 11., nebo spíše až ve 12. století, kamenný 
kostel. Pùvodní podoba a funkce stavby je však pøedmìtem dlouhodobé odborné 
diskuze. Lidovì nejoblíbenìjší, ale nepravdìpodobná legenda, spojuje vznik kostela 
s návratem biskupa Vojtìcha z Øíma v roce 992. Hypotéz o vzniku stavby je ale více, 
dokonce pìt. Dnes se odborníci pøiklánìjí k názoru, že šlo pùvodnì o románský 
vlastnický tribunový kostel. 

Kostel se doèkal dvou výrazných pøestaveb v gotickém slohu; první probìhla 
kolem poloviny 14. století. Úzká loï starého románského kostela byla rozšíøena         
a vedle drobné apsidy 
vyrostl mohutnìjší poly-
gonální presbytáø. Køížovou 
klenbou byl ale zaklenut až 
poèátkem 15. století. Husité, 
obléhající Plzeò kostel 
poškodili. Jeho oprava, 
spojená s další pøestavbou, 
se uskuteènila teprve o pùl-
století pozdìji. K lodi byla 
pøistavìna vìž, jejíž patro 
bylo pøístupné z kruchty 
dnes zazdìným portálem. 
Druhé zvonové patro bylo 
døevìné. 

Kostel sv. Jiøí
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81/  Kostel sv. Jiøí  se høbitovem
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K farnímu kostelu sv. Jiøí dosazovali knìze až do roku 1565 benediktýni             
z Bøevnova. V uvedeném roce zakoupilo podací právo mìsto Plzeò a faru zrušilo. 
Další pøestavbu kostela ve 30. letech 18. století vedl stavitel Matìj Ondøej Kondel. 
Loï prosvìtlil vìtšími okny, vìž zvýšil a opatøil novou barokní støechou, k presbytáøi 
pøistavìl sakristii. Roh rozšíøeného høbitova v té dobì zaujala barokní kostnice           
s lucernou.
Poslední velká pøestavba kostela probìhla po patnácti letech prùtahù v letech         
1912 1914 podle projektu J. Farkaèe. Nový pøístup do vyšších pater vìže zajistila 
pøistavìná schodiš�ová vížka, poškozený krov nad lodí i presbytáøem nahradil nový, 
úpravou prošla i sakristie. Pøestavba se však bohužel citelnì dotkla kamenných 
konstrukcí. Na dnes viditelných neomítnutých stìnách bylo pùvodní zdivo osekáno     
a novì vyzdìno. Stavba tak velmi ztratila na své historické autentiènosti. 

Høbitov byl rozšiøován v letech 1863, 1897 a 1905. K poslednímu velkému 
rozšíøení podle plánù z roku 1918 již nedošlo; roli hlavního doubraveckého høbitova 
pøevzal do znaèné míry nový plzeòský høbitov u sv. Václava. Do roku 1849 stávala     
u kostela škola, kterou navštìvovaly dìti z okolních vsí. Další pùlstoletí bydlel           
v budovì hrobník. 

Ke kostelu sv. Jiøí smìøovaly poutì patrnì již v 18. století. Od druhé poloviny 
minulého století byl potlaèován jejich duchovní rozmìr a postupnì pøerostly              
v pouhou hluènou, avšak hojnì navštìvovanou plzeòskou atrakci.  
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82/   Pou� u kostela sv. Jiøí v roce 1905

Soutok s Úslavou 4



Pecihrádek

Pecihrádkem jsou nazývány zbytky drobného feudálního sídla, které najdeme 
proti kostelu sv. Jiøí na konci skalnaté ostrožny, vystupující nad levým bøehem øeky. 
Tvrz zvaná Hrádek zde byla postavena již ve druhé polovinì 13. století. Jejím 
hlavním obranným prvkem byl mohutný, témìø kruhový, ve skále tesaný pøíkop, 
který ze tøí stran obtáèel jádro tvrze o prùmìru 20 metrù. Vytìženým materiálem byla 
jeho plocha èásteènì vyrovnána, zbytek byl použit na zemní val, vyhozený pøed 
pøíkopem. Ze západní strany nebylo nutné tvrz nijak nároènì chránit, nebo� skalnatá 
stráò zde spadá strmì až k øece.

Jedna èi dvì budovy, které v jádru tvrze stávaly, byly z vìtší èásti døevìné, 
omazané lepenicí. Jen nepatrné èásti jejich konstrukcí (podezdívky) mohly být            
z kamenù vyskládaných „na sucho“, tedy bez použití malty. Døevìná byla zøejmì         
i obvodová hradba.

Po mohutném požáru na poèátku 14. století nebyla již tvrz obnovena. Dvùr k ní 
náležející však patrnì fungoval ještì v 15. století. Pozdìji jsou pøipomínány již jen 
pozemky „v Hrádku“. Obdìlávaná pole obklopovala tvrzištì ještì na konci                   
19. století, stránì pokrývaly pastviny. K zalesnìní Pecihrádku nevhodným akátem            
a borovicí èernou došlo až pøed 100 lety. 
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83/   Možná podoba Pecihrádku  okolo roku 1300 (kresba T. Karel 2007)
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84/  Rekonstrukce smìrù øíèních tokù v mladších 
tøetihorách (v neogénu).

Podle studie J. Peška (1972), 
upraveno Mergl, Vohradský
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Soutok s Úslavou 4

Tøetihorní vývoj øíèní sítì

V místì soutoku Úslavy s Berounkou se uzavírá vìjíøovitý systém øek 
pøivádìjících vodu do Plzeòské kotliny a pokraèující øekou Berounkou                            
k severovýchodu.

Sítì vodních tokù nejsou v krajinì uspoøádané náhodnì, ale vytváøí urèité 
typické struktury odrážející geologické a geomorfologické pomìry povodí. 
Uspoøádání sítì vodních tokù má vliv na prùbìh odtoku. V pøípadì vìjíøovitého               
až radiálního uspoøádání zdrojnic Berounky, které pøitékají do Plzeòské kotliny           
z rùzných smìrù, vzniká riziko spojení kulminací povodòových vln pøi povodních            
z regionálních deš�ù.

Jednotný odtok z území Plzeòska byl dùležitou vodní tepnou již v geologické 
minulosti. Tøetihorní øíèní sí� byla tvoøena asi sedmi zdrojnicemi pøicházejícími               
do oblasti prùtoèných jezer na Plzeòsku od západu až jihovýchodu, tedy v øíèní síti 
podobnì uspoøádané jako dnešní zdrojnice Berounky. Rekonstrukci smìrù tøetihorní 
øíèní sítì umožnily zbytky øíèních a jezerních uloženin (z období miocénu                   
a pliocénu) odkryté zejména ve stìnách pískoven støedních a západních Èech.              
Hlavní vodoteèí krajiny mladších 
tøetihor byl „Centrální tok“. 
Prùbìh této øíèní osy je doložen 
od Klatov k Pøešticím, odkud 
pokraèoval zøejmì do prostoru 
dnešního dolního toku Radbuzy, 
aby dále sbíral levostranné 
pøítoky v oblasti Plzeòska            
a odtud pokraèoval k severo-
východu. Voda byla dále 
spoleènì odvádìna k severu do 
systému podkrušnohorských 
jezer. Podle rekonstrukce tøeti-
horních tokù tekla pøedchùdkynì 
dnešní dolní Berounky pùvodnì 
jako kratší tok smìrem na 
severovýchod a pøedstavovala 
významnou støedoèeskou tepnu. 
V mladších tøetihorách se hydro-
grafické systémy „Centrálního 
toku“ a støedoèeské „Paleo-
berounky“ spojily, a tak vznikla 
jednotná øíèní sí� povodí 
Berounky, smìøující do povodí 
Labe.



86/  Soutìska Berounky na Mukání poèátkem 20. století

85/  Císaøský otisk stabilního katastru (1838)
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Uzávìr Plzeòské kotliny

V tomto úseku konèí úzkým 
hrdlem Plzeòská kotlina a zaèíná 
sevøené údolí Berounky. Z geomor-
fologického pohledu zde na Touš-
kovskou kotlinu (okrsek Plzeòské 
kotliny) navazuje ze severu 
Hornobøízská pahorkatina, smìrem 
na severovýchod pokraèuje Kož-
lanská plošina se záøezem údolí 
Berounky a z východu od Chlumu    
a Doubravky zasahuje okraj 
Klabavské pahorkatiny.

Sníženina Plzeòské kotliny byla od tøetihor formována erozní a akumulaèní 
èinností spojujících se vodních tokù pøevážnì na území tvoøeném ménì odolnými 
horninami mladších prvohor (karbonu). Za soutokem s Úslavou si však voda 
vyhloubila cestu velmi odolnými spility (paleobazalty starohorního období). Odolné 
spility urèují okolní reliéf velmi výraznì  tvoøí vyvýšený okrouhlík s kostelem               
sv. Jiøí, skalnatý Pecihrádek a pøedevším stìny krátké soutìsky Berounky                         
za Pecihrádkem. Defilé skal na Mukání ènící pøímo nad øekou je využíváno jako 
místní horolezecký terén.



87/  Ocún jesenní (Colchicum autumnale)

88/  Zimovištì ptactva
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Na svazích Chlumu jsou velmi dobøe patrné jednotlivé stupnì øíèních teras, 
svìdèících o postupném nerovnomìrném zahlubování øíèního údolí Berounky                     
v klimaticky promìnlivých obdobích ètvrtohor.

Ovšem pøírodní ráz údolí mohl být znaènì pozmìnìn úpravami tokù, 
plánovanými poèátkem 20. století na ochranu mìsta Plznì pøed povodnìmi, kdy se 
právì zúžená soutìska u výtoku z Plzeòské kotliny jevila jako zásadní „závada“               
na toku: „Spodní konec úpravy byl položen do Weissova jezu pod soutìskou                     
na Mukání, kterou bylo navrženo uvolniti odstøílením pobøežních skal.” Navrhováno 
bylo také pøeložení koryta øeky tak, aby obtékala vyvýšeninu s kostelem sv. Jiøí 
zprava, a další úpravy tokù nad jejich soutokem. K realizaci tìchto plánù nedošlo 
pøedevším z finanèních dùvodù.

Území na pøechodu Plzeòské 
kotliny do kaòonu Berounky se 
vyznaèuje velkou rozmanitostí 
pøírodních podmínek. Geodiverzita, 
tedy rozmanitý geologický podklad, 
èlenitost území spojená s rozdílným 
oslunìním povrchu a rùzné 
uplatnìní vody v krajinì vytváøejí 
spoleènì pestrou mozaiku pøí-
rodních stanoviš� pro rostliny           
a živoèichy (biotopy). Štìrkové 
náplavy na soutoku Úslavy a Berounky, mokøady v bahnitých náplavech u ústí 
Hrádeckého potoka, vlhké louky            
u øeky, lesní porosty Pecihrádku 
nebo skalní výchozy soutìsky jsou 
pøíklady odlišných biotopù, vysky-
tujících se v tìsném sousedství.       
V pomaleji tekoucí vodì pøed 
soutìskou na Mukání je zimovištì 
ptactva, o kterém informují panely 
na lávce pod Pecihrádkem.

Rozmanitá pøírodní stanovištì
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Migraèní cesta rostlin a živoèichù

Z plzeòských øek má Úslava se svojí údolní nivou nejlepší pøedpoklady „zelené 
cesty“  pøírodního pásu, umožòujícího migraci rostlin a živoèichù pøes území mìsta. 
Kaòonovité údolí Berounky dále smìøující ke Køivoklátsku a Èeskému krasu, zèásti 
obklopené zachovalými lesními porosty, je narušeno lidskou èinností spíše 
sporadicky a funguje tedy jako dùležitý spojovací biokoridor. Oblast soutoku Úslavy 
a Berounky tvoøí významné místo na této migraèní cestì rostlin a živoèichù. 
Biocentrum sv. Jiøí se nachází na údolní migraèní trase, spojující Plzeòský                       
a Køivoklátský bioregion. Plzeòský bioregion se nachází v centru západních Èech                
a vzhledem ke geologickému podkladu tvoøenému kyselými horninami má pomìrnì 
monotónní a ochuzenou biotu. Na rozdíl od Køivoklátska pøevažují na Plzeòsku 
acidofilní doubravy se silným zastoupením borovice. Køivoklátský bioregion je 
pøevážnì tvoøen vrchovinou na starohorních bøidlicích a vyvøelinách, pøièemž 
zásadní roli hraje fenomén hluboce zaøíznutého údolí Berounky. Právì údolí 
Berounky vytváøí reliéf s výskytem nelesních suchých enkláv, pøes dubohabøiny                
a buèiny, skalní a su�ová stanovištì po vlhké louky údolního dna.

Pod soutokem Berounky s Úslavou v ostrém zákrutu pod Pecihrádkem jsou 
vyústìny pøeèištìné odpadní vody z plzeòské centrální èistírny odpadních vod 
(ÈOV). Vliv organického zneèištìní z vyèištìných odpadních vod z ÈOV Plzeò není 
výrazný a projevuje se zhruba po profil Dolany, zejména v klidných úsecích øeky nad 
jezy, kde se za nepøíznivých podmínek projevuje i nedostatek kyslíku.

Odpadní vody z plzeòské centrální èistírny odpadních vod jsou ale významným 
zdrojem živin vnášených do toku Berounky. Vysoký obsah živin (fosforu a dusíku) 
mají ovšem už i zdrojnice Berounky, pøitékající do Plznì, s výjimkou Mže, která je 
vlivem vodní nádrže Hracholusky zneèištìna jen mírnì. V Berounce pod Plzní 
dochází k samoèistícím procesùm, takže se pùsobení zdrojù živin v toku výraznìji 
projevuje zhruba k obci Nadryby. Obsah dusiènanového dusíku zùstává na zhruba 
stejné úrovni v celém podélném profilu, u dusíku dusitanového a amoniakálního 
dochází v podélném profilu k úbytku. Množství celkového fosforu smìrem po toku 
lehce stoupá. Složení fytoplanktonu pod Plzní odpovídá smìsi fytoplanktonu 
zdrojových øek a výraznì se na nìm podílí fytoplankton z nádrže Èeské Údolí                 
na Radbuze pøed Plzní.

Úslava protéká pøevážnì zemìdìlsky využívanou krajinou s èetnými rybníky, 
což spolu s vyústìním odpadních vod ze sídel podél toku zhoršuje silnì kvalitu vody. 
Negativnì se to projevuje zejména v létì, kdy jsou vyšší teploty a nízké prùtoky 
vody. Kvalita vody v Úslavì je v základních ukazatelích hodnocena pøevážnì ve III. 
tøídì jakosti (zneèištìná voda), pøitékající voda se za soutokem ovšem øedí s vìtším 

Vliv zneèištìní øeky na vodní prostøedí



89/  Údolí Berounky pod Bukovcem
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množstvím mírnì èistší vody Berounky (II. až III. stupeò jakosti). Berounka                
za zákrutem u sv. Jiøí ještì pøijímá Hrádecký potok, který protéká v celkové délce                 
4,4 km pøímìstskou krajinou se zemìdìlským využitím. Kvalita vody v této drobné 
vodoteèi je negativnì ovlivnìna rozkolísaností prùtokù a silným zneèištìním 
živinovými látkami, které jakost vody v toku øadí pøevážnì do IV. tøídy (silnì 
zneèištìná voda). Tok spravovala Zemìdìlská vodohospodáøská správa, od roku 
2011 Povodí Vltavy.



90/  Císaøský otisk stabilního katastru (1838)
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Historie bukovecké papírny

Geomorfologie øíèního údolí pod Bílou Horou

Poèátkem roku 1869 zakoupila 
Slavíkùv mlýn na Berounce pražská 
firma bratrù Weissových a pøe-
budovala ho na papírnu. První 
vzorek papíru byl v nové papírnì 
zhotoven v dubnu 1871. Papírenský 
provoz byl umístìn v jednopatrové 
budovì, ve které stál v pøízemí 
jediný papírenský stroj o šíøi 100 cm 
a vaøák hadrù, v patøe pak byla 
tøídírna hadrù a øezaèka. Na rozdíl 
od slámové papírny, zøízené již roku 
1868 u øeky Mže pøi silnici z Plznì do Skvròan, používala totiž papírna u Bukovce 
jako výchozí surovinu hadry, které až roku 1892 zcela nahradila levnìjší døevovinou 
a bunièinou. Podle záznamù z roku 1874 bylo za rok vyrobeno 95 tun papíru v arších 
a 14 tun papíru v kotouèích. V papírnì bylo zamìstnáno 21 mužù a 14 žen.
Pohon papírenské výroby zajiš�ovaly kromì dvou parních strojù ètyøi vodní turbíny, 
instalované na náhonu od jezu pod Bílou Horou. Pùvodní jez z volnì naskládaných 
velkých kamenù byl v letech 1875 1880 pøestavìn na pevný jez. Jez je vysoký 2,3 m, 
koruna má délku 85 metrù.

Papírnu pozdìji pøevzal Albert Emmrich, který roku 1886 pøevedl sídlo podniku         
z Prahy do Bukovce. Rozšíøení výroby si vyžádalo poøízení druhého (1888) a tøetího 
(1896) papírenského stroje, poèet zamìstnancù dosáhl poètu 150. Dopravní spojení 
papírny umožòovala od roku 1895 železnièní kolej v délce 283 metrù se skladištìm, 
váhou a skládkou uhlí na trati Praha  Plzeò, v roce 1925 prodloužená jako vleèka          
do papírny. Papírna se postupnì specializovala na výrobu døevitých papírù. Výroba 
papíru v Bukovci zanikla z ekonomických dùvodù v 90. letech 20. století. Vodní 
energii bývalého papírenského náhonu využívá od roku 2007 moderní malá vodní 
elektrárna spoleènosti ÈEZ. Dvì Kaplanovy horizontální plnì regulovatelné turbíny 
mají spoleèný instalovaný výkon 630 kW (informaèní panel u silnice).

Údolí Berounky v úseku mezi Chlumem a Bílou Horou má zøetelnì 
nesymetrický tvar. Strmý levý svah údolí s výchozy skal pod Bílou Horou tvoøí ménì 
odolné pískovce a arkózy karbonského stáøí. Øeka se zde postupnì zahloubila               
za spolupùsobení boèní eroze v zákrutu øeky. O erozní èinnosti øeky vypovídají také 
zmìny prùbìhu koryta na louce pod Bílou Horou, patrné na plánech z 19. století. 
Území je budováno pøevážnì bøidlicemi, drobovými bøidlicemi a drobami 



93/  Pìchava vápnomilná 
(Sesleria varia)

92/  Štola na Bílé Hoøe

91/  Nivní pùda pod Bílou Horou
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starohorního stáøí s výskyty spilitù 
(paleobazaltù). Na dnì údolí a na 
plošinách øíèních teras Berounky je 
podloží pøekryto vrstvami øíèních            
a svahových sedimentù. Ve svahu 
pod Bílou Horou jsou zbytky štol      
po pokusech s tìžbou èerného uhlí 
od 2. poloviny 19. století. Výchozy 
štol jsou ovšem nejlépe patrné         
na protilehlém okraji Bílé Hory        
u Boleveckého rybníka. Drobné 
slojky èerného uhlí je možné nalézt 
na skalních výchozech radnických 
vrstev. V údolí Berounky je nejlépe patrné 
uložení karbonských hornin na skalním výchozu 
v zarostlém, pøíkrém svahu na konci louky pod 
Bílou Horou. Odkrytá skála zde dokonce vytváøí 
pøevisy. Pøi rozpadu hornin narušených 
zvìtráváním dochází k øícení kamene a tvorbì 
blokových akumulací na úpatí svahu.

Z širšího geomorfologického pohledu má 
reliéf krajiny charakter plošin, se zaøíznutým 
údolím Berounky, se strmými, vìtšinou 
skeletovitými svahy. Území patøí do Pobe-
rounské soustavy, podsoustavy Plzeòská 
pahorkatina, celku Plaská pahorkatina, podcelku 
Kralovická pahorkatina a detailnì do okrsku 
Kožlanská plošina. Vrch Chlum je souèástí 
výbìžku celku Švihovská vrchovina, podcelku 
Rokycanská pahorkatina, okrsku Klabavská 
pahorkatina.

Strmé levé svahy údolí Berounky pod 
Bukovcem porùstají dubohabøinami a su�ovým 
lesem na spilitových skalních výchozech.                 
V pøírodní památce Malochova skalka, pøístupné 
po nauèné stezce z Bílé Hory, je naše 
nejzápadnìjší lokalita výskytu pìchavy 
vápnomilné (Sesleria varia). Zajímavý je také 
výskyt nìkterých horských druhù bylin                       
a mechorostù, zjištìný botaniky ve 20. století,                     
v lokalitì zvané Studený dùl na severo-
severovýchodním svahu údolí Berounky pøed Bukovcem.
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94/  Schéma vývoje øíèních teras
       (Pauk, Cerha 1969)
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Užovka podplamatá

Øíèní terasy pod Chlumem

V údolí Berounky od Plznì ke Køivoklátsku je významný výskyt vzácné užovky 
podplamaté (Natrix tessellata). Užovka podplamatá obývá dobøe prohøáté, pomalu 
tekoucí, pøípadnì i stojaté vody. Nejradìji se vykytuje v zaøíznutých øíèních údolích             
s výslunnými svahy, kde se støídají zarostlá místa s plochami bez vegetace, kde jsou 
bøehy podle stavu vody štìrkovité nebo písèité. Pro její biotop je významná velká 
poèetnost ryb, pøedevším potìru. Na bøehy Berounky navazují svahy s dlouhotrvající 
sluneèní expozicí, tvoøené mozaikou skalnatých partií a porostù krátkostébelných 
trav, což užovce umožòuje najít vhodné místo k úkrytu, slunìní nebo zimování. 
Dùležité je, že se u bøehù nacházejí naplaveniny rozkládajícího se rostlinného 
materiálu, které slouží jako vhodná místa ke kladení vajec.

Bìhem posledních dvou 
miliónù let vývoje naší pøírody se 
ve ètvrtohorách vystøídalo nìkolik 
glaciálù (dob ledových) a inter-
glaciálù (dob meziledových).                  
V souèasné dobì se nacházíme                 
v období klimaticky pøíznivém, 
tedy v interglaciálu. Pøelom konce 
posledního glaciálu (würm) se 
datuje zhruba pøed 10000 lety. 
Teplotní optimum souèasné 
meziledové doby bylo pøed               
8000 6000 lety, tj. 6000 4000                   
pø. n. l. (období se nazývá atlantik). 
Pro oznaèení fází klimatického 
vývoje ve starších ètvrtohorách se 
používají názvy podle doku-
mentovaného zalednìní v rùzných 
èástech svìta. V našem pøípadì jsou 
použita oznaèení glaciálù podle 
bavorských øek: donau (nejstarší), günz, mindel, riss a würm (nejmladší), odvozené 
podle rozsahu zalednìní v údolích tìchto øek na severním pøedpolí Alp.

V dùsledku klimatických zmìn ve ètvrtohorách støídají vodní toky fáze 
zahlubování s fázemi rozšiøování údolí do stran a usazování øíèního materiálu.                      
Ve svahu údolí Berounky pod Chlumem se to projevilo vytvoøením pìti terasových 
stupòù, odpovídajících jednotlivým úrovním zahlubování údolního dna.                           



oznaèení období podle alpského zalednìní

èasové zaøazení

prùmìrné teploty ve Støední Evropì, dnes: 8 až 9 °C

zmìna hladiny svìtového oceánu

riss-würm (interglaciál)

130 až 100 tis. let

10 až 12°C

vyšší o 2 až 6 m

würm (glaciál) 

70 až 10 tis. let

-1 až -3°C

nižší až o 120 m

95/  Srovnání klimatických podmínek v interglaciálu a v glaciálu 
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Pro Berounku a další toky byl vypracován podrobný chronologický pøehled 
jednotlivých stupòù øíèních teras, který mimo jiné umožòuje odvodit rychlost 
zahlubování údolí nebo vývoj hydrografických zmìn.

Od nejstarší øíèní terasy v horní èásti svahu pod Chlumem, z období konce 
tøetihor a poèátku ètvrtohor (pøed 2 mil. let), mùžeme postupnì sestoupit až na terasu 
ze starších ètvrtohor (200 300 tis. let) v prostoru bývalé odkalovací nádrže papírny, 
pøípadnì až na souèasnou øíèní nivu. Øíèní terasové sedimenty leží na podloží 
pøedprvohorních fylitických bøidlic. Uloženiny øíèních teras, splavené z rùznì 
vzdálených míst v povodí øek, napøíklad ze Šumavy, jsou odkryty v pískovnách v lese 
severovýchodnì od bukovecké papírny. V pískovnách jsou èásteènì odtìženy písky     
a štìrky uložené v tekoucí vodì v rùzných obdobích starších ètvrtohor. Výše jsou 
uloženiny z období staršího mindelu (400 500 tis. let), níže jsou odkryty øíèní terasy 
risské (pøed 200 tis. lety). 

Vrch Chlum (416 m n. m.), budovaný odolnými spility, pøedstavuje tøetí 
nejvyšší vrchol s vyhlídkovou vìží na okraji Plznì. 

Dnešní zalesnìní Chlumu pøevážnì borovým lesem je záležitostí až novìjší 
doby. Napøíklad v roce 1820 se vrch v mìstském majetku uvádí témìø holý. Pøibližnì 
24 ha bylo používáno pro pastvu ovcí pachtýøem mìstského dvora v Doubravce.      
Na zbytku (asi 6 ha) byl borový porost. Po skonèení pachtovního období se poèítalo       
s opìtovným zalesnìním plochy doèasnì odòaté lesu. V roce 1900 byl Chlum 
vymìnìn za Špitálský les, náležející špitálu sv. Maøí Magdaleny u Rokycanské tøídy, 
jehož èást byla tehdy zabrána pro novì zakládaný Ústøední høbitov. Les na Chlumu 
byl nadále spravován mìstským lesním úøadem a majitel dostával jen pøíslušnou 
tìžbu. V roce 1909 byl Chlum ohrazen drátìným plotem a založena tu srnèí a daòèí 
obora, ve které byli chováni též divocí krocani. 

Rekreaèní využití Chlumu má koøeny v roce 1923, kdy zde mìstská rada zrušila 
oboru a umožnila volný pøístup obèanùm. S nápadem na výstavbu turistické chaty        
s rozhlednou pøišel Svaz èeskoslovenských dìlnických turistù. V roce 1926 byla 
postavena turistická chata a první èást rozhledny jen do tøetinové výšky, na její 

Chlum



96/  Pikova chata s rozhlednou na Chlumu u Plznì (30. léta 20. století)
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dokonèení chybìly peníze. Slavnostní otevøení chaty, která byla pojmenována po 
Plzeòském starostovi Luïku Pikovi, probìhlo 1. 8. 1926. Rozhlednu dokonèil             
až v roce 1929 stavitel Tomášek, otevøena byla 23. 6. 1929. Na celou stavbu se 

3spotøebovalo asi 120 m  kamene. Vìž rozhledny je vysoká 24,8 m a pøi výstupu         
na ochoz ve výšce 22 m je tøeba zdolat 121 schodù. Turistická chata byla bohužel 
zdemolována na konci 90. let 20. století. Rozhledna je s omezenou provozní dobou 
pøístupná turistùm.

Na svahu Chlumu byly v minulosti provozovány zimní sporty a v roce 1936 
dokonce vybudován skokanský mùstek s kritickým bodem 28 m. Lyžaøský areál byl 
zejména využíván k poøádání sportovních klání v dobì protektorátu, kdy nebyla 
èeské veøejnosti pøístupná horská lyžaøská støediska na území nìmecké øíše.                        
V listopadu 1942 byl mùstek upraven, takže umožòoval skoky až v délce 35 m. 
Prvního roèníku „Pøeboru Chlumu“ se v lednu 1942 zúèastnilo 30 soutìžících 
skokanù. Závody sledovalo 2000 divákù. Poslední skokanské závody se na Chlumu 
uskuteènily v roce 1951. V roce 1953 byl zchátralý mùstek zbourán. Terénní stopy 
úprav svahu pod mùstkem jsou dodnes patrné v zarostlé dolní èásti severozápadního 
úboèí.



97/ Berounka v zákrutu pod Bukovcem protékající pøi vyšších vodních stavech 
boèním korytem (poèátek 20. století)
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Historie osídlení

Ploché temeno Holého vrchu nad øíèním údolím bylo významným místem 
pravìkého osídlení. Dvoudílné hradištì vybudované v polovinì 1. tisíciletí pø. n. l.     
(v pozdní dobì halštatské) bylo od konce 8. do 9. století využívané jako jedno             
z nejstarších slovanských hradiš� v západních Èechách. Rozsáhlé pøedhradí na 
východní stranì je od pøedpolí oddìleno dosud patrným pøíkopem (délka 213 m, 
dnešní hloubka pouze 0,5 m) a drobným valem. Vnitøní hradištì o ploše 1,6 ha bylo 
chránìno mohutným opevnìním, dodnes se dochoval až 4 m vysoký val. Hradištì 
pravdìpodobnì pøedstavovalo dùležité pøedpøemyslovské sídlo, ovlivòující širší 
území Plzeòska. Hradištì zmínil 1. dubna 1467 Hilarius Litomìøický v latinském 
kázání v chrámu sv. Bartolomìje v Plzni. Podle Hilaria vedlo pøelidnìní hradištì        
k stìhování do nového centra, zøejmì dnešního Starého Plzence. Zánik v 9. století 
nebo na poèátku 10. století tedy souvisel buï se vznikem nového centra (Stará Plzeò, 
Starý Plzenec), pøípadnì s útokem jiných kmenù.

Východnì od hradištì leží pohøebištì Èerná my� s nálezem asi 55 mohyl ze 
støední doby bronzové (asi 1600 1300 pø. n. l.) a z pøelomu starší a mladší doby 
železné (polovina 1. tisíciletí pø. n. l.). Severovýchodnì od hradištì byly nalezeny 
zbytky objektù z vrcholného støedovìku (14. 15. století), ukazující na existenci 
zaniklé vsi.



98/ Císaøský otisk stabilního katastru (1838)

99/  Železnièní zastávka Zábìlá v roce 1917
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Bukovec

První písemná zpráva z roku 
1379 uvádí, že Bukovec spolu             
s Èerveným Hrádkem patøil Heø-
manovi z Neètin. Po staletí byl 
Bukovec souèástí panství Èervený 
Hrádek, které mìsto Plzeò koupilo 
v roce 1724. V Bukovci se pro-
vozoval mlýn, cihelna, dokonce          
i pìstování chmele pro pivovar        
v Èerveném Hrádku. V roce 1550 
tvoøilo Bukovec 6 usedlostí, roku 
1714 zde již stálo 14 stavení. 
Statistika z roku 1838 uvádí 23 domù se 142 obyvateli. Podle stabilního katastru        
z 50. let 19. stol. žilo v Bukovci 172 lidí, i když vìtšina obydlí byla tehdy døevìných. 
V roce 1929 si pronajala firma Helmhacker bukovecký mlýn a pøebudovala ho na 
výrobnu chemických plynù. U jezu vedle zchátralé budovy mlýna je dnes v provozu 
malá vodní elektrárna. Na okraji Bukovce byl v roce 1936 využit místní pramen          
k napájení pøírodního koupalištì Na Halštýøi.

Do svahu údolí zasáhla stavba železnièní trati Praha  Plzeò, dokonèená v roce 
1862. Tra� byla až do roku 1927 pouze jednokolejná. V Bukovci však zastávka nikdy 
zøízena nebyla. Kdysi existovala zastávka v lese Zábìlá, kam byly z Plznì 



100/  Klasifikace vodních tokù  s pøevažující hloubkovou erozí

Skupina geomorfologických typù s dominující hloubkovou erozí:

H1

H2

H3

hloubková eroze v údolí se strmými nebo pozvolnými svahy

hloubková eroze v úzké údolní nivì s vytváøením brodù a výmolù

hloubková eroze v meandrovitì zakøiveném údolí s vytváøením jesepù
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vypravovány pravidelné výletní vlaky. Pod výletní lesní restaurací v Zábìlé byl pøes 
øeku pøívoz, podobnì jako v Bukovci nebo u sv. Jiøí. Pøívoz sloužil obyvatelùm 
Druztové nebo výletníkùm putujícím do lesù Háj na protìjším svahu údolí.

Nejvíce obyvatel (664) žilo v Bukovci v roce 1910. V roce 1964 byl sice 
Bukovec vyèlenìn z Plznì, ale roku 1976 opìt pøipojen, takže dnes tvoøí souèást 
obvodu Plzeò 4. Dnes žije v Bukovci, vèetnì èásti Chlumek a areálu papírny, asi 450 
obyvatel.
V Bukovci se zachovala památkovì hodnotná lidová architektura pøevážnì ve stylu 
lidového klasicismu ze závìru 19. století. Proto bylo jádro vsi v roce 1995 prohlášeno 
vesnickou památkovou zónou. Na návsi stojí pozdnì barokní šestiboká kaplièka se 
zvonièkou. 

Jednotlivé úseky Berounky mají rùznorodý geomorfologický charakter. Øeka 
pøitéká z široké nivy v Plzeòské kotlinì, kde pùvodnì vytváøela volné zákruty. Zde     
v hlubokém údolí Berounky, zakøiveném podle odolnosti hornin, pøevažuje 
hloubková eroze.  Podle klasifikace geomorfologických typù lze Berounku 
protékající pod Bukovcem zaøadit jako typ H1, což znamená, že v tomto úseku 
pøevládá vysoká dynamika korytotvorných procesù. Dále po toku navazuje také typ 
H2, tedy hloubková eroze v úzké údolní nivì s vytváøením brodù a výmolù. Øeka pøi 
povodních místy vytváøí paralelní koryta, jako napøíklad v ostrém zákrutu pod 
Bukovcem. Nìkde vznikají vnitøní nebo boèní štìrkové lavice, tzv. jesepy. Nejvìtší 
ostrov (1,4 ha) vznikl tímto zpùsobem na Berounce nad Bukovcem. Pøestože patøí 
Berounka pod Plzní mezi toky s pøevažujícím pøirozeným geomorfologickým 
charakterem, je i její tok pozmìnìn úpravami v podobì jezù. Jez v Bukovci na 
starším základu byl uveden do provozu v roce 1866. Pùvodní konstrukce s døevìnými 
piloty a kamennou výplní byla pøi pøestavbì v 90. letech 20. století nahrazena 
ocelovou a betonovou konstrukcí s využitím kamenné dlažby na pøelivu.

Geomorfologický charakter Berounky



102/  Les v pøírodní rezervaci Zábìlá

101/  Stulík žlutý (Nuphar lutea)
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Život v øece

Evropsky významná lokalita Zábìlá

S geomorfologickým charakterem toku souvisí podmínky pro život organismù. 
Složení rybího spoleèenstva Berounky odpovídá charakteru parmového pásma 

pøecházejícího lokálnì (v místech vzdutí 
jezù) do pásma cejnového. V Berounce 
mezi Plzní a Køivoklátskem byl zjištìn 
výskyt 32 druhù ryb. Typickými zástupci 
parmového pásma jsou napø. parma 
obecná nebo podoustev øíèní, pro cejnové 
pásmo jsou charakteristické druhy jako 
cejn velký nebo jelec jesen. Dále po 
proudu Berounky se vyskytuje chránìný 
bolen dravý, který se zdržuje v hlubších 
místech, napøíklad  v pøíbøeží, v podjezích 
a u pilíøù mostù.

  V korytì Berounky se vyskytuje 
vegetace vodních makrofyt. Ve vìtších 
tùních klidnìjší vody se vyvíjejí porosty 
stulíku (Nuphar lutea).

Zachovalé zbytky doubrav, dubo-
habrových a su�ových lesù s bohatou 
hájovou kvìtenou najdeme na obou svazích 
údolí Berounky v pøírodních rezervacích 
Zábìlá a Háj. Háj na levém bøehu øeky má 
pøevážnì jižní orientaci svahù, svahy údolí 
na pravém bøehu v rezervaci Zábìlá mají 
pøevážnì severní orientaci.

Lesy tvoøí vícepatrové porosty s boha-
tým podrostem a živelným pøirozeným 
zmlazením. Stromové a keøové patro tvoøí 
dub letní (Quercus robur), habr obecný 
(Carpinus betulus), lípa srdèitá (Tilia 
cordata), javor mléè (Acer platanoides), 
javor klen (Acer pseudo-platanus), javor 
babyka (Acer campestre), líska obecná 
(Corylus avellana). V bylinném patøe 
najdeme typické druhy dubohabøin               



103/   Z vlhkých skalních štìrbin vyrùstá 
sleziník èervený (Asplenium trichomanes)

104/  Páchník hnìdý (Osmoderma eremita)
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a su�ových lesù, napøíklad lilii 
zlatohlavou (Lilium martagon), 
bìlozáøku vìtevnatou (Anthericum 
ramosum), žlu�uchu lesklou (Thalic-
trum lucidum) nebo kokoøík mnoho-
kvìtý (Polygonatum multiflorum).     
Na strmých svazích vystupují skalní 
výchozy se spoleèenstvem skalních 
štìrbin, ve kterém se vyskytuje 
napøíklad sleziník èervený (Asplenium 
trichomanes), hlaváè fialový (Sca-
biosa columbaria), jestøábník bledý 
(Hieracium schmidtii), øeøišnièník 
píseèný (Cardaminopsis arenosa), 
puchýøník køehký (Cystopteris 
fragilis) nebo bukovník vápencový (Gymnocarpium robertianum). Lokalita je 
významná pro øadu druhù ptákù a hmyzu vázaného na tlející mrtvé døevo. Druhou 
významnou èást lokality tvoøí niva øeky Berounky. Jedná se o ovsíkové louky na 
pravém bøehu øeky s bohatým výskytem mochny bílé (Potentilla alba). Pøi jarním        
a podzimním tahu se u øeky zastavuje poèetné hejno kormorána velkého 
(Phalacrocorax carbo). Rezervace Zábìlá a hradištì na Holém vrchu jsou propojeny 
nauènou stezkou vedoucí od zastávky autobusu v Bukovci.

Pøírodní komplex údolí  Berounky pod Bukovcem byl vyhlášen evropsky 
významnou lokalitou Zábìlá v soustavì Natura 2000. Nejvýznamnìjším chránìným 
druhem z evropského pohledu je zde páchník hnìdý (Osmoderma eremita). Jméno 
získal brouk podle charakteristického zápachu, který vydávají dospìlí jedinci. 

Páchníci jsou hnìdì zbarveni, se 
slabým kovovým leskem. Páchník 
žije pøedevším v místech, kde 
zùstaly staré stromy, které mají 
kmeny vystavené sluneènímu svitu. 
Brouci dorùstají velikosti až 4 cm. 
Kladou vajíèka do dutin starších 
listnatých stromù. Vylíhlé larvy 
páchníka zde prodìlávají 3 4 letý 
vývojový cyklus a pøed zakuklením 
mìøí až 10 cm. Páchník je v Èeské 
republice ohrožen hlavnì odstra-
òováním starých stromù a alejí.

Páchník hnìdý
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