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Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou publikace, která přináší další informace o stavu

životního prostředí města Plzně.  Životní prostředí města Plzně - díl 2. je volným

pokračováním předešlé publikace, která vyšla na počátku roku 2002.

Objevují se v ní nejen další aktualizované informace v oblasti ochrany pří-

rody, ovzduší, jakosti vody, odpadů atd., ale i nové neméně zajímavé kapi-

toly jako např. NATURA 2000, typy biochor v Plzni a okolí, rekonstrukce

vegetace, nedávné povodně 2002 a další.

Publikace je určena především pro širší odbornou veřejnost, studenty

středních a vysokých škol zabývající se předmětným oborem a pro ostatní

zájemce o informace o stavu životního prostředí města Plzně.

Toto volné pokračování Vám předkládáme s vědomím, že  informování

veřejnosti v oblasti životního prostředí považujeme za jeden z důležitých

předpokladů pro efektivní a konstruktivní zapojování veřejnosti při důležitých

rozhodovacích procesech. 

Cílem této publikace není jen upozornit na přírodní hodnoty, které si

město Plzeň doposud ve svém území uchovalo, ale také na určité problémy

a dopady na životní prostředí, které chod a rozvoj našeho města doprovázejí. 

Vzhledem k poměrně velkému zájmu o předchozí vydání a omezený

náklad je materiál zveřejněn na Internetu, a to na stránkách odboru životního

prostředí Magistrátu města Plzně (http://info.plzen-city.cz/ozp nebo

http://info.plzen-city.cz/article.asp?sec=272).

V neposlední řadě bych touto cestou rád poděkoval autorům jednotlivých

kapitol a dalším spolutvůrcům, bez  jejichž tvůrčího nasazení a zapojení by

tento materiál  nevznikl.

V Plzni v únoru 2003 Bc. Miroslav Klán

editor

Předmluva
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Ochrana přírody se provádí na základě zákona ČNR č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny a souvisejících právních předpisů. Dle tohoto

zákona můžeme vlastní ochranu přírody rozdělit takto:

OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY V PLZNI

Významné krajinné prvky v Plzni (VKP)
S odkazem na předchozí publikaci ,,Životní prostředí města Plzně" 

a zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou na území

města Plzně dva typy VKP.

VKP ze zákona, kterých je v součas-

nosti 90, zde představují lesy, vodní toky,

údolní nivy, rybníky, jezera (a to i uměle

vytvořená) a rašeliniště.

Největší lesní komplexy jsou v severní,

východní a jihozápadní části města. Jedná

se o lesy zvláštního určení, ochranné i hos-

podářské. Druhovému složení dominuje

především borovice lesní, smrk ztepilý,

dub letní a dub zimní. V posledních letech

dochází ke zvyšování podílu listnatých

dřevin, což přispívá ke zvyšování ekologické

stability i zlepšování zdravotního stavu lesů.

Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava, Be-

rounka, ale i Vejprnický potok, Hrádec-

ký potok, Luční potok, Radčický potok,

Bolevecký potok aj. jsou důležitými vod-

ními toky na území města. I přes malou

délku těchto vodotečí můžeme pozorovat

značné rozdíly ekologické stability mezi

jednotlivými toky navzájem, ale i u jed-

notlivých úseků jedné konkrétní řeky či

potoka. Z hlediska ochrany přírody a kraji-

ny nejzachovalejší a nejcennější úseky

vodotečí jsou na okrajích města. Řeky

zde přirozeně meandrují, jsou doprováze-

ny břehovou vegetací. Formují okolní

reliéf terénu a utvářejí tak typický vzhled

krajiny. Směrem do centra jsou jejich

koryta napřimována. Radbuza a Mže

byly uzavřeny do vysokých kamenných

nábřeží. Okolní krajina je značně změ-

něna terénními úpravami a stavební čin-

ností. Některé potoky jsou v určitých

úsecích dokonce zatrubněny a změněny

ve stoku.

Nedílnou součástí vodotečí jsou i jejich

údolní nivy. Ty si lze představit jako

rovinatá území v blízkosti toku tvořená

1.  Ochrana přírody
Petr SKALA
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7                      Úslava nad koterovem

Ochrana přírody

Obecná
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VKP vyhlašované orgánem ochrany přírody

Zpracoval Bc. Miroslav Klán (OŽP MMP) 

z podkladů GIS MP

kategorie ochrany na území okresu Plzeň-město

kategorie ochrany, která se netýká území okresu Plzeň-město



povodňovými usazeninami a náplavami,

která jsou občas zaplavována vodou 

a představují tak inundační území dané

vodoteče. Největší údolní nivou na území

města je niva Mže, která je pro vysokou

kvalitu půdy intenzivně zemědělsky vy-

užívána. Téměř ideální údolní nivu z hle-

diska ochrany přírody a krajiny s velkým

podílem trvalých travních porostů a dopro-

vodné vegetace představují niva Úhlavy,

Berounky, částečně Úslavy a Radbuzy.

Dalšími VKP ze zákona jsou rybníky.

Největší a nejznámější jsou rybníky Bolevec-

ké rybniční soustavy. Na území města Plzně

je celkem 31 rybníků a rybníčků. Jsou však

mnohem menší než rybníky bolevecké 

a často jsou v soukromých zahradách nebo

ukryté v lesích. Za všechny uve�me například

rybníčky v Luftově zahradě, ZOO nebo na

cvičišti dobrovolných hasičů na Košutce.

Mimo rybníků se můžeme v Plzni setkat 

i s jezery a jezírky. Těch je celkem 6 a všechna

vznikla v důsledku těžební a hornické

činnosti. Největší jsou jezírka košutecká -

velké a malé. Další jsou pak v Lobezském

parku a v lesích na Nové Hospodě.

V boleveckých lesích se nalézají mimo

známých rybníků i rašeliniště. Nejvýznamnější

jsou v přírodních rezervacích Petrovka a Ka-

menný rybník. Mimo nich je zde možné

nalézt i vznikající malá rašeliniště v kráte-

rech po bombardování ze II. světové války.

Druhou kategorii tvoří VKP vyhlášené orgánem ochrany přírody. Nyní

je v Plzni navrženo nebo již vyhlášeno 82 těchto významných krajinných

prvků. Jsou to parky, zahrady, hřbitovy, meze, remízky, aleje, mokřady a vý-

razné morfologické tvary. Vlastní proces vyhlašování VKP se setkává v něk-

terých případech s velkým odporem vlastníků. Například v období let

2000-2002 se nepodařilo vyhlásit celkem 5 VKP.

V roce 1295, kdy došlo k založení města, tehdy Nové Plzně, bylo město

uzavřeno kamennými hradbami do prostoru 400 x 500 m. V tomto malém

prostoru s výjimkou rajských zahrad dominikánského a františkánského

kláštera nebylo pro zeleň místa. Tato situace však byla kompenzována

množstvím květnatých luk, zahrad, chmelnic, vinic a hájů těsně za hradbami

města. Hradby další rozvoj přibližně 300 let zpomalovaly. Po jejich zbourání

na počátku 19. století vznikají na jejich místě první veřejné sady. Potřeba

zeleně a její význam (hygienický, rekreační, estetický, klimatický, aj.) pro

město vedly k zakládání nových ploch zeleně. Důležitým motivem bylo také

zvyšování znečištění v důsledku rozvíjejícího se průmyslu. V tomto období

vzniká převážná většina plzeňských parků. Mezi nejvýznamnější patří park

Lochotínský, Borský, Lobezský, Papírenský, na Mikulášském náměstí, na

Jiráskově náměstí, na náměstí Českých bratří aj.

Okrasné zahrady zvané též libosady s výjimkou zahrad klášterních byly

zakládány především u venkovských šlechtických sídel. Po vzoru těchto

zahrad vznikají v 18. století i zahrady měš	anské. Rychlý rozvoj města ve

Ochrana přírody

6

8       Jezírko v Lobezském parku

10                                                               Park na Mikulášském náměstí

9                       Park habrmanovo náměstí po roce 1925
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století devatenáctém znamená výstavbu vil a letohrádků se zahradami na před-

městí, kde dříve bydlela pouze chudina. Ve 20. století vznikají i zahrady boha-

tých průmyslníků, jako je zahrada Klotzova či Luftova, které jsou dnes VKP.

Mimo parků a zahrad jsou zakládány a upravovány i hřbitovy. V roce

1925 byl parkově upraven hřbitov na Mikulášském náměstí a o rok později

bylo vybudováno nové krematorium na Ústředním hřbitově, což vedlo 

k nové sadové úpravě okolí. Hřbitovy, které částečně plní funkci parků, jsou

rovněž VKP, jako například hřbitov Bolevecký, bývalý židovský, Černický,

Radčický, Křimický, Mikulášský atd. Na rozdíl od parků mají hřbitovy 

i význam kulturně-historický.

Meze, remízky a aleje mají největší význam především v příměstské 

a volné krajině. Tyto útvary dělí velké jednostranně využívané plochy na

menší části. Vytváří se tak pestrá krajinná struktura, která je nezbytná pro

udržení funkcí a života v krajině jako takové. Mimo estetických a krajinář-

ských funkcí zabraňují meze, remízky a aleje vodní i větrné erozi, poskytují

úkryt i potravu volně žijícím živočichům atd. Pro jejich význam jsou tak

právem vyhlašovány za VKP. Za všechny uve�me například mez pod

Dubovou horou, stráň nad Radbuzou, remíz jižně od Dubové hory, remíz 

u Újezda, alej k Papírně, alej ke Kačí louži aj.

Mokřady dříve se hojně vyskytující v krajině byly postupně odvodňová-

ny a využívány zemědělsky jako louky či pastviny. Tento trend dosáhl

vrcholu ve druhé polovině 20. století. Obecně je odvodňování mokřadů 

a vlhkých luk nesprávně označováno termínem ,,meliorace". Mokřady plní

v krajině funkci hydrologickou (zadržují vodu), klimatickou (v období sucha

vodu vypařují a snižují tak teplotu okolí a zvyšují vlhkost), hygienickou

(díky specifickým mikroorganismům a vlastnostem mokřadních rostlin jsou

schopny odbourávat znečištění vody). Dále poskytují útočiště řadě druhů

ptáků, obojživelníků a hmyzu, zvyšují různorodost biotopů v krajině. Na

území města Plzně se do dnešních dnů zachoval mokřad na Černickém potoce,

v Hačkách a další.

Jako významné krajinné prvky jsou vyhlašovány i výrazné morfologické

tvary terénu, a to přírodní (strže, staré odříznuté meandry) i uměle vytvořené

(terasy, lomy). Tyto prvky vytváří dominantu určitého místa, nebo předsta-

vují určitý geomorfologický jev ve vývoji krajiny či dokládají existenci

určitého využití území. Jako příklad uve�me strž u Zámečku, zaklesnutý

meandr u Lobez, Viničné terasy či bývalé Roudenské lomy.

PŘÍRODNÍ PARKY

V roce 2001 byl zpracován návrh na

vyhlášení přírodního parku Mže. Tento

záměr se však setkal při projednávání 

s nepochopením. Proto k vyhlášení tohoto

parku nedošlo. V důsledku tohoto neúspě-

chu byla zastavena i práce na vyhlášení

přírodního parku Údolí Radbuzy a Úhlavy.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANA
PŘÍRODY V PLZNI

PAMÁTNÉ STROMY

S odkazem na předchozí publikaci

bylo k 1. 1. 2001 na území města Plzně

celkem 7 památných stromů a jedna alej.

Od té doby došlo k vyhlášení jedné skupi-

ny památných stromů a vytipování dalších

dvou stromů vhodných k vyhlášení za

stromy památné.

7

Ochrana přírody

11                                                           Mokřad v údolní nivě Radbuzy

13  Kilometrovka - alej památných stromů
V popředí topol černý

12      Vegetace mokřadů
v popředí žabník jitrocelový
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Ochrana přírody

LÍPY U MŽE

se nachází na pravém břehu původního

koryta řeky Mže v Plzni-Křimicích pod

křimickým zámkem v nadmořské výšce

313 m n. m. Jedná se o dvě lípy velkolisté

obvodu kmene 414 a 494 cm. Jejich stáří

se odhaduje na 180 až 260 let. Pro jejich

vitalitu, mohutnost, estetický význam, oje-

dinělost v místě atd. byly vyhlášeny za

památné stromy.

Památný strom

SCHEMATICKÁ MAPKA ROZMÍSTĚNÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ

14                                 Lípy u Mže

1 - Körnerův dub

2 - Alej památných stromů Kilometrovka

3 - Topol bílý v Lochotínské ulici

4 - Duby u Velkého rybníka

5 - Smrk troják

6 - Koterovská lípa

7 - Lípy u Mže

Zpracoval Bc. Miroslav Klán (OŽP MMP) 

z podkladů GIS MP
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stabilizační, rekreační a krajinotvorný vý-

znam. Přibližně 30% z rozlohy porostní

půdy včetně určitých částí přesahujících

hranici města bylo prohlášeno za lesy

zvláštního určení s převažujícími rekreač-

ními funkcemi. Zvýšená frekvence návštěv-

níků v některých rekreačních oblastech

vyvolává potřebu intenzivnějších úprav 

a vybavení. Kategorie ochranných lesů

zahrnuje asi 4% porostní půdy. Jsou to vět-

šinou půdoochranné porosty na strmých

stráních říčních údolí. V přírodních rezer-

vacích a památkách jsou lesy v zájmu

ochrany přírody. V ostatních porostech pře-

važuje hospodářská funkce. Specifickým

zařízením je arboretum Sofronka severně

od Seneckého rybníka, kde se zkoumají

různé provenience borovice lesní a další

druhy borovic.

Ochrana zemědělské půdy se řídí zá-

konem č. 334/1992 Sb., o ochraně země-

dělského půdního fondu, ve znění pozděj-

ších předpisů, a vyhláškou č. 13/1994 Sb.,

kterou se upravují některé podrobnosti

ochrany zemědělského půdního fondu.

Kvalita zemědělské půdy je určena boni-

tovanými půdně ekologickými jednotkami

(BPEJ) ve smyslu vyhlášky č. 327/1998 Sb.,

kterou se stanoví charakteristika bonitova-

ných půdně ekologických jednotek a postup

pro jejich vedení a aktualizaci. Posuzování

územně plánovací dokumentace z hlediska

ochrany zemědělského půdního fondu a od-

nímání půdy upravuje Metodický pokyn

Ministerstva životního prostředí OOLP-

/1067/96 ze dne 1. 10. 1996 k odnímání

půdy ze zemědělského půdního fondu,

který zařazuje BPEJ do 5 tříd ochrany

zemědělské půdy.

Podle evidence nemovitostí představuje zemědělský půdní fond 43 % 

a pozemky určené k plnění funkcí lesa 19 % celkové rozlohy správního

území města. Obě kategorie jsou trvale zastoupeny hlavně v okrajových

částech městského území. Tuto skutečnost respektuje také Územní plán

města Plzně (ÚPMP). Představuje výsledek komplikovaného procesu spolu-

práce řady oborů, při kterém bylo nutno respektovat a vzájemně koordino-

vat mnoho omezení, rozvojových cílů a strategií. Navržená rozvojová území

a plochy dotvářejí sídelní části a zajiš	ují potřebné možnosti růstu všech ostat-

ních městských funkcí. Souborné vyhodnocení zásahů do zemědělské půdy 

a lesních pozemků obsahuje kapitola 9. textové části a výkres č. III ÚPMP.

Zábor zemědělského půdního fondu je nezbytný pro potřebný rozvoj

městských funkcí a technické infrastruktury. Ucelené komplexy s nejhod-

notnějšími půdami a s trvalou perspektivou zemědělského využití však

zůstávají zachovány. Kvůli zajištění základních částí územního systému

ekologické stability (biocentra, biokoridory) a zvýšení stability krajiny byly

navrženy změny kultur z orné půdy na travní

porosty zejména podél Mže a v navržených

biocentrech. V několika případech bylo na-

vrženo také zalesnění zemědělských pozem-

ků, převážně ve vlastnictví města Plzně.

Zábor pozemků určených k plnění funkcí

lesa byl minimalizován na nezbytné zásahy

související s rozvojem dopravního systému

města a systémů technické infrastruktury.

Plochy dotčené těžbou nerostných surovin a

složištěm popílku plzeňské teplárny se

rekultivují na lesní nebo obdobné porosty.

Jinak jsou lesní pozemky chráněny pro svůj
V.

Josef ČIHÁK
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2. Ochrana zemědělské půdy
a lesních pozemků

SCHEMATICKÁ MAPKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

I. třída - bonitně nejcennější půdy

II. třída

III. třída

IV. třída

V. třída - půdy s velmi nízkou produkcí

Třídy ochrany zemědělské půdy

Zpracovala Pavla Holubová (ÚKRMP) 

z podkladů pozemkového úřadu MMP

TŘÍDY OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Třídy

ochrany

Produkční 

schopnost

Stupeň

ochrany
Ochrana

I.
bonitně nejcennější

půdy
-

odnětí možné jen výjimečně, a to převážně na záměry související

s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové 

stavby zásadního významu

II. nadprůměrná vysoký
jen podmíněné odnímatelné, v územním plánování podmíněně
zastavitelné

III. průměrná střední v územním plánováním použitelné pro případnou výstavbu

IV. podprůměrná omezený využitelné i pro výstavbu

podprůměrná nižší
většinou pro zemědělské účely postradatelné, lze předpokládat
efektivnější nezemědělské využití
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Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa se řídí zákonem 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 77/1996 Sb., o nále-

žitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků

určených k plnění funkcí lesa. Další údaje k zajištění jednotného postupu

orgánů státní správy lesů stanovuje směrnice Ministerstva zemědělství

č. 31/2000, o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Použitá literatura:
SVOBODA M. a kol. (2002): Územní plán města Plzně -ÚKRMP, Plzeň.

CULEK M. a kol. (2002): Typy biochor České republiky- Společnost pro životní prostředí, spol. s r. o., Brno (v tisku).

CULEK M. a kol. (1996): Biogeografické členění České republiky -Enigma Praha.

LÖW J. a kol. (1995): Rukově� projektanta místního územního systému ekologické stability-nakl. DOPLNĚK, Brno.

10

SOUHRN ZÁSAHŮ NÁVRHOVÝCH PLOCH ÚPMP DO ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ (HA)

SOUHRN ZÁSAHŮ NÁVRHOVÝCH PLOCH ÚPMP DO LESNÍCH POZEMKŮ (HA)

Skupiny funkčního využití
ZPF

celkem

Třídy ochrany (ha)

I II III IV V

Bydlení 213,75 27,68 8,38 72,46 46,41 58,82

2,04 0 0 1,14 0,90 0

6,72 0 0 0 1,47 5,25

3,12 0 0 0 0,71 2,41

121,13 30,32 7,01 36,96 17,24 29,60

48,63 27,14 5,75 8,87 5,32 1,55

5,10 0,26 0 1,58 0 3,26

94,04 13,38 11,82 26,12 33,31 9,41

494,53 98,78 32,96 147,13 105,36 110,30

111,94 42,29 16,34 13,88 24,19 15,24

44,23 24,66 0,00 1,64 9,55 8,38

7,97 3,14 0 0,77 3,01 1,05

17,84 11,33 0 1,58 3,20 1,73

181,98 81,42 16,34 17,87 39,95 26,40

676,51 180,20 49,30 165,00 145,31 136,70

Veřejná vybavenost

Rekreace

Složiště popelovin

Smíšená území

Specifická území

Těžba

Výroba

Rozvojová území a další plochy celkem

Doprava

Parky

Urbanistická zeleň (mimo parky)

Technická vybavenost

Veřejně porspěšné stavby a další 
plochy celkem

Celkem

Skupiny funkčního využití
Lesy

celkem

hospodářská kategorie

HL LZU OL

Souhrn zásahů návrhových ploch ÚPMP do lesních pozemků (ha)

0,27 0 0,27 0

10,36 0 0

0 0,13 0

27,06 0 0

1,31 0 0

38,73 0,40 0

7,69 3,14 0,27

0 0,25 0

1,52 0 0,60

10,36

0,13

27,06

1,31

39,13

11,10

0,25

2,12

13,47 9,21 3,39 0,87

52,60 47,94 3,79 0,87

Veřejná vybavenost

Složiště popelovin

Specifická území

Těžba

Výroba

Rozvojová území a další plochy celkem

Doprava

Urbanistická zeleň (mimo parky)

Technická vybavenost

Veřejně porspěšné stavby a další 
plochy celkem

Celkem

Použité zkratky: HL – hospodářský les, LZU – les zvláštního určení, OL – ochranný les

Ochrana zemědělské půdy a lesních pozemků

15                                Luční květena

16                                 Lesní květena
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V uplynulém desetiletí bylo kolektivem autorů za koordinace brněnské

Společnosti pro životní prostředí, spol. s r. o. propracováno biogeografické

členění ČR, které je nezbytným podkladem pro územní systémy ekologické

stability (ÚSES). Z části tohoto rozsáhlého díla věnované popisu biochor

(CULEK M. a kol., 2002) uvádíme pouze mapku typů biochor na území

města Plzně a některé základní údaje.

2. písmeno

Biogeografické členění vymezuje v bio-

sféře soustavu jednotek, které mají vztah 

k vegetačním stupňům (nejnižší je dubový,

nejvyšší klečový) a ekologickým řadám od-

vozeným podle obsahu živin a vlhkostního

režimu. Jsou charakterizovány reliéfem,

substrátem, půdami, klimatem a vegetací.

Jsou pro ně stanoveny cílové přirozené nebo

náhradní ekosystémy (např. dubohabřiny).

Skupiny typů geobiocénů se používají

pro vymezování místních biocenter a biokori-

dorů územního systému ekologické stability.

Jsou označovány názvy hlavních dřevin pů-

vodních lesních geobicenóz (např. kyselé du-

bové bučiny Querci-fageta). Biochory jsou

biogeografické jednotky, charakteristické

určitým uspořádáním typologických jednotek

nižšího řádu, především skupin typů geobiocénů.

Typy biochor sdružují jednotlivé biochory

na základě podobností. Jsou to biogeogra-

fické jednotky regionální úrovně, nezbyt-

né pro vymezování regionálních biocenter 

a biokoridorů ÚSES.

Na území města Plzně bylo vymezeno

11 typů biochor ve 3. vegetačním stupni (du-

bobukovém), 4 typy ve 4. vegetačním stupni

(bukovém, v pánvích a kotlinách dubojehlič-

natém). Tyto typy biochor přecházejí do

okolí Plzně a tvoří podstatnou část Plzeň-

ského bioregionu. V pásmu asi 8 km od hranic

města Plzně bylo vymezeno dalších 10 typů

biochor. Popis každého typu biochory má

rozsah přibližně dvě strany textu. Protože

dílo věnované popisu biochor České republiky

nebylo zatím knižně vydáno, jsou popisy typů

biochor zastoupené v Plzni a okolí k dispozici

na odboru životního prostředí MMP, nebo

na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Popis zahrnuje tyto charakteristiky:
* výskyt typu biochory v bioregionech ČR

* reliéf s uvedením příkladů případných

zvláště chráněných území vyhlášených 

s tímto motivem

* substrát      * půdní pokryv     * podnebí

* vegetace s uvedením příkladů případných

zvláště chráněných území vyhlášených s tímto

motivem * skupiny typů geobiocénů 

* současné využití krajiny (% zastoupení a cha-

rakteristiky lesů, travních porostů, vodních ploch,

polí, sadů, sídel, ostatních ploch) s uvedením

příkladů případných zvláště chráněných území

* náhradní typy biochor

* cílové ekosystémy - přirozené a náhradní

Josef ČIHÁK
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3. Typy biochor v Plzni a okolí

Kód typu
biochory

-3BE

-3BL

-3BM

3BN

-3Nh

-3PJ

-3PM

-3RE

3RN

3RU

-3UJ

-4BX

4Do

-4PM

4VM

-

3 nebo 4

1. písmeno

Erodované plošiny na spraších v suché oblasti

Erodované plošiny na permu v suché oblasti

Erodované plošiny na drobách v suché oblasti

Erodované plošiny na zahliněných štěrcích

Užší převážně hlinité nivy

Pahorkatiny na bazickém krystaliniku v suché oblasti

Pahorkatiny na drobách v suché oblasti

Plošiny na spraších v suché oblasti

Plošiny na zahliněných píscích

Plošiny štěrkopískových teras

Výrazná údolí v bazickém krystaliniku v suché oblasti

Erodované plošiny na kaolickém permu v suché oblasti

Podmáčené sníženiny na kyselých horninách

Pahorkatiny na drobách v suché oblasti

Vrchoviny na drobách

suchá oblast vegetačního stupně

vegetační stupeň

označení reliéfu (např. B erodované plošiny)

substrát (např. L na permu)

Vysvětlivky

3.

4.

Typy biochor v Plzni a okolí
Vegetační

stupeň

Erodované plošiny

Užší převážně hlinité
nivy a výrazná údolí

Erodované plošiny, pahorkatiny a vrchoviny

Pahorkatiny

Plošiny

Podmáčené sníženiny

Typy biochor 3. vegetačního stupně

Typy biochor 4. vegetačního stupně

Ing. Jan Liška (ÚKRMP) podle dat Společnosti pro životní prostředí, s. r. o.

SCHEMATICKÁ MAPKA TŘÍDĚNÍ BIOCHOR V PLZNI
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Přiložená mapa rekonstruované vegetace

přináší informace pomocí stanovených ve-

getačních jednotek o plošném vymezení

rostlinných společenstev vytvořených samou

přírodou, jež jsou v rovnováze s přírodním

prostředím dané lokality. Liší se tedy pod-

statně od stavu aktuální vegetace, hluboce

přeměněné člověkem a jejich vzájemným

srovnáním demonstruje stupeň přeměny pří-

rody Plzně antropickou činností. Mapa

zpřesňuje rekonstrukci vegetace města oproti

Geobotanické mapě ČSSR, list M-32-XX

Plzeň, 1:200 000 (1968) jednak lokálně

jiným vymezením borových doubrav a jednak

vymezuje dané jednotky detailněji.

Popis mapových jednotek:
Luhy a olšiny (LO), složené zvl. ve stro-

movém patře z olše lepkavé (Alnus glutinosa)

a jasanu (Fraxinus excelsior) s pravděpo-

dobnou příměsí vrby křehké (Salix fragilis),

klenu (Acer pseudoplatanus) aj., vyplňovaly

nejen holocénní náplavy den říčních údolí,

ale provázely i toky drobnějších vodotečí.

V jejich keřovém patře se uplatňovaly různé

druhy vrb (Salix sp. div.) a střemcha (Padus

avium), v bylinném patře, jež bylo zřejmě

druhově bohaté, např. bršlice kozí noha

(Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá

(Urtica dioica), svízel přítula (Galium

aparine), pýrovník psí (Elymus caninus),

kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), netý-

kavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere),

krabilice hlíznatá (Chaerophyllum bulbosum),

popenec břeč	anovitý (Glechoma hederacea),

škarda bahenní (Crepis paludosa), ptačinec

hajní (Stellaria nemorum) aj. Až na ojedinělé

fragmenty se tyto porosty nezachovaly

a byly přeměněny převážně na polokulturní

jedno- a dvousečné louky.

Dubohabřiny (DH) představovaly v Plzni

druhově velice bohaté lesy na humózních

úrodných půdách na mírných svazích údolí

řek, ale i v planární krajině. Ve stromovém

patře dominovaly dub (Quercus sp. div.) a habr

(Carpinus betulus), lokálně se vyskytovaly

i lípy (Tilia cordata, Tilia platyphyllos), klen

(Acer pseudoplatanus), mléč (Acer platanoi-

des), jilm (Ulmus glabra), jedle (Abies alba)

aj. Bylinné patro bylo obvykle druhově bo-

haté: jaterník podléška (Hepatica nobilis),

lecha jarní (Lathyrus vernus), pryskyřník

hajní (Ranunculus nemorosus), pryskyř-

ník kosmatý (Ranunculus lanuginosus),

bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), sasanka hajní (Anemonoides

nemorosa), mařinka vonná (Galium odoratum), kopytník evropský (Asarum

europaeum), violka lesní (Viola reichenbachiana), strdivka nící (Melica

nutans), lipnice hajní (Poa nemoralis), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum).

Tuto cenosu presentují zachovalé porosty v lese Zábělá a V Pytli.

Reliktní bory (BO) byly v území plošně velice omezené a vázané na

extrémní stanoviště vystupujících skal při horních hranách říčních údolí. Borovice

(Pinus sylvestris), jež určovaly fyziognomii společenstva, zde měly často

silně pokroucené kmeny a stromy byly obvykle velmi nízké. K ní přistupovaly

obvykle i dub zimní (Quercus petraea) a bříza (Betula pendula). Stromové

patro bylo obvykle značně rozvolněné. V bylinném patře, jež mělo obvykle

velice nízké hodnoty celkové pokryvnosti, se vyskytovaly metlička křivolaká

(Avenella flexuosa), kostřava ovčí (Festuca ovina), mochna jarní (Potentilla

tabernaemontani), kyselka obecná (Acetosella multifida), chlupáček zední

(Pilosella officinarum), z mechorostů ploník chluponosný (Polytrichum piliferum).

Borové doubravy (ADb) se soustře�ovaly v území na oligotrofní pískov-

cové substráty permokarbonu v severozápadní části území. V jejich stromovém

patře se vedle (snad dominantního) dubu zimního (Quercus petraea) uplat-

ňovala borovice (Pinus sylvestris). V bylinném patře se vyskytovaly acidofilní

druhy: metlička křivolaká (Avenella flexuosa), borůvka (Vaccinium myrtillus),

kostřava ovčí (Festuca ovina), jestřábník obecný (Hieracium vulgatum), rozrazil

lékařský (Veronica officinalis), z mechorostů např. paprutka nící (Pohlia

nutans) a pokryvnatec Schreberův (Pleurozium schreberi).

Subxerofilní doubravy (SD) se v území soustře�ovaly na ojedinělá, rela-

tivně extrémně teplá stanoviště, kde předpokládáme jejich historický výskyt,

nebo	 se z nich do současnosti nic nezachovalo. Byly vyvinuty maloplošně

a jen v izolovaných ostrůvcích a navíc v netypické ochuzené formě. Edifi-

kátorem společenstva byl zřejmě dub zimní (Quercus petraea); mohutněji 

v nich zřejmě bylo vytvořeno keřové patro.

Acidofilní doubravy (AD) byly plošně převládajícími lesy na území města.

Na druhovém složení stromového patra měla vedle dubů (Quercus petraea, Q. robur)

z ca 20 % podíl jedle (Abies alba); v bylinném patře rostly např. černýš luční

(Melampyrum pratense), bika hajní (Luzula luzuloides), metlička křivolaká (Avenella

flexuosa), borůvka (Vaccinium myrtillus), jestřábník obecný (Hieracium vulgatum),

kručinka barvířská (Genista tinctoria), kručinka německá (Genista germanica). 

Společenstva na skalách se zachovala na ojedinělých strmých skalách 

v kaňonu Berounky.
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4. Rekonstrukce vegetace
Jaromír SOFRON

Jaroslava NESVADBOVÁ

Použitá literatura:
SOFRON J., NESVADBOVÁ J. (1997): 

Flóra a vegetace města Plzně, Západočeské muzeum Plzeň.

SCHEMATICKÁ MAPKA

REKONSTRUOVANÉ

VEGETACE

Dubohabřiny
Acidofilní doubravy

Subxerofilní doubravy

Borové doubravy

Reliktní bory

Luhy a olšiny

Zpracoval Ing. Jan Liška (ÚKRMP)

z pokladů Západočeského muzea Plzeň
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1. NATURA 2000 - NOVÝ POJEM V NAŠÍ OCHRANĚ PŘÍRODY

Poněkud neš	astně zvolený název NATURA 2000 vyvolává dojem, že se

jedná o cosi, co proběhlo před třemi roky. NATURA 2000 je přitom naopak

stále aktuálnějším pojmem u nás i v Evropě.

NATURA 2000 je soustava chráněných území evropského významu,

jejíž vytváření probíhá ve všech členských státech Evropské unie (EU). Její

příprava se v rámci nutného sla�ování národních legislativ s legislativou

evropskou týká také kandidátských zemí, včetně České republiky.

Smyslem NATURY 2000 je ochrana částí přírody významných z hle-

diska celé Evropy, soustava má přispět k uchování biologické rozmanitosti 

v zemích EU.

Vytváření soustavy NATURA 2000 je založeno na dvou evropských

směrnicích - směrnici o ptácích a směrnici o stanovištích.

2. PŘÍPRAVA NATURY 2000 V ČESKÉ REPUBLICE

Přípravy na vstup do Evropské unie byly na poli ochrany přírody

zahájeny v polovině roku 1998. Spočívají jednak ve zmapování rozšíření

významných druhů ptáků a vytvoření seznamu oblastí ochrany ptactva,

jednak ve zmapování výskytu vybraných druhů živočichů, rostlin a přírodních

stanoviš	 a sestavení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Sestavování tohoto seznamu bude probíhat na základě odborných podkladů,

ale do jeho konečné podoby se promítnou také jednání Ministerstva život-

ního prostředí s orgány ochrany přírody, vlastníky a uživateli pozemků,

samosprávou i nevládními organizacemi a představiteli jednotlivých resortů.

Konečný seznam vytvořený na základě těchto jednání bude poté předložen

Evropské komisi, která z něj vybere lokality, jež budou chráněny soustavou

NATURA 2000. Koordinátorem prací na

přípravě NATURY 2000 v České republice

je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

2.1.  PTAČÍ OBLASTI

Příprava seznamu ptačích oblastí v Čes-

ké republice byla svěřena České společnosti

ornitologické. Ta od roku 2000 ve spolupráci

s Agenturou ochrany přírody a krajiny vy-

tvořila "Návrh oblastí ochrany ptáků v České

republice", který byl v loňském roce před-

ložen Ministerstvu životního prostředí. Bylo

vymezeno celkem 48 ptačích oblastí, řada

z nich se překrývá s velkoplošnými zvláště

chráněnými územími. Na území města Plzně

nezasahuje žádná z nich, tři zasahují do

Plzeňského kraje (Křivoklátsko, Šumava,

Královský Hvozd).

2. 2.  EVROPSKY VÝZNAMNÉ

LOKALITY

Příprava seznamu evropsky význam-

ných lokalit je komplikovanější než pří-

prava ptačích oblastí. V roce 2000 bylo

zahájeno mapování celého území České

republiky, jehož cílem je shromáždění in-

formací o výskytu jednotlivých typů pří-

rodních stanoviš	 a vybraných druhů rostlin

a živočichů uvedených v přílohách směrnice

o stanovištích. Přírodními stanovišti (v češ-

tině se v souvislosti s NATUROU 2000

používá termín biotop) rozumíme určité ty-

py prostředí (acidofilní bučiny, rašeliniště,

říční rákosiny apod.). Ve směrnici o stano-

vištích se přírodní biotopy chráněné NA-

TUROU 2000 rozlišují dále na prioritní a

ostatní. Nejcennější jsou, jak již název

napovídá, biotopy prioritní; tyto biotopy

by měly podléhat nejpřísnější ochraně. Do

mapování je zapojeno několik stovek ma-

povatelů a výsledkem bude nejen navržení

evropsky významných lokalit, ale i získání

aktuální informace o stavu přírody v celé

České republice. Mapovány proto nejsou

jen přírodní biotopy zahrnuté do soustavy

Ivana KINSKÁ 
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5.  NATURA 2000

BOX 1:  OCHRANA PŘÍRODY V EVROPSKÉ UNII 

Z právních předpisů, které upravují ochranu přírody v Evropské unii,

jsou nejvýznamnější dva: směrnice o ochraně volně žijících ptáků (směrnice

o ptácích) z roku 1979 (č. 79/409/EHS) a směrnice o ochraně přírodních

stanoviš	, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o sta-

novištích) z roku 1992 (č. 92/43/EHS).
■ Směrnice o ptácích chrání všechny druhy ptáků, navíc pro 181 druhů

a poddruhů evropských ptáků ukládá zvláštní opatření na ochranu jejich

stanoviš	 (příloha I). Mezi těmito 181 druhy jsou např. u nás se vyskytující

čáp černý, čáp bílý, datel černý, sokol stěhovavý, tetřev hlušec, ledňáček

říční atd. Obdobná opatření ukládá tato směrnice i pro pravidelně se vyskytující

stěhovavé druhy ptáků, které nejsou uvedeny v příloze I.
■ Směrnice o stanovištích je zaměřena na ochranu vybraných typů pří-

rodních stanoviš	 a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Chrání 253 typů

přírodních stanoviš	 a dále 434 druhů rostlin a 200 druhů živočichů.

Rovněž vymezuje zakázané metody a prostředky lovu a odchytu živočichů.

Na základě těchto směrnic jsou vyhlašovány dva typy chráněných území:

a) „území zvláštní ochrany“ (SPA) podle směrnice o ptácích (v češtině

bývají označována jako „oblasti ochrany ptactva“ nebo „ptačí oblasti“) - vy-

hlašují se k ochraně druhů ptáků uvedených v příloze směrnice. Ptačí

oblasti každý stát vyhlašuje samostatně, záleží jen na něm, jaká území si

vyhlásí.

b) „lokality významné pro Společenství“ (SCI) podle směrnice o stano-

vištích (česky označované „evropsky významné lokality“) - slouží k ochraně

typů přírodních stanoviš	 uvedených v příloze I směrnice o stanovištích

a k ochraně lokalit, kde se vyskytují významné druhy živočichů a rostlin

uvedených v příloze II této směrnice. Vyhlašování evropsky významných

lokalit podléhá schvalovacímu procesu Evropské komise.
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NATURA 2000, ale všechny biotopy vy-

skytující se na našem území. Výsledky

mapování jsou majetkem Agentury ochra-

ny přírody a krajiny ČR.

EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PLZEŇ

Do příprav NATURY 2000 byla zahrnuta také Plzeň. Mapováno je

veškeré území města nacházející se mimo souvisle zastavěné nebo intenzivně

zemědělsky využívané plochy. Díky tomu byla získána řada cenných infor-

mací o současném stavu přírody v Plzni. 

I přímo na území města se vyskytuje řada přírodních biotopů a to dokonce 

i těch, považovaných v rámci soustavy NATURA 2000 za klíčové (prioritní

biotopy). 

LESY

Z prioritních naturových biotopů se nejčastěji v Plzni můžeme setkat 

s jasanovo-olšovými potočními luhy, které v podobě úzkých pásů

doprovázejí plzeňské řeky a potoky. Ve stromovém patře se v nich nejčastěji

Natura 2000

14

17           Jasanovo-olšový luh kopírující
tok Úslavy pod Koterovem   

BOX 2:  MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Od roku 2000 probíhá na celém území naší republiky mapování biotopů.

Pro potřeby tohoto mapování byla vypracována podrobná metodika a byl

sestaven seznam všech biotopů, které se v České republice vyskytují.

Hlavní skupiny mapovaných biotopů (každá obsahuje až několik desítek

konkrétních biotopů - příklady v závorkách):

V Vodní toky a nádrže (makrofytní vegetace vodních toků, ...)

M Mokřady a pobřežní vegetace (vegetace letněných rybníků, devětsilové

lemy horských potoků, bahnité říční náplavy, bylinné lemy nížinných řek, ...)

R Prameniště a rašeliniště (přechodová rašeliniště, vrchoviště s klečí, ...)

S Skály, sutě a jeskyně (štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin,

pohyblivé sutě silikátových hornin, jeskyně nepřístupné veřejnosti, ...)

A Alpínské bezlesí (vyfoukávané alpinské trávníky, alpínská vřesoviště,

sněhová výležiska, kosodřevina, ...)

T Sekundární trávníky a vřesoviště (mezofilní ovsíkové louky, vlhká

tužebníková lada, kontinentální zaplavované louky, podhorské a horské

smilkové trávníky, lesní lemy, ...)

K Křoviny (mokřadní vrbiny, vrbové křoviny štěrkových náplavů, ...)

L Lesy (mokřadní olšiny, údolní jasanovo-olšové luhy, hercynské dubohabřiny,

su	ové lesy, vápnomilné bučiny, podmáčené smrčiny, ...)

+ kromě těchto 8 skupin přírodních biotopů se ve vybraných územích do

map zaznamenávají ještě nepřírodní Biotopy silně vytvořené nebo ovlivněné
člověkem (urbanizovaná území, intenzivně obhospodařovaná pole, lesní

kultury s nepůvodními dřevinami atd.)

Během průzkumu v terénu se kromě zákresu výskytu jednotlivých biotopů

do map v měřítku 1:10 000 zaznamenává o každém mapovém segmentu

řada dalších informací:

✔ hodnotí se reprezentativnost (nakolik stav biotopu odpovídá optimálnímu

stavu) a zachovalost (zda a kolik je třeba vložit energie do údržby biotopu

v uspokojivém stavu) daného biotopu

✔ zaznamenávají se vlivy působící na daný biotop z okolí, a to jak vlivy

pozitivní, tak i negativní

✔ uvádí se, zda a jaký management je v daném biotopu uplatňován

✔ zaznamenává se výskyt významných druhů rostlin - druhů dominantních

v daném biotopu a ohrožených druhů naší květeny (uvedených v Černém 

a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky - [Procházka F. (ed.) (2001)]

✔ ... a další údaje pro daný biotop významné

Výsledkem mapování biotopů jsou tedy mapy se zákresem výskytu jednotlivých

biotopů (všechny mapy se digitalizují) a velká suma informací o těchto

biotopech, jejich stavu, zranitelnosti a výhledech do budoucna. 

18                   Jetel alpský

19                        Žlu�ucha lesklá
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vyskytuje olše lepkavá, doprovázená dalšími dřevinami - jasanem ztepilým,

vrbou křehkou, javory, místy jilmem a řadou dalších. V bylinném patře se 

v nich vyskytují převážně rostlinné druhy náročné na živiny. Jasanovo-olšové

potoční luhy porůstaly v minulosti velkou část údolních niv, zemědělským

hospodařením v nivách však byly postupně zredukovány právě jen do oněch

úzkých pásů podél vodních toků. Z prioritních lesních biotopů se na území

města Plzně ojediněle vyskytují ještě su	ové lesy, které místy porůstají

strmější svahy. Ve stromovém patře v nich převažují javor klen a mléč, lípa

srdčitá a velkolistá, jasan ztepilý a habr, v bylinném patře druhy náročné na

živiny a vlhkost. Z lesních biotopů významných pro NATURU 2000 se zde

kromě dvou zmiňovaných vyskytují ještě dubohabřiny (pro NATURU 2000

významné, ale ne již prioritní). Ty dříve pokrývaly většinu svahů v údolích

plzeňských řek. Byly však vytlačeny zejména porosty akátu nebo smrkovými

kulturami a zachovaly se pouze ve fragmentech. Ve stromovém patře je zde

zastoupen převážně habr obecný, většinou doprovázený dubem letním. Bylinné

patro je místy poměrně bohaté, s výrazným jarním aspektem 

KŘOVINY

Dalším „naturovým“ biotopem zastoupeným na území města jsou vysoké

mezofilní a xerofilní křoviny (křoviny na středně vlhkých a sušších půdách).

V těchto porostech převažují trnka obecná, líska obecná, různé druhy hlohů,

ptačí zob a růže šípková. Na území města Plzně jsou poměrně hojné, jejich

stav ale není příliš dobrý - většinou jsou silně ruderalizovány. 

SEKUNDÁRNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ

Luční biotopy převažují dnes zejména v nivách plzeňských řek. Zde se

vyskytují jak vlhčí typy luk - psárkové louky,

fragmenty pcháčových luk a tužebníková

lada, tak i sušší ovsíkové louky. Pro NATU-

RU 2000 jsou významné zejména ovsíkové

louky, na některých místech Plzně zachované

ve velmi dobrém stavu. Místy se v nich vy-

skytují dnes již mizející druhy upomínající

na dobu méně intenzivního hospodaření -

např. mochna bílá nebo svízel severní. 

Výskyt těchto luk je závislý na způsobu

obhospodařování - pokud se přestanou pra-

videlně sekat, rychle podléhají degradaci.

Naturovým biotopem jsou také tužebníková

lada vlhké louky s převažujícím tužebníkem

jilmovým, doprovázeným dalšími vlhkomil-

nými druhy. Psárkové a pcháčové louky,

přestože se jedná o biotopy v ČR díky re-

gulaci řek a odvodňování pozemků ohro-

žené a mizející, do seznamu biotopů chrá-

něných NATUROU 2000 zařazeny nejsou.

Ze skupiny sekundárních trávníků a vře-

soviš	 se na území města Plzně vyskytují

kromě zmiňovaných luk ještě další natu-

rové biotopy - různé typy suchých trávníků.

Ty byly dříve poměrně hojně rozšířené na

vypásaných či sečených výslunných svazích

na mělkých i hlubších půdách. Pokud se 

v těchto trávnících vyskytují orchideje, patří

dokonce mezi prioritní naturové biotopy -

v Plzni ale již takové trávníky nemáme.

Tyto biotopy jsou dnes vzhledem k absenci

vhodného způsobu obhospodařování na

území města Plzně značně ohroženy za-

růstáním křovinami. Skály a narušovaná

místa v nízkých trávnících porůstá suku-

lentní vegetace, z pohledu NATURY 2000

rovněž zajímavá. Posledním naturovým

Natura 2000
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20                                     Dubohabřina

22  Mochna bílá v ovsík. louce

23 Tužebníkové lado v nivě Černického potoka
V popředí kvetoucí rdesno hadí kořen

24, 25  Vegetace efemér a sukulentů, v detailu
rozchodník bílý - lom Háje nad Koterovem

21             Sasanka 
pryskyřníkovitá
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biotopem z této skupiny zastoupeným na

území města jsou vřesoviště. Ta zde byla 

v minulosti celkem hojná, do dnešní doby

se zachovala již jen v několika málo frag-

mentech. Jsou ohrožena zarůstáním nále-

tovými dřevinami. 

VODNÍ TOKY A NÁDRŽE

Ve většině tekoucích i stojatých vod 

v Plzni se nevyskytuje významnější vege-

tace. Na několika málo místech zde přesto

můžeme nalézt dva z naturových biotopů

této skupiny: makrofytní vegetaci přiro-

zeně eutrofních a mezotrofních stojatých

vod a makrofytní vegetaci vodních toků. 

Velmi ojediněle se v Plzni vyskytují 

i "naturoví" zástupci dalších dvou skupin

biotopů - prameniš	 a rašeliniš	 a skal, sutí

a jeskyň.

2.3. REALIZACE SOUSTAVY

(ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VYBRANÝCH ÚZEMÍ)

Konkrétní podoba soustavy NATURA 2000 v České republice je zatím

neznámá. Předpokládá se, že jejím prostřednictvím bude chráněno přibližně

15% území státu. Rozlohy jednotlivých evropsky významných lokalit se

budou pravděpodobně pohybovat převážně v rozmezí desítek až stovek hektarů.

Jakým způsobem bude probíhat ochrana evropsky významných lokalit?

Nebude se jednat o území s přísným režimem realizovaným formou jednot-

ných zákazů, jak je tomu u našich chráněných území. Každá lokalita bude

mít svůj vlastní ochranný režim, stanovený podle toho, jaké přírodní feno-

mény se v ní budou vyskytovat (jiný způsob ochrany vyžaduje rašeliniště,

jiný ovsíková louka). Velká část lokalit NATURY 2000 bude vymezována 

v oblastech, kde se dnes běžně zemědělsky či lesnicky hospodaří. NATURA

2000 vychází z toho, že není třeba omezovat ty lidské aktivity, které nemají

na dané území negativní vliv. Lze proto očekávat, že ve většině území zůsta-

nou obvyklé činnosti zachovány, protože nebudou v rozporu s cílem ochrany.

Pokud bude údržba lokality vyžadovat nějaká omezení, nebo bude třeba

provádět vhodný management (např. ovsíkové louky je nutno pravidelně

sekat), nastoupí systém kompenzací vlastníkům pozemků.

Základním požadavkem je, že stav území zařazených do soustavy NA-

TURA 2000 se nesmí zhoršovat, musí zůstat alespoň nezměněn, případně se

zlepšovat. Důležitou - a povinnou - součástí péče o tato území proto bude

pravidelný monitoring - sledování a vyhodnocování stavu daného území. Již

při vyhlašování lokality (a to je velký rozdíl oproti tomu, jak se dosud vyme-

zovala naše chráněná území) bude díky detailnímu zmapování jasné, co přesně

se zde chrání a bude tak možno stanovit konkrétní indikátory stavu území.

Realizace NATURY 2000 ovšem neznamená, že přestaneme chránit pří-

rodní fenomény, které jsou vzácné pro nás, ale ne už z pohledu celé

Evropské unie. Tato soustava jen doplňuje soustavu našich chráněných

území, která samozřejmě zůstane zachována.    

3. INFORMAČNÍ ZDROJE K NATUŘE 2000

V roce 2001 byla vydána informační brožura o NATUŘE 2000, která

podává odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se přípravy a realizace

soustavy a jejího přínosu pro Českou republiku. Informace o NATUŘE 2000

jsou k dispozici také na internetu na adrese www.natura2000.cz. Zde lze

nalézt jak kompletní české překlady směrnic EU, tak i aktuální informace 

o přípravě soustavy NATURA 2000 v České republice. Pro potřeby mapo-

vání v ČR byl vydán Katalog biotopů, podávající úplný přehled přírodních

biotopů nacházejících se v naší republice včetně stručné charakteristiky kaž-

dého biotopu a informací o jeho rozšíření, vhodného managementu a způ-

sobech ohrožení. NATUROU 2000 se zabývá také řada článků zejména 

v posledních dvou ročnících časopisu Ochrana přírody.

Katalog biotopů a časopis Ochrana přírody jsou k nahlédnutí na odboru

životního prostředí Magistrátu města Plzně, informační brožura je zdarma 

k dispozici na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Doporučená  literatura:
Pokorný J., Roth P. (2001): NATURA 2000 - otázky a odpovědi. - AOPK ČR, Praha, 22 s. 
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Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, Praha, 304 s.

Diana O. (1999): NATURA 2000: co je v sázce a vyhlídky sítě. - Ochrana přírody,   54/5:129-130.
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16

Natura 2000

26   Poslední zbytky vřesoviš� na území
města Plzně - Tyršův sad, Litice 
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záhony částečně zapojené a v příštím roce,

pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné

události (vymrznutí v důsledku extrémně

nízkých teplot, výskyt škůdců atd.), se

můžeme opět těšit na pestré kvetoucí záhony.

Travnaté plochy v Šafaříkových a Kři-

žíkových sadech jsou za slunečných dnů

využívány k pobytu převážně mladých lidí.

Debatují zde v době školních přestávek,

čtou si, tráví čas při čekání v době kulturních

akcí. I k tomu mají trávníky v centru města

sloužit, ale je nutné jim věnovat o to větší

péči. Pobyt na trávníku způsobuje utužo-

vání vrchní vrstvy půdy, vytěsňování

vzduchových prostor a tím zamezování

základní životní funkce rostlin, tedy dýchá-

ní kořenů. V důsledku toho dochází k odu-

mírání jednotlivých rostlin a mezernatění

trávníku. Také intenzivní sekání (1x týdně)

je nutné doplnit dalšími zásahy, jako je

přihnojení, odplevelení a prořezání, aby se

udržela vysoká kvalita travního koberce.

Proto bylo v letošním roce přistoupeno 

k jejich regeneraci. Bylo provedeno pro-

řezání a provzdušnění s pískováním. Již 

v podzimních měsících bylo vidět výrazné

zlepšení. Trávník se zapojil, dostal opět

svěže zelenou barvu a vymizely plevele.

Mezi další viditelné akce je nutné určitě

vyjmenovat vybudování několika dětských

hřiš	. Hned v červnu to bylo místo pro dová-

dění nejmenších na Homolce. Bylo zbudová-

no podle návrhu Ing. Chvojky ve spolupráci

s tesařem Ing. Indrou. O tom, že právě tohle

se dětem líbí, svědčí množství dětí v průběhu

celého dne, které tady zkouší svoji zdatnost

na lanech a o svých úspěších šeptají dohlíže-

jící housence a odpočívající ploštici.

Na podzim byla instalována další hřiště,

tentokrát z katalogu různých výrobců. Výběr

byl proveden především s ohledem na odol-

nost proti vandalismu a postavena byla ve

vnitrobloku v Rabštejnské ulici, u Košutec-

kého jezírka, na Skvrňanech ve vnitrobloku

Lábkovy ulice a na Borech vedle Luny.

Nové mobilní nádoby se stromy na

náměstí Republiky mají své obdivovatele,

ale i odpůrce. Stávající nádoby se již rozpa-

daly. Kovové části téměř zcela zrezly, beto-

nové sokly se rozpadly, dřeviny dožívaly

a bylo nutné rozhodnout o jejich obnově.

6.1. URBANISTICKÁ ZELEŇ Hana HRDLIČKOVÁ

V oblasti urbanistické zeleně byl rok 2002 především rokem "Parků na

přání". Od podzimu 2001 probíhala příprava "Parku na přání - Zemník" na

Košutce formou plánovacích víkendů s veřejností. Jedná se o jednu z forem

zapojení veřejnosti do tvorby prostředí bydlení. O třech sobotách lidé, kteří

byli osloveni ve sdělovacích prostředcích, plakáty i pomocí internetu, přišli

do prostoru budoucího parku diskutovat a vnášet své nápady do budoucího

projektu. Účastnilo se od 70 do 160 lidí. S ohledem na věkové složení sídliště

Košutka zde bylo výrazné zastoupení dětí. Všichni, kdo se na přípravě a organizaci

celé akce podíleli, s napětím očekávali, kolik lidí přijde zahájit budování

parku vlastním přispěním. Vzhledem k tomu, že velká část z nás velmi dobře

pamatuje nepovinně-povinné akce "Z", nebyli jsme optimisty. Koncem

dubna ve stanovený den přišlo okolo 70 lidí, kteří se chtěli podílet na výstavbě

parku. Organizátoři měli co dělat, aby všechny zaměstnali odpovídajícím

druhem práce. Během této soboty bylo vysázeno 38 stromů, 123 keřů a upravena

plocha pro založení trávníku. Na konci roku stavební firma vybudovala cesty, byly

postaveny dřevěné konstrukce pro dětské prvky a připravena tubusová skluzavka.

Na jaro čeká doplnění provazů na prolézačky a provedení terénních protierozních

opatření. Podle finančních možností bude v roce 2003 provedena další etapa

naplánovaných úprav.

Protože o stejný způsob naplánování úprav projevilo zájem hodně občanů

u Špitálského lesa, proběhl i zde 19. října plánovací víkend. Jedná se o lokalitu,

kterou spádově využívá menší množství občanů než na Košutce, proto účast padesáti

aktivních "tvůrců parku" organizátory velmi potěšila. Všichni byli pozváni na

seznámení s výsledky v lednu 2003 a na podzimní zahájení budování parku.

Pro správce zeleně byly důležitým okamžikem také práce v sadech v his-

torickém jádru města. Vedle běžné údržby bylo nutné přistoupit k obnově

trvalkových záhonů a regeneraci trávníků.

Každé trvalkové rabato (souvislý záhon s hustou výsadbou vytrvalých

bylin) po šesti letech vyžaduje radikální obnovu. Důvodem je vyčerpanost

půdy v důsledku intenzivního pěstování většinou náročných rostlin, výrazné

vytlačování málo vzrůstných druhů těmi rozrůstavějšími, zastarávání trsů 

a tím i menší intenzita kvetení. V letošním roce byla z těchto důvodů provedena

kompletní výměna záhonů trvalek ve Smetanových a Kopeckého sadech. Na

základě desetiletých zkušeností s těmito stanovišti byl částečně změněn

a rozšířen sortiment rostlin. Součástí byla samozřejmě kompletní výměna

substrátu v záhonech. Již na konci období vegetace byly trvalkové

6. Správa veřejné zeleně
Hana HRDLIČKOVÁ
Richard HAVELKA
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Na nové nádoby byl použit dobarvovaný

beton, který se vzhledem blíží pískovci na

soklu kostela sv. Bartoloměje. Pozice v rozích

náměstí i vlastní uspořádání reagují na bu-

doucí umístění kašen podle vybraného návr-

hu konečné úpravy náměstí. A holé stožáry

stromů? Na jaře vyraší a po vytvoření koruny

již budou působit přívětivě. Výsadba ve

všech mobilních nádobách je vždy krátko-

dobá. V tomto případě výsadby javorů

babyk můžeme očekávat životnost asi 20 let.

V roce 2002 se dostalo i na dlouho požado-

vané úpravy parterů před gymnáziem 

v Opavské ulici (směrem z Masarykovy

třídy) a před Benešovou základní školou

na ulici Doudlevecké. Již během stavby

zde však docházelo k velkému vandalismu

a bude záležet především na žácích, jak

prostor bude vypadat příští rok a později.

Povodně s sebou kromě  nánosu bahna,

odpadků, vyvrácených stromů a zaplave-

ných domů přinesly mimo jiné i tolik dis-

kutované bourání domu U Zvonu. Plochu

bylo třeba následně upravit a to tak, aby

byl vytvořen časový prostor pro rozhod-

nutí, co s těmito pozemky dál. Měla tedy

vzniknout úprava dočasná, kdy délka do-

časnosti nebyla stanovena - rok jeden, tři,

pět, deset...? Byla vytvořena úprava, kterou

autor ing. Chvojka nazval "Zelený dům".

Do mlatové, pochozí plochy byly vysázeny

v pravidelném sponu ve tvaru bývalého

domu platany, které budou tvarovány (stří-

hány) právě v linii zbouraných obvodových

zdí. V případě rozhodnutí o stavbě nové

budovy lze stromy do patnácti let přesadit.

6. 2. REKREAČNÍ OBLAST BOLEVECKÝCH
RYBNÍKŮ V ROCE 2002                    Richard HAVELKA

V roce 2002 bylo v rekreační oblasti (RO) opraveno cca 10 km cest,

které byly opatřeny odvodněním a zpevněny štěrkem tak, aby došlo ke zlep-

šení přístupnosti všech lokalit v rekreační oblasti.

Na hrázi Velkého rybníka byla opravena kamenná ze� rampy a opatřena

dřevěným zábradlím s vestavěnými lavičkami. Návštěvníky RO je toto

zařízení velmi pozitivně hodnoceno a je hojně využíváno.

Další velkou viditelnou změnou prošla hráz Kamenného rybníka, která

byla pročištěna a stabilizována kamenným záhozem. Dále byla hráz opat-

řena novým bezpečnostním přelivem. Provedené úpravy umožňují zajíma-

vý pohled na rybník a zatravnění návodní strany hráze. V okolí Tře-

mošenského rybníka a rybníka Nováček byly provedeny finální práce (revita-

lizace louky vedle Třemošenského rybníka a úprava svahu zatravněním nad ryb-

níkem Nováček). Také byla důkladně vyčištěna a obnovena pláž pod Bílou

Horou u Velkého Boleveckého rybníka, která je již nyní neodmyslitelným místem

rekreace na Boleveckém rybníce. Koncem roku 2002 byla provedena údržba

hráze Seneckého rybníka včetně obnovy a probírky břehového porostu.

V okolí  rybníka byly taktéž kompletně opraveny rekreační prvky a proti-

erozní opatření. 

Při srpnových záplavách se ukázalo, že nemalé prostředky vložené do

soustavy rybníků, zejména do údržby bezpečnostních přelivů, byly vynalože-

ny účelně a s rozvahou. Povodňová vlna proběhla rybníky bez větších škod

a podle odhadů prošla rybníky asi dvacetiletá voda. Pouze na rybníku

Košinář, kde dosud chybí bezpečnostní přeliv, bylo nutno provizorně

vybagrovat korunu hráze pro převedení velké vody tak, aby nedošlo k  pro-

tržení hráze. V současné době se zpracovává projektová dokumentace bez-

pečnostního přelivu, který  by měl být realizován do konce roku 2003.

Sledování kvality vody v rybniční soustavě probíhalo kontinuálně i v le-

tošním roce.  Pro účely odbahnění byly zadány k odbornému rozboru vzorky

usazenin z Velkého Boleveckého rybníka, aby bylo možno posoudit  jejich

další využití.  

Kvalita vody v soustavě boleveckých rybníků vyhovovala celosezónně

nárokům na přírodní vodu vhodnou ke koupání a k rekreačním účelům.
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vlny je až druhořadým cílem. V případě

velké povodně se paradoxně povodňová

vlna šíří na hluboké vodě přehrad rychleji

než mělkým údolím. V období s relativně

malými výkyvy podnebí i počasí se rychle

zapomíná na dřívější přírodní katastrofy.

Tento fakt podporuje i bezmezná důvěra

ve všemocnou techniku. Stoupající počet

obyvatel vyvolává potřebu řešení bytové

situace, a tak dochází k výstavbě i v blíz-

kosti vodních toků. Jejich přirozené údolní

nivy jsou postupně upravovány navážkami

nad úroveň stoleté vody a zastavovány.

Vodní toky přišly o svá inundační území.

I přes skutečnost, že se od roku 1890

rozloha lesů zvýšila o 3,8 %, se situace

následkem vývoje ve 2. polovině 20. století

nezlepšila. Zregulované drobné vodní toky

jsou dále přehlíženy a bez rozmyslu zasy-

pávány četnými nepovolenými skládkami

a navážkami. Nedořešené vlastnické vztahy

k půdě a situace v zemědělství vedou k za-

nedbávání krajiny. I přes snahu správců

vodních toků se situace nelepší díky nedos-

tatku finančních prostředků a technokra-

tickému přístupu. Za tohoto stavu pak stačí

větší množství srážek a toky velice rychle

opouštějí svá koryta.

Situace na území města Plzně je kom-

plikovaná i tím, že se zde postupně stékají

čtyři řeky (Mže, Radbuza, Úhlava a Úsla-

va), které pak jako Berounka společně

odtékají. Mže vzniká soutokem několika

potoků, přičemž za hlavní tok je považo-

ván Blätterbach pramenící v Bavorsku cca

v 700 m n.m. O řece jako takové lze hovořit

na našem území nad vsí Branka ležící se-

verozápadně od Tachova. Horní tok řeky 

s bystřinným charakterem teče Českým le-

sem, několika pahorkatinami a nad Tacho-

vem napájí vodárenskou nádrž Lučina.

7. 1. PROBLEMATIKA POVODNÍ                Petr SKALA
Problematika povodní je velice rozsáhlá a komplikovaná. Jednoznačné

odpovědi na otázky jejich vzniku, průběhu a rozsahu neexistují. Pro její

pochopení je nutno začít od oběhu Země kolem Slunce. Významnou úlohu

zde hrají periodicky proměnné astronomické veličiny jako je excentricita

oběhu Země okolo Slunce, proměnlivost sklonu zemské osy a precese zem-

ské osy. Excentricita dráhy oběhu Země okolo Slunce se mění od téměř

dokonalé kružnice až po elipsu a znovu zpět ke kružnici, čímž se mění vzdá-

lenost Země od Slunce a množství dopadající sluneční energie. Proměnlivost

sklonu zemské osy, respektive její odklon od kolmice k rovině oběžné dráhy

Země okolo Slunce (tzv. ekliptika) způsobuje střídání ročních období. K pre-

cesi zemské osy pak dochází vlivem rotačního pohybu Země, jejíž okamžitá

osa otáčení svírá malý úhel s hlavní osou setrvačnosti, přičemž se mění polo-

ha světových pólů a světového rovníku. Tyto skutečnosti společně s dalšími

vlivy jako mořské proudy, nadmořská výška, reliéf povrchu a jeho pokryv

atd. vyvolávají proměny podnebí i počasí, které se projevují změnou ročních

období a teplot, rozložením srážek atd. Také nesmíme zapomenout na tzv.

,,skleníkový efekt", bez jehož existence by byla průměrná roční teplota

Země -18¯ C místo +15¯ C. Jsou to však záležitosti (s výjimkou skleníkové-

ho efektu a pokryvu povrchu), které člověk svou činností nemůže ovlivnit a

které mají rozhodující vliv na klima Země.

Mezi daleko menší, ale nezanedbatelné vlivy klimatu bezesporu patří

vliv člověka. Prostřednictvím jeho činnosti dochází ke změnám složení

atmosféry, rozložení a velikosti lesních komplexů apod. Neměli bychom

zapomenout ani na změny složení druhové diverzity, způsobu využití a hos-

podaření v krajině samé. To se projevuje na schopnosti krajiny vázat vodu 

a následném odtoku vody z daného území.

Vezme-li se v úvahu vývoj území ČR, zjistíme, že původní temperátní

listnaté opadavé lesy s převahou dubu a buku byly postupně nahrazeny

zejména ve 2. polovině 19. století smrkovými a borovými monokulturami.

Tyto lesy produkují kyselý opad, který způsobuje okyselování půdy a tím

dochází i ke změnám půdní struktury. Schopnost lesa vázat vodu je tak

výrazně nižší. Větší množství srážkové vody tak místo infiltrace povrchově

odtéká. V této době výměra lesů dosahuje historicky nejnižší rozlohy. I přes

tento nepříznivý stav jsou odtokové poměry v krajině poměrně vyrovnané

díky drobné a pestré skladbě krajinné struktury. Velké množství luk, pastvin,

remízků, mezí, drobných mokřadů a malých vodních nádrží je schopno vodu

v krajině zadržet a zpomalit tak její odtok. Silné vlastnické vztahy k půdě

rovněž přispívají k udržování a funkci krajiny.

Výrazná změna odtokových poměrů nastala v 50. letech 20. století. Její

příčinou byly převratné politické a ekonomické změny. Ty se projevily přechodem

malovýroby na socialistické velkovýrobní technologie a změnou vlastnických

poměrů. Dochází ke scelování pozemků, odvodňování luk a pastvin, napři-

mování vodních toků. Likvidují se tak stabilizační prvky v krajině.

Za éry socialistického hospodaření se o více než 1/3 zkrátily vodní toky,

některé byly zatrubněny, necitlivě se odvodnila značná výměra luk, pastvin

a mokřadů. Vytvořily se velké bloky orné půdy i ve vyšších oblastech, kde

je nutné srážkovou vodu zadržet. V zemědělské výrobě se začaly používat

vysoké dávky průmyslových hnojiv a těžká mechanizace, která způsobila

utužení podorničních vrstev půdy. Utužená vrstva ležící cca 50 cm pod povrchem

zabraňuje infiltraci vody do větších hloubek půdního profilu. Relativně malá

mocnost půdy nad touto vrstvou se vodou rychle nasytí. Zvětšilo se tak

množství odtékané vody i její rychlost. Tomuto nepříznivému stavu napomáhá

i vzrůstající množství ostatních ploch (komunikace, manipulační plochy,

zastavěné plochy, odvaly, lomy atd.), ze kterých voda rovnou povrchově

odtéká. Ve snaze vykompenzovat nepříznivý stav vznikají velké přehradní

nádrže, které jsou bohužel zaměřeny na energetické a vodohospodářské

využití. Vlastní ochrana před povodněmi formou transformace povodňové
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Pod Tachovem meandruje loukami a pod

Stříbrem vtéká do nádrže Hracholusky.

Dále meandrovitě protéká širokou údolní

nivou, která je intenzivně zemědělsky

využívána. Od Kalikovského mlýna je

řeka regulována a postupně uzavírána

kamenným nábřežím. Ve výšce 298 m n. m.

se stéká s Radbuzou a tvoří Berounku jako

její zdrojnice. Celková plocha povodí je

1 824 km2. Radbuza pramení v Českém

lese nedaleko hranic u Závisti v nadmoř-

ské výšce 720 m n. m. V pramenné části až

k Bělé nad Radbuzou teče lesnatým údo-

lím, které se pod Bělou otevírá. Začíná

ubývat lesů a řeka místy meandruje mezi

loukami a ornou půdou. V Plzni-Liticích

vtéká do nádrže České údolí. Centrem

města teče uzavřena kamenným nábřežím

a ve Štruncových sadech se stéká se Mží 

v Berounku. Plocha povodí Radbuzy činí

2 187 km2. Úhlava patří k šumavským

řekám. Pramení na svazích Pancíře ve

výšce 1 110 m n. m. a má bystřinný cha-

rakter. Horní tok protéká v úzkém lesna-

tém údolí s velkým spádem. Pod vodáren-

skou přehradní nádrží Nýrsko se údolí

rychle rozšiřuje a řeka je lemována louka-

mi a poli. Střední a dolní část toku si však

stále zachovává svůj přirozený charakter 

s četnými meandry. Úhlava odvodňuje

území o velikosti 915 km2 a ve 303 m n. m.

se stéká s Radbuzou. Úslava pramení u Čí-

haně v Blatenské pahorkatině v 695 m n. m.

a odvodňuje 757 km2. Řeka protéká měl-

kým údolím s velkým podílem luk a polí.

Lesy se objevují zřídka. To vysvětluje

skutečnost, že Úslava je řekou s velmi

rychle se měnícím průtokem. Meandrující

tokje v Plzni-Lobzích regulován a ve

výšce 296 m n. m. se jako poslední plzeňská

řeka vlévá do Berounky.

V Plzni však mimo Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy protékají i potoky

jako Vejprnický, Luční, Božkovský, Bolevecký, Hrádecký a další drobné

vodoteče, z nichž některé dokonce nejsou zaneseny ani na mapě. Tento stav

vede k ignorování a podceňování těchto vodotečí.

HISTORIE OCHRANY PŘED POVODNĚMI 
V PLZNI

Poloha města měla strategický význam, nebo	 řeky Radbuza a Mže tvo-

řily vodní opevnění, které bylo ještě důmyslně zdokonaleno v období stře-

dověku stokami. Na východní straně tehdejšího města byla z Radbuzy vyve-

dena Mlýnská strouha, která odbočovala na místě dnešního muzea a tekla 

v prostoru Šafaříkových sadů, Křižíkových sadů a Sadů 5. května. Za

domem dětí a mládeže se pak vlévala do Mže. Na straně severní v místě

lochotínské lávky odbočovala Soukenická strouha (Mlýnský potok). Ten se

vléval do Mlýnské strouhy pod domem dětí a mládeže. Bylo zde i několik

rybníčků v místech dnešní Husovy ulice naproti divadlu, pod budovou práv-

nické fakulty ZČU, velké synagogy a bývalých pětatřicátých kasáren. Z těch-

to rybníčků se vedla voda mezi dvojitými kamennými hradbami do strouh.

20

Povodně

29                  Úslava pod Koterovem před rokem 1944

30                             Mlýnská strouha u Pražského mostu kolem roku 1920

Velikosti povodí plzeňských řek v km2
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Řeky a strouhy vytvářely na Pražském předměstí řadu malých ostrůvků zva-

ných Vostrovec, Špitálské předměstí, Rychtářka a Obcizna, které byly obyd-

leny především chudinou. Plzeň tak byla obklopena vodními toky, které jí

chránily, ale téměř každé jaro i ničily.

Po povodni 1890 byl obecním zastupitelstvem dne 29. 5. 1896 schválen

projekt Prof. Karla Vosyky na regulace řek Radbuzy, Mže a asanace části

předměstí Pražského i Saského. V roce 1898 se již započalo s regulací

I. části Radbuzy v úseku od měš	anského pivovaru k Pecháčkovým sadům

(dnes část Štruncových sadů). II. část byla zahájena v roce 1899 a předsta-

vovala regulaci Mže v úseku od měš	anského pivovaru k ulici Na Poříčí.

Další práce na regulaci Radbuzy a Mže byly po dobu I. světové války zasta-

veny. Opětovně zahájeny byly až v roce 1919 na Radbuze v úseku mezi

Pražským mostem a mosty

železničními. V témže roce

bylo rozhodnuto i o osudu

Mlýnské strouhy, která

byla v letech 1921 -1922

zasypána a sadově upra-

vena. Roku 1923 vzniká

dnešní Anglické a Deni-

sovo nábřeží. Ještě téhož

roku se započalo i s regu-

lací Mže v úseku od ulice

Na Poříčí pod Saským

mostem až k zastavěné

části města. V roce 1926

byla tato úprava dokončena a je připravována další část regulace Mže 

v úseku od zastavěné části ke Kalikovskému mlýnu, s jejímž zahájením se

započalo v roce 1927. Dne 15. 9. 1930 proběhla kolaudace všech regulovaných

úseků Radbuzy a Mže.

Rychle se rozvíjející

Plzeň vyvolává potřebu

regulovat další toky jako

Úslavu, Úhlavu, Vejpr-

nický potok a další. Již

4. 12. 1933 bylo vydáno

kolaudační rozhodnutí na

regulaci Úslavy v úseku

od soutoku s Berounkou

po Lobezskou střelnici.

K dalším regulacím toků

na území města pak vi-

nou nedostatku peněz 

a II. světové války nedošlo.

Regulace plzeňských řek provedená na přelomu 19. a 20. století spole-

hlivě chránila a chrání město před malými povodněmi. Ochrana před povodní

stoletou však zůstává 

otázkou. Podobně je na

tom i další vývoj města

v okolí řek a jeho proti-

povodňová ochrana po

povodni v srpnu 2002.

Prozatím se opravují

vzniklé škody na kory-

tech řek.
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31     Radbuza před regulací kolem roku 1919

32         Radbuza po regulaci kolem roku 1923

33        Mže ze Saského mostu kolem roku 1923
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intenzivní srážky, které zapříčinily rychlý vzestup hladin na horních a střed-

ních tocích. V úterý 13. srpna začala srážková činnost nad naším územím

zvolna od jihozápadu slábnout a během 14. srpna ustala.

První vlna srážek ve dnech 6.-7. srpna zasáhla hlavně jižní Čechy, méně

již západní Čechy a jižní Moravu. Nejvyšší srážkové úhrny za tyto dva dny

byly naměřeny v jižní části Šumavy a Novohradských hor 130-200 mm,

avšak ve stanici Staré Hutě 254 mm, ve stanici Pohorská Ves 277 mm.

Druhá vlna srážek byla v této části území 11.-12. srpna, přičemž 12. srpna

již byly zasaženy celé Čechy a 13. srpna významně východní Čechy včetně

Orlických hor a část severní Moravy. Nejvyšší srážkové úhrny za tyto 3 dny

byly v Krušných horách, místy 200-300 mm, nejvíce bylo naměřeno na Cínovci:

400 mm. V jižních Čechách spadlo převážně 130-190 mm, místy přes 200 mm

(Prachatice, Slavkov), ale také srážky na jiných místech Čech významně přesa-

hovaly 100 mm (Jizerské hory, Orlické hory, Českomoravská vrchovina).

PRŮBĚH POVODNĚ V PLZNI

Průběh povodně v Plzni a jejím nejbližším okolí je patrný z uvedených

grafů. Vynesené údaje o průtocích jsou vzaty z předběžných údajů poskyt-

nutých Českým hydrometeorologickým ústavem a Povodím Vltavy. Přes-

nost (či spíše nepřesnost) těchto údajů je poznamenána zejména tím, že 

v mnoha případech voda vystoupala nad hranici měřitelnosti. Pro grafy byly

vybrány naměřené údaje z hlásných profilů Koterov (na Úslavě), Štěnovice

(na Úhlavě), Lhota u Dobřan (na Radbuze) a odtok z vodního díla Hracho-

lusky (na Mži), které jsou nejblíže k Plzni a nejlépe vystihují to, co se v Plzni

odehrálo. Na Berounce je měřen průtok v hlásném profilu Bílá Hora. 

Z grafů je patrné, že první vlna srážek ve dnech 6.-7. srpna se výrazně

projevila zejména navýšením průtoku 8. srpna na Úslavě (na Úslavě 

v Koterově byl kolem poledne dosažen průtok cca 115 m3/s, což vysoko pře-

kračuje limit pro vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity), o něco méně na

Úhlavě (zde v hlásném profilu Štěnovice v ranních hodinách 9. srpna byl

dosažen průtok 74 m3/s, což odpovídá 2. stupni povodňové aktivity). Ostatní

řeky vykázaly malou nebo žádnou odezvu. Úslava, jak rychle nastoupala,

tak rychle klesla na normální stav. Ostatní řeky zůstaly srážkami ovlivněné

mírně. Co se však změnilo výrazně, bylo nasycení půdy vodou. A tak násle-

dující srážková činnost znamenala okamžité zvýšení hladin řek. Před Plzní

okamžitě (13. 8. 2002) zareagovala Úslava (v ranních hodinách v Koterově

zaznamenán průtok 260 m3/s), s malým zpožděním Úhlava (ve Štěnovicích

ráno průtok cca 162 m3/s, což odpovídá 3. stupni povodňové aktivity) a asi

s půldenním zpožděním Radbuza (ve Lhotě u Dobřan v odpoledních hodi-

nách průtok cca 91m3/s - zde byl rovněž dosažen 3. stupeň povodňové akti-

vity). Díky mimořádné manipulaci na vodním díle Hracholusky se podařilo

oddálit navýšení odtoku z vodní nádrže až do nočních hodin ze 13. na 14.

srpna. Tím povodňová kulminace zbývajících tří řek stačila opustit město a

odtéci Berounkou, kde např. v Berouně kulminovala 13. 8. 2002 v nočních

hodinách. Pak teprve přitekla do Plzně "velká voda" z Hracholusek. Díky

tomu, že už koryto Radbuzy bylo v té době po kulminaci, měla Mže již čás-

tečně kudy odtékat. Jinak by byla Roudná zaplavena zřejmě ještě více. Na

grafu průtoků v měrném profilu Bílá Hora se vliv Mže projevuje druhým

kulminačním vrcholem v dopoledních hodinách 14. 8. 2002. 

Pro úplnost podotýkám, že mezi kulminací v hlásných (měrných) profilech a

kulminací v centru Plzně je úměrně se vzdáleností hlásného profilu od Plzně jistý

časový rozdíl. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že např. kulminace v centru města

byla ovlivněna vodami z Radbuzy (po mírném zdržení ve vodním díle České

údolí) i Úhlavy. Tím rovněž dochází k určitému časovému posunu vůči znázor-

něným hodnotám. Např. podle údajů dispečinku Povodí Vltavy na Radbuze 

u železničního mostu v Plzni voda kulminovala 13. 8. kolem 16. hodiny. 

7. 2. PŘÍČINY A PRŮBĚH 
POVODNĚ V SRPNU 2002

Hana TAJČOVÁ
Prolog:

Na území západních a jižních Čech v první

polovině srpna spadlo ve velmi krátkém

čase okolo tří miliard m3 vody. Pro porovnání

se jedná přibližně o trojnásobek vody obsaže-

né ve všech přehradách na Vltavské kaskádě.

METEOROLOGICKÉ PŘÍČINY

POVODNĚ

Dne 5. srpna 2002 se nad západním Stře-

domořím vytvořila tlaková níže, která se svým

frontálním systémem postupovala k severo-

východu a do 6. srpna postoupila nad východní

Alpy. Toho dne již začala ovlivňovat vydat-

ným trvalým deštěm a místy přívalovými

srážkami jižní Čechy. Ve středu 7. srpna začala

tato tlaková níže postupovat k jihovýchodu

a vydatné srážky na našem území skončily ve

čtvrtek 8. srpna v ranních hodinách.

Další tlaková níže postupovala 9. srpna

2002 přes Britské ostrovy k jihovýchodu. 

V sobotu 10. srpna večer regenerovala nad

Itálií a začala postupovat se svým frontálním

systémem k severu. Během 11. srpna postou-

pila nad území České republiky a v průběhu

12. srpna zvolna postupovala nad Polsko.

Vydatné trvalé srážky zasáhly postupně od jihu

celé naše území. Největší intenzity srážek

byly zaznamenány zejména v oblasti Šumavy,

Krušných hor, Brd, Českomoravské vrchoviny

a postupně i v Krkonoších, Orlických horách,

Jeseníkách a později i v Beskydech. Během

pondělí 12. 8. 2002 se v oblasti povodí

Vltavy (včetně Berounky), Sázavy, Labe 

a Dyje vyskytly v bouřkách i krátkodobější
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situace na začátku 2. povodňové vlny
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Zajímavé je i grafické znázornění podílu jednotlivých plzeňských řek na

objemu vody odtékající Berounkou z Plzně.

Stanice Koterov byla povodní zničena, limnigrafy ve Štěnovicích a Lhotě 

u Dobřan byly zatopené. Vzhledem k tomu, že řada měřících zařízení byla

povodní poškozena, byly vodní stavy určeny nivelací. Průtoky ve všech sta-

nicích jsou odhadnuty z extrapolovaných křivek, které se budou upravovat

na základě geodetického zaměření, hydraulického vyhodnocení a celkové

bilance povodí. Proto považujte grafické znázornění průběhu povodně pouze

za informativní.

Graf znázorňuje průtokovou křivku řeky Berounky v období povodní v srpnu

2002. Jednotlivé barevné plochy znázorňují, jak se podílí (v poměru svých

průtoků) jednotlivé řeky přitékající do Plzně na průtoku Berounky v tom kte-

rém časovém okamžiku. Např. 10. 8. je z grafu zřejmé, že se na průtoku

Berounky podílí největší měrou Úhlava, menší mírou Úslava a ještě méně -

přibližně stejným dílem Mže a Radbuza. Naopak při kulminaci Berounky se

nejvyšší mírou na průtoku v Berounce podílí Úslava, následuje Úhlava,

mnohem méně pak Radbuza a nejméně Mže.

Upozorňujeme však čtenáře, že se jedná o velmi hrubý nástin toho, jak

situace při povodni na Berounce vypadala, nebo	 graf nebere v úvahu doto-

kové doby jednotlivých řek od hlásných profilů na jednotlivých řekách 

k hlásnému profilu na Berounce (jedná se o rozmezí odhadem několika

málo hodin). Rovněž údaje o průtocích, vzhledem k mimořádnému rozsahu

povodně, jsou t. č. pouze odhadem a budou

v nejbližších měsících Českým hydrome-

teorologickým ústavem postupně upřes-

ňovány.

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ POVODNĚ

V PLZNI V SRPNU 2002

Průběh srpnových povodní 2002 se

bude postupně upřesňovat, zejména na

základě geodetického zaměření, hydrau-

lického vyhodnocení a celkové bilance

povodí. V současné době lze určit "leti-

tost" vody pouze přibližně.

Pro Radbuzu se odhaduje, že voda

byla pro měrné, resp. hlásné profily před

Plzní (Staňkov a Lhotu u Dobřan) 5-letá.

Pod vodní nádrží České údolí maximální

naměřený průtok vody odpovídá zhruba

50-leté vodě.

Na Úhlavě se odhaduje v Klatovech

stoletá, ve Štěnovicích 50-letá voda.

Na Mži bylo z vodní nádrže Hracholusky

vypouštěno maximálně cca 130 m3/s, což

je těsně nad hranicí 5-leté vody.

Úslava zřejmě překročila hranici sto-

leté vody a Berounka v Plzni vypadá na

víc jak 50-letou vodu.

Jaká voda byla tedy v Plzni? Obecně

řečeno na každé řece jiná. Největší evi-

dentně na Úslavě. Dost přesně bude možné

s postupem času vyhodnotit N-letost vody

v měrných profilech. Ve městě jako je

Plzeň, kde se vzájemně ovlivňovaly všech-

ny řeky navzájem, to bude dost složité.

Příkladem je řeka Mže. Zatímco z Hra-

cholusek odtékala voda přibližně 5-letá, 

v Plzni se však jako pětiletá nechovala. 

A ani chovat nemohla. Tím, že koryto

Radbuzy bylo plné, došlo jednak k zalé-

vání koryta Mže zpětně z Radbuzy a navíc

voda přitékající ze Mže neměla kam a kudy

odtéci, a tak stoupala. Proto můžeme jen

odhadovat, že se určitě nejednalo o vodu

stoletou- a nejspíše ani vodu padesátile-

tou... Blíž to (zatím?) neurčíme. Vyhod-

nocení těchto záplav bude pro hydrometeo-

rology zcela jistě tvrdým oříškem.

Co zatím víme jistě: Na vodočtu na

Radbuze u železničního mostu se hladina

řeky vyšplhala při kulminaci dne 13. 8.

2002 kolem 16. hodiny na 405 cm, zatímco
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KULMINACE V ŘEKÁCH

První povodňová vlna:

Úhlava - Štěnovice - 9. 8. 2002 v ranních hodinách - průtok cca 74,5 m3/s 

Úslava - Koterov - 8. 8. 2002 kolem poledne- průtok cca 115 m3/s

Druhá povodňová vlna:

Mže - Hracholusky - v noci ze 13. na 14. srpna - odtok z VD cca 130 m3/s

(průměrný roční průtok činí 8,28 m3)

Radbuza - Lhota - 13. 8. 2002 cca ve 12 hodin - průtok 93,4 m3/s (průměrný

roční průtok činí 5,32 m3)

České údolí - 14. 8. 2002 cca v 6 hodin - odtok z VD cca 152 m3/s (průměrný

roční průtok činí 5,49 m3)

Úhlava - Štěnovice  - 13. 8. 2002 těsně před polednem - průtok cca 211 m3/s

(průměrný roční průtok činí 5,82 m3)

Úslava - Koterov - 13. 8. 2002 v 9 hodin naměřen průtok 260 m3/s, pak lim-

nigraf stržen (průměrný roční průtok činí 3,53 m3)

Berounka - Bílá Hora - 13. 8. 2002 v 15 hodin naměřen průtok 689 m3/s, pak

měřidlo zmizelo pod hladinou řeky (průměrný roční průtok činí 19,97 m3)

VYHODNOCENÍ KULMINAČNÍCH PRŮTOKŮ

Definitivní údaje se objeví až v závěrečné zprávě projektu „Vyhodnocení katastro-

fální povodně v srpnu 2002“. V průběhu roku se údaje budou ještě ověřovat.

Plzeň-Bílá Hora

se v tomto místě v letních měsících hladi-

na řeky pohybuje ve výšce mezi 20 až 30

cm. Je to málo nebo hodně?
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35      Most přes Radbuzu, Americká tř.

36                             Anglické nábřeží

37                             Anglické nábřeží

38                                        Koterov

39                                    Centrum města, v pozadí soutok Mže s Radbuzou 

MĚRNÝ PROFIL

Hracholusky 14.8.

13.8.

13.8.

13.8.

13.8.

13.8.

13.8.

13.8.

Tok Datum

kulminace

Hodina

kulminace

Stav hladiny

(cm)

Průtok

(m3/s)

N-letost

Staňkov

Lhota

0:00

8:00

12:00

15:00

6:00

12:00

7:00

17:00

370

360

432

362

513

371

799

580

124

213

360

159

398

459

858

339

5

100

500

200-500

1000

> 1000

100-200

200-500České údolí

Klatovy

Štěnovice

Koterov

Mže

Radbuza

Radbuza

Radbuza

Úhlava

Úhlava

Úslava

Berounka

Povodně

PŘED UZÁVĚRKOU PUBLIKACE UPŘESNIL ČHMÚ ÚDAJE Z POVODNĚ ZE SRPNA 2002:



STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY - SPA

Stupni povodňové aktivity (dále jen SPA) se rozumí míra povodňového

nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy

nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích.

Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové

aktivity jsou obsaženy v povodňových plánech. Hlásné profily jsou místa,

kde se v pravidelných intervalech odečítá průtok vody nebo výška hladiny,

a to bu� Českým hydrometeorologickým ústavem nebo správcem toku.

1. SPA neboli stavu bdělosti nastává při nebezpečí přirozené povodně 

a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

2. SPA neboli stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, že nebezpečí při-

rozené povodně přerůstá v povodeň. (V ten okamžik začínají pracovat

povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi.)

3. SPA neboli stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod vět-

šího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. (Nastupují

nouzová opatření, provádějí se zabezpečovací práce, záchranné práce, pří-

padně evakuace.)

PŘEHLED STANOVENÝCH LIMITNÍCH HLADIN (cm) A PRŮTOKŮ

V UVEDENÝCH PROFILECH (m3/s) 

POSOUZENÍ EXTREMITY POVODNĚ

Definice pojmu N-leté vody dle ČSN

736511: N-leté hodnoty vyjadřují průměr-

nou dobu opakování hydrologického jevu.

V případě povodní se používají větši-

nou pro hodnocení extrémnosti kulminač-

ního průtoku. Vyjadřují největší hodnoty

dosažené nebo překročené průměrně 1x

za N let a zjiš	ují se z funkce překročení

maximálních ročních hodnot v dlouhodo-

bě časové řadě pozorování. Reciproční

hodnotou průměrné doby opakování je

periodicita.

Příklad: Q100 neboli 100-letý průtok je 

v daném místě dosažen 1x za 100 let nebo

25

PROFIL
1. SPA 2. SPA 3. SPA

Úslava - Koterov 120 29,5 150 40,9 200 60,6

cm m3/s cm m3/s cm m3/s

200 44,1 250 60,4 300 77,6

200 31,8 260 46,2 310 59,0

160 37,2 220 62,9 320 108,0

250 67,2 350 144,0 450 250

Mže - Hracholusky

Radbuza - Lhota

120 18,6 180 38,7 250 63,7VD Č. údolí

Úhlava - Štěnovice

Berounka - B. Hora

40                                Pohled do údolní nivy řeky Mže, Lochotínské louky

41                              Kostel U sv. Jiří

42                     Pohled z Pražské ulice

43                            Denisovo nábřeží

Povodně
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10x za 1000 let, resp. každý rok máme

1% pravděpodobnosti, že přijde stoletá

voda.  

K tomu je ještě pro úplnost třeba

dodat, že neplatí lineární úměra mezi jed-

notlivými hodnotami N-letých vod. Čili

hodnota 100-letého průtoku není dvojná-

sobkem 50-letého průtoku apod.

V současné době nejsou ještě k dispo-

zici všechny údaje pro řádné analyzování

proběhlých meteorologických a hydro-

logických jevů. Faktem je, že hladiny vody

v tocích zasažených srpnovou povodní

přesáhly povodňové značky nejvyšších

zaznamenaných historických povodní.

To zároveň znamená, že jsme mimo

prověřený a věrohodný rozsah pracov-

ních pomůcek, které se používají pro

zpracování a vyhodnocování hydrologic-

kých měření. Navíc v řadě případů měře-

né hodnoty chybí, protože stanice byly za

povodně zničeny.

Z uvedených důvodů je třeba chápat

všechny uváděné hodnoty průtoků a na

ně navazující odhady N-letosti výskytu

jako předběžné.

POVODŇOVÉ DĚJINY PLZNĚ A ČESKÉ KOTLINY

První historicky zaznamenanou povodní v Čechách, popsanou součas-

níkem, byla velká voda v Praze v roce 1118. Zprávu o ní zachoval kronikář

Kosmas: „V měsíci září byla taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy

světa na zemi. Nebo� naše Vltava, náhle prudce vyrazivší ze svého řečiště,

ach, kolik vsí, kolik v tomto podhradí domů, chalup a kostelů svým přívalem

pobrala! Nebo� kdežto jindy, ač se to málo stává, povrch vody sotva dosa-

hoval podlahy mostu, za této povodně vystoupila voda přes deset loket nad

most“. Tato povodeň patřila mezi deset doložených největších povodní 

v České kotlině v uplynulém tisíciletí. Největší povodní pak byla zřejmě

povodeň v roce 1432.

Ve dvacátém století měla Česká kotlina na povodně relativně štěstí.

Mnozí z neznalosti věci věřili, že je tomu tak i díky Vltavské kaskádě 

a jiným přehradním nádržím v té době postaveným. Tato vodní díla však

nejsou všemocná a na průběhy povodní mají jen velmi omezený vliv. Velké

vodě přicházející ze Sázavy, ale především z Berounky nemůže zabránit

vůbec nic.

Berounku a téměř celé její povodí postihla před srpnem 2002 největší

dokumentovaná povodeň na začátku září roku 1890. Berounka v Plzni dosáhla

stavu, který v podstatě odpovídal stoleté vodě (780 m3/s). Jako stoletá byla tato

povodeň vyhodnocena i pro Prahu. 

Další "stoletá voda" na sebe nechala čekat až do první poloviny

srpna 2002.
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Zpracoval Bc. Miroslav Klán (OŽP MMP) 

z podkladů GIS MP

1845

1890

srpen 2002

Povodně

POROVNÁNÍ ROZSAHU POVODNÍ V ROCE 2002 S ROKEM 1845  (NAMŽI) 

A  S ROKEM 1890 



POVODEŇ
je podle vodního zákona přechodné výrazné
zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných
povrchových vod, při kterém již voda
zaplavuje území mimo koryto říčního toku
a může způsobit škody.
Povodní je i stav, kdy voda může způsobit
škody tím, že z určitého nemůže voda
dočasně přirozeným způsobem odtékat
nebo její odtok je nedostatečný, případně
dochází k zaplavení území při soustředěném
odtoku srážkových vod.

Použitá literatura:
- Vodní zákon, neboli zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů. 

- RACEK č. 3/2002, zpravodaj Povodí Vltavy, státní podnik.

- Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při

povodní v srpnu 2002, ČHMÚ, 2.verze.

- Historie povodní v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, 2001.

- Přednáška Ing. Zdeňka Bartáka, ČHMÚ Plzeň, Hrozí katastrofální

povodně na Berounce? 
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POVODŇOVÉ DĚJINY PLZNĚ A ČESKÉ KOTLINY V DATECH

1118 Praha, září. Nejstarší pražská povodeň doložená současníkem.

1432 Praha, červenec. Pravděpodobně největší pražská povodeň v uplynulém

tisíciletí.

1784 Praha, únor. Pravděpodobně druhá největší známá povodeň.

1824 Čechy. Povodeň na Labi a Vltavě

1845

1872

1876

Praha. Katastrofální zimní povodeň, třetí největší v dějinách Prahy. 

Povodeň rovněž zasáhla Plzeň.

Čechy, květen. Katastrofální povodeň na Berounce a Ohři. 

Velká povodeň i v Plzni.

Čechy. Ledová povodeň na Labi.

1890 Čechy, září. Velká povodeň na Labi a Vltavě. Stoletá povodeň v Plzni.

Šlo o typickou letní situaci s regionálním čtyřdenním deštěm, který

zasáhl prakticky celé povodí Vltavy. I když denní srážkové úhrny

nebyly nijak výjimečné (20-30 mm), další faktory, jako je vysoká

předcházející nasycenost a také střet povodňových vln z jednotlivých

toků, znamenaly, že Berounka v Plzni dosáhla stavu, který v podstatě

odpovídal stoleté vodě (780 m3/s). 

1940 Čechy, 15. březen. Největší zimní povodeň na Vltavě ve 20. století.

Povodeň rovněž zasáhla Plzeň.

1954 Čechy. Velká letní povodeň, jejíž účinek byl výrazně snížen zadržením

části povodně v nádrži rozestavěného vodního díla Slapy. 

1975 Plzeňsko, 30. duben. Lokální pohroma. Intenzivní bouřkový liják

v trvání cca 4 hodin zasáhl území o ploše cca 120 km2 ležící na obou 

stranách rozvodnice mezi Úhlavou a Úslavou v těsné blízkosti Plzně.

V centru srážkové činnosti spadlo 120 mm vody, která odtekla drobnými

vodotečemi a potoky do zmíněných recipientů. Dodatečně odvozené

průtoky byly odhadnuty u jednotlivých potoků s opakováním jednou

za několik set let. Spojená vlna postupovala v celé trase Berounky

vč. jejího dolního toku, zaznamenána byla i na Vltavě v Praze (zde 

již jen jako malá povodňová "vlnka"). 

Následky povodně byly zcela mimořádné - škody dosáhly 100 milionů

korun, jedna osoba zahynula. 

1981 Čechy, červenec. Velká letní povodeň na Berounce a Litavce. 

Příčinou byl nepřetržitý déš	 v trvání více než 60 hodin, který zasáhl 

celé území bývalého Západočeského kraje, hlavně pak pás území 

táhnoucí se ze Šumavy k severovýchodu přes Brdy až ku Praze. 

Čtyřdenní úhrn dosáhl na Šumavě a návětří Brd téměř 190 mm.

Největší kulminační průtoky byly zjištěny na významných pravostranných

přítocích Berounky (Úslava, Klabava, Litavka), kde byly vyhodnoceny

jako 100-200 leté. Vlnu ze Šumavy výrazně zmírnila vodní nádrž

Nýrsko. Přesto byla na dolním toku Úhlavy dosažena úroveň 50 leté vody.

Vyčíslené škody přesáhly 120 milionů korun, k obětem na životech

naštěstí nedošlo.

44           Okolí Kauflandu v době záplav 

45                              ... po povodni

46, 47                                                                                                                  Roudná v době záplav a po povodni

Povodně
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7. 3. KVALITA VODY PŘI 
POVODNÍCH

Jindřich DURAS
Každé významnější srážky mají za

následek výrazné zhoršení jakosti povrcho-

vých vod. Srážky "omyjí" povrchy silnic,

měst, ale také lesů, luk a polí, odkud voda,

která se nestačí vsáknout, odnáší nejprve

ty nejjemnější a později i hrubší částice -

dochází k tzv. erozi. Zároveň odtékající

voda plní kanalizační sběrače měst a obcí

a částečně přechází systémem deš	ových

odlehčovačů do řek, kam s sebou vnáší

i naředěné běžné odpadní vody z kanalizace.

Zvýšeným průtokem vody v korytě řeky

se také rychle zvíří jemné usazeniny na dně

a jsou unášeny dále. Je tedy vidět, že o zdroje

znečištění vody za deště není nouze. K tomu

přistupuje fakt, že naprostá většina škodlivin

se vždy váže právě na nejjemnější částice,

které jsou unášeny do toků a nebo jsou jako

první vířeny na jejich dně. Z toho plyne,

že nejhorší jakost vody můžeme očekávat

hned v době, kdy se průtoky vody v tocích

teprve zvyšují. Po několika dnech trvání

povodní už voda unáší jen anorganické

erozní částice, které žádné další znečištění

nenesou. Pro říční ekosystém znamená

každý zvýšený průtok očistu, protože případné

škodlivé látky, ale i živiny, nahromaděné 

v sedimentech,  jsou odneseny.

V povodí řek a potoků, které

protékají Plzní, naštěstí nejsou umís-

těny velké a ekologicky rizikové

průmyslové objekty, které by po zapla-

vení ohrožovaly okolí nebezpečnými

látkami. Úroveň nakládání napří-

klad s ropnými látkami, nebo s umě-

lými hnojivy v zemědělství, se za

posledních zhruba deset let také

výrazně zlepšila. Proto jsme v na-

šem kraji nemuseli řešit složité hava-

rijní situace, ale pouze jsme sledo-

vali, jak se během povodně vyvíjí

jakost vody a den za dnem jsme se

ujiš	ovali, že z tohoto hlediska

vše probíhá normálně: kvalita

vody nebyla horší, než během běžných

období zvýšených průtoků, například po let-

ních bouřkách. Během celého období tzv.

povodňového monitoringu nebyly v řekách

protékajících Plzní zaznamenány žádné

nebezpečně zvýšené koncentrace rizikových chemických látek jako jsou těžké

kovy, ropné látky (NEL), látky pesticidní povahy, polyaromatické uhlovodíky

(PAU), polychlorované bifenyly (PCB) či těkavé organické látky (TOL).

Z hlediska Plzeňanů je v oblasti jakosti vody patrně nejzajímavější, jak

vypadala situace na vodárně (Úhlava) a jak si vedla čistírna odpadních vod

(ČOV) a následně Berounka.

Situaci na Úhlavě ilustrují grafy 1 a 2, které byly na základě analýz

Vodárny Plzeň, a. s. vytvořeny pro dva ukazatele jakosti vody, které nejlépe

dokumentují změny jakosti vody v průběhu povodně 2002. Hodnoty zjištěné

během povodně jsou porovnány s hodnotami zjištěnými během dvouletého

období 2000/2001, kdy ovšem nebyla analýzami nikdy zachycena nástupová

část povodňové vlny s nejhorší jakostí vody. Minimum, maximum a průměr

2000/2001 je doplněn o nejvyšší přípustnou hodnotu pro vodárenský tok sta-

novenou nařízením vlády ČR č. 82/1999 Sb. 

Ukazatel CHSKMn, tzv. oxidovatelnost, je jedním z ukazatelů udávajících

množství organických látek ve vodě. Z grafu 1 je dobře vidět zhoršení oxidova-

telnosti při zvýšení průtoků. Termotolerantní koliformní bakterie představují

skupinu bakterií indikujících ve vodě fekální znečištění pocházející od teplo-

krevných živočichů, tedy nejen od člověka, ale také například od hospodářských

28

48                                             Soutok Radbuzy a Úslavy, vodárna Plzeň

Graf 1 a 2: Průběh jakosti vody v Úhlavě během povodně 2002. V grafech jsou zná-
zorněny minimální, maximální a průměrné hodnoty ukazatelů zjištěných za dvoule-
tí 2000/2001 a také limit pro vodárenské toky dle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. Počty
bakterií jsou vyjádřeny jako kolonie tvořící jednotky, KTJ, v 1 ml vody.

Povodně
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zvířat. V grafu 2 je dobře vidět velmi citlivá reakce na zvyšování průtoku, ale

také výrazné zhoršování jakosti vody v období mezi 15. a 21. 8. Tehdy se pokle-

sem průtoku snížil stupeň naředění znečištění, ale zdroje bakteriální kontami-

nace působily stále. Především se patrně jednalo o zhoršenou funkci čistíren

odpadních vod (ČOV) v povodí Úhlavy. Účinnost ČOV je bakteriologickými

ukazateli indikována mnohem citlivěji, než ukazateli ostatními.

Provoz plzeňské vodárny naštěstí nebyl povodněmi významněji ovlivněn,

a tak si poměrně moderní technologie s úpravou vody zhoršené jakosti dobře

poradila a Plzeň byla zásobována pitnou vodou bez přerušení.

Funkce ČOV Plzeň byla povodní zcela paralyzována. Už 8. 8. byla vyřazena

z provozu stará ČOV na pravém břehu Berounky. Nově vybudovaná ČOV

na levém břehu vydržela do 13. 8. ráno. Po značném snížení účinnosti čištění

odpadních vod z počátku povodňového období (v činnosti byla odlehčení, kte-

rými nečištěné vody přepadaly do řeky) nastala doba, kdy plzeňské odpadní

vody nebyly čištěny vůbec. Vyřazení ČOV z provozu za normálních průtoků

by znamenalo rozsáhlé mnohatunové úhyny ryb v Berounce až do Liblína.

Při povodni byly ale odpadní vody naředěny zhruba 200x-1000x a rychle

odnášeny do Vltavy, takže se jejich negativní vliv pod Plzní bez-

prostředně neprojevil. Jistě ale přispěly tyto vody k bakteriologické

kontaminaci zaplavené krajiny a objektů na Berounce.

K dispozici jsou údaje o jakosti vody od 20. 8., a to z odběrového

profilu Bukovec. Grafy vytvořené ze dvou nejdůležitějších ukaza-

telů jakosti vody názorně dokládají vývoj kvality vody v Berounce

v závislosti na stavu ČOV. Pro porovnání jsou obdobně jako v gra-

fech 1 a 2 uvedeny hodnoty zjištěné v letech 2000/2001 a dále 

i limitní hodnota pro znečištění tzv. ostatních (= nevodárenských)

toků dle nař. vl. č. 82/1999 Sb. Na grafu CHSKCr, tedy chemické

spotřeby kyslíku, jejíž hodnota udává celkové množství organických

látek ve vodě, lze dobře rozeznat jednak zhoršení jakosti vody při

opětovném, by	 méně významném, zvýšení průtoků 22. a 29. 8., 

a jednak zřetelné snížení hodnot (= zlepšení jakosti vody), když se

podařilo uvést do provozu jednotlivé části ČOV. Účinnost zpro-

voznění mechanické části byla výrazně zvýšena dávkováním síranu

hlinitého, látky, která se vysráží spolu s vysokým podílem znečiš	u-

jících látek do podoby odstranitelného kalu. Účinnost čištění odpadních vod

tak dosáhla zhruba 50 %. Dalším zásadním krokem, který se v jakosti vody

Berounky zřetelně projevil, bylo spuštění celé technologické linky čištění

odpadních vod, ke kterému došlo v posledních dnech září. Od té doby se účin-

nost čištění dále postupně zlepšuje, protože biologická část se tzv. zapracovává

- učí se odbourávat znečištění z odpadních vod.

Vývoj situace na Berounce je dobře ilustrován i grafem počtů bakterií indi-

kujících fekální znečištění. Obrovské zhoršení bakteriologické situace bylo

zachyceno 26. 8. Došlo k němu v souvis-

losti s přechodným poklesem účinnosti

ČOV. Do konce září je pak vidět výraz-

né zhoršení bakteriální kontaminace, která

se teprve začátkem října vrátila do obvyk-

lých mezí. Porovnáme-li výsledky z Be-

rounky s Úhlavou (graf 4 a 2), je na první

pohled zřejmá řádově vyšší úroveň bak-

teriologického znečištění v Berounce,

způsobená právě snížením účinnosti ČOV

Plzeň. 

Po průchodu povodně byla vypouštěna

voda z nádrže Hracholusky tak, aby v Be-

rounce stále teklo dostatečné množství vody

k naředění nedostatečně vyčištěných od-

padních vod z ČOV Plzeň. Tento postup se

osvědčil především pro znečištění organic-

ké. Zabránilo se tak tomu, aby se v nadjezí

v Bukovci a dále v Dolanech 

a Nadrybech snižoval obsah kyslí-

ku rozpuštěného ve vodě, a tím

byl ohrožen život ryb. Proti bakte-

riologickému znečištění bylo však

toto opatření v zásadě neúčinné.

Povodeň 2002 v našem kraji

ukázala, že důsledné sledování

znečiš	ovatelů a tlak na snížení,

popřípadě odstranění znečištění

v povodích, a tím nastolování eko-

logicky zdravějších podmínek, se

projeví nejen za běžné situace,

ale také v krizových situacích, kdy

schopnost čelit havarijním udá-

lostem je značně snížená.
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49                         Zatopená čistírna odpadních vod

Graf 3 a 4: Průběh jakosti vody v Berounce po povodni 2002. V grafech jsou zná-
zorněny minimální, maximální a průměrné hodnoty ukazatelů zjištěných za dvoule-
tí 2000/2001 a také limit pro nevodárenské toky dle nařízení vlády č. 82/1999 Sb. 
(v grafu 3 není limit vyznačen, protože jeho hodnota je 50 mg/l, tedy mimo měřítko
osy). Počty bakterií jsou vyjádřeny jako kolonie tvořící jednotky, KTJ, v 1 ml vody.

Povodně
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V řekách protékajících územím města

Plzně je sledována jakost vody pravidelně

a podrobně laboratoří Povodí Vltavy,

s.p. Mže, Úhlava, Úslava a Berounka

jsou 12x ročně sledovány ve dvou odbě-

rových profilech, Radbuza dokonce ve

třech. Vzorky z Vejprnického potoka jsou

odebírány v Plzni pouze na jednom místě,

před ústím do Mže. Vodárny Plzeň, a.s.

analyzují denně vzorky vody z Úhlavy,

odkud odebírají surovou vodu pro úpravu

na vodu pitnou. Jakost vody dvou men-

ších vodotečí, Lučního a Hrádeckého

potoka, nechává sledovat Zemědělská

vodohospodářská správa a vzorky vody 

z Božkovského potoka analyzuje v sou-

vislosti s provozováním odkaliště teplá-

renského popílku Plzeňská teplárenská,

a. s. Řada dalších drobných vodotečí pro-

tékajících územím města Plzně není 

v současnosti sledována vůbec.

Kromě tekoucích vod je sledována

také jakost vod stojatých, a to především 

v lokalitách rekreačně využívaných. La-

boratoř Povodí Vltavy, s. p. sleduje kvalitu

vody v nádrži České údolí na Radbuze 

a na objednávku Správy veřejného statku

města Plzně také ve všech rybnících Bo-

levecké rybniční soustavy. Městská hygi-

enická služba kontroluje vodu v jezírku

Košutka. Drobné, veřejností nevyužívané

nádrže, například v Doubravce či v Újez-

dě, z hlediska jakosti vody sledovány

nejsou.

Souhrnné hodnocení jakosti vody v to-

cích se běžně provádí podle ČSN 75 7221

Klasifikace jakosti povrchových vod, kde

je stanovena pětistupňová škála: I. třída -

neznečištěná voda, II. třída - mírně zne-

čištěná voda, III. třída - znečištěná voda,

IV. třída - silně znečištěná voda a V. třída

- velmi silně znečištěná voda, která se

nehodí k žádnému využití. Při klasifikaci

do tříd se obvykle vychází z dvouletého

období sledování jakosti vody. Postupuje

se tak, že se hodnotí jednotlivě postupně

všechny zjištěné ukazatele jakosti vody

(např. dusičnany, sírany...) a výsledná třída

se určí podle nejnepříznivějšího z nich.

Citovaná ČSN nahradila v roce 1998 nor-

mu starší a představuje výrazný posun 

v hodnocení jakosti vody. Dříve byla pozornost zaměřena především na zachy-

cení znečištění, které do vod hojně přicházelo s nečištěnými nebo nedostatečně

vyčištěnými odpadními vodami. Tak se do vodního prostředí dostávalo přede-

vším znečištění organické a bakteriologické, které znamenalo páchnoucí vodu,

úhyny ryb, riziko infekcí. Tento typ znečištění, jež je typické pro zaostalé země,

se podařilo zvládnout teprve v 90. letech masivní výstavbou čistíren odpadních

vod, často s finančním příspěvkem Evropské unie. Jakmile pominulo nejhorší

ohrožení vodních ekosystémů, objevil se další, dříve opomíjený typ znečištění,

tzv. eutrofizace, neboli člověkem způsobený nadbytek živin ve vodě.

Důsledkem eutrofizace je nadměrný rozvoj řas a sinic, které vytvářejí tzv. vege-

tační zákaly a vodní květy. Právě nová ČSN 75 7221 hodnotí ukazatele s eutro-

fizací spojené velmi přísně, a tak dnes do nejhorší, V. třídy jakosti, může být

zařazena voda, kterou bychom před 15 lety řadili třeba do třídy II.

Jak si tedy v hodnocení jakosti vody podle ČSN 75 7221 stojí povrchové

vody na území města Plzně? Stručný přehled je uveden v tabulce 1, která

byla sestavena podle výsledků sledování z let 2000-2001. Co je na výsled-

cích shrnutých v tabulce zajímavé?

Nejčistší řekou přitékající do Plzně je Mže. Je to především proto, že 
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8. Jakost vody
Jindřich DURAS

SLEDOVÁNÍ JAKOSTI POVRCHOVÝCH VOD 

- MÍSTA OBĚRU VZORKŮ

1 - Mže Radčice

2 - Mže Roudná

3 - Vejprnický p. Skvrňany

4 - Radbuza Litice

5 - Radbuza Doudlevce

6 - Radbuza Plzeň

7 - Úhlava Radobyčice

8 - Úhlava Doudlevce

9 - Luční p. Valcha

10 - Úslava Koterov

11 - Úslava Doubravka

12 - Berounka nad čistírnou

odpadních vod

13 - Berounka Bukovec

14 - Hrádecký p. Doubravka

Sledování v období IV.-IX.
Pravidelné sledování

A - České údolí

B - Košutecké jezírko

C - Velký Bolevecký rybník

D - Malý Bolevecký rybník

E - Košinář

F - Senecký rybník

G - Třemošenský rybník

H - Kamenný rybník

I - Nováček

J - Šidlovský rybník

Zpracoval Bc. Miroslav Klán (OŽP MMP) 

z podkladů RNDr. Jindřicha Durase

zlom_novy_2003.qxd  31.3.2002  12:24  Page 30



v nádrži Hracholusky tzv. samočistící procesy odstraní většinu znečištění.

Pod nádrží sice do Mže tečou odpadní vody z  řady obcí (Bděněves, Ko-

zolupy, Město Touškov), ale přesto lze vodu Mže ještě klasifikovat do 

II. třídy jakosti. Těsně před dokončením je společná čistírna odpadních vod

pro uvedené tři obce, takže lze očekávat ještě zlepšení.

Nejznečištěnější vodotečí na území města Plzně je už zhruba 30 let

Vejprnický potok. Přestože se zde během posledních 5 let jakost vody radi-

kálně zlepšila, zůstává Vejprnický potok jediným vodním tokem v Plzni, který

je dosud pod výrazným vlivem tzv. organického znečištění pocházejícího 

z nedostatečně vyčištěných odpadních vod z obcí. Organické znečištění zna-

mená nevhodné podmínky pro život ryb pro nízký obsah kyslíku a naopak

vysoké koncentrace NH4 -N. Pro občany je hlavním rizikem možnost infekce.

S Vejprnickým potokem do stejné, nejhorší V. třídy jakosti je řazena 

i Radbuza a Úslava. Důvodem ovšem není organické znečištění ohrožující

život ryb, ale tzv. eutrofizace, neboli nadbytek živin. Ten způsobuje intenzivní

rozvoj řas a sinic, které lze pozorovat jako syté tmavohnědé nebo zelené vege-

tační zbarvení vody. Hnědý vegetační zákal typický pro jarní měsíce je způso-

ben tzv. "hnědými řasami" neboli rozsivkami, letní zelené zbarvení vody

vytvářejí zelené řasy a sinice. Voda je tak vhodná pro život ryb (je hodně úživná),

ale nevhodná pro koupání lidí, či dokonce jako zdroj vody pitné.

Obr. 50-53: Nejběžnější zástupci rozsivek a zelených řas, které vytvářejí

hnědé a zelené vegetační zákaly ve vodách bohatých živinami. (Přibližně

200x - 400x zvětšeno.)

Úhlava má vodu zhruba prostřední jakosti, se zvýšeným obsahem živin

a se zřetelnými stopami po lidské činnosti, jež probíhá v  rozsáhlém země-

dělsky využívaném povodí s četnými sídly. Výsledkem jsou zvýšené kon-

centrace některých těžkých kovů a dalších cizorodých látek, například

polyaromatických uhlovodíků (PAU) či chlorovaných uhlovodíků (AOX).

Na Berounce nás zajímá především porovnání situace nad a pod místem

vypouštění odpadních vod z Plzně. Je příjemným překvapením, že podle tříd

jakosti není vliv znečištění z Plzně na kvalitu vody v Berounce vůbec pozo-

rovatelný! Podíváme-li se na Berounku podrobněji, zjistíme, že jakost vody

pod Plzní (v Bukovci) je v rámci rozmezí III. třídy mírně horší a že počet

ukazatelů hodnocených III. třídou je větší než v Berounce před přijetím

odpadních vod. Je sice pravda, že na dořešení čeká ještě několik poměrně

závažných problémů v čištění odpadních vod, nicméně už dnes si můžeme 

s úlevou říci, že Plzeň konečně, poprvé ve své historii, důstojně nakládá se

svými odpadními vodami!

O drobných vodních tocích odvodňujících území města Plzně se ví jen

velmi málo. Jakost vody v nich je pravděpodobně, stejně tak jako v Hrá-

deckém potoce, velmi rozkolísaná, protože

jednotlivé vlivy se na malém toku výraz-

ně projevují. Velmi významně se uplatňuje

například vliv srážek a splachů ze zpevně-

ných ploch a náhodná znečištění. Proto

právě informace o kvalitě vody drobných

vodotečí je důležitá pro odhalování men-

ších zdrojů znečištění či nesprávně využí-

vaných ploch. Úkol sledovat plzeňské

malé vodní toky je tedy před námi.

Z hlediska jakosti můžeme stojaté vody

roztřídit především podle stupně eutrofi-

zace (dostatek živin) a intenzity eutrofi-

začních projevů (vodní květy, vegetační

zákaly). Nejhorší je situace nádrže České

údolí na Radbuze, kde jakost vody není po

celou vegetační sezónu  vhodná ke koupá-

ní pro nadměrnou přítomnost rizikových

organismů - sinic. Z téhož důvodu je voda

v nádrži klasifikována v V. třídě jakosti.

Bez radikálního zásahu do uspořádání celé

lokality nelze situaci řešit.

Jakost vody v rybnících Bolevecké

soustavy je dlouhodobě poměrně dobrá

díky nízkému obsahu živin a dosud je 

z hlediska rekreace koupáním přijatelná.

Problémy bývají zaznamenávány ve Velkém

Boleveckém rybníce, kde dochází k mír-

nému rozvoji sinicových vodních květů.

Ty sice neznamenají ohrožení rekreačního

využití, ale signalizují nutnost zabývat se

možnostmi nápravných opatření. Hodnocení

do tříd jakosti lze provést jen přibližně,

protože vzorky vody jsou odebírány pouze

v období duben-září. Faktorem, který zde

rozhoduje o zařazení do tříd, je rozvoj řas

a sinic. Rybníky lze tak zhruba rozdělit do

dvou skupin: na ty, které jsou v soustavě po-

ložené výše (I.-II. třída) a níže (II.-III. třída).

Košutecké jezírko se dlouhodobě vyzna-

čuje vodou přijatelnou pro koupání, protože

ač voda v něm mívá zelený vegetační zá-

kal, sinice, představující pro koupající se

lidi hlavní riziko, se tu nevyskytují.

Jakost vody v řekách protékajících

Plzní je - s výjimkou Berounky - utvářena

převážně mimo území města a obyvatelé

Plzně ji nemohou přímo ovlivnit. Zato

jakost vody v drobných vodních tocích 

a nádržích, stejně tak jako v boleveckých

rybnících či v Košuteckém jezírku, může-

me jako Plzeňané ovlivnit, a bude tedy

taková, jakou si ji sami uděláme.
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Hrádecký

potok

Vysvětlivky k Tabulce 1: 
AOX = adsorbovatelné organické halo-

geny (chlorované uhlovodíky), cizorodé

chemické látky, které vyjadřují souhrnně

stupeň narušení jakosti vody lidskou čin-

ností;

Fe, Mn = železo a mangan, nepředstavují

významné znečištění;

fosfor = klíčová živina pro rozvoj řas 

a sinic, nejdůležitější eutrofizační prvek;

NH 4-N = amoniakální dusík ukazuje na

organické znečištění;

NO3 -N = dusičnanový dusík, indikuje

vliv zemědělských ploch;

bakt. = bakteriologické ukazatele, větši-

nou tzv. termotolerantní koliformní bakte-

rie, indikují znečištění fekálního původu;

chlorofyl = vyjádření biomasy řas a sinic

ve vodě;

BSK 5 = biochemická spotřeba kyslíku za

5 dní, vyjadřuje obsah lehce rozložitel-

ných organických látek ve vodě.
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Tabulka 1: Hodnocení jakosti vody ve vodních tocích protékajících územím

města Plzně dle ČSN 75 7221 za dvouletí 2000-2001 (zjednodušeno). Jako

kritické ukazatele jsou uvedeny ty, které dosáhly nejhoršího hodnocení, 

a dále ty, které byly hodnoceny jen o jednu třídu lépe.

JAKOST POVRCHOVÝCH VOD 2000/2001 

- KLASIFIKACE DO TŘÍD JAKOSTI 

DLE ČSN 75 7221

I. třída

II. třída

III. třída

IV. třída

V. třída

BOLEVECKÉ RYBNÍKY:

I. - II. třída:

ryb. Kamenný

Nováček

Šídlovský

II. - III. třída:

ryb. Košinář

Malý a Velký Bolevecký

Třemošenský

Senecký

Zpracoval Bc. Miroslav Klán (OŽP MMP) 

z podkladů RNDr. Jindřicha Durase

Tok Úsek
Třída
jakosti Kritické ukazatele Poznámka

Mže
nad Radčicemi II. Nejsou Nejlepší voda přitékající do Plzně

III.

V.

V.

IV.

IV.

AOX, Fe Většina ukazatelů II. tř.pod Radčicemi

nad Č. údolím

nádrž Č. údolí

pod Č. údolím

po soutoku s Úhlavou

V.
Fosfor, NH4-N, AOX, Mn; 

IV.tř.: bakt.

Organické znečištění z odpadních

vod z obcíúzemí Plzně
Vejprnický

potok

Typické, silně eutrofizované toky,

kde nadbytek živin vyvolává

rozvoj řas a sinic, jenž znamená

druhotné zvýšení obsahu orga-

nických látek.

Radbuza

Chlorofyl; IV. tř.: fosfor, BSK5

Chlorofyl; III. tř.: fosfor, 

BSK5 ...

Úslava území Plzně V.
Chlorofyl; IV. tř.: fosfor, 

BSK5 , NO3-N

Úhlava území Plzně III.
AOX, PAU, Cd, Zn, chlorofyl Eutrofizovaný tok mnohostranně

ovlivňovaný lidskou činností.

Luční 

potok
území Plzně V.

Fe, Mn; IV. tř.: NH4-N, fosfor,

sírany, AOX

Organické znečištění odpadními

vodami, zatížení průmyslovými

odpady (průsaky ze skládek).

Berounka

nad ČOV

pod ČOV

III.

III.

Fosfor, AOX, chlorofyl

Fosfor, AOX, BSK5, bakt., chlorofyl

Eutrofizovaný tok: Radbuza

(+Úhlava) a Mže.

Vliv odpadních vod z Plzně není   

příliš patrný.

Doubravka IV.
Fosfor; III. tř.: NO3-N, NH4-N,

BSK5, bakt.

Velká rozkolísanost jakosti

vody.
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Letošním rokem počínaje se může zdát, že na základě hodnocení ve vztahu

k imisním limitům se kvalita ovzduší výrazně změnila. Je to však jen zdání,

nebo	 podle naměřených hodnot imisních koncentrací se v posledních letech

kvalita ovzduší v Plzni příliš nemění. Změna hodnocení výsledků měření,

např. v bezprostřední blízkosti komunikací, a tím i zdánlivá změna kvality

ovzduší v Plzni je způsobena změnou legislativy v oblasti ochrany ovzduší.

Proto si v této kapitole dovolujeme upozornit na některé změny právních

předpisů v oblasti ochrany ovzduší, které mění a doplňují některé pojmy a - jak

již bylo uvedeno - výrazně mění způsob hodnocení kvality ovzduší.

Legislativa v oblasti ochrany ovzduší doznala v průběhu  roku 2002 vý-

razných změn.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Dne 14. 2. 2002 byl přijat zákon č. 86/2002 Sb. - "Zákon o ochraně

ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)",

který vstoupil v platnost 1. 6. 2002. Zákon o ochraně ovzduší zahrnuje četné

změny odpovídající směrnicím Evropské unie. Tento zákon stanoví práva 

a povinnosti osob a působnost správních orgánů při ochraně vnějšího ovzduší

před vnášením znečiš	ujících látek lidskou činností a při zacházení s regulo-

vanými látkami, které poškozují ozonovou vrstvu Země, a s výrobky, které

takové látky obsahují. Dále zákon stanoví podmínky pro další snižování

množství vypouštěných znečiš	ujících látek působících nepříznivým účinkem

na život a zdraví lidí a zvířat, na životní prostředí nebo hmotný majetek.

Mimo jiné zákon též stanoví nástroje ke snižování množství látek ovlivňují-

cích klimatický systém Země. Na zákon navazuje řada prováděcích předpisů

ve formě nařízení vlády, vyhlášek, sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR

a dalších, které budou ještě doplňovány.

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
Prvním prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 350/2002 Sb. - " naří-

zení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování,

posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší". Tímto nařízením vlády se

stanoví imisní limity, meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé

imisní cíle. Dále se stanoví způsob posuzování úrovně znečištění ovzduší,

oblasti a místa se zhoršenou  a dobrou  kvalitou ovzduší a zásady měření

úrovně znečištění ovzduší. 

Nařízení vlády obsahuje řadu nových pojmů a přímo se týká způsobu

hodnocení kvality ovzduší. 

Jednou z částí nařízení vlády jsou IMISNÍ a DEPOZIČNÍ LIMITY, které

vycházejí z platných směrnic EU a jejich připravovaných návrhů (96/62/EC

- rámcová směrnice, 99/30/EC - dceřiná směrnice - SO2, NO2, NOX, PM10,

Pb, 2000/69/EC -  dceřiná směrnice - CO a benzen), návrhy dalších dceřiných

směrnic a národních zvyklostí a zkušeností. Imisní limity jsou na rozdíl od

Opatření FVŽP z roku 1991 stanoveny pro 2 základní skupiny: pro ochranu
zdraví lidí a pro ochranu vegetace a ekosystémů. 

Imisní limity pro ochranu zdraví jsou navíc konstruovány jako cílová

hodnota (imisní limit) a mez tolerance, která se postupně snižuje tak, aby 

v cílovém roce dosáhla nulové hodnoty, tedy platil již pouze imisní limit

(viz příklad uvedený na obrázku). Cílové roky, respektive datum, do něhož

musí být imisní limit splněn, se pro různé látky pohybují od roku 2003 do

roku 2010. Současně se změnou konstrukce limitních hodnot se mění 

i hodnocení koncentrací oxidů dusíku

(NOX) na oxid dusičitý (NO2) a poletavé-

ho prachu (TSP) na suspendované částice

(PM10) - (dříve prašný aerosol nebo pole-

tavý prach). V návrhu jsou navíc uvedeny

i imisní limity pro několik dalších látek

včetně polycyklických aromatických uhlo-

vodíků vyjádřených jako benzo(a)pyren.

Poněkud jiné jsou imisní limity pro tropo-

sférický ozón (O3), kde jsou stanoveny

cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle.

Imisní limity pro ochranu vegetace
a ekosystémů nemají stanoveny meze

tolerance a jsou většinou výrazně nižší

než stávající imisní limity.

Depoziční limit pro prašný spad nemá

stanoveny meze tolerance a odpovídá

dříve platnému limitu vyjádřenému jako

úhrnné množství za 1 měsíc, hodnota tohoto

limitu činí 12,5 g/m2 .

V roce 2001 se program imisních mě-

ření na území města Plzně oproti minulému

období nezměnil, došlo jen ke změně

umístění mobilní stanice, kdy stanoviště

na Rokycanské třídě nahradilo stanoviště na

Borských polích u vodojemu.

V důsledku změny legislativy dochází 

i ke změně hodnocení kvality ovzduší 

v Plzni. Vyhodnocování výsledků měření

se poněkud mění a ne všechny látky je možné

vyhodnocovat jako roční či denní průměry. 

Následující hodnocení kvality ovzduší

za posledních 6 let je zpracováno podle

nové legislativy, tj. podle nových imisních

limitů a mezí tolerance. V minulé publikaci

jsme uvedli hodnocení za delší období

podle tehdy platných předpisů. Porovnání

obou hodnocení je obtížné vzhledem 

k jejich rozdílné struktuře.
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Prašný spad (dříve Spadová prašnost -

hodnocená ročně): depoziční limit je vzta-

žen k období jednoho měsíce a činí 12,5

g/m2. Hodnoty prašného spadu v jednot-

livých měsících na jednotlivých stanoviš-

tích velmi kolísají . Za roky 1996 až 2001

bylo zjištěno celkem 27 lokalit na nichž

došlo k překročení depozičního limitu

alespoň v 1 měsíci, tzn. že za posledních 

6 let nebylo zjištěno překročení tohoto

limitu na 12 lokalitách v Plzni. V tomto

sledovaném období hodnoty prašného

spadu již prakticky stagnují a maxima 

v jednotlivých měsících jsou většinou vý-

razněji ovlivněna zejména prašnou čin-

ností v okolí jednotlivých lokalit. Nejčas-

těji byl limit překračován na stanovištích:

9x Černice u prodejny (v letech 1996-98),

9x Cvokařská ulice (v letech 1996-2000),

9x PDA Peklo (v letech 1997, 1999,

2000 a 2001), 6x Křimická ulice (v letech

1996, 1998 a 2001) a  5x Bukovec (v le-

tech 1996, 1999 a 2001).

Imisní koncentr. oxidu siřičitého - SO2:
Hodnocení této látky je podle nové

legislativy rozděleno na ochranu zdraví 

a ochranu ekosystémů. Pro město Plzeň

platí hodnocení pro ochranu zdraví a to

nedoznalo podstatných změn, pouze imis-

ní limity pro průměrné 24-hodinové 

a roční imisní koncentrace jsou poněkud nižší. Vzhledem k tomu, že dnes je

dosahováno průměrných ročních hodnot jen kolem 10 mikrogramů/m3, což

je výrazné zlepšení, není znečištění ovzduší oxidem siřičitým na území

města problémem. Dokonce v posledních 4 letech průměrné 24-hodinové

imisní koncentrace již nepřekračují ani nový imisní limit 125 mikrogramů/m3. 

Imisní koncentrace oxidů dusíku - NOx: podle nové legislativy se hod-

notí zcela jinak. I zde platí rozdělení na ochranu zdraví a ochranu  ekosystémů.

Pro ekosystémy (nikoliv pro území Plzně) zůstalo hodnocení oxidů dusíku,

ovšem s výrazně sníženým limitem 30 mikrogramů/m3 (pro porovnání je

uveden graf NOX). Z hlediska ochrany zdraví, tedy pro Plzeň-

město, platí hodnocení imisních koncentrací oxidu dusičitého -

NO2. Zde jsou však stanoveny pouze průměrný hodinový a prů-

měrný roční limit. Z hlediska vývoje mají koncentrace NO2

mírně klesající tendenci. Přesto podle uvedených výsledků

měření jsou na území města lokality, kde zejména roční limit je

překračován. Se změnou hodnocené látky se mění i pohled na

jednotlivé lokality. Bezprostřední blízkost frekventovaných

komunikací již není z hlediska oxidu dusičitého hodnocena jako

velmi ohrožená,  jako z dřívějšího hlediska NOX. Podstatně více

jsou však ohrožovány lokality v dalším okolí komunikací, ve

kterém vlivem chemizmu v atmosféře probíhá oxidace NO na

NO2. Oxid dusičitý zůstává tedy i nadále v Plzni jednou z nejzávažnějších

škodlivin.

Imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 (dříve Prašný aerosol

frakce PM10 nebo Poletavý prach): Hodnocení této látky je podle nové legis-

lativy rozděleno do 2 etap, 1. etapa do roku 2005 a 2. etapa do roku 2010. Pro

každou etapu jsou stanoveny imisní limity a popř. meze tolerance

pro průměrné roční a průměrné 24-hodinové koncentrace. Tyto

limitní hodnoty jsou výrazně tvrdší (v konečné fázi v roce 2010

až trojnásobně) než staré limity. Pro město Plzeň, stejně jako pro

většinu území České republiky, se suspendované částice PM10

stávají látkou s nejčastěji překračovanými imisními limity. Za

posledních 6 let sice dochází k mírnému poklesu průměrných

ročních hodnot a tyto koncentrace nedosahují limitu pro rok 2005,

ale maximální 24-hodinové koncentrace stále překračují nový

imisní limit včetně meze tolerance 65 mikrogramů/m3. 
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Imisní koncentrace oxidu uhelnatého - CO: na okrajích města a dále od

rušných komunikací postupně klesají. Nová legislativa předepisuje pouze

imisní limit pro maximální denní osmihodinový klouzavý průměr, který má

vysokou hodnotu 10 000 mikrogramů/m3 a který ještě zvyšuje mez tolerance

(pro rok 2002 o 6 000 mikrogramů/m3). Z hlediska imisních limitů nebude CO

rozhodující škodlivinou v Plzni. (Oxid uhelnatý nemá stanoven roční imisní

limit a není graficky vyhodnocen.)

Imisní koncentrace přízemního ozónu - O3, které mají pravidelný denní

chod, hrají roli pouze v teplejší části roku, kdy vlivem fotochemických reakcí

dochází k jejich nárůstu. Zvýšené koncentrace působí negativně nejen na

zdraví lidí, ale zejména vegetaci. Proto nová legislativa má opět 2 limity,

jeden - maximální denní osmihodinový klouzavý průměr, pro ochranu zdra-

ví, který  v cílovém roce 2010 má hodnotu 120 mikrogramů/m3, a druhý pro

ochranu ekosystémů, označený AOT 40 = 18 000 mikrogramů/m3.hod. Od

doby zahájení sledování této látky její osmihodinové imisní koncentrace

pravidelně v letním období prakticky na všech měřících lokalitách několi-

krát překročily imisní limit 120 mikrogramů/m3. Vyšších hodnot je dosaho-

váno častěji v okrajových částech města než v jeho centru. (Ozón nemá sta-

noven roční imisní limit a také není graficky vyhodnocen.)

Imisní koncentrace uhlovodíků nejsou dostatečně zmapovány. Poměrně

malé množství výsledků měření a jejich málo detailní charakter (uhlovodíky

tříděny pouze na metanické, nemetanické a celkové) není dostatečné pro

ucelenější hodnocení těchto látek v ovzduší města. V posledních letech 

k těmto výsledkům přibyly z krátkodobých a kampaňových měření některé

informace o skupině vybraných těkavých (VOC) a polycyklických aroma-

tických uhlovodíků (PAU). Pro tyto skupiny látek také nová legislativa sta-

novila průměrné roční imisní limity. Pro benzen jako zástupce VOC v hod-

notě 5 mikrogramů/m3 s mezí tolerance až 5 mikrogramů/m3 a pro PAU vyjá-

dřené jako bezno(a)pyren (BaP) v hodnotě 1 mikrogramů/m3 s mezí tolerance

až 9 mikrogramů/m3. Z dosavadních výsledků lze konstatovat, že zvýšené

hodnoty imisních koncentrací benzénu jsou měřeny zejména v blízkosti fre-

kventovaných komunikací, čerpacích stanic pohonných hmot a provozů

zpracovávajících zejména nátěrové hmoty a jiné těkavé organické látky.

Zatížení ovzduší koncentracemi PAU je na území města vyšší zejména 

v chladnější části roku a je vázáno především na koncentrace suspendova-

ných částic. Vlastní imisní limit pro PAU je ve srovnání s dosud měřenými

koncentracemi poměrně tvrdý a na řadě lokalit v Plzni lze očekávat jeho pře-

kračování. 

Imisní koncentrace vybraných kovů As, Cd, Hg, Ni, Pb: nová legislativa

předpisuje průměrné roční imisní limity pro tyto látky. Kromě Hg jsou na

území Plzně sledovány ve čtrnáctidenním cyklu laboratořemi MHS Plzeň.

Sledování je prováděno ve vazbě na měření prašného aerosolu (TSP) zajiš	o-

vaného MHS (v současné době 2 měřící stanice) a KHS ve vazbě na měření

suspendovaných částic PM10 (na 1 stanici). Z dosavadních výsledků lze

konstatovat, že v některých ojedinělých případech je, zejména u niklu, pře-

kračován limit. 

Nová legislativa předepisuje imisní

limity a meze tolerance ještě pro amoniak

NH3, koncentrace amoniaku však na

území Plzně nejsou pravidelně měřeny 

a sledovány.

Vysvětlivky:
imisní koncentrace - množství znečiš�ující

látky vztažené na jednotku objemu vzduchu;

imisní limit - nejvyšší legislativou povolená

imisní koncentrace;

mez tolerance - snižující se poměrná část

imisního limitu, která k datu, do něhož

musí být limit splněn, má nulovou hodnotu;

cílový imisní limit - hodnoty imisních kon-

centrací platné pro troposférický ozón,

jichž musí být dosaženo k 1. 1. 2010;

dlouhodobý imisní cíl -   hodnoty imisních

koncentrací, jichž má být výhledově dosaženo;

depoziční limit - hmotnost ukládané látky

na zemském povrchu vztažené na jednotku

plochy za jednotku času.
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který dosud v naší legislativě jako samostatný nebyl, a tímto je zákon č.

477/2001 Sb., o obalech. Oba zákony vymezují v problematice odpadů nové

mantinely a přinášejí řadu nových pohledů na odpadové hospodářství jako

obor. 

Zákon o obalech přináší základní změny v právní úpravě ČR s dopadem na

látkové toky komunálního odpadu a na ekonomiku systému tříděného sběru

komunálních odpadů. Tento zákon nově stanoví povinnosti právnickým 

a fyzickým osobám oprávněným k podnikaní, které uvádějí na trh nebo do

oběhu obaly nebo balené výrobky, zajistit bezplatný zpětný odběr obalů. Tyto

obaly končily a dosud ještě končí zejména v tříděném komunálním odpadu,

nebo ve směsném odpadu (domovním odpadu). Povinné osoby mohou, cestou

autorizovaných obalových společností, zajistit tzv. sdružené plnění svých

povinností. Pokud obec požádá uvedenou společnost o uzavření smlouvy,

může být zpětný odběr obalů realizován jako integrovaný systém (sběr je pak

realizován společně s tříděným sběrem komunálního odpadu, který daná obec

zavedla na svém území). V tomto případě množství vytříděného odpadu by

mělo nadále stoupat s tím, že autorizovaná obalová společnost je smluvně

odpovědná za úhradu nákladů ve vztahu ke sběru obalového odpadu. 

Vzhledem k této nové právní úpravě a povinností vyplývajících ze zákona 

o odpadech se město Plzeň v druhé polovině roku 2002 prostřednictvím svých

městských obvodů zapojilo do integrovaného systému zpětného odběru obalů

společnosti EKO-KOM na základě jim svěřených kompetencí Statutem města.

SBĚR A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

V Plzni je třídění komunálního odpadu zavedeno ve všech městských obvo-

dech. Funkčnost systémů je velmi rozdílná. Část území města je osazena

dostatečnou sítí sběrných nádob, část  města však hustotu této sítě postrádá. 

V donáškovém systému jsou uplatněny převážně sběrné nádoby (kontejnery)

o objemu 240 litrů a 1 100 litrů s horním výsypem. Nádoby o objemu 3 200

litrů s dolním výsypem jsou k vidění jen v katastrálním území městského

obvodu Plzeň 4.

Co se dá říci o slovu odpad? Z hlediska

českého jazyka to je velice prosté slovo,

ovšem skrývá se v něm nekonečná řada

problémů. Co vše zahrnuje? Prevenci,

minimalizaci, vznik, nakládání. Pod slo-

vem nakládání si dále můžeme představit

zhodnocení, využití či odstranění. 

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-

dech a o změně některých dalších zákonů

je odpad každá movitá věc, které se osoba

zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se

jí zbavit a přísluší do skupin odpadů uve-

dených v příloze č. 1 tohoto zákona. 

Naskýtá se přímo nerudovská otázka

"KAM S NÍM", případně "CO S NÍM".

Dávno již minuly doby, kdy se odstraňová-

ní odpadu nebylo třeba zvláš	 věnovat. 

V menších městech či osadách nebyl odpad

díky jinému životnímu stylu problémem 

a městům stačila jednoduchá skládka. 

V současné době objem odpadů

narůstá, výrazně se mění i jeho složení.

Odpad ovlivňuje všechny složky životního

prostředí: vodu, vzduch, půdu, a to v jeho

negativním slova smyslu. Účinky se někdy

projevují okamžitě, jindy až po letech, a to

bu� dočasně nebo trvale, po dobu přetrvá-

vající po celé generace. Právě proto a z celé

řady dalších důvodů je třeba tomuto feno-

ménu moderní doby věnovat dostatečnou

pozornost. 

Odpady, jako problém naší civilizace, se

objevily teprve v několika posledních

letech. Jejich regulace v předpisech

evropských zemí na úrovni zákonů začala

fungovat již v sedmdesátých letech. V býva-

lém Československu první zákon týkající

se odpadů a odpadového hospodářství byl

schválen v roce 1991.

Současně platný zákon o odpadech 

č. 185/2001 Sb. je založen především na

vyhodnocení dynamického rozvoje odpa-

dového hospodářství v souvislosti s celkovým

ekonomickým rozvojem České republiky 

a na požadavku, aby právo v odpadovém

hospodářství bylo ve všech rovinách kompa-

tibilní s právem EU. Kromě nového záko-

na o odpadech souvisí s odpady další zákon, 

10. Odpady

36

Barbora HÁLOVÁ

55          Skládka komunálního odpadu Chotíkov

56          Nádoby s horním výsypem 57           Nádoby s dolním výsypem

zlom_novy_2003.qxd  31.3.2002  12:26  Page 36



V současné době je v ulicích statutárního města Plzně osazeno cca 500 sběr-

ných stání (hnízd) se sběrnými nádobami na papír, sklo, plast (v MO Plzeň 2

jsou ve 44 sběrných místech umístěny i nádoby na sběr biologicky rozložitel-

ného odpadu). Výsledky tříděného sběru papíru, skla a plastů v jednotlivých

městských obvodech jsou uvedeny v tabulce a grafech. 

Výtěžnost vytříděných surovin na jednoho obyvatele na území města činí 

u papíru 7,7 kg, u skla 3,54 kg a u plastu 3,25 kg za rok 2001. Vzhledem k teo-

retickému množství obsahu papíru, skla a plastu ve směsném komunálním

odpadu se jedná o 15% separovaného papíru, 13% separovaného skla 

a 2,6% separovaného plastu.

PROFIL
Sběrná místa určují městské obvody po

konzultaci s oprávněnými osobami dle

zákona o odpadech (svozovými společ-

nostmi). Počet sběrných míst odpovídá

počtu obyvatel a typu zástavby v průměru

334 obyvatel na jedno sběrné místo.

Nádoby na tříděný odpad jsou rozlišeny

barevně a opatřeny nálepkami s označením

druhu tříděné komodity.
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Odpady

PAPÍR

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

255,10 350,40 285,70 251,40 213,80 112,80 114,40 224,50 173,00

280,20 424,60 402,90 121,10 144,50 131,30 114,10 175,70 127,70

276,60 297,30 467,00 137,10 153,00 268,30 85,00 97,00 177,00

100,00 107,00 106,00 55,00 62,30 44,22 51,00 55,40 50,00

5,70 6,80 6,50 7,50 8,90 8,46 3,10 5,69 5,01

1,97 3,27 5,62 6,63 5,50 7,80 2,53 2,22 3,20

1,42 2,90 2,46 1,81 3,20 3,08 1,49 2,30 2,58

2,40 2,40 7,20 3,60 3,60 10,80 0 1,79 1,83

SKLO PLAST

Plzeň 1

Plzeň 2 

Plzeň 3

Plzeň 4

Plzeň 5 

Plzeň 6 

Plzeň 7 

Plzeň 8  

923,39 1194,67 1283,38 584,14 594,80 586,76 371,62 564,60 540,32CELKEM

Množství sebraného papíru na občana

v jednotlivých městských obvodech

Množství sebraného plastu na občana

v jednotlivých městských obvodech

Množství sebraného skla na občana

v jednotlivých městských obvodech

Celkové množství sebraného papíru, plastů a skla občany

města Plzně v letech 1999-2001

papír

plast

sklo
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Problematika nezákonného ukládání

odpadů je jako v řadě dalších měst aktuální

také v Plzni. Někteří lidé si  často neuvě-

domují, že založením černé skládky či

jiným nezákonným uložením odpadů se

(opomeneme-li ekologické aspekty) často

vystavují nebezpečí poměrně vysokého

sankčního postihu. Následný úklid lokality

a její uvedení do uspokojivého stavu je 

v mnohých případech poměrně finančně

náročný. 

V souladu s právní úpravou  zákona 

o odpadech je od  roku 1998 každoročně 

z rozpočtu města Plzně přidělována do

rozpočtové kapitoly odboru životního

prostředí účelově vázaná částka na úklid

černých skládek. Úklidem těchto skládek

jsou pak Statutem města Plzně pověřeny

příslušné městské obvody a Správa veřej-

ného statku města Plzně (SVSmP).

Likvidace černých skládek je podle

charakteru lokality doplňována často pre-

ventivními opatřeními (zábrany z betonových

bloků, zátarasy, závory) anebo vhodnými

terénními úpravami (valy, příkopy). 

Jak je patrné z tabulky, náklady na

likvidaci černých skládek se od roku 1998

podstatně snížily. Čistota města se od r.

1998, kdy je odborem životního prostředí

MMP sledován průběžně úklid černých

skládek, výrazně zlepšila a řada míst

jejich opakovaného výskytu  zůstává

naštěstí trvale čistá. Zde se projevuje úči-

nek pravidelného úklidu a zmiňovaných

preventivních opatření (dlouhodobě zaned-

bané místo vybízí k nezákonnému uklá-

dání odpadů). Určitého snížení nákladů

za úklid černých skládek dosahují někte-

ré  městské obvody tím, že zaměstnávají

odsouzené k veřejně prospěšným pra-

cím, klienty sdružení pro práci s ohro-

ženou mládeží  (STREET, o. s.) nebo

pracovníky civilní služby.   

Finanční prostředky poskytnuté odborem

životního prostředí na likvidaci černých

skládek městským obvodům a SVSmP

v letech 1998-2001 jsou uvedeny v tabulce:

I přes veškeré úsilí městských obvodů a SVSmP, jsou stále na území

města v některých obtížně přístupných místech (např. v okolí zahrádkář-

ských kolonií) černé skládky nadále rozšiřovány. Pro ztíženou přístupnost

těchto lokalit a neustálý přísun odpadu je pravidelná likvidace takových

skládek problematická. Jejich existence tak přímo závisí na chování kon-

krétních vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Ivana KUNCOVÁ
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ČERNÉ SKLÁDKY

Zpracoval Bc. Miroslav Klán (OŽP MMP) 

z podkladů GIS MP

umístění černé skládky

ÚMO 1

ÚMO 2

ÚMO 3

ÚMO 4

ÚMO 5-8

SVSMP

Celkem

1998 1999 2000 2001

99 000 76 402 118 351 343 423

337 000 147 812 192 549 66 728

433 000 1 504 169 - 16 416

104 000 - - -

421 000 38 000 278 477 19 020

784 000 - - 91 230

2 178 000 1 766 383 589 377 536 817

11. Černé skládky
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Město Plzeň má v současnosti přibližně 165 tis. obyvatel (statistická data

k 31. 12. 2001 udávají 165 347 osob). Z hlediska počtu obyvatel je Plzeň

čtvrtým největším městem České republiky a na obyvatelstvu Plzeňského

kraje se podílí přibližně 30%. 

Podle definitivních výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2001 tvoří v Plzni

dětská složka populace (věková skupina 0-14 let) 14,1%, obyvatelé v pro-

duktivním věku (15-59 let) 65,6% a osoby ve věku 60 a více let 20,3% 

z celkového počtu obyvatel města. Věkové složení obyvatelstva Plzně je 

z hlediska předpokladů pro přirozenou reprodukci populace méně příznivé.

Ve srovnání s krajským nebo republikovým průměrem má plzeňská populace

nižší podíl dětí a vyšší podíl obyvatel v poproduktivním věku.

Po roce 1990 dochází v Plzni k trvalému úbytku obyvatelstva. Od roku

1985, kdy v Plzni žilo nejvíce obyvatel, se počet obyvatel Plzně snížil při-

bližně o 10 tisíc. K poklesu počtu obyvatel města dochází v důsledku trvalého

úbytku obyvatelstva přirozenou měnou (počty zemřelých převyšují počty

narozených) a po roce 1995 i v důsledku migračních ztrát (z města se stěhuje

více osob, než do města). 

Vývoj bilance pohybu obyvatelstva Plzně v letech 1990 až 2001 názorně

ukazuje připojený graf. Úbytek obyvatelstva Plzně přirozenou měnou se

po roce 1990 v důsledku poklesu počtů narozených dětí zvyšoval  (z -216

osob v roce 1990 na -316 osob v roce 1994), v letech 1995 až 2000 se

pohyboval v rozmezí -400 až -600 osob a teprve v roce 2001 opět klesl

přibližně na úroveň zaznamenanou na počátku devadesátých let. Snížení

přirozeného úbytku obyvatelstva v roce 2001 lze vysvětlit zčásti nízkým

počtem zemřelých v tomto roce a zčásti i očekávaným mírným zvýšením

počtu narozených dětí v důsledku realizace odkládaných sňatků a rození

dětí ve vyšším věku. Zatímco v první polovině devadesátých let docházelo

k úbytku obyvatelstva Plzně stěhováním jen v některých letech, od roku

1996 město každoročně ztrácí migrací poměrně vysoké počty obyvatel.

Obyvatelé se z Plzně stěhují velmi často z bytových důvodů a cílem migrace

jsou především obce okresů Plzeň-jih a Plzeň-sever. Příčiny stěhování 

z Plzně z bytových důvodů souvisí s růstem cen bydlení, nemovitostí a sní-

žením počtu nově stavěných bytů ve městě.

Vývoj přirozené měny obyvatelstva (úrovně porodnosti, úmrtnosti a dal-

ších podrobnějších demografických ukazatelů) ani vývoj migrace v Plzni

neprobíhají izolovaně od vývoje obyvatelstva České republiky a její sídelní

struktury. Při hodnocení současného vývoje obyvatelstva Plzně bylo proto

možno vycházet i ze závěrů výzkumného projektu, zabývajícího se geo-

grafickými aspekty společenské transformace v České republice (Hampl 

a kol., 2001).

Úbytek obyvatelstva Plzně přirozenou

měnou v devadesátých letech má spojitost

se změnou demografického chování celé

české populace. Úroveň porodnosti (která

výrazně ovlivňuje přirozenou měnu oby-

vatelstva) závisí na počtu a věkové struk-

tuře žen v reprodukčním věku a na intenzitě

jejich plodnosti. Intenzita plodnosti pak

úzce souvisí s populačním klimatem, na

jehož vytváření se podílí mnoho faktorů

demografických, sociálních a ekonomic-

kých. Ke snižování plodnosti žen a odklá-

dání sňatků a rození dětí do vyššího věku

dochází v důsledku změny životního stylu,

hodnotové orientace a sociálních a ekono-

mických podmínek mladých lidí. Po poli-

tických a hospodářských změnách na

počátku devadesátých let u české popu-

lace dochází k postupnému přibližování 

k modelu demografického chování popu-

lací západoevropských zemí. 

Na regionální úrovni závisí vývoj po-

pulačního klimatu na rychlosti a ochotě

přijímání nových trendů v demografickém

chování zejména generací mladých lidí,

ale i na dalších faktorech, jako jsou místní

ekonomické, sociální nebo bytové podmín-

ky. Na základě analýz úrovně plodnosti 

v okresech České republiky (provedených

v rámci výše uvedeného výzkumného

projektu) byla na konci devadesátých let

zjištěna nejnižší intenzita plodnosti žen 

v Praze. Okres Plzeň-město (resp. město

Plzeň) se řadil mezi čtyři okresy s nejniž-

ší intenzitou plodnosti v republice.
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Miroslav KOPECKÝ

12.  Obyvatelstvo

58                     

59                     
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Úbytky obyvatelstva Plzně stěhováním

ve druhé polovině devadesátých let od-

povídají tendencím vývoje osídlení celé

České republiky. Na základě analýz vývo-

je stěhování v devadesátých letech (Hampl

a kol., 2001) byly v migračním vývoji po-

psány dva základní trendy: výrazný pokles

celkové migrační mobility obyvatelstva 

a změna tradičního směru migrace, při kte-

rém docházelo ke koncentraci obyvatelstva

do větších měst, na stěhování obyvatel 

z měst do menších obcí. Na konci devade-

sátých let byly velikostní kategorie obcí do

5000 obyvatel migračně ziskové a katego-

rie měst s 5000 a více obyvateli ztrátové.

Migrační ztráty velkých měst jsou způso-

beny jak rozvojem suburbanizace, tak 

i zvyšováním rozdílů mezi přirozenou

atraktivitou měst a dostupností bydlení.

Tendence demografického vývoje evrop-

ských populací a šíření demografických

změn do České republiky mají rozhodující

vliv na změny v reprodukčním chování celé

české populace. Regionální rozdíly v průbě-

hu současných demografických změn mají

relativně nízký význam. Změny v demogra-

fickém chování obyvatelstva Plzně budou

proto i v následujících letech souviset přede-

vším s celkovými změnami společenských

poměrů a budou se týkat zejména mladších

ročníků (odkládání sňatků a rození dětí do

vyššího věku, naplňování představ o ideál-

ním počtu dětí v rodině apod.).

Podle prognóz nejsou perspektivy populačního vývoje České republiky

příznivé. I při předpokládaném vzestupu úrovně plodnosti na evropský průměr

se bude dále zvyšovat úbytek obyvatelstva přirozenou měnou a zrychlovat

proces demografického stárnutí populace. Kromě nízké úrovně plodnosti se 

v budoucnu začne projevovat i pokles počtu žen v plodném věku, což způsobí

další pokles počtu dětí a prohloubení deformace věkové struktury obyvatelstva.

Dosavadní tendence naznačují, že současný vývoj ovlivní věkovou strukturu

české populace natolik, že její následná regenerace bude velmi obtížná,

a to i za předpokladu migračních zisků. Negativní vývoj naší populace by

pravděpodobně bylo možno zmírnit pomocí rodinné politiky, která by ve

společnosti vytvářela prorodinné klima, posilovala význam a funkci tradiční

rodiny a vytvářela příznivé podmínky pro rozhodování o rodičovství.
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