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Předmluva
Vážení čtenáři,
dříve než se ponoříte do této publikace, dovolte mi několik slov úvodem.
Prostředí, ve kterém žijeme, nám poskytuje nepřeberné množství možností
pro uspokojení našich více či méně důležitých potřeb. Pokud bychom použili definice ze zákona o životním prostředí, mohli bychom uvést, že životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů
včetně člověka, a je předpokladem jejich dalšího rozvoje. Pro pochopení
určitých vazeb a hodnot je třeba si uvědomit, že:
člověk je spolu s ostatními organismy neoddělitelnou součástí přírody
existuje přirozená vzájemná závislost člověka s ostatními organismy
■ právo člověka přetvářet přírodu je omezené minimálně principem trvale
udržitelného rozvoje (života)
■ jsme při jakékoli činnosti odpovědní za zachování příznivého životního
prostředí budoucím generacím
■ zde existuje právo na příznivé životní prostředí jakožto jedno ze základních práv člověka
■
■

Hodnoty, které uznáváme, prošly složitým vývojem v závislosti právě na
prostředí, ve kterém žijeme, to ovlivňuje, i když si to vždy neuvědomujeme,
náš způsob života a naopak náš způsob života založený na určitých hodnotách
ovlivňuje naše životní prostředí.
Vzhledem k našim nárokům, které již dávno překročily principy přirozené
energetické rovnováhy v přírodě, bude dříve či později nutné, v rámci zachování trvale udržitelného života a příznivého životního prostředí, dospět k určitým hodnotovým změnám.
Ochrana životního prostředí dostála po roce 1989 podstatných změn. Byl
schválen základní zákon č. 17/1992 o životním prostředí, který stanovuje základní zásady a povinnosti při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.
V tomtéž roce byl schválen i zákon č. 144/1992 o ochraně přírody a krajiny,
zákon č. 244/1992 o posuzování vlivů na životní prostředí a další neméně
důležité závazné právní normy.
Publikace, která se vám dostala do rukou, má za úkol vás především informovat o stavu životního prostředí ve městě Plzni. Upozornit vás nejen na
přírodní hodnoty, které se ještě na území města uchovaly, ale i na problémy
a dopady na životní prostředí, které chod a rozvoj našeho města doprovázejí.
Toto první vydání popisuje přírodní charakteristiku města, ochranu přírody a krajiny, veřejnou - urbanistickou zeleň, vodu v krajině, ovzduší a klima,
hluk, zvířata a obyvatelstvo.
Předkládáme vám ji s vědomím, že informování veřejnosti je jedním z podstatných momentů v ochraně životního prostředí s tím, že váš zájem o tuto
problematiku může podstatně ovlivnit důležité rozhodovací procesy.
Předpokládáme, že publikace bude v pravidelných intervalech aktualizována a rozšířena o další kapitoly, které se do tohoto materiálu již nevešly.
V neposlední řadě bych chtěl touto cestou poděkovat autorům jednotlivých kapitol a dalším spolutvůrcům, bez jejichž tvůrčího nasazení a zapojení
by tento materiál nevznikl.
Miroslav Klán
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1. Přírodní charakteristika města
Území má kruhovitý tvar s centrální kotlinou, která přechází do sousedních
pahorkatin a Radyňské vrchoviny. Přitékají sem významné západočeské řeky
Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, které zde vytvářejí Berounku. Na jejím břehu
pod Bukovcem leží nejnižší bod v nadmořské výšce 293 m. Na Červené skále
pod Radyní je v nadmořské výšce 452 m nejvyšší bod. Výšky v kotlině se
pohybují v rozmezí 300 - 370 m, v okrajových pahorkatinách 400 m a výše.
Středem oblasti prochází rovnoběžka 49˚45’severní zeměpisné šířky a poledník
13˚23’východní zeměpisné délky.
Území města patří převážně do regionálně geologické jednotky bohemikum
(tepelsko-barrandienská oblast) se starším (svrchní proterozoikum - starohory)
a mladším (paleozoikum - prvohory) patrem. V třetihorách vznikl pokryv
nepřeměněných a nezvrásněných usazenin, v jejich závěru se vytvořil základ
dnešní říční sítě. Její vývoj pokračoval ve čtvrtohorách zářezem koryt a tvorbou teras. Z tohoto období pocházejí také návěje sprašových hlín, svahové
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sedimenty a náplavy povodňových hlín v údolních nivách. V geologicky nedávné době ovlivnila reliéf lidská činnost (těžba, zavážky, navážky, skládky,
stavby atd.).
Reliéf Plzeňské kotliny, jejíž téměř celý severovýchodní výběžek město zaujímá,
je plošinný a jen málo zvlněný, členěný stromovitě rozvětvenou sítí údolí řek
a jejich menších přítoků. Výraznější niva je podél Mže, ostatní údolí jsou
úzká, v odolnějších horninách zahloubená se zaklesnutými meandry (Úhlava
u Hradiště, Úslava u Božkova a Lobez, Berounka u Bukovce), ostrohy a příkrými
svahy. Sousední pahorkatiny zasahují na území města polohami o 50 - 100 m
vyššími s členitějším reliéfem. Nejvýraznější hranicí geomorfologických jednotek je zlomový svah na levém břehu Mže od Radčic k Pecihrádku za Bílou
Horou, který odděluje Plzeňskou kotlinu od Kaznějovské pahorkatiny. Specifickým
tvarem je hluboce zaříznuté údolí Berounky v úseku pod soutokem s Úslavou.
Charakteristické jsou zaoblené metabazaltové - spilitové homole Chlum (416 m),
Homolka (373 m), Háje (436 m), Dubová hora (406 m), Val (435 m).
Území patří do klimatické oblasti mírně teplé MT 11 s dlouhým a suchým
létem, krátkými a mírně teplými přechodnými obdobími jara a podzimu a velmi
suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Od východu, jihovýchodu,
jihu a severozápadu zasahují k městu výběžky makroklimatického regionu
MT 10 s vlhčím létem a častějšími srážkami. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7,3 - 8,0 ˚C, průměrné roční srážky mezi 518 - 530,6 mm.
Zahloubené formy reliéfu v Plzeňské kotlině jsou jedním z předpokladů pro
tvorbu inverzních situací s nejčastější hranicí 350 - 500 m n.m.
Hlavními toky jsou Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, které se postupně na
území města vějířovitě stékají a vytvářejí Berounku. Patří ke středoevropské-
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mu typu řek s pravidelným zvětšováním
průtoků v průběhu jarního tání. Extrémy se
však mohou vyskytnout v kterémkoliv ročním období. Odtokový režim je ovlivňován
nádržemi (na Mži mimo město Hracholusky,
na Radbuze České údolí). V dolních úsecích řeky meandrují, ve vnitroměstské části
byly kromě Úhlavy regulovány, na Radbuze
a Mži s vysokými nábřežními zdmi. Přítoky
jsou málo vodné, nejvýznamnější je Vejprnický potok, který je také nejvíce poznamenán lidskými zásahy. Další důležitější
potoky jsou Luční, Božkovský (s umělým
technickým korytem v lesním úseku a se
složištěm popílku v původním údolí), Hrádecký, Radčický a zejména Bolevecký
s významnou rybniční soustavou, jejíž základ byl vybudován již po r.1460.
Základním půdním typem jsou hnědé
půdy typické (kambizemě), středně úrodné
a živné. Podle místních podmínek se vyskytují v různých odvozených typech. Na
horninách permokarbonu jsou lehčí a chudší
půdy, v přirozenějších lesních porostech
hnědé lesní půdy, ve smrkových monokulturách podzoly. Na podmáčených stanovištích jsou půdy s vysoko ležící hladinou
podzemní vody (oglejené půdy). Dna říčních údolí pokrývají nivní půdy, údolní
svahy suové, hlavně hnědozemní půdy
(rankery). Ojedinělé jsou rašeliništní půdy.
Území města je převážně odlesněné kromě
větších komplexů na severu a jihozápadě.
K zemědělskému využití je určeno 36%
ploch soustředěných zejména na západě,
jihu a severovýchodě, zastavěné a ostatní
urbanizované plochy tvoří 34 % území.
Původní vegetace je silně změněna vlivem
dlouholeté činnosti člověka. V minulosti
udávaná druhová rozmanitost se podle
výsledků srovnávacích výzkumů nadále
zužuje. Vyskytují se plevelová společenstva podmíněná zejména zemědělským
hospodařením, umělé a přirozeně vzniklé
travní porosty, kulturní lesy, rumištní (ruderální) společenstva a plochy urbanistické
zeleně s řadou uměle vysazených exotických a šlechtěných druhů. Přirozená lesní
společenstva představovaly nejrozšířenější
kyselé doubravy, na pískovcových substrátech v severní části území borové doubravy.
Dnes tu převažují kulturní borové a smrkové porosty s příměsí modřínu, duby zaujímají
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převážně již jen nižší stromové nebo keřové patro. Druhově bohaté dubohabřiny se
vyskytovaly na úrodnějších půdách na jihu
a východě území, kde se i místně zachovaly, přestože i tady byly ovlivňovány činností člověka. Na údolních svazích řek byly
často nahrazeny akátem a borovicí černou.
Luhy a olšiny, které provázely prakticky
celou vodní sí, byly zredukovány na malé
fragmenty a břehové porosty. Přirozené
(reliktní) bory a teplomilné doubravy byly
vázány na plošně omezená extrémní stanoviště na hranách údolí se skalními útvary
a na dobře osluněných svazích.
Středoevropské rostlinné druhy opadavého listnatého lesa se soustřeují zejména
do hluboce zaříznutého údolí Berounky
pod soutokem s Úslavou, které se vyznačuje typickými klimatickými charakteristikami (údolní fenomén). Na rašeliništi u Kamenného rybníka roste několik druhů severského jehličnatého lesa, ojediněle jsou
zastoupeny i horské rostliny a druhy výrazně
suchomilné a teplomilné. Lesy v prostoru
boleveckých rybníků jsou významné výskytem místní, lesnicky hodnotné odrůdy borovice lesní. Z význačnějších ekosystémů
zasluhují pozornosti rašeliniště a pobřežní
porosty u Kamenného rybníka, údolí Petrovka s mozaikou společenstev rákosin, vysokých ostřic, rašeliniš, bažinných olšin,
luhů a vlhkých luk, poměrně přirozený
porost Doubí v boleveckém údolí Merán,
fragment původního přirozeného boru na
Čertově kazatelně u Radčic, bažinné olšiny
u Seneckého rybníka, suchomilné porosty
luk s roztroušenými keři na Dřevcích na
severních svazích údolí Vejprnického potoka, liniové keřové porosty s trnkou, hlohy,
růžemi, brslenem evropským, bezem černým. Ladem ležící pole zarůstají pýrem,
třezalkou tečkovanou a jinými plevelnými
druhy. Úmyslně či neúmyslně zavlečených
a zplaňujících druhů je dnes v území mnoho,
šíří se i bolševník velkolepý, z železničních
náspů kustovnice cizí, statné asijské křídlatky, původně himálajská růžově nachová
netýkavka žláznatá, dále americké druhy
rodu zlatobýl a jiné.
Ze středoevropské lesní fauny se v území
udržuje srnec, prase a drobná zvěř, ze sousedních lesů se občas zatoulají v naší přírodě
uměle zavedené druhy muflon a jelen sika.
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Projevují se vlivy rušení četnými návštěvníky příměstských lesů. Blíže
k městu proniká liška, životu v městské zástavbě se zcela přizpůsobila kuna
skalní. V okrajích města dosud žije tchoř tmavý, lasice kolčava, hranostaj
a ježek západní, v lesích a parcích je hojná veverka obecná. Z letounů jsou
nejvíce zastoupeni netopýr hvízdavý, večerní, rezavý a dlouhouchý. Typickými obyvateli panelových sídliš se staly jiřičky, vlaštovky se omezeně
udržují na tradičních místech. V městské zástavbě jsou dominantním druhem
zdivočelí holubi domácí, další jsou rorýsi, rehci, vrabci, kosové, přizpůsobení
chocholouši a poštolky, přibývající straky, v posledních letech i sojky. V zimě
se objevují havrani, v poslední době stoupá výskyt holuba hřivnáče. V zahradních čtvrtích je zastoupení ptáků pestřejší, nejbohatší ptačí společenstvo je
u rybníků bolevecké rybniční soustavy, i když i zde klesá počet druhů. Na
neobdělaných plochách na okrajích města se začaly poněkud zvyšovat
stavy koroptví a křepelek, stav datla černého se značně snížil. V polesí
Bolevec se do r.1945 běžně vyskytoval tetřev hlušec, v poválečných letech
však postupně vymizel, stejně jako tetřívek. Z celkem 14 zastoupených druhů
obojživelníků se nejhojněji vyskytují čolek obecný, ropucha obecná a kuňka
žlutobřichá, ojediněle se udržuje mlok skvrnitý, čolek horský a skokan hnědý.
Běžně se vyskytuje užovka obojková, slepýš křehký a ještěrka obecná, méně
často ještěrka živorodá.
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2. Příroda a krajina
2.1 OCHRANA PŘÍRODY
Ochrana přírody a krajiny se uskutečňuje dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Tyto
stávající právní normy vymezují v podstatě dvě kategorie ochrany. Jedná se
o ochranu obecnou a ochranu zvláštní. Vymezené kategorie ochrany obsahují
již konkrétní výčet a způsob ochrany daného uzemí, živočicha, rostliny apod.
OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY V PLZNI
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Území města Plzně je značně zatěžováno stále rostoucím antropickým tlakem, jehož příčinou je velká koncentrace obyvatel a průmyslové výroby. To
vše přispívá k expanzi městské a průmyslové zástavby do míst, která byla dosud městu relativně vzdálená s malým narušením přírodního prostředí a krajiny.
Vzhledem k poloze města Plzně na soutoku čtyř řek, které odnepaměti slouží
jako migrační cesty pro planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy, by se tak
vytvořila nepřekonatelná bariéra např. v podobě souvislé zástavby. Aby k této
nepříznivé situaci nedošlo a aby byla zajištěná průchodnost krajiny, byl vytvořen
územní systém ekologické stability (ÚSES).
ÚSES je dle § 3 zákona ČNR č.114/1992 Sb. definovaný jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišujeme lokální, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
SCHEMATICKÁ MAPKA ÚSES

Ing. Petr SKALA

Cílem ÚSES je:
■ uchování a podpora přirozeného genofondu krajiny
■ stabilizace ekologicky málo stabilních částí krajiny
■ podpora polyfunkčního využívání krajiny
■ migrace volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin
Zjednodušeně řečeno, cílem ÚSES je vytvoření tzv. ekologické sítě, složené převážně
z různých společenstev, která alespoň částečně budou eliminovat negativní působení
člověka na okolní přírodu a krajinu.
Vlastní ÚSES se skládá z biocenter, biokoridorů a interakčních prvků.
Biocentra si lze představit jako ostrůvky, které umožňují trvalou existenci druhů
i společenstev genofondu krajiny. Příkladem může být třeba zbytek lesa uprostřed
zemědělské krajiny, rybník s okolním břehovým porostem atd.
Biokoridory umožňují a podporují migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů
v jednotlivých biocentrech. Typickými biokoridory jsou například vodní toky se svým
břehovým a doprovodným porostem, ale třeba
i travnatá mez v polích. Interakční prvky jsou
takové prvky, které mají pro krajinu ekologický význam. Například umožňují či vytvářejí existenční podmínky pro rostliny a živočichy (potravinová základna, úkryt, místo
pro rozmnožování atd.). Dále ovlivňují významným způsobem i fungování ekosystémů v kulturní krajině. Jako příklad uveme
třeba skupinu stromů či osamocený strom
uprostřed bloků orné půdy, drobné prameniště, alej podél místní komunikace atd.
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP)

funkční ÚSES
navržený ÚSES

jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení stability.
Zákon ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny rozeznává dva typy VKP. Ze zákona
jsou to lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále pak na základě vyhlášení
a projednání s vlastníky pozemků příslušným
orgánem ochrany přírody se např. jedná o mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené
skalní útvary, historické zahrady, parky apod.
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Na území města Plzně je v současnosti
navrženo nebo již vyhlášeno či zákonem
stanoveno 172 VKP. Za všechny jmenujme
alespoň Borský park, park u jezírka Košutka, prameny v Pramenní ulici, Mikulášský
hřbitov, les Pytel, les na Dubové hoře, Úhlava, Úslava, Mže, Velký Bolevecký rybník aj.
Existence VKP podporuje a doplňuje ÚSES
především svou ekologicko-stabilizační funkci v krajině.Vlastní existence VKP je ohrožena
nepochopením smyslu a důvodu jejich vyhlášení u většiny vlastníků pozemků.
PŘÍRODNÍ PARKY
Přírodní parky slouží k ochraně krajinného rázu, který můžeme chápat jako přírodní,
kulturní a historickou charakteristiku určitého
místa či oblasti. Smyslem přírodních parků je
uchovat stávající harmonický vzhled určitého
území a tradiční využívání dané oblasti.
Na území města Plzně se nachází část
přírodního parku „Horní Berounka“, který
se nalézá v okolí řeky Berounky. Začíná
u kostela sv. Jiří v Plzni- Doubravce a pokračuje do sousedních okresů (Plzeň - sever,
Rokycany). Důvodem vyhlášení tohoto přírodního parku je ochrana kaňonovitého údolí řeky Berounky s harmonickým kulturním,
ale především přírodním prostředím, které
je zastoupeno různými společenstvy, a to
od suchomilných teplomilných společenstev skal a skalních štěrbin až po společenstva lužních lesů. Toto území se vyznačuje specifickým krajinným rázem s řadou
přírodovědných i estetických hodnot. Na
ochranu těchto hodnot byl 21. 12. 1995
vyhlášen přírodní park.
V současné době se pracuje na vyhlášení
dalších přírodních parků Mže a Údolí
Radbuzy a Úhlavy.

ZVLÁŠTNÍ OCHRANA
PŘÍRODY V PLZNI
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY
ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
Rostlinné a živočišné druhy, které jsou
ohrožené nebo vzácné či kulturně velmi
významné, lze na základě zákona č. 114/1992
Sb. vyhlásit za zvláště chráněné.
Zákon dále rozděluje tyto zvláště chrá-
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Přírodní park Horní Berounka
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něné druhy rostlin a živočichů dle míry jejich ohrožení na:
1. kriticky ohrožené
2. silně ohrožené
3. ohrožené
Seznam i stupeň ohrožení jednotlivých zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je obsažen ve vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb.
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY
jsou chráněny ve všech svých nadzemních i podzemních částech a všech
vývojových stadiích, chráněn je rovněž i jejich biotop. Tyto rostliny je dále
zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.
Ve městě Plzni jsou většinou všechny zvláště chráněné druhy rostlin vázané na
zvláště chráněná území. Za všechny jmenujme např. kriticky ohroženou žluuchu
lesklou, silně ohrožené rosnatku okrouhlolistou, kosatec sibiřský, leknín bílý,
ohrožené tařici skalní, lilii zlatohlávek,
prstnatec májový.
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Lilie zlatohlávek

8 Prstnatec májový

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÍ ŽIVOČICHOVÉ
jsou chránění ve všech svých vývojových stadiích, chráněná jsou jimi
užívaná umělá i přirozená sídla a biotop. Je zakázáno škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat
v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla.
Většina zvláště chráněných živočichů je vázána především na prostředí lesa,
louky, mokřadu či volné krajiny. Silně ohrožení jsou např. škeble rybničná,
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čolek obecný, skokan zelený, ještěrka obecná a živorodá, slepýš křehký, ledňáček říční, sova pálená, včelojed lesní, žluva hajní, netopýr černý. Ohrožení
jsou rak bahenní, ropucha obecná, užovka obojková, čáp bílý, kormorán velký,
koroptev polní, vlaštovka obecná, veverka obecná.

SCHEMATICKÁ MAPA ROZMÍSTĚNÍ PŘÍRODNÍCH REZERVACÍ, PŘÍRODNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTNÝCH STROMŮ - k 1. 1. 2001

9 Smrk - troják v lánech
Topol bílý v Lochotínské ulici,
jak sám název napovídá, se nalézá u křižovatky ulic Lochotínská, Kleisslova v nadmořské výšce 305m a k. ú. Plzeň. Jedná se
o mohutný soliterní strom o stáří cca 210 let.

■

Duby u Velkého rybníka
rostou na jeho hrázi v nadmořské výšce
320 m a jsou zbytkem původní výsadby
z 15. století. Do dnešní doby se zachovali
v boleveckém katastru tři jedinci dubu letního o stáří cca 410 let, a pro své stáří jsou
nyní chráněni.

■

1
2
3
4
5
6

-

Körnerův dub
Alej památných stromů Kilometrovka
Topol bílý v Lochotínské ulici
Duby u Velkého rybníka
Smrk troják
Koterovská lípa

Körnerův dub
roste v areálu Zoologické a botanické zahrady v Plzni v nadmořské výšce 340 m na
k. ú. Plzeň. Jedná se o dub letní, jehož obvod
kmene přesahuje 260 cm. Stáří stromu se
odhaduje na více než 400 let. Pro svůj habitus a stáří byl v roce 1997 vyhlášen za
památný strom.

■

přírodní rezervace
přírodní památka
památný strom

PAMÁTNÉ STROMY
jsou dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. Památné stromy lze vyhlásit rozhodnutím orgánu
ochrany přírody a je zakázáno tyto stromy poškozovat, ničit a rušit v jejich
přirozeném vývoji. Na území města Plzně se nalézá celkem 7 památných
stromů a jedna alej.
■ Smrk - troják v Lánech
se nachází cca 750 m severozápadním směrem od křižovatky silnic spojujících Plzeň, Záluží a Ledce v k. ú. Bolevec, a nadmořské výšce 360 m. Jedná
se o soliterní smrk ztepilý, který se ve výšce 2, 5 m rozděluje na tři přímé
kmeny a jehož stáří se odhaduje na 140 let.

Koterovská lípa
se nachází na umělém ostrově u Koterovského mlýna č. p. 17 v nadmořské výšce
330 m a v katastrálním území Koterov. Jedná
se o lípu velkolistou, jejíž stáří je přes 260 let.

■

Alej Kilometrovka
je alejí památných stromů v nadmořské
výšce 310 m a katastrálním území Plzeň.
V současné době alej čítá 211 stromů o stáří
20 - 200 let. Druhovou skladbu tvoří 23 ks
topolu černého, 1 ks jilmu habrolistého, 13 ks

■
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Na území města Plzně má ochrana ZCHÚ svou historii sahající až do roku
1953, kdy byla vyhlášena první památka na území města Plzně, a to památka
Kamenný rybník. V dalších letech postupně stoupal počet vyhlášených chráněných území až na současných 6 zvláště chráněných území.
Velikost plochy ZCHÚ ve vztahu k velikosti města Plzně je znázorněna
v následujících grafech stejně jako velikost jednotlivých přírodních rezervací a přírodních památek mezi sebou.
VELIKOST PLOCHY ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ VE VZTAHU
K OKRESU PLZEŇ- MĚSTO (V HEKTARECH) K 1. 1. 2001

VELIKOST JEDNOTLIVÝCH ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NA OKRESE
PLZEŇ- MĚSTO (V HEKTARECH) K 1. 1. 2001

10 Kilometrovka - alej památných stromů
dubu letního, 3 ks jeřábu ptačího, 45 ks jasanu ztepilého, 17 ks trnovníku akátu, 35 ks
lípy srdčité, 10 ks lípy velkolisté, 7 ks javoru
mléčného, 2 ks javoru klenu, 46 ks olše
lepkavé, 2 ks vrby bílé, 1 ks topolu balzámového, 2 ks habru obecného a 4 ks jírovce
maalu.
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (ZCHÚ)
Zvláště chráněná území (ZCHÚ) jsou
území přírodovědecky či esteticky velmi
významná nebo jedinečná. Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. rozděluje zvláště chráněná území na velkoplošná a maloplošná. Velkoplošná chráněná území však ve městě Plzni zastoupena nejsou.
Maloplošná zvláště chráněná území zákon
dále dělí do čtyř kategorií, z nichž jsou v Plzni
zastoupeny pouze přírodní rezervace (PR) a přírodní památka (PP).
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Přírodní rezervace Kamenný rybník
leží asi 150 m východně od silnice Plzeň - Záluží, při západním okraji Kamenného rybníka v k. ú. Bolevec. Přírodní rezervace leží v n. v. 340 m a má
výměru 11,38 ha. Byla zřízena vyhláškou Rady města Plzně č. 31/1997 ze dne
28. 8. 1997 (Původně - o jiné rozloze a s užším předmětem ochrany - zřízena
v r. 1953 výnosem MŠO č. j. 101 583/53 ze dne 18. 4. 1953).
Důvodem ochrany je uchování rašeliniště přechodového typu, které je ojedinělé v širokém okolí se zachovanými společenstvy rašelinné flóry a fauny,
a ochrana zbytku přirozené slatinné louky s výskytem vzácných druhů rostlin.
Bylo zde zjištěno celkem 165 druhů vyšších rostlin a několik řádů vzácného
hmyzu. PR je ohrožena již svou polohou, nebo leží v bezprostřední blízkosti
Plzně, přímo v centru příměstské rekreační oblasti. Možnosti dalšího ohrožení
spatřujeme ve výrazném růstu
rekreačních aktivit v těsné blízkosti rezervace a v nedodržování zákazu vstupu mimo značené
cesty.

■

Přírodní rezervace Petrovka
je situována v údolí Boleveckého potoka západně od silnice
Plzeň - Ledce. Přiléhají k ní
stráně s borovými porosty včetně 12
Rašeliník - přírodní rezervace
Kamenný rybník
geomorfologických zajímavostí
(Petrovská jáma apod.). Přírodní
rezervace se nalézá na Boleveckém katastru v nadmořské výšce 340 - 380 m a její výměra činí 28,08 ha. Byla
vyhlášena Západočeským krajským národním výborem v Plzni dne 3. 3. 1988.
Důvodem ochrany jsou společenstva přechodových rašeliniš, vlhkých luk,
bažinných a lužních olšin, rákosin a vysokých ostřic s četným výskytem chráněných a ohrožených druhů. Bylo zde zjištěno 207 druhů cévnatých rostlin
a 132 druhů živočichů. Území je ukázkou tektonické podmíněnosti vývoje

■
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reliéfu včetně pseudokrasových
jevů. Negativními vlivy současnosti jsou velký pohyb obyvatel
sídliště Severní předměstí a v minulosti výstavba chat při jihovýchodním okraji přírodní rezervace.
Přírodní rezervace Zábělá
je jedním z nejmladších chráněných území v Plzni. Byla zříPřírodní rezervace Petrovka
zena vyhláškou Rady města Plzně 13
Petrovská díra
č. 46/1998 ze dne 21. 5. 1998.
Nalézá se na příkré skalnaté stráni, která postupně přechází až do roviny východně od příměstské části Bukovec při pravém břehu řeky Berounky. Na severní straně navazuje na stejnojmennou přírodní rezervaci v okrese Plzeň- sever.
Přírodní rezervace leží v nadmořské výšce 300 - 338 m a její rozloha činí 4,84 ha.
Důvodem ochrany je zachování přirozeného reliktního boru a smíšeného lesního porostu habrové doubravy s bohatou hájovou vegetací.

■

Přírodní památka Čertova kazatelna
je část příkrého svahu se skalními výchozy nad údolní nivou řeky Mže
v nadmořské výšce 311 - 340 m, asi 1 km jv. od Radčic v k. ú. Radčice. Přírodní
památka byla zřízena na základě vyhlášky Rady města Plzně č. 50/1998 z 25. 6.
1998 a její výměra činí 2,40 ha.
■

Důvodem ochrany je výskyt ojedinělého
minerálního pramene, který byl v minulosti jímán a využíván jako léčivý minerální pramen (tzv. plzeňská lázeňská voda).
Vývěr pramene má charakter plošného prameniště na ploše asi 10 x15 m, dle hydrologické studie (STOČES 1985) bylo zjištěno v pramenu značné množství železa
(nad 15 mg/l), dále pak manganu a oxidu
uhličitého. Vydatnost pramene je poměrně
značná (maximální čerpané množství vody
0,4 l/s). Území ohrožuje stavba městského
komunikačního okruhu, která pravděpodobně zasáhne do ochranného pásma přírodní
památky a může narušit vydatnost pramene.
Přírodní památka Doubí
se nachází severně od města Plzeň, východně od železniční trati č. 160 Plzeň - Žatec, na východním (pravém) břehu bezejmenného potoka (přítok Boleveckého potoka)
v k. ú. Bolevec. ZCHÚ je v nadmořské
výšce 333 - 390 m a má výměru 28,13 ha.
Bylo zřízeno vyhláškou Rady města Plzně
ze dne 4. 6. 1998 pod č. 49/1998.
Důvodem ochrany je zbytek borové
doubravy tvořený skupinou až dvěstěletých
dubů. Z entomologického pohledu je možno
toto území označit za jedno z nejkvalitnějších
v Plzni, nebo zde žijí vzácné druhy hmyzu, které jsou vázány na přestárlé listnaté
porosty, zvláště vzácným druhem je např.
tesařík Acimerus schaefferi.

■

Použitá literatura:
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Důvodem ochrany je skalní defilé s četnými morfologicky nápadnými útvary selektivního zvětrávání sedimentů plzeňského karbonu jako arkózy, arkózové pískovce s ojedinělými vložkami prachovců, které vytvářejí skalní
okna, kulisy, římsy aj. V současné době je přírodní památka ohrožena plynnými a prašnými imisemi zejména z plzeňské průmyslové aglomerace, vlivem
frekventované silnice a zvýšeným rekreačním provozem se snahou vytváření
černých skládek na volných místech.
Přírodní památka Kopeckého pramen
je situována v severozápadní části Plzně, asi 2,5 km od centra vnitřního města,
při západním okraji městské části Lochotín v areálu Městské nemocnice PRIVAMED. Přírodní památka o výměře 0,42 ha leží v nadmořské výšce 346 - 355 m
a byla zřízena vyhláškou Rady města Plzně ze dne 3. 7. 1997 pod č. 29/1997.

■

Kraft J., Červená A., Nesvadbová J., Žán M. (1984): Inventarizační průzkum. Plzeň
Doležal Z. (1996): Entomologický průzkum biocenter funkčních a navrhovaných (Přírodovědecké podklady místního
ÚSES v okrese PM - V. etapa)
Berkovec J. (1990): Základní údaje o území navrženém
k ochraně dle zák. č. 40/1956 Sb.
Suchý (1990): Seznam brouků zjištěných v areálu
Hammerschmied J., Červená A., Hostička M. (1988): Inventarizační průzkum - Chráněný přírodní výtvor Kopeckého pramen. - KSSPPOP. Plzeň. + doplněk fauny a flóry v roce 1989
Hostička M., Vacovský (1991): Inventarizační průzkum Chráněný přírodní výtvor Petrovka. - ČÚOP středisko Plzeň
Nesvadbová J., Sofron J. (1991): Vegetace chráněného území Petrovka. - Zpr. Muz. Zpč. kraje - Přír. 41: 73 - 76. Plzeň.
Berkovec J. (1989): Petrovka jako čtvrtá - článek - Pravda
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádí některá
ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Löw a kol. (1995): Rukově projektanta místního územního
systému ekologické stability, Brno
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2.2 VÝVOJ KRAJINY
VE MĚSTĚ PLZNI
Krajina je část zemského povrchu se
svéráznou přírodou, specifickým výskytem
a využíváním přírodních zdrojů, i způsobem života jejího obyvatelstva (JŮVA,
KLEČKA, ZACH, 1981). Každá krajina
se vyznačuje určitými charakteristickými
znaky, podle nichž může být z různých
hledisek klasifikována. Krajinu můžeme
rozdělit podle míry lidských zásahů na
krajinu přírodní a kulturní.
Přírodní krajina vzniká působením
přírodních krajinotvorných procesů, bez zásahu člověka. Dnes se tato krajina v civilizovaných zemích uchovává jen v národních
parcích a rezervacích.
Kulturní krajina je tvořena spolupůsobením přírodních krajinotvorných procesů a činností člověka tak, aby odpovídala
jeho momentálním představám a potřebám.

krajiny spadá až do konce druhohor, kdy ustoupilo křídové moře a zdejší
území se stalo souší a prošlo pevninským geomorfologickým vývojem.
Dnešní formy reliéfu jsou především výsledkem tektonických pohybů a erozní činnosti řek. Detailní formy reliéfu poté byly formovány působením vnějších (exogenních) sil v závislosti na klimatických výkyvech čtvrtohor.
Čtvrtohory neboli kvartér jsou pro chápání vývoje současného stavu krajiny zásadním mezníkem. Dnešní krajina, tak jak ji známe, je výsledkem složitých dějů, které v této době proběhly. V kvartéru se vyvinula současná společenstva rostlin, živočichů a vytvořila se i dnešní modulace reliéfu (LIPSKÝ, 1999). Kvartér je i obdobím, kdy se zde objevuje člověk, který na sklonu
celé epochy výrazně ovlivnil vývoj krajiny.
VÝVOJ KULTURNÍ KRAJINY

Vývoj kulturní krajiny na území dnešní Plzně začal ve srovnání s ostatním územím České republiky později. Zdejší pánev obklopená pralesy a protkaná říčním systémem Mže, Úhlavy, Úslavy a Radbuzy, jež se často rozlévaly do širokého okolí, vytvářela uzavřené území, jemuž se život lidských
společností dlouho vyhýbal.
První sporadické stopy člověka v podobě buližníkových nástrojů z období paleolitu (starší doba kamenná) byly nalezeny na terénním hřbetu mezi
Úhlavou a Úslavou. Pod Mikulkou bylo nalezeno 10 000 let staré sídliště.
Tehdejší člověk se však živil jako lovec nebo rybář a jeho vliv na okolní krajinu nebyl větší než vliv ostatních živočišných druhů. Tento stav trval až do
období neolitu (mladší doba kamenná).
V období neolitu, tedy v době asi před 6 000 - 7 000 lety, vynalezl člověk
zemědělství, které mu umožnilo nezávislost na lovu. Neolitický člověk začal pro
své plodiny vyhledávat příznivější klimatické i pedologické podmínky, které
nalezl v prostoru mezi Plzní a Stříbrem podél Mže a na dolních tocích Úslavy
a Radbuzy. V této době bylo na území Plzně (např. na Jíkalce) a jejího bezprostředního okolí několik osad, jejichž obyvatelé pěstovali plodiny jako pšeniROZDĚLENÍ KRAJINY DLE MÍRY PŘÍci, ječmen, proso a chovali domácí zvířata, především hovězí dobytek, ovce,
RODNÍCH VLIVŮ A LIDSKÉ ČINNOSTI
kozy a vepře. Vlivem primitivního toulavého přílohového zemědělství dochází ke kácení a žáření pralesa ve propřírodní vlivy
spěch zemědělské půdy. V krajině se vytvořila měnící se mozaika lesních a odlesněných ploch.
činnost člověka
Asi před 2 700 - 3 000 lety v pozdní
přírodní krajina
přírodě blízká krajina vyvážená kultur. krajina devastovaná krajina
době bronzové došlo díky relativně velkému nárůstu obyvatel k výraznému odlesnění a rozšíření zemědělsky obděO vzniku nové kulturní krajiny rozhodulávaných ploch. Existuje zde již více osad, jež jsou dokumentovány mojí jak vlastníci půdy a investoři, tak přijímahylovými pohřebišti na Černé myti, v Doubravce, Lobzích a na Jíkalce. Tento
ná politická rozhodnutí, realizovaná výkonzásah se v krajině projevil intenzivní vodní erozí (odnosem půdy, tvorbou
ným aparátem jednotlivých ministerstev.
strží, akumulací povodňových hlín v údolních nivách).
Přímé rozhodování o krajině neexistuje. To
Doba železná před 2 000 - 2 400 lety je charakteristická vyspělým keltvede k pronikavým změnám jako vedlejší
ským zemědělstvím. Jeho podstata spočívá v travinopolním systému hospoúčinek rozhodnutí o využití jednotlivých
daření, kdy vznikají první prvky protierozní ochrany. Stopy osídlení z této
pozemků. V současné době kulturní krajina
doby pocházejí z Újezda, Hradiště, Holého vrchu nad Bukovcem, Lobez,
převládá nad krajinou přírodní.
Bílé Hory a od kostela sv. Jiří.
V 1. polovině 1. tisíciletí dochází ke stěhování národů a k přechodné
VÝVOJ PŘÍRODNÍ KRAJINY
invazi lesních porostů na člověkem dříve odlesněná, zemědělsky využívaná
území. V této době je území Plzně bez trvalého osídlení a slouží jen jako
Zdejší krajina prodělala během dlouhého
průchozí území. Zdejší krajina je tak opětovně zarostlá lesem. Zvrat této
vývoje velké množství změn v závislosti
situace je ukončen až slovanskou kolonizací.
na měnících se klimatických podmínkách,
Od 7. - 8. století v souvislosti s časovou kontinuitou osídlení se zemědělgeologických a geomorfologických proceská činnost v krajině opět rozšiřuje a spolu s ní i mozaika obdělávaných a lessech. Jen stěží si dnes dovedeme předstaních ploch. Slovanské zemědělství znamená změnu dosavadního žárného
vit, že území města Plzně bylo kdysi dnem
systému na orný. Chov dobytka a jeho neustálá pastva postupně zatlačuje lesní
prvohorního moře. Vlastní počátek vývoje
porosty do vyšších poloh a větší vzdálenosti od sídel. Dochází k osídlení Holého
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vrchu nad Bukovcem, Litic, Křimic, Radčic, Roudné, Slovan, Nové Hospody atd.
Krajina na území města Plzně je tak trvale přetvářena ve prospěch člověka.
V období středověké kolonizace, konkrétně v roce 1295, dochází k založení města Plzně, které významně zasáhlo do vzhledu a uspořádání krajiny.
Nové královské město bylo vybudované podle vzoru Kolína nad Labem
s rozměrným a pravidelným půdorysem, hrazené kamennými hradbami se
širokými příkopy a parkány obklopenými Mží a Radbuzou. Výhodná polovšak o růst extenzivní na úkor lesů, pastha města na obchodní stezce z Prahy na západ k Přimdě a do Německa
vin a ladem ležící půdy. Tomu odpovídá
z něj brzy udělala významné správní centrum, které přitahovalo nové obyvai vzhled tehdejší krajiny, která byla tvořetele ze širokého okolí. Ti se usazovali podél cest a před branami města,
na z 81 % ornou půdou, 14 % loukami
čímž docházelo k dalšímu vzniku vesnic. Na dnešním správním území města
a pastvinami, 5 % zahradami. Dříve potak postupně vzniklo téměř 30 sídelních jednotek, z nichž asi třetina zanikla převážně v 15.
a 16. století, ostatní se zachovaly dodnes
a staly se součástí dnešního města. Okolí Plzně,
které bylo pokryto hustým lesem a pouze několika vesnicemi, se začalo měnit v zemědělskou půdu. Dochází ke vzniku trojpolního systému hospodaření, který přináší změnu tvaru
pozemku v protáhlý úzký pás, který se táhne od
statku k hranicím katastru. Rychle rostoucí
město společně s větší výměrou odlesněné půdy
představují nový, nestabilní a nesoběstačný
systém v krajině založený na masivních
vstupech.
Ve 14. století se plocha lesů v okolí Plzně rovnala téměř současné. Vytvořil se tak nepříznivý poměr lesů a orné půdy, v některých oblastech bylo dosaženo vůbec nejnižší historické
výměry lesa. V krajině se vytvořilo velké množ15
August C. Haun: Plzeň od jihozápadu (před r. 1860)
ství erozních strží, místy až na skalní podklad.
ZČM NMP, i. č. 40 525
Koncem 14. a začátkem 15. století vlivem relativní přelidněnosti, půdní únavy a stěhování
lidí do měst zaniká i mnoho vesnic v okolí města, které obklopují vinice, chmelměrně rozšířené vinice a chmelnice tvořily
nice a zahrady.
zanedbatelnou část. Rozvoj zazname15. století provázené husitskými válkami a hladomory znamená dočasnalo i pastevectví a chov dobytka, který
né zastavení ústupu lesa. Rozsah zemědělské půdy se zmenšil ve prospěch
se pásl nejen na pastvinách, ale po
lesa, na některých lokalitách, zejména na severu nynějšího okresu Plzeň sklizni i na polích. Vysoký počet ovcí,
město, byla tato změna trvalá. Od 2. poloviny 15. století do počátku 17. stohovězího dobytka, koz, koní a prasat vedl
letí se výměra zemědělské půdy opět zvyšuje. Negativní dopady odlesňok tomu, že krajina v sousedství Plzně byla
vání jsou však kompenzovány pestrým sortimentem pěstovaných plodin,
fádní a téměř bez roztroušené a bodové
rozvojem pastevectví a zakládáním rybníků. Z této doby pochází i výstavba
zeleně. Tento pro krajinu nepříznivý stav
rybníků Bolevecké soustavy, kdy se Plzni v roce 1460 podařilo koupí od
trval ještě na přelomu 19. a 20. století.
pražské kapituly sv. Apolináře získat ves Bolevec. Na poměrně malé vodoteči stékající z masivu Krkavce byl nejdříve založen Velký bolevecký rybník. K němu pak přibyly
další rybníky Šídlovský, Kamenný, Vidimáček, Vorlík, Borek, Volšina aj.
Období třicetileté války znamená zvrat v dosavadním vývoji osídlení Plzně a hospodářského využívání krajiny. Snížení
antropického tlaku působícího na krajinu mělo pozitivní vliv
na krajinnou strukturu. Většina krajiny se zemědělsky nevyužívá a na opuštěných plochách dochází k návratu lesa.
Dochází i k zániku některých rybníků Bolevecké soustavy.
Od 17. století dochází k pozvolné přeměně skladby lesních
porostů. Nejdříve samovolně po předcházející exploataci
a poté záměrně síjí a výsadbou.
16
Karel Liebscher: Kostel sv. Jiří (kolem r. 1890)
V 18. století se stává zemědělství v Plzni velmi prosperující
ZČM NMP, i. č. 71 777
činností. Významně se zvýšila výměra orné půdy, jedná se
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19. století přináší zásadní změny ve
vývoji krajiny, které způsobil přechod trojpolního systému hospodaření na dnešní
střídavý systém. Tato změna zastavila růst
zemědělské půdy a vytvořila tak prostor
pro řádnou obnovu a kultivaci plzeňské
krajiny. V roce 1832 zakládá purkmistr Kopecký akciový okrašlovací spolek, jehož
první akcí bylo vybudování lázní a založení Lochotínského parku. Roku 1846 dochází k rozbourání části městských hradeb
a k úpravě prostoru mezi prachárnou a Saskou bránou. V 60. letech jsou založeny
Sady 5. května a dochází k výsadbě dřevin
na veřejných místech i podél komunikací.
Roku 1875 byly v prostoru obecní pastviny a vojenského cvičiště založeny dnešní
Štruncovy sady. Kromě navrácení zeleně do krajiny mimo lesní půdu jsou tyto
aktivity okrašlovacích spolků spojené
s výsadbou dřevin cizího původu, jako je
např. trnovník akát, borovice černá aj.,
čímž došlo ke zničení velkého množství
přírodovědecky cenných lokalit ve volné
krajině. Rychlý vývoj města Plzně však
potřebuje i odpovídající přísun surovin,
proto se začínají místo dubových a borových lesů s příměsí habru, buku a lípy
vysazovat nestabilní smrkové a borové
monokultury. Dochází také k regulaci a napřimování vodních toků, značná část území
města je zastavěna. Buduje se potravinářský, ale především strojírenský průmysl.
Těží se i nerostné suroviny jako černé uhlí
na Bílé Hoře, kamenečné břidlice v Božkově a Lobzích, stavební kámen, písek
v prostoru dnešních Chvojkových lomů
aj. Ve městě probíhá výstavba významných budov, jako nádraží, divadlo, trestnice atd., staví se železniční tratě a budují
nové komunikace. Tyto aktivity zcela přetvořily nejen vzhled samotného města, ale
i příměstskou krajinu.
Dramatické změny příměstské krajiny
nastaly v 50. letech 20. století. Jejich příčinou byly převratné politické a ekonomické změny. Ty se projevily změnou vlastnických poměrů a přechodem malovýroby
soukromého zemědělského sektoru na velkovýrobní technologie socialistického zemědělství. Průmysl se začal orientovat na
těžkou strojírenskou a hutní výrobu. Drobné
průmyslové podniky jsou sdružovány do vel-
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kých koncernů, jako např. bývalé Škodovy závody. Průmyslová vyspělost státu se
začala hodnotit podle počtu kouřících komínů. Zhoršující se kvalita jednotlivých složek životního prostředí se nutně podepsala i na okolní krajině, z které
začaly mizet zbytky původních společenstev. Od 50. let také dochází k výstavbě velkých sídlištních komplexů jako Slovany, Bory, Doubravka, Letná, Lobzy,
Skvrňany a Severní předměstí, která vrcholila v 70. letech a výrazným způsobem změnila tvář krajiny. Zemědělské okolí Plzně bylo měněno a přizpůsobováno velkovýrobní mechanizaci. Výsledkem bylo ubývání trvalých travních
porostů, odvodňování luk v údolních nivách, likvidování posledních stabilizačních prvků v zemědělské krajině a rušení staré cestní sítě na úkor celkové
stability krajiny. Řadu zemědělsky využívaných ploch v těsném kontaktu
s městem pohltily četné zahrádkářské a chatové kolonie. Taková skutečnost
trvala s menšími čí většími obměnami až do roku 1989, kdy opět nastaly
výrazné politické a ekonomické změny.
Od roku 1989 se vývoj krajiny začal ubírat zcela novým směrem.
Soukromé vlastnictví půdy, omezení státních dotací, výrazná nadprodukce potravin v Evropě a další faktory vedou k útlumu zemědělského využívání krajiny, a tedy i ke snížení rozlohy zemědělského půdního fondu.
PŘIBLIŽNÁ STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
NA OKRESE PLZEŇ - MĚSTO V 18. STOLETÍ

STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
NA OKRESE PLZEŇ - MĚSTO K 1. 1. 2001
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Na zemědělskou výrobou uvolněné plochy začíná útočit nejen regenerující se průmysl, obchod (Borská pole), ale především zástavba rodinných
domků (Na Kovářské stráni, Zavadilka, Bručná, Bílá Hora aj.).
K současnému rozvoji města však nedochází spontánně, ale podle předem stanovených pravidel daných územním plánem, který neurčuje jen rozvoj vlastního města, ale především využití příměstské krajiny.
Použitá literatura:
Sofron, J. a kol., Flóra a vegetace města Plzně, Západočeské

VYUŽITÍ KRAJINY NA OKRESE PLZEŇ - MĚSTO K 1. 1. 2001

muzeum Plzeň, Plzeň 1997
Územní plán města Plzně, Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně 1995
Janíková, J. a kol., Generel zeleně města Plzně, Zahradní
a krajinářská tvorba spol. s. r. o., Brno 2001
Čtrnáct, V., Minulostí Západočeského kraje III, Plzeňsko
v pravěku, Krajské nakladatelství v Plzni 1964
Venig, K., Zeměpis města Plzně, Pedagogická fakulta
v Plzni, SPN Praha 1978
Bělohlávek, M., Dějiny Plzně I. od počátku do roku 1788,
Západočeské nakladatelství v Plzni 1965
Reisenauer, R. a kol., Co je co? 2 Příručka pro každý den,
Pressfoto - vydavatelství ČTK, Praha 1983

VYSVĚTLIVKY:
Klimatické podmínky - jsou dány především zeměpisnou polohou,
nadmořskou výškou a určují tak průměrnou roční teplotu, množství srážek
a další ukazatele.
Pedologické podmínky - jsou dány půdotvornými činiteli, především klimatem a půdotvorným substrátem (horninami, ze kterých půda vzniká). V případě okresu Plzeň - město se jedná o velmi úrodné půdy vzniklé v údolí dolních toků řek (údolních nivách) tzv. fluvizemě.
Žárný systém - primitivní systém zemědělské výroby, který se provozoval
na plochách vzniklých po vypálení (žáření) lesa. Takto získaná půda byla
rozdělena na pole a příloh, který více než 2 roky ležel ladem a byl využíván
pro pastvu dobytka. Tento způsob zemědělství mohl být provozován na jednom místě po dobu 12 - 18 let a poté musel být přesunut na jinou plochu získanou opět žářením.
Orný systém - je oproti stěhovavému systému žárnému usedlý. Obdělávaná
orná půda je rozdělena na malá čtvercová pole se širokými travnatými úvratěmi a ladem ležící úhor nahrazuje dnešní hnojení.
Trojpolní systém - je modifikovaný orný systém, při němž dochází k hlubší
orbě pluhem a změně tvaru pozemku ze čtvercového na dlouhý úzký pás.
Střídavý systém - systém zemědělské výroby používaný dodnes. Funkce ladem ležícího úhoru je nahrazena hnojením, vhodným střídáním plodin a kultivací půdy.
Antropický tlak - ve své podstatě zahrnuje sílu a intenzitu působení lidské
společnosti na své okolí, potažmo na krajinu.

Jůva, K., Zach, D., a kol. Tvorba krajiny ČSSR z hlediska
zemědělství a lesnictví, Academia Praha 1981
Lipský, Z., Krajinná ekologie pro studenty geografických
oborů, Karolinum Praha 1999
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3. Voda v krajině
RNDr. Jindřich DURAS, Ph.D.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VODNÍ TOKY, NÁDRŽE A RYBNÍKY NA ÚZEMÍ
MĚSTA PLZNĚ

3.1 JAKOST VODY
VE VODNÍCH TOCÍCH
NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ
Nejvýznamnějšími vodními toky protékajícími územím města Plzně jsou Úhlava, Radbuza, Mže a Úslava, které se postupně na území města vějířovitě stékají. Soutokem Mže
a Radbuzy ve Štruncových sadech vzniká Berounka, která Plzeňskou kotlinu odvodňuje.
V dolních úsecích svého toku řeky meandrují, ve vnitroměstské části však byly kromě Úhlavy regulovány, Radbuza a Mže
s vysokými nábřežními zdmi.
Ostatní vodní toky jsou málo vodné
potoky a potůčky. Nejvýznamnější z nich je
Vejprnický potok protékající Slovanským
údolím. Další důležitější vodoteče jsou:
Luční potok, jenž ústí na Valše do nádrže
České údolí, Božkovský potok se složištěm teplárenského popílku v původním
údolí a dále Hrádecký a Radčický potok.
Neopomenutelný je Bolevecký potok,
který je sice málo vodný, ale napájí vodou
velmi významnou rybniční soustavu, jejíž
základy byly vybudovány již v roce 1460.
Jakost povrchových vod je na území města Plzně systematicky sledována především
laboratoří Povodí Vltavy s. p. v Plzni. Základní schéma představuje 12 odběrů vzorků
vody do roka, prováděn je rozbor chemický,
bakteriologický i biologický. Od roku 1997
je soustavně sledována také jakost vody
v rybnících Bolevecké rybniční soustavy, kde
je sledování zaměřeno hlavně na zjištění
trendu vývoje jakosti vody a na získávání podkladů pro opatření ve prospěch kvality vody.
ÚHLAVA
Úhlava je vodárenským tokem a představuje stále jediný zdroj pitné vody pro
celou plzeňskou aglomeraci. Zároveň je
řekou, která protéká zemědělsky využívaným povodím s řadou významných měst
a obcí. To znamená, že Úhlava je pod silným vlivem jak tzv. plošných zdrojů znečištění (splachy a průsaky z polí), tak zdrojů
bodových (města a obce). Plošné zdroje se
projevují především na koncentraci dusičnanů ve vodě. Současně ale zemědělské
činnosti představují i riziko vstupu dalších
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škodlivých látek, například pesticidů do vod. Bodové zdroje znečištění dotují vodu Úhlavy živinami, mikrobiologickým znečištěním, méně organickými látkami a znamenají stálé riziko průniku širokého spektra nežádoucích
látek do vody upravované na vodu pitnou (např. ropných látek či chlorovaných organických látek).
Přestože časový trend vývoje jakosti vody v Úhlavě je příznivý, v Doudlevcích, v místě vodárenského odběru, voda stále ještě v řadě ukazatelů
nesplňuje požadavky na kvalitu vody ve vodárenských tocích, jak jsou uvedeny v Nař. vl. č. 82/1999 Sb.. Další zlepšení je očekáváno po dokončení
rekonstrukce čistírny odpadních vod v Klatovech.
Významným problémem jakosti vody na dolním toku Úhlavy je vysoký
obsah živin, především fosforu, který umožňuje v jarních až časně letních
měsících intenzivní rozvoj fytoplanktonu. Zvýšené množství sinic a řas
(zhruba nad 10 tis. v 1 ml) výrazně zhoršuje upravitelnost surové vody na
vodu pitnou. Zlepšení lze očekávat po zavedení odstraňování fosforu
v čistírně odpadních vod v Klatovech. Přínosné by bylo i zlepšení managementu rybníků v povodí, odkud je Úhlava řasami vždy „naočkována“.
RADBUZA
Jakost vody v Radbuze odpovídá hustě osídlenému a intenzivně zemědělsky využívanému povodí s četnými rybníky: voda je velmi bohatá živinami. Nadbytek živin, především fosforu, je také hlavním důvodem nevyhovující jakosti vody v nádrži České údolí. Živiny jsou zde využívány mikroskopickými sinicemi a řasami, tzv. fytoplanktonem, který v letním období
vytváří silný hnědozelený vegetační zákal a zvyšuje hodnotu pH vody na

Voda v krajině

MŽE
Vlastnosti vody ve Mži jsou utvářeny
působením nádrže Hracholusky, kde probíhají tzv. samočistící procesy. Zde je voda
zbavována přirozenou cestou velké části
znečišujících látek. Po většinu roku odtéká voda z nádrže základovými výpustmi
(vrstvy při dně), a proto je poměrně studená. Mže přitékající do Plzně je chudá živinami, slabě oživená planktonem a nebyly
zde zjištěny ani žádné chemické znečišující látky. Jakost vody je nedaleko nad Plzní
zhoršována vstupem bakteriologického znečištění z Touškova, Radčic a Křimic a také
Vejprnickým potokem. Kvalita vody Mže
v Plzni klesá do té míry, že podle nově
vydané vyhlášky MZd č. 464/2000 Sb.
nelze ani doporučit koupání v oblíbené
lokalitě u Kalikovského mlýna.

Úhlava Doudlevce - roční průměrné koncentrace dusičnanového dusíku
(čerchovaná čára vyznačuje limit pro vodárenské toky dle nař. vl. č.
82/1999 Sb.)

ÚSLAVA

Úhlava Doudlevce - průměrné roční počty koliformních bakterií
(ukazatel fekálního znečištění)
10,0 až 10,5 (přijatelná hodnota je 9,0). Zhoršená průhlednost vody (pod 0,5 m)
snižuje atraktivitu rekreační lokality, vysoké pH znamená možnost podráždění pleti a sliznic plavců, a navíc hustě se vyskytující sinice představují
riziko pro koupající se návštěvníky tím, že produkují široké spektrum látek
negativně ovlivňujících lidské zdraví (toxiny a alergeny).
Voda v nádrži České údolí tedy zcela jednoznačně ke koupání vhodná
není. Byl sice zpracován návrh opatření vedoucích ke zlepšení jakosti vody
v nádrži, ale pro nedostatek finančních prostředků není o jeho realizaci zatím
uvažováno.
Jakost vody v Radbuze pod nádrží České údolí záleží na tom, jestli je
voda z nádrže vypouštěna hladinovým přelivem (odtékají povrchové vrstvy
vody) nebo základovými výpustmi (odtéká voda ode dna). Vždy se však
jedná o vodu vysoce úživnou a bohatě oživenou.

Úslava protéká intenzivně zemědělsky
využívanou krajinou s poměrně hustým osídlením a s četnými rybníky. Důsledkem je
voda bohatá živinami (úživná) a velmi silně
oživená sinicemi a řasami, které v průběhu
vegetačního období dávají vodě typickou
hnědou nebo zelenou barvu. V blízkosti Plzně
přijímá Úslava odpadní vody (Starý Plzenec,
Koterov, Božkov), které zhoršují jakost vody
v ukazatelích bakteriologických. Znečištění
chemickými látkami není významné. Biologické a bakteriologické vlastnosti vody však
znamenají, že voda v Úslavě není v Plzni Doubravce dle vyhlášky č. 464/2000 Sb.
vhodná ke koupání.

Délka (km)
Tok
Úhlava
Radbuza
Mže
Úslava
Berounka
Vejprnický p.

celkem

v Plzni

109
112
108
94
139
22

11,2
14,4
9,6
11,8
10,7
3,8

Průměrný
Plocha povodí dlouhodobý
2
k ústí (km )
průtok
v ústí (m3s-1)

915
2187
1824
757
77

5,85
11,33
8,6
3,61
23,7
0,091

Úhlava Doudlevce - počty organismů fytoplanktonu v jednotlivých
měsících v roce 2000
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Voda v krajině

BEROUNKA POD PLZNÍ
Zhruba třicetikilometrový úsek Berounky pod Plzní byl od 30. let tohoto století
velmi silně znečištěným tokem. Situace se
zlepšovala postupně, jak se zvyšovala úroveň
nakládání s odpadními vodami v Plzni.
K velmi významnému zlepšení došlo po
uvedení do provozu nové plzeňské čistírny
odpadních vod (ČOV), na snížení koncentrace celkového fosforu v Berounce pod
Plzní se podílí i postupné snižování obsahu polyfosfátů v pracích prostředcích.
Přetrvávajícím problémem, který je řešen v poslední době, je náhlé zhoršování
jakosti vody v Berounce po krátkých intenzivních deštích v létě, kdy může být ohrožen i život ryb. V květnu roku 1998 došlo
dokonce k několikatunovému úhynu ryb
v bukovecké jezové zdrži. Postupným budováním akumulačních nádrží na zachycování prvního, nejznečištěnějšího podílu
dešových přívalových vod přitékajících
na ČOV je toto riziko značně snižováno.

Berounka Bukovec - roční průměrné hodnoty jednoho z nejdůležitějších ukazatelů znečištění.
Biochemická spotřeba kyslíku za pět dní (BSK5) udává množství lehce rozložitelných organických látek ve vodě. Tyto látky pocházejí především z nedostatečně vyčištěných odpadních
vod. Vysoké hodnoty BSK5 znamenají zapáchající vodu s nedostatkem kyslíku, nevhodnou pro
život ryb.

Berounka Bukovec - roční průměrné koncentrace amoniakálního dusíku (NH4 - N) a celkového
fosforu (P). Vysoké koncentrace NH4 - N dokládají silné zatížení Berounky nedostatečně vyčištěnými odpadními vodami. Vysoké koncentrace fosforu, který je pro vodní organismy klíčovou
živinou, umožňují intenzivní rozvoj planktonních řas, jež dávají v létě Berounce zelenou barvu.

VEJPRNICKÝ POTOK
Vejprnický potok patřil řadu let k nejznečištěnějším vodotečím v celém regionu. Jakost vody ve Vejprnickém potoce se výrazně
zlepšila po zrušení potravinářské výroby
v Nýřanech a po uvedení do provozu nové
čistírny odpadních vod pro obce Nýřany,
Tlučná a Vejprnice v Tlučné. Zároveň se
po ukončení důlní činnosti postupně zvyšuje vodnost Vejprnického potoka, což znamená další zlepšování jakosti vody. I přesto
je kvalita vody Vejprnického potoka na území
města Plzně špatná, neumožňuje využití této
vody pro např. rekreační účely a zatím není
vhodná ani pro život nejodolnějších druhů
ryb. Nadějí jsou snahy o tzv. revitalizaci
údolí Vejprnického potoka, kdy by v soustavě menších vodních nádrží došlo přirozeným způsobem k dočištění vody potoka.

Vejprnický potok Skvrňany - roční průměrné hodnoty základních ukazatelů jakosti vody,
které ilustrují časový průběh znečištění organickými látkami a bakteriologické kontaminace.

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ SITUACE
Souhrnné hodnocení jakosti vody v tocích lze provést podle ČSN 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod, kde je
stanovena pětistupňová škála: I. třída neznečištěná voda, II. třída - mírně znečištěná
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Kontaminace amoniakálního dusíku (NH4 - N) jsou stále ještě tak vysoké, že zabraňují osídlení
potoka rybami, a bakteriální znečištění se dosud drží na úrovni, kdy nelze doporučit vodu např.
na zalévání listové zeleniny, určené ke konzumaci za syrova.

Voda v krajině
voda, III. třída - znečištěná voda, IV. třída - silně znečištěná voda a V. třída - velmi
silně znečištěná voda, která se nehodí k žádnému využití. Nejčistšími toky protékajícími Plzní jsou Mže a Úhlava. Jejich voda byla v posledním dvouletí zařazena
ve většině ukazatelů do II. třídy, v některých ukazatelích ale i do III. třídy jakosti.
Kvalita vody v Berounce v Bukovci odpovídá III. třídě, v Radbuze rovněž III. třídě,
ovšem s některými ukazateli už ve třídě IV. Úslava je v Doubravce řazena částečně ještě do III. třídy, ale některé ukazatele jakosti vody spojené s intenzivním rozvojem řas odpovídají třídě IV. až V. Zcela nejhorší je jakost vody ve Vejprnickém
potoce, kde se jedná jasně o třídu V.
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Mikrofotografie běžných planktonních organismů stojatých vod
zelená řasa Pediastrum (19) a vířník Brachionus (20)

3.2 SOUSTAVA BOLEVECKÝCH RYBNÍKŮ

Ing. Richard HAVELKA

pořadí 1-10-04-003 a pramení pod hřebenem Sytné a Krkavce. V současné době
jsou rybníky v soustavě řazeny takto: Strženka (Hádek), Šídlovský, Nováček, Třemošenský, Senecký, Košinář, Bolevecký
rybník. Na levobřežním přítoku Boleveckého potoka se nachází rybník Kamenný.
Na bezejmenném levobřežním přítoku
z údolí Merán jsou dva rybníky, Vidimáček a Rozkopaný. Povodí Boleveckého
potoka má plochu 1 622 ha a je z 90 %
zalesněno. V severní části povodí Boleveckého potoka dosahuje k Třemošné, v jihozápadní části je ohraničeno hřbetem
mezi Mikulkou, Sytnou a Krkavcem.
V zájmovém území soustavy rybníků se
nacházejí dvě přírodní rezervace, a to přírodní rezervace Petrovka a přírodní rezervace Kamenný rybník.
Celková plocha vodní hladiny rybníků
Bolevecké soustavy při normálním nadržení činí 80 ha. Vlastníkem všech rybníků, kromě Strženky, je město Plzeň.
Jakost vody v soustavě je velmi vyrovnaná.
Typický je nízký obsah živin, který má za následek mezotrofní stav rybníků a také výjimečnou druhovou bohatost planktonu, jehož
počty obvykle nepřesahují 10 000 organismů
v 1 ml vody. Sinicový vodní květ se řídce vy-

Soustava boleveckých rybníků
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Soustava Boleveckých rybníků tvoří rozsáhlý ekosystém v nivě Boleveckého
potoka a jeho přítoků, který byl uměle vybudován od roku 1460 vytvořením soustavy rybníků. Bolevecký potok ústí do řeky Berounky cca 700 m od hráze Velkého
boleveckého rybníka. Délka Boleveckého potoka je 6.55 km, číslo hydrologického
22
Název
rybníka

Plocha povodí
km2

Lesnatost
povodí %

355denní
voda m3/s

Stoletá voda
m3/s

Objem
rybníka m3

Údaje
z roku

Velký
bolevecký

16,13

80

0,0025

22,5

1 155 215

1998

Košinář

11,63

90

0,0018

17,9

75 500

1972

1998

Senecký

10,65

90

0,0017

16,8

107 310

1972

1998

Třemošenský

7,36

95

-

-

57 580

1998
1996

Nováček

3,38

95

0,0005

11,0

6 937

Šídlovský

3,27

95

0,0005

10,9

29 486

1999

Strženka

2,27

100

-

-

-

2000

Kamenný

3,78

100

0,001

-

85 290

1998

Vidimáček

16,13

100

-

6,7

-

1998

Rozkopaný

16,13

100

-

-

-

-

Bolevecký rybník

skytuje v letním období na Velkém boleveckém rybníce. Z hygienického hlediska je
jakost vody v rybnících velmi příznivá až na výjimky v letním období, kdy je Velký bolevecký rybník extrémně zatížen rekreanty
(krátkodobé zatížení 5 - 10 tisíc rekreantů / den).
Pro udržení dobré jakosti vody v rybnících
jsou velmi důležité citlivé rybářské hospodaření i postupná odbahňování den rybníků.
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4. Urbanistická zeleň
Ing. Hana HRDLIČKOVÁ
Ilona PELÍŠKOVÁ
Ing. Petr KUTÁK
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udržován v jeho režii v podstatě 100 let pro plzeňskou veřejnost. I v tehdejší
době šlo o jev velmi výjimečný. Po II. světové válce došlo k postupnému
tříštění celého areálu lázní, i když zde byly nové programy.
V roce 1885 bylo dokončeno vysazování stromů v dnešních Štruncových
sadech, později byl založen park na Mikulášském náměstí, v roce 1914 byl
založen park okresní, nazvaný Sad legionářů, dnešní Borský park. V tomto
období je založena většina parkových ploch ve městě, některé z popudu a za
přispění okrašlovacího spolku v Plzni.
Velkého rozkvětu parkové plochy zaznamenaly v době mezi světovými
válkami. Mimo jiné jsou vysazovány rozsáhlé letničkové ornamenty s použitím menších palem jako soliter.
Významná byla činnost různých okrašlovacích spolků. Zřejmě nejaktivnější
v oblasti zakládání sadů byla jednota pro zakládání sadů a zkrášlení města a jejího
okolí. Jednalo se o spolky dobrovolné. Za úkol si dali „působiti tam, kde příroda

Křižíkovy sady

URBANISTICKÁ ZELEŇ
Začátek historie veřejné zeleně v Plzni
se datuje od začátku 19. století. V té době
na místě zasypaných hradebních příkopů
jsou vysazované promenádní aleje. Jedná
se o prostor dnešních Smetanových, Kopeckého, Šafaříkových, Křižíkových sadů a Sadů
Pětatřicátníků. První sadové plochy vznikly
z příkazu nejvyššího purkrabího hraběte
M. Chotka a na popud purkmistra M. Kopeckého. V místech dnešních Smetanových
sadů byla nejdříve zřízena arciděkanská zahrada, později botanická zahrada pro potřeby gymnázia a filozofického ústavu. Obě
dvě byly přeměněny na vojenské cvičiště.
Vlastní Smetanovy a Kopeckého sady byly
založeny v roce 1880, kdy zde byl poprvé
spuštěn vodopád, vystavěn bazének s ostrůvkem a vysázeny okrasné keře. Nově upraveny
byly sady s výstavbou Divadla J. K. Tyla
v roce 1902. Po regulaci Radbuzy byla ve
dvacátých letech 20. století zasypána mlýnská
strouha a založeny sady Šafaříkovy, Křižíkovy a plochy zeleně v dnešní Pallově ulici.
Největší rozkvět městských parkových ploch
spadá do doby mezi světovými válkami.
V polovině 19. století byl založen Lochotínský park. Purkmistr Kopecký zde
v okolí pramenů nechal vysadit stromy
a založil lázně. Byla zde vystavěna kolonáda, lázeňský hotel, restaurace, vanové
lázně atd. Lázně řadu let fungovaly, ale
jejich původně uvažovaná prosperita se
nepotvrdila. Důvodem byla nedostatečná
kvalita a malá vydatnost pramenů a zároveň malá ochota podílníků zakladatelské
akciové společnosti vkládat do podniku další
peníze. Proto byl areál prodán a díky novému vlastníku, Měšanskému pivovaru,
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Park v Kopeckého sadech

sama neobstarala se, neb nemohla se starati o výzdobu kraje, neb kde výzdoba
časem vymizela, zkrátka by naši milou vlast všude ozdobila“.
V 70. a 80. letech 20. století dochází k výrazně negativním zásahům do
zeleného prstence historického jádra města s rozšiřováním a výstavbou nových komunikací, výstavbou budovy dnešní Komerční banky a přístavbou
provozní budovy Divadla J. K. Tyla. K zakládání nových ploch zeleně dochází
s výstavbou sídliš, intenzita údržby ale postupně klesá a omezuje se na nejnezbytnější zásahy.
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Chvojkovy lomy

Urbanistická zeleň
Ke zvelebování veřejných prostranství a tím i městské zeleně dochází až
po roce 1990. Postupně se zvedá počet sečí travnatých ploch, čistí se zarostlé obrubníky zarostlé travou, zmlazují se keře, dochází k systematické péči
o uliční stromořadí a k postupné obnově jednotlivých ploch zeleně. Nejrozsáhlejší rekonstrukce proběhla v okružních sadech historického jádra města.
Kompletní rekonstrukce Kopeckého a Smetanových sadů byla provedena
v letech 1990 - 1992, v letech 1994 - 1996 prošly rekonstrukcí Šafaříkovy
a Křižíkovy sady, v roce 2000 to byla plocha zeleně pod Masnými krámy.
Postupně došlo k obnově parkové části náměstí Českých bratří (1993), parku
v Potoční ulici v Doubravce (1997), Chvojkových lomů (1998), části Centrálního parku na sídlišti Lochotín (1999) a dalších menších ploch městské
zeleně.
Zvláštní kategorií zeleně jsou uliční stromořadí. Výsadba a péče o stromy v Plzni má dlouholetou tradici. Zakládání uličních stromořadí provázelo
rozšiřování města při zřizování nových čtvrtí. Takto vznikly kvalitní aleje
v ulicích Jižního předměstí (okolí Velké Hvězdy), okolí Jiráskova náměstí.
Mladší výsadby stromů byly založeny při rozšiřování Východního předměstí (Slovan). Období 60.-80. let bylo ve znamení zakládání sídlištní zeleně.
Výsadby stromů se často prováděly živelně, nekoncepčně při svépomocných
akcích. Z tohoto důvodu dnes často dochází v těchto lokalitách k problémům
spojených s nevhodně umístěnými stromy.
V roce 1997 proběhlo vyhodnocení aktuálního stavu uličních stromořadí s těmito výsledky: V Plzni se nachází 14 070 ks stromů ve 411 uličních
stromořadích. Nejčastěji jsou zastoupeny tyto druhy - lípa velkolistá (2 020 ks,
tj. 14,36 %), lípa malolistá (2 005 ks, tj. 14,25 %), jasan ztepilý (1 259 ks, tj.
8,95 %), javor mléč (1 177 ks, tj. 8,37 ks). Tyto čtyři taxony představují celkem 45,93 % stromů v uličních stromořadích. Jako subdominanty, které jsou
zastoupeny více než 280 ks (tj. 2 %) a tvoří celkem 27 % stromů v uličních
stromořadích lze označit taxony - javor klen, sakura odrůda Kanzan, kulovitá
odrůda javoru mléč, jírovec maal, platan, lípa zelená, třešeň, topol, kulovitá
lesy
louky
krajinná zeleň
parky, městská zeleň
řeky, vodní plochy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

odrůda jasanu ztepilého. Celkem bylo zjištěno v uličních stromořadích 119 druhů stromů.
Za posledních osm let bylo vysazeno
na městských pozemcích kolem 4 000 ks
nových stromů. Kromě investorské činnosti města dochází k výsadbě stromů také při
realizaci různých staveb na veřejně přístupných pozemcích ve vlastnictví jiných organizací (parkoviště u supermarketů, areály
výrobních a obchodních firem, státních institucí, obslužných komunikací... )
V rámci udržování provozní bezpečnosti a při realizaci různých staveb dochází
k likvidaci odumírajících, havarijních nebo
nevhodně umístěných stromů. Počet likvidovaných stromů nepřesahuje počet nově
vysazených stromů, to znamená, že stromů v Plzni postupně přibývá.
Významným technickým doplňkem
ploch zeleně jsou vodní prvky. V současné
době je na území města Plzně celkem 26
fontán, 4 pítka a 8 pumpiček. V posledních
letech bylo postaveno tzv. prameniště
(v roce 1999), které se nachází v Centrálním parku na sídlišti Lochotín. Dále pak
v témž roce byla postavena nová fontána ve
Chvojkových lomech na Slovanech. Mezi
novější se řadí i fontána na Chodském náměstí se soškou Jana Nepomuckého a v neposlední řadě i fontánka v zahradě za budovou Úřadu městského obvodu Plzeň 3,
která byla zbudována při celkové rekonstrukci zahrady.
Zahájení provozu fontán probíhá začátkem dubna odstraněním krytů, opravami
a zkušebním provozem. K vlastnímu spuštění dojde 1. května a pokud jsou příznivé
klimatické podmínky, trvá provoz většinou až do konce října.

Sadový okruh historického jádra
Lochotínský park
Park u Radbuzy
Borský park
Papírenský park
Košutecké jezírko
Lobezský park
Park v Potoční
Homolka a náměstí M. Horákové

10 - Chvojkovy lomy
11 - V Homolkách
12 - Zámecký park v Křimicích
13 - Náměstí Míru
14 - Jiráskovo náměstí
15 - Mikulášské náměstí
16 - Habrmannovo náměstí
17 - Husovo náměstí
18 - Masarykovo náměstí
19 - Náměstí Českých bratří
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5. Lesy a půda
Ing. Miloš PACOLT
Ing. Marta DOUDĚROVÁ

LESY
Město Plzeň převzalo svůj historický
lesní majetek dohodou mezi Západočeskými státními lesy - lesním závodem Plzeň
a SVSMP ze dne 25. 2. 1992 na základě
zákona č. 172/91 Sb. dle protokolu o převzetí lesů města Plzně státem z roku 1953
a dostupných historických mapových podkladů přenosem do porostních map. Hospodařením v městských lesích pověřilo město
svoji příspěvkovou organizaci SVSMP oddělení městských lesů. Tato začala fungovat od 1. 1. 1992.
Město Plzeň získávalo svůj nynější majetek v 15., 16., 17. a částečně v 18. století
koupí od tehdejší šlechty a různých kněžských řádů. Dále získalo asi 200 ha konfiskací německého majetku po roce 1945.
Během minulého století došlo i k úbytku
lesů. V letech 1912 - 1920 bylo odprodáno
celkem 66,09 ha lesa z polesí Zruč, Bolevec Škodovým závodům v Bolevci na střelnici. K většímu úbytku došlo za 2. světové války v roce 1940, kdy bylo prodáno
německé letecké společnosti cca 131 ha
lesa z polesí Bory na Nové Hospodě. V roce 1967 došlo ke ztrátě lesa cca 30 ha
v k. ú. Dýšina převodem lesní půdy do ostatních ploch v důsledku těžební činnosti železné rudy v Ejpovicích. K dalším úbytkům
lesní půdy dochází záborem stavební činností (dálnice, dálniční přivaděče, atd.).

Historický přehled rozlohy městských
lesů dle dostupných materiálů je následující:
V roce 1900 - 3 342 ha
1912 - 3 415 ha
1922 - 3 348 ha
1953 - 4 200 ha (vč. lesů církev.)
1995 - 3 878 ha (nový periodický
decenální lesní hospodářský plán - LHP)
Dle LHP 1995 - 2004 je kategorizace městských lesů následující (rozloha 1995):
Lesy hospodářské
- 2 424 ha
ochranné
- 179,5 ha
zvláštního určení - 1 274 ha (z toho
rekreační a příměstské 777 ha).
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Zastoupení dřevin městských lesů v současném LHP a pro srovnání s obdobím
1922 - 1930 (v procentech):
Dřevina

1995

1922 - 1930

Borovice
Smrk
Jedle
Ostatní
Sa jehl.
Dub
buk
habr
Ostatní
Sa list.

45
26
5
76
11
2
2
9
24

56
35
1
1
93
4
1
1
1
7

Průměrné roční těžby v historii městských lesů:
1902 až 1911 - 11 022 m3, 1912 až 1921 - 11 778 m3, 1922 až 1931 - 12 513 m3,
1932 až 1941 - 11 209 m3, 1942 až 1950 - 19 500 m3
V současné době je obhospodařováno 3 972 ha městských lesů ve 46 k. ú.
v okresech Plzeň - město, sever, jih a Rokycany.
Lesní porosty lesního hospodářského celku (LHC) Městské lesy Plzeň se
vyznačují poměrně dobrou ekologickou stabilitou. Nejsou bezprostředně ohroženy
imisním zatížením a tedy většími škodami. Minulé kalamity (včetně té v r. 1999) sice
na řadě míst porušily kompaktnost porostů, ale toto mělo naštěstí jen lokální význam. Cílem hospodářských opatření hlavně ve stadiu obnovy porostů je
v max. míře zavádět listnaté, ekologicky cenné a stanovišti odpovídající dřeviny.

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA
Na Plzeňsku má zemědělství významné postavení v hospodářské struktuře od počátku osídlení až do současné doby.
Bylo jedním z rozhodujících činitelů při formování sídelní struktury, až
do 19. století tvořilo významnou součást výrobní základny města spolu s obchodem a řemesly a samozřejmě bylo primárním zdrojem obživy. Zemědělství
utvářelo ráz příměstské krajiny. V průběhu let zde byly pěstovány obiloviny,
luštěniny a řada dalších plodin včetně chmele a vinné révy (doložené až do
18. století, do současnosti dochovaný název části Plzně „Vinice“).
V určitém období byl velmi významný chov dobytka spojený s lukařením v údolních nivách a pastevectvím na méně úrodných pozemcích. V údolních nivách
se rozvíjelo specializované zelinářství a zahradnictví. Ve 20. století zemědělské
plochy v těsné blízkosti města zaujaly zahrádkářské a chatové osady. V druhé polovině 20. století došlo k násilné kolektivizaci, která přinesla do stabilizované zemědělské krajiny řadu razantních negativních zásahů.
Statutární město Plzeň vlastní v současné době celkem 743,9 ha zemědělské půdy, z toho: 517,5 ha orné půdy, 189,7 ha luk, 15 ha pastvin, 18,7 ha
zahrad, 3 ha ovocných sadů.
Veškerá zemědělská půda se nachází na celkem 39 katastrálních územích.
Historicky byly členěny do tří velkostatků. Při velkostatku Horomyslice v k. ú.
Dýšina se nacházela železná hu a hamr pro zpracování železa. Dalším byl
velkostatek Litice a největší byl velkostatek Chotěšov, získaný jako příděl
od státu po první pozemkové reformě okolo roku 1920 z konfiskovaného
majetku Thurn Taxise.
Na téměř všech pozemcích v dnešní době hospodaří soukromí zemědělci nebo různá
zemědělská sdružení, a to bu ze zákona o půdě nebo na základě nájemných smluv
s městem Plzní. Ostatní pozemky, jedná se o louky, obhospodařuje město samo na
výrobu sena pro účely krmení zvířat v zoologické zahradě nebo pro potřeby myslivosti.

6. Ovzduší a klima
KLIMA

Ing. Zdeněk ROUBAL

Plzeňská kotlina leží v mírně teplé oblasti (MT 11) podle členění klimatu České republiky. Klimatologické prvky se zde měří na 2 základních stanicích (Plzeň-Bolevec a Plzeň- město), pouze srážky na srážkoměrných stanicích Plzeň-Doudlevce a Radčice. Délka pozorování je různá, nejdéle pozorují stanice Radčice (od r. 1961) a Bolevec (od r. 1969). Od zahájení provozu
automatické sítě stanic sledování kvality ovzduší jsou vybrané meteorologické prvky orientačně sledovány i na některých těchto stanicích. Nejdelší
pozorování však má stanice Plzeň-Bolevec. Vývoj a trendy klimatologických
prvků na této stanici v období 1971 až 2000 je možné sledovat u jednotlivých prvků (viz dále).
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nečního svitu kolísá v Plzni mezi 1000 až
1600 hod. ročně, dlouhodobý průměr pro
Bolevec je 1323 hod. ročně.
Směr a rychlost přízemního proudění
úzce souvisí s konfigurací terénu. Ve směru údolí řek je vítr usměrňován. V celé aglomeraci potom převládá v průměru jihozápadní a západní směr větru (četnost 20-25 %),
četnost bezvětří je ročně 15-20 %. Maximální
rychlost větru byla naměřena na stanici
Plzeň - město v březnu 1990, a to 38 m/s
(136 km/hod.)
Průměrná roční teplota zde kolísala od 6,4 do 9,1 ˚C. Nejteplejší byl
rok 1994 s průměrnou roční teplotou 9,1 ˚C, nejchladnější rok 1980 s teplotou 6,4 ˚C. Chod průměrných měsíčních teplot vykazuje výrazný vrchol v letních
měsících, kdy průměrná měsíční teplota činí až 18,0 ˚C, průměr zimních
měsíců je kolem -10 ˚C. Nejchladnější průměr zimních měsíců jako celku
byl zaznamenán v zimě 1985 -86, naopak velmi teplá byla zima 1989 -90.
Absolutní teplotní minimum bylo naměřeno v Plzni - Bolevci v roce 1987
v březnu: -27,6 ˚C , absolutní maximum v červenci 1983, a to 40,1 ˚C.
Dlouhodobý průměr srážek pro Plzeň činí 524 mm, maximální roční
úhrn dosáhl 753 mm, minimální úhrn 364,5 mm. Obecně platí, že čím je více
srážek a tudíž oblačnosti v průměru v příslušném roce, tím je teplota nižší
a naopak. Průměrné měsíční úhrny srážek mají rovněž maximum v letních
měsících, výrazně nižší srážky jsou v průměru v zimní polovině roku. Nejdeštivějším měsícem v Plzni je v průměru červenec
(průměr 76,5 mm), nejsušším potom únor (průměr 23
mm). Maximální denní srážky spadnou výhradně
v létě a pohybují se obvykle mezi 20 až 70 mm/24 hod.
Absolutní maximum ještě před začleněním stanice
Bolevec do sítě ČHMÚ bylo naměřeno 17. 7. 1965
a to 146 mm, přičemž za 3 hod. napršelo 120 mm.
Maximální výška sněhové pokrývky kolísá v zimních
měsících mezi 5 až 30 cm, extrémně vysoká (29 cm)
byla v roce 1997 a dále v roce 1970.

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
Rozptylové podmínky jsou jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících kvalitu
ovzduší. Kvalita rozptylových podmínek
závisí zejména na horizontálním proudění
vzduchu, které je charakterizováno směrem a rychlostí větru, a možnostmi rozptylu do výšky, který je ovlivňován tzv.
vertikálním zvrstvením teploty. Za normálního zvrstvení není znečišujícím příměsím (např. oxidu siřičitému, oxidům dusíku
atd.) bráněno ve volném šíření do výšky.

Průměrná délka slunečního svitu je nejnižší
v zimních měsících - kolem 40 hod./měsíčně, nejvyšší v červenci a srpnu - až 200 hodin. Roční suma slu-
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tují mírně nepříznivé rozptylové podmínky - přechodně cca 37 až 57 % dní
v roce, přičemž výskyt v letních měsících je četnější. Trvale mírně nepříznivé podmínky se vyskytují cca 3 až 15 % dní v roce. Dobré rozptylové podmínky mají výskyt zhruba jako mírně nepříznivé cca 28 až 58 % dní v roce.
Nepříznivé rozptylové podmínky se vyskytují v cca 1 až 4 % dní
v roce, zejména v zimním období.
Z různých důvodů se však v reálné atmosféře mohou vytvořit vrstvy, ve kterých
teplota s výškou roste (inverze) nebo zůstává bez podstatné změny (izotermie). V takovém prostředí je pohyb znečišujících
příměsí vzhůru značně omezen a mluvíme
o tzv. zádržných vrstvách. Největší překážkou vertikálního rozptylu je teplotní inverze charakterizovaná výškou hladiny, ve
které začíná teplota narůstat. Pod touto spodní hladinou inverze dochází při slabém horizontálním proudění nebo bezvětří k hro-

madění znečišujících látek. Pro hodnocení
rozptylových podmínek jsou stanovena kritéria, která popisují, zda rozptylové podmínky budou klasifikovány jako dobré,
mírně nepříznivé nebo nepříznivé, případně jak se bude jejich stav během dne
měnit, proto se u všech tří kategorií rozlišuje doba trvání daného stavu v rámci dne
a používají se termíny jako trvale, krátkodobě, přechodně, po většinu dne atd. V závislosti na rychlosti větru mohou být rozptylové podmínky dobré i při výskytu zádržné
vrstvy. Záleží však na konkrétních hodnotách obou výše uvedených parametrů. Při
dobrých rozptylových podmínkách může
dojít k překročení imisních limitů jen ojediněle a krátkodobě, většinou v důsledku
přemetání kouřových vleček, výjimečně pak
i v důsledku havárie.
V Plzeňské kotlině se nejčastěji vysky-
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OVZDUŠÍ
V období, kdy kouřící komíny byly ukazatelem prosperity, patřila Plzeň
mezi města silně zatížená exhalacemi ze závodů strojírenství a metalurgie,
výroby generátorového plynu, tepla a elektrické energie, patřících Škodě
Plzeň a převážně situovaných v západní části města. Nepříznivou situaci
dále zhoršovala výroba svítiplynu, lokální vytápění na tuhá paliva, velký
železniční uzel (parní trakce) a další menší závody silně znečišující ovzduší. Navíc v nedalekém okolí směrem východním probíhalo dobývání a prvotní zpracování železné rudy (Ejpovice), které s sebou přinášelo silné zatížení
území Plzně především prachem. Přesto sledování kvality
ovzduší v Plzni a jejím okolí
bylo v minulosti dlouho zanedbáváno.
Sledování množství základních znečišujících látek (vypouštěných ze zdrojů znečišování ovzduší) - emisí (tuhé látky,
oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid
uhelnatý a uhlovodíky jako sumární uhlík), především z velkých průmyslových zdrojů bylo
zahájeno v roce 1979, kdy byla
zahájena inventarizace druhů
a množství emisí prostřednictvím Registru emisí a zdrojů znečišování ovzduší (REZZO). Tato
inventarizace se postupně upravovala a zdokonalovala, a později začala sloužit jako podklad
pro stanovení poplatků za znečišování ovzduší. Stejně jako na území celé
České republiky mají i emise v Plzni klesající tendenci, která je nejvíce
patrná u oxidu siřičitého a tuhých emisí. Mění se však nejen množství emisí,
ale i podíl jednotlivých skupin jejich zdrojů. Tento vývoj dobře charakterizuje zejména pokles emisí velkých zdrojů znečišování (REZZO 1). Na
poklesu emisí v Plzni se projevila i aktivita Magistrátu města Plzně, který
v uplynulých letech dotoval změnu tuhých paliv na plynná, popř. elektrickou energii u malých zdrojů (REZZO 3). Pokles u uhlovodíků, oxidu uhelnatého a oxidů dusíku by byl pravděpodobně větší, kdyby nebylo nárůstu silniční dopravy a s ní spojeného vzrůstu emisí z mobilních zdrojů (REZZO 4).
Mezi největší znečišovatele ovzduší z hlediska množství vypouštěných
emisí v Plzni patří především velké zdroje: Plzeňská teplárenská, a. s.,
Plzeňská energetika, a. s., a ŠKODA Holding.
Podíl jednotlivých skupin emisí na kvalitu ovzduší v jednotlivých částech města je rozdílný. V řadě lokalit nemají na znečištění ovzduší významný podíl ani tak velké zdroje s vysokými komíny, ale malé zdroje - lokální
topení - především na tuhá paliva, a doprava, která se stala zejména v centrální části města a v okolí frekventovaných komunikací naprosto dominantní. Znečištění ovzduší způsobené provozem spaloven odpadů v Plzni je ve
srovnání s jinými emisními zdroji téměř zanedbatelné.

Ovzduší a klima
Počátky sledování kvality ovzduší v Plzni a jejím okolí lze doložit již
z konce padesátých let, kdy od roku 1958 jsou k dispozici data o spadové
prašnosti na území města Plzně, měřené hygienickou službou. Dat je od té
doby skutečně celá řada, avšak jejich vyhodnocení je velmi obtížné, protože
od roku 1958 nebylo trvale sledováno ani jediné stanoviště.
Dalším krokem ve sledování kvality ovzduší bylo v polovině šedesátých
let zahájení sledování znečištění ovzduší - imisí. Hygienická služba zahájila

měření imisních koncentrací oxidu siřičitého expoziční metodou, která byla
nahrazena manuální fotometrickou metodou s odběrem denních vzorků do
roztoku. Odebrané vzorky pak byly vyhodnocovány v laboratořích.
Na začátku osmdesátých let bylo zahájeno sledování prašného aerosolu
a oxidů dusíku, měřené zprvu hygienickou službou manuálními metodami,
jako průměrné denní koncentrace.
Na přelomu osmdesátých a devadesátých let došlo k výrazným změnám
i ve sledování kvality ovzduší v Plzni. V té době, také v důsledku politických
změn, které se v České republice odehrály, změn legislativy a dalších okolností, začíná rozvoj sledování stavu ovzduší v Plzni a jejím okolí ve zcela
jiné kvalitě, vyšší operativnosti spojené s rozšiřováním i počtu sledovaných
znečišujících látek. Měření jsou zajišována i více organizacemi. Hygienickou službou je pořízena mobilní měřicí stanice - měřicí vůz „HORIBA“.
Z iniciativy plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ) bylo instalováno 6 poloautomatických coulografických monitorů
pro měření koncentrací oxidu siřičitého. Měřením oxidu siřičitého se také

zabývaly v okolí města různé zemědělské organizace (VÚRV: Červený Hrádek, Křimice, Třemošná a EKOTOXA
Losiná). V závěru roku 1993 byla na severovýchodním okraji okresu Plzeň-město
umístěna stanice státní sítě Automatického
imisního monitoringu (AIM-Plzeň-Doubravka). O měsíc později byla, v rámci

monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva řízeného Státním zdravotním ústavem (SZÚ) Praha, uvedena do provozu
podobná automatická stanice v areálu fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.
Vyhláškou MŽP ČR č. 41/92 Sb. byly
v roce 1992 vymezeny oblasti vyžadující
zvláštní ochranu ovzduší. Město Plzeň bylo
mezi tyto oblasti zařazeno. Již v červnu
1992 byla zpracována studie na vytipování
nejvhodnějších míst pro umístění stanic
automatického měřicího systému (AMS)
Plzeň. V začátku roku 1995 byly zahájeny
přípravné práce a na podzim téhož roku
byla zahájena instalace 6 plně automatických
stanic, která byla ukončena v r. 1996. Tyto
stanice získalo město Plzeň díky dotaci Evropské unie prostřednictvím projektu PHARE
a jejich správou byla pověřena Správa infrastruktury města Plzně (dále jen SIMP).
V současné době je na území města
Plzně provozováno 7 stacionárních automatických měřicích stanic (1 stanice
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AIM, 5 stanic AMS Plzeň a 1 stanice
SZÚ); 2 stanice manuální (provozuje
MHS Plzeň jen pro měření prašného
aerosolu s následným stanovením obsahu vybraných kovů). Kromě těchto stacionárních stanic jsou v Plzni k dispozici
dvě mobilní měřicí stanice, jedna - měřicí vůz „HORIBA“ dodaný v roce 1990
a provozovaný KHS Plzeň, druhá - měřicí
přívěs dodaný v rámci projektu PHARE
- AMS Plzeň, který je provozován na
různých místech Plzně. Měření jednotlivých základních složek znečištění ovzduší
zejména na stacionárních stanicích je patrné z mapky „Měřicí stanoviště v Plzni“.
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Kromě stacionárních měření jsou na
území města provozována různá krátkodobá a kampaňová účelová měření, např.
sledování vlivu dopravy na kvalitu ovzduší včetně sledování změn kvality ovzduší
spojené s výstavbou dálnice apod.
Vyhodnocování výsledků měření není
jednoduchou záležitostí, nebo rozdílnost
metod sledování některých komponent, kvalita odběru a laboratorní zpracování odebraných vzorků byly od zahájení měření
zejména koncentrací oxidu siřičitého a oxidů dusíku velmi rozdílné. Proto i srovnatelnost výsledků je velmi obtížná a činí
potíže i v současné době. Přesto je možno
konstatovat, že podle výsledků měření jednotlivých komponent za dobu od zahájení
jejich sledování v ovzduší města Plzně se
kvalita ovzduší vyvíjela následovně:
Spadová prašnost v počátcích měření
kolísala a později postupně klesala tak,
jak byla postupně uváděna do provozu odprašovací zařízení na velkých tepelných
a technologických zdrojích, eventuálně byly tyto zdroje odstavovány z provozu.
S jistým omezením lze říci, že z původně
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měřených hodnot prašného spadu, kdy roční průměr za celé území města
Plzně dosahoval hodnot 200 až 300 tun/km2, je dnes dosahováno hodnot pod
50 tun/km2, což je výrazné zlepšení. V posledních asi 8 letech se hodnoty
spadové prašnosti udržují na přibližně stejné úrovni nebo jen velmi mírně
klesají - jen výjimečně a krátkodobě v některé lokalitě na území města jsou
zaznamenávány větší hodnoty, většinou spojené se stavebními a podobnými
aktivitami se zvýšenou prašností. V současné době průměrné roční hodnoty
na žádném ze stanoviš na území města Plzně nedosahují limitu 150 tun/km2/rok.
Následují nejvyšší naměřené hodnoty v jednotlivých letech: v roce 1996
cca 115 tun/km2/rok - Harantova ulice; 1997 cca 139 tun/km2/rok - Černice
u prodejny; 1998 cca 117 tun/km2/rok - Cvokařská ulice, v roce 1999 - Cvokařská
ulice cca 115 tun/km2/rok a v roce 2000 - PDA Peklo cca 117 tun/km2/rok.

Imisní koncentrace oxidu siřičitého od počátku měření postupně klesají průměrným tempem více než 5 mikrogramů/m3 za rok. Příčiny lze spatřovat ve změnách paliv a zdrojů vytápění od velkých zdrojů emisí až po lokální topeniště (kamna v domácnostech), kde většinou tuhá paliva (sirnaté
hnědé uhlí) nahradil plyn. K těmto změnám došlo i díky vhodné politice
Magistrátu města Plzně v uplynulých letech, když dotoval výše uvedenou
změnu paliva u malých zdrojů. V neposlední řadě ke zlepšení přispěly i změny výroby v a.s. ŠKODA, které s sebou přinesly odstavení některých zdrojů

emisí i v dalších podnicích na území města Plzně. Vybudování odsiřovacích
zařízení a jejich uvedení do provozu v závěru roku 1997, v tehdejší teplárně
ŠKODA - ELÚ III a v Plzeňské teplárenské na Pivovarských polích, s sebou
přineslo další pokles koncentrací SO2. Oxid siřičitý přestal být na většině
území Plzně rozhodující škodlivinou. Z původně měřených hodnot koncentrací oxidu siřičitého, kdy roční průměr za celé území města Plzně dosahoval
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hodnot vyšších než 100 mikrogramů/m3, došlo k výraznému poklesu. Dnes
je dosahováno hodnot kolem 10 mikrogramů/m3, což je výrazné zlepšení.
V posledních 3 letech průměrné denní imisní koncentrace již nepřekračují
imisní limit 150 mikrogramů/m3. Průměrné roční hodnoty měřené na jednotlivých monitorovacích stanicích dosahovaly v roce 1996 maximálně 64 % ročního imisního limitu 60 mikrogramů/m3, v roce 1997 maximálně 56 %,
v roce 1998 maximálně 37 %, v roce 1999 maximálně 19 % a v roce 2000
maximálně 19 % ročního imisního limitu.
Imisní koncentrace oxidů dusíku do roku 1997 mírně vzrůstaly s ročním
tempem téměř 2 mikrogramy/m3, v následujících letech však mírně klesaly,
popř. stagnovaly. Přitom v centrálních oblastech města a v blízkosti frekventovaných komunikací je téměř denně, zejména v ranních hodinách, překračován krátkodobý imisní limit 200 mikrogramů/m3. Příčinami jsou: poměrně
prudce narůstající individuální automobilová doprava se zastaralým vozovým parkem a jen mírně klesající emise NOX při výrobě tepla. U této zne-

čišující látky je již podstatně více dní s koncentracemi překračujícími imisní
limit pro průměrné denní koncentrace 100 mikrogramů/m3 v jednotlivých
stanicích (v roce 1996 až 54 dní/rok, v roce
1997 až 108 dní/rok, v roce 1998 až 51
den/rok, v roce 1999 až 33 dní/rok, v roce
2000 až 48 dní/rok v centrální oblasti města
a v blízkosti frekventovaných komunikací
pravděpodobně ještě více). Při posledních
smogových situacích v zimním období (zima 1997 a v roce 1999 pozdní podzim) byly
oxidy dusíku rozhodující škodlivinou pro
vyhlašování jednotlivých signálů. Z původních průměrných hodnot ze stanic z celého
území města Plzně pohybujících se kolem
40 mikrogramů/m3 byl v roce 1997 zaznamenán nárůst až k cca 50 mikrogramům/m3, ale
v roce 1998 se tyto hodnoty opět vrátily
k cca 40 mikrogramům/m3 a v roce 2000 tyto
hodnoty dosahovaly k cca 35 mikrogramů/m3. Tyto změny byly pravděpodobně způsobeny rozdílnými rozptylovými podmínkami v jednotlivých
letech. V centrální části města dosahovaly průměrné roční hodnoty imisních koncentrací v roce 1996 maximálně 87 % ročního imisního limitu 80
mikrogramů/m3, v roce 1997 byl roční imisní limit překročen na 110 %,
v roce 1998 maximálně 85 %, v roce 1999 maximálně 74 % a v roce 2000
dosahovaly v centrální části města maximálně 81% tohoto limitu, přitom
v ostatních stanicích bylo dosahováno 30 až 50 % ročního imisního limitu.

V blízkosti frekventovaných komunikací
byl tento limit překračován.
Imisní koncentrace prašného aerosolu, stejně jako u oxidu siřičitého, od počátku
měření postupně, avšak mírněji, klesají
s ročním tempem téměř 4 mikrogramy/m3.
Příčiny lze spatřovat, stejně jako u SO2,
ve změnách paliv a zdrojů vytápění zejména lokálních topeniš (kamna v domácnostech), kde většinou tuhá paliva (s vysokým
obsahem popela) nahradil plyn, eventuálně
elektrická energie. V neposlední řadě ke
zlepšení přispěly i změny výroby v a. s.
ŠKODA, které s sebou přinesly odstavení
některých zdrojů emisí, zejména zastaralé
teplárny ŠKODA-ELÚ I. Koncentrace prašného aerosolu závisí též na úrovni úklidu
komunikací a dalších volných prostranství
v jednotlivých částech města, protože
zejména při suchém a větrném počasí je
podíl sekundární - zvířené prašnosti rozhodující částí celkové prašnosti na většině
území Plzně. Z původních průměrných hodnot za celé území města Plzně přesahujících 100 mikrogramů/m3 byl zaznamenán
pokles na asi 25 mikrogramů/m3 v roce 2000.
Zhruba v posledních 8 letech průměrné
denní imisní koncentrace prašného aerosolu jen výjimečně překračují imisní limit

150 mikrogramů/m 3. Průměrné roční
hodnoty měřené na jednotlivých stanicích
v roce 1996 dosahovaly maximálně 71 %
ročního imisního limitu 60 mikrogramů/m3,
v roce 1997 maximálně 70 %, v roce 1998
maximálně 55 %, v roce 1999 maximálně
59 % a v roce 2000 dosahovaly maximálně 52 % tohoto ročního imisního limitu.
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Imisní koncentrace oxidu uhelnatého na okrajích města a dále od rušných komunikací postupně klesají. Příčiny lze spatřovat ve změnách paliv a zdrojů zejména
u lokálního vytápění (kamna v domácnostech), kde většinou špatně regulované spalování tuhých paliv nahradilo efektivnější
spalování plynu, eventuálně elektrická energie. Zastavení výroby generátorového plynu
v a. s. ŠKODA přineslo snížení imisních
koncentrací CO, zejména v oblastech kolem
jejího hlavního areálu. V centrální oblasti
města a kolem frekventovaných komunikací, zejména do roku 1997, však koncentrace
CO, stejně jako koncentrace NOX, narůstaly.
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Důvodem byla prudce narůstající individuální automobilová doprava se
zastaralým vozovým parkem. V posledních letech koncentrace mírně poklesly. Prakticky po celý rok, od doby zahájení sledování této látky, její průměrné denní imisní koncentrace nepřekračují imisní limit 5000 mikrogramů/m3, v roce 1996 dosahovaly maximálně 42 % tohoto limitu, v roce 1997
maximálně 75 %, v roce 1998 maximálně 50 %, v roce 1999 maximálně 55 %
a v roce 2000 maximálně 46 % tohoto imisního limitu. Důvody těchto
změn jsou zřejmě shodné s důvody uvedenými u oxidů dusíku a platí částečně i pro ostatní látky kromě ozónu. (Oxid uhelnatý nemá stanoven roční
imisní limit a není graficky vyhodnocen.)
Imisní koncentrace přízemního ozónu, 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 vegetace. Od doby zahájení sledování této látky její osmihodinové imisní koncentrace již několikrát překročily imisní limit 160
mikrogramů/m3: v roce 1996 - 4 krát, v roce 1997 - 1 krát, v roce 1998 vlivem velmi teplého a slunečného srpna až 11 krát, v roce 1999 k překročení
limitu nedošlo a v roce 2000 bylo zjištěno 1 překročení tohoto limitu. Při
vhodných podmínkách v roce 1998 překročily koncentrace ozónu i zvláštní
imisní limit 180 mikrogramů/m3 (v 10 případech) pro upozornění obyvatel
na vznik smogové situace letního typu. Vyšších hodnot je dosahováno v okrajových částech města než v jeho centru. (Ozón nemá stanoven 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 persistentních organických látek
(PAH). Přesto lze konstatovat, že zvý30 Měřicí přívěs ze sítě AMS Plzeň šené hodnoty imisních koncentrací
na stanovišti 54. MŠ v Doubravce VOC jsou měřeny zejména v blízkosti frekventovaných komunikací,
čerpacích stanic pohonných hmot a provozů zpracovávajících zejména nátěrové hmoty a jiné těkavé organické látky. Zatížení ovzduší koncentracemi
PAH je na území města vyšší zejména v chladnější části roku a je vázáno
především na koncentrace malých prachových částic. Tento stav potvrdila
i krátkodobá měření kolem průtahu
E 50 Plzní v roce 1999 a 2000.
Imisní koncentrace vybraných
kovů As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb jsou sledovány ve čtrnáctidenním cyklu
laboratořemi MHS Plzeň. Sledování je
prováděno v místech měření prašného
aerosolu zajišovaného MHS (v současné
době 2 měřicí stanice). Výsledky těchto sledování jsou shromažovány MHS
a jejich vyhodnocení je komplikováno nedokončenou legislativou v ochraně ovzduší. Přesto lze konstatovat, že
v některých ojedinělých případech jsou,
zejména u arsenu, kadmia a niklu, jejich nejvyšší přípustné koncentrace oje31
Měřicí vůz „HORIBA“
diněle překračovány. Koncentrace olova
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v okolí komunikací přes narůstající provoz mírně klesaly, stejně jako koncentrace některých dalších kovů v okolí a. s. ŠKODA, což je dáno změnou
struktury její výroby a omezením používání olovnatého benzinu.
Legislativa ochrany ovzduší harmonizovaná s předpisy Evropské unie
přináší další krok ke zlepšení ovzduší v České republice prostřednictvím
systému řízení kvality ovzduší. Zlepšení kvality ovzduší v Plzni je však
dlouhodobou záležitostí a bude otázkou postupného řešení řady problémů.
Jedním z největších a pro Plzeň nejdůležitějších bude dořešení celého dopravního systému města, dále bude záležet na rozvoji či útlumu podnikatelských aktivit v jednotlivých oblastech výrobních činností, ale také na chování občanů při provozování lokálního vytápění.

MĚŘICÍ STANOVIŠTĚ V PLZNI

VYSVĚTLIVKY:
nepříznivé rozptylové podmínky (4 - krátkodobě a 5 - trvale) - stav, kdy rozptyl příměsí v atmosféře je téměř znemožněn
a který v oblasti se zdroji znečištění dává předpoklad k déletrvajícímu významnému překročení imisních limitů;
mírně nepříznivé rozptylové podmínky (2 - krátkodobě
a 3 - trvale) - stav, kdy existuje zádržná vrstva, která
v závislosti na rychlosti větru omezuje možnost rozptylu
škodlivin, ale nesplňuje parametry nepříznivých ani dobrých
rozptylových podmínek. V oblastech se zdroji znečištění je
předpoklad pro občasné zvýšení imisních koncentrací,
případně i několikahodinové překročení limitů.
dobré rozptylové podmínky - takové, kdy se ve výšce 10001500 m nad terénem nevyskytuje žádná zádržná vrstva;
imisní koncentrace - množství znečišující látky vztažené na jednotku objemu vzduchu;
imisní limit - nejvyšší imisní koncentrace povolená legislativou;
nejvyšší přípustná koncentrace - nejvyšší přípustná imisní
koncentrace doporučená hygienickou službou
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ODPADY
Odpady představují specifický produkt
lidské společnosti, který při nevhodném
zneškodňování může ohrozit všechny složky životního prostředí. Legislativa řeší
tento odpadový problém zavedením povinnosti pro všechny původce odpadu, a to
zejména povinností předcházení vzniku odpadů, omezování jeho množství a přednosti
využití odpadu. Základní legislativní předpis zákon o odpadech určuje obec - Statutární město Plzeň - původcem komunálního
odpadu pro komunální odpady vznikající
na území obce, které mají původ v činnosti
fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku,
kdy fyzická osoba odpady odloží na místě
k tomu určeném; obec se současně stane
vlastníkem těchto odpadů. Povinnosti,
které pro obec z tohoto plynou, jsou zejména:
■ Odpady zařazovat podle druhů a kategorií
■ Upřednostňovat využití odpadů před jejich
odstraněním
■ Odpady, které nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí
■ Ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů
■ Shromažovat odpady utříděné podle druhů
a kategorií
■ Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
■ Obec je povinna v souladu se zvláštními
právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální
odpad, který produkují, a zajistit místa,
kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu
(např. zbytky barev a spotřební chemie,
zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek
komunálního odpadu obec splní určením
místa k soustřeování nebezpečných
složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát
ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém
v případě potřeby doplnit pravidelným
mobilním svozem oprávněnou osobou.

Statutární město Plzeň zajišuje plnění těchto zákonných povinností prostřednictvím jednotlivých úřadů městských obvodů (podle současně platného
Statutu města Plzně). Úřady městských obvodů (dále ÚMO) 1 - 8 najímají pro
svá území firmy zabývající se příslušnou činností. Jsou to následující činnosti:
■ Zajištění odpadových nádob pro separování odpadového papíru, skla, plastů,
v případě ÚMO 2 i bioodpadu, a další využití těchto odpadů. K srpnu
2001 je celkem na území města rozmístěno 518 nádob na separovaný
sběr o objemu 1100 litrů, 240 litrů.
■ Zajišování velkokapacitních kontejnerů pro ukládání objemného odpadu.
K srpnu 2001 je celkem na území města 75 stanoviš velkokapacitních
kontejnerů.
■ Vybudování sběrných dvorů, které občanům umožňují ukládat vytříděné
nebezpečné složky komunálního odpadu. K srpnu 2001 je celkem na území města vybudováno 7 sběrných dvorů.
■ Zajištění mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu
■ Likvidace černých skládek na území městského obvodu. V roce 1996 proběhla celoměstská sanace největších skládek při nárazové akci, městské
obvody provedly sanaci skládek v roce 1999. Bohužel dochází však
k obnovování černých skládek a ke vzniku nových.
■ Likvidace odpadů z ploch městské zeleně. Tato problematika není uspokojivě řešena, je potřebné vybudovat kompostárnu a zabezpečit její provoz.
Jednotlivé ÚMO seznamují občany ve svých obvodních zpravodajích
s rozmístěním velkokapacitních kontejnerů, s datem a místem mobilního
sběru. Další možností je výkup tříděného odpadu (železo, kovy, papír).
Zneškodňování zbytkového komunálního odpadu si občané zajišují
smluvním vztahem (možnost volby četnosti svozu) se zvolenou firmou. To
znamená, že v této oblasti je tržní prostředí.
Na území města není lokalizována žádná skládka komunálního odpadu
(nebude lokalizována ani v budoucnu) a ukládání odpadů je řešeno mimo
Plzeň. Pro ukládání komunálního odpadu z území města Plzně svozové firmy přednostně využívají skládku Chotíkov. V okolí města se nacházejí skládky Vysoká a Němčičky u Rokycan. Ukládání inertního materiálu (výkopová
zemina, stavební su apod.) se provádí v rámci rekultivace těchto skládek.
Na území města Plzně se nacházejí další činnosti v oblasti nakládání s odpadem.
Spalovna odpadů ze zdravotnických zařízení ve Skladové ulici je určená k likvidaci
zdravotnických odpadů, odpadů s chemickým složením podobným zdravotnickému odpadu, průmyslových a komunálních odpadů s výjimkou odpadů obsahujících vysoce stabilní látky (PCB ap.). Obdobná spalovna je umístěna
v areálu FN na Lochotíně (od 31. 1. 2002 mimo provoz).
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Skládka Chotíkov

Odpady
Nakládání se škvárou a popílkem z teplárny Plzeňské teplárenské a. s.
bylo v minulém období prováděno naplavováním na odkaliště Božkov, které
znamená jednak výrazně negativní zásah do krajinného prostředí, jednak
nebezpečí sekundárního znečištění ovzduší. V současné době probíhá první
etapa rekultivace složiště.
Na skládce Sulkov byl ukládán průmyslový odpad Škoda a. s. v období
1920 - 1996. Nyní je prováděna asanace skládky a recyklace některých uložených odpadů.
V územním plánu je vytipováno místo pro zařízení na zpracování odpadů - lom Háje u Koterova. Kromě toho mohou být některá menší zařízení
pro zpracování odpadů umístěna ve většině výrobních území.
Do budoucna je nutné vytvořit pro město Plzeň komplexní systém pro
nakládání s odpady odpovídající nové legislativě vycházející ze směrnic
EU, který bude splňovat hlavní zásady:
- minimalizace vzniku odpadů
- třídění odpadů u zdroje
- recyklace využitelných surovin
- omezení skládkování
- termické využití komunálního odpadu
- nakládání s vyjmenovanými druhy odpadu, např. autovraky, odpadní oleje apod.

Produkce komunálního odpadu v Plzni
za rok 2000 v tunách:
Celková produkce: 51.958,6 t = 100 %
Tato roční produkce představuje zhruba 10 %
celkového množství odpadů na území města.
Občan průměrně vyprodukuje ročně asi
300 kg odpadu.
Množství odpadů uložených v kontejnerech na tříděný odpad:
Papír / nebo lepenka: 1.287,2 t = 2,48 %
Sklo:
635,2 t = 1,22 %
Plastové předměty:
587,3 t = 1,13 %
Kompostov. odpad: 1.065,1 t = 2,05 %
Na skládce komunálního odpadu Chotíkov
bylo uloženo 48.383,8 t směsného komunálního odpadu.
Údaje jsou zpracovány na základě hlášení
právnických osob a jednotlivých úřadů
městských obvodů, která jsou každoročně
předávána na OŽP MMP.
Pro ilustraci uvádíme i obecnou skladbu
komunálního odpadu v %:

Třídění odpadu
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Bioodpad
Papír
Plasty
Sklo
Kovy
Textil
Popel
Zbytek

30 %
9%
4%
3%
1%
1%
17 %
35 %

V roce 2000 byly z rozpočtu OŽP MMP
(položka Likvidace černých skládek) proplaceny faktury za likvidaci černých skládek včetně terénních úprav a preventivních
opatření proti obnovování černých skládek
ve výši cca 589 422,- Kč.
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8. Zvířata ve městě
Bc. Dagmar BERNÁŠKOVÁ

Účelem útulku je poskytnout dočasný azyl pro zaběhnuté, opuštěné, odebrané psy a pro psy, jejichž majitel zemřel. V útulku je zajištěn nepřetržitý
provoz (ošetřovatelé, veterinář, krmení) a kapacita útulku je 70 míst. Útulkem za 7 let provozu prošlo 4 400 psů. Nejhorším obdobím v roce bývají pro
útulek Vánoce a konec školního roku, kdy nezodpovědní rodiče nakoupí
jako dárky pejsky a za pár dní tyto živé dárky končí v útulku.
Město Plzeň v současné době připravuje projektovou dokumentaci na
stavbu nového útulku v lokalitě Bory (bývalý vojenský areál).
Problematika koček, zejména divokých, není v Plzni zatím řešena.
Povinnosti, které musí splnit majitel zvířete a které se vážou k veřejnému
prostranství, tzn. úklid po psu, značení psa, pes na vodítku, zákaz vodění
zvířat atd., jsou řešeny vyhláškami města Plzně.
2/ ZVÍŘATA ZÁJMOVÝCH A ŠLECHTITELSKÝCH CHOVŮ (zájmové
chovy) - v tomto případě se může jednat o jakékoliv zvíře či živočicha ze
všech uváděných skupin, který je chován v zajetí za účelem umělého chovu,
odchovu či šlechtitelského záměru (psi, kočky, králíci, ryby, exotická zvířata,
sokolničtí dravci atd.). Zájmové chovy živočichů z volné přírody vždy upravuje příslušný zákon (např. veterinární předpisy, zákon o ochraně zvířat
proti týrání, zákon o ochraně přírody a krajiny). V Plzni se nejčastěji chovají psi, kočky a exotická zvířata. Mezi nejčastěji chovaná exotická zvířata
patří papoušci, suchozemské želvy a hadi. Ve městě však není výjimkou ani
tak exotické zvíře jako párek ocelotů, drápkaté opice či několik kajmanů.
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Veverka obecná

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ
ZVÍŘAT
Kromě zoologického rozdělení zvířat,
např. bezobratlí, obratlovci, plazi, ptáci, savci atd.) lze rovněž zvířata žijící vedle nás,
s námi a kolem nás rozdělit podle jejich
„významu pro člověka a společnost“. Vzhledem k tomu, že člověk částečně pochopil
úlohu zvířat kolem sebe, mají zvířata mimo svých přirozených přírodních zákonů
i lidmi vytvořené zákony legislativní. Proto
lze živočichy rozdělit i podle legislativy
a stupně jejich ochrany.
1/ ZVÍŘATA DOMÁCÍ - zvířata chovaná
pro užitek (skot, drůbež, králíci, kožešinová
zvířata atd.) a zvířata bez užitku (pro potěšení) - zájmové chovy domácích zvířat (kočka, pes).
Toulavý pes a toulavá kočka
Zvíře, které nemá vodítko, obojek či označení a pohybuje se na veřejném prostranství bez pána, je považováno za toulavé.
V Plzni je toulavý pes odchycen a převezen
do karantény a v případě, že není znám majitel, je předán do útulku pro opuštěné psy
na Valše. Tento útulek provozuje občanské
sdružení Liga na ochranu zvířat již řadu let.
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Ještěrka obecná při kladení vajec

3/ ZVÍŘATA VOLNĚ ŽIJÍCÍ - všechny druhy volně žijících zvířat kolem
nás, které jsou součástí přírodního systému a existují bez jakékoli účasti člověka.
Tato zvířata se dále dělí na:
a) Zvěř - zákon o myslivosti vymezuje zvěř seznamem konkrétních druhů
volně žijících zvířat. Zvěř se podle tohoto zákona dělí na pernatou (ptáci),
srstnatou (savci), užitkovou, chovnou, škodnou atd. Se zvěří smí hospodařit
(lovit, vysazovat, regulovat) pouze státem pověřené myslivecké sdružení či
honební společnost. Poraněná či uhynulá zvěř je majetkem příslušného mysliveckého sdružení, a proto je v případě nálezu nutné obracet se na něj. Některé druhy zvěře jsou zároveň zvláště chráněné druhy živočichů, na které se
vztahuje i zvláštní zákon o ochraně přírody a krajiny (viz bod b).
b) Zvláště chránění živočichové - zákon o ochraně přírody a krajiny se svými
prováděcími předpisy stanovuje seznam chráněných živočichů. Chráněné živočichy lze dále dělit do tří skupin podle stupně jejich ohrožení:
I.
kriticky ohrožené
II.
silně ohrožené
III.
ohrožené

Zvířata ve městě
Na tyto živočichy se vztahuje speciální zákonná ochrana a o jejich existenci
(chovu v zajetí, odchytu, lovu, rušení, úpravách míst jejich výskytu a jiných
zásazích do vývoje) vždy rozhoduje orgán ochrany přírody na základě speciálního správního řízení. V kompetenci Magistrátu města Plzně je skupina
ohrožených druhů (skupina III.), mezi které patří a v Plzni žijí např. veverka obecná, koroptev polní, kormorán velký, užovka obojková, ropucha obecná, výr velký. Ostatní skupiny I. a II., tedy silně a kriticky ohrožené druhy,
spadají do působnosti Ministerstva životního prostředí. Ze skupin I. a II.
v Plzni žijí např. sova pálená, čolek obecný,
ještěrka obecná, sokol stěhovavý, kavka obecná, ledňáček říční.
c) Ostatní volně žijící živočichové - podléhají
obecné ochraně a vztahují se na ně zejména
veterinární zákony a zákon o týrání zvířat.
O volně žijící zraněné či jinak handicapované živočichy nalezené v Plzni pečuje od
roku 1992 občanské sdružení Dobrovolný
ekologický spolek - ochrana ptactva. Kromě
Ledňáček říční
zabezpečování chodu Záchranné stanice ptac- 37
tva se tato organizace dále zabývá odchytem
(transfery) všech druhů volně žijících živočichů (např. netopýrů, obojživelníků
a plazů), praktickou ochranou biotopů, ekologickou výchovou, osvětou
a odborným servisem pro veřejnost. Mimo jiné rovněž realizuje nejrůznější
vědecky zaměřené, převážně ornitologické projekty (odchyt, kroužkování volně
žijících druhů ptactva) a servis pro úřady. V roce 2001 zasahovali členové
DES OP v cca 550 případech a záchrannou stanicí prošlo přes 1000 pacientů
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Krmení vlaštovčího mláděte

nejrůznějších druhů živočichů. Mezi nejzajímavější zásahy patřilo úspěšné
přesunutí hnízda s vejci labutě velké na Anglickém nábřeží, odchyt dvou
vlaštovek v supermarketu na Borských polích, transfery několika stovek netopýrů z plzeňských bytů, zabezpečení zimoviště pro kavky, rozmístění velkých krmítek do městských parků atd. Z pacientů pak lze připomenout hospitalizaci a léčbu mladého plzeňského sokola, několika včelojedů lesních,
čápů, sov a desítek ježků, rorýsů či poštolek.
Tato organizace je díky své činnosti městem materiálně podporována
a díky tomu v roce 2001 postavila v Bukovci novou léčebnou voliéru pro
vodní ptactvo, výběh pro ježky, získala finanční prostředky na lepší zásahové vozidlo a zajistila provoz léčebného zařízení.

4/ EXOTICKÁ ZVÍŘATA - některá zvířata jsou chráněna mezinárodní dohodou,
známou pod názvem Washingtonská konvence. Tato dohoda byla podepsána v roce
1975 deseti zakládajícími státy. Úkolem
vzniklé dohody je regulace mezinárodního obchodu se zvířaty, rostlinami i s produkty, které jsou z nich získávány (kůže,
kly, rohy, paroží atd.). Česká republika
podepsala tuto dohodu v únoru 1992 a stala
se 114. členskou zemí. Od roku 1997 vstoupil v platnost v ČR tzv. zákon CITES.
Z tohoto zákona vyplývají pro držitele
a chovatele exemplářů CITES určité povinnosti. Jedná se zejména o povinnost registrace těchto exemplářů, ohlašovací povinnost (ohlášení nových přírůstků, úhynu či
prodeje) a povinné značení živočichů
(např. čipem, DNA test, kroužkem, tetováním). Mezi exempláře CITES spadají
i relativně běžné exotické druhy, jako jsou:
všechny suchozemské želvy, některé druhy leguánů, chameleonů, trnorepů a některé druhy řádu hroznýšovitých. Z ptačí
exotické říše je možné jmenovat papouška
kapského, papouška šedého - žako, papouška černouchého a tmavohnědého atd. MMP
OŽP nejčastěji registruje zejména uvedené
druhy želv, plazů a papoušků. I v Plzni
můžeme najít několik zvláš zajímavých
exemplářů, jako jsou šelmy (ocelot velký),
kajmani a krokodýlové, drápkaté opice,
kočkodani a jedovatí hadi. Cena těchto
exemplářů dosahuje řádově několik tisíc
korun a obchod s nimi je přísně regulován.
Největší množství exotických druhů je
samozřejmě v Zoologické a botanické
zahradě města Plzně. Zahrada byla založena v r. 1926, v roce 1962 byla znovu otevřena v současném areálu u Lochotínského
parku. Jedná se o druhou nejstarší zahradu
v České republice. Rozloha zahrady je
21,5 ha, z toho expoziční část je 17 ha.
V areálu je arboretum a četné botanické expozice, které se prolínají s expozicemi zoologickými. Součástí zahrady je botanický
skleník s unikátními sbírkami sukulentních rostlin. K dalším zajímavostem patří
expozice terárií, smíšené expozice fauny
a flóry Afriky, Madagaskaru, amazonského
tropického deštného pralesa a Nového Zélandu. Z novinek v expoziční části můžeme
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Zvířata ve městě
želvy ostruhaté, kajmana paraguayského, anakondy velké, guerézy angolské,
hyeny žíhané, snůška vajec varana komodského a mnoho dalších.
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Agama vodní v plzeňském teráriu

jmenovat otevření pavilonu a výběhu makaků, lemurů a šimpanzů, rozšíření výběhu
klokanů, úprava šelmince a ukončení oprav
a následné otevření expozice Akvatera
v Palackého ulici. Jedná se o stálou expozici plazů, ryb a bezobratlých. Expozice jsou smíšené a představují průřez studenokrevných tropických a subtropických živočichů převážně z Afriky, Ameriky a Asie.
Akvatera slouží i jako záchranné centrum
pro pašované druhy plazů a bezobratlých
(viz předchozí text).
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Rosnička v teráriu

Zoologická zahrada má svoji naučnou
stezku, která se nachází v západní části zahrady a představuje „Vývoj přírody ve čtvrtohorách“. Součástí stezky jsou největší expozice s velkou skupinou medvědů hnědých,
vlků evropských, pižmoňů a zubrů, stejně
jako kopie vesnice z doby železné a statek
s hospodářskými zvířaty.
Nejzajímavější a možná i nejznámější
zvíře zoologické zahrady je určitě velbloudice Jozefína, ale zahrada nemá jenom ji.
K největším vzácnostem patří určitě odchov
tučňáka Humboldtova, plameňáka chilského,
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Sokol stěhovavý
V Plzni se realizuje projekt, jehož cílem je ochrana hnízda sokola stěhovavého ve věži kostela sv. Bartoloměje na nám. Republiky. Řešitelem projektu je Český svaz ochránců přírody, základní organizace 26/02 v Plzni.
Projekt navazuje na dlouholeté vypouštění sokolů stěhovavých zpět do přírody neboli reintrodukci. Z původních vypuštěných sokolů se vrací do Plzně
pár, který pravidelně hnízdí na kostele sv. Bartoloměje. Sokoli zde začali
hnízdit v roce 1998, v tomto roce bylo však hnízdo po první snůšce vajec při
květnových oslavách vykradeno. O rok později se sokoli pokusili hnízdit na
budově Hutního projektu, jejich hnízdo však bylo zničeno deštěm. Vzhledem
ke skutečnosti, že se jednalo o již druhé nezdařené hnízdění, byla do vyplaveného hnízda dosazena mláata poštolek a posléze adoptivní mládě sokola. V roce 2000 poprvé v Plzni sokoli vyvedli svá mláata, přesto jejich
hnízdo bylo ještě dosazeno mládětem odchovaným v Milovicích na Moravě.
Rok 2001 byl průlomem v hnízdění dravců, nebo sokoli zahnízdili a bez
problémů vyvedli mláata. Mláata byla původně čtyři, ale na hnízdě dvě
zahynula, přesto se dalším dvěma podařilo s rodiči počátkem května vylétnout z hnízda.
Tuto jedinečnou záležitost mohli občané města Plzně sledovat pomocí
kamery a monitoru umístěného v mázhauzu radnice. Pro ostatní veřejnost
byl přenos zajištěn na internetových stránkách, kde byly informace věnující se ochraně sokola stěhovavého,
včetně on-line záběrů z hnízda.
Výsledkem náročného projektu
jsou dvě vylétlá mláata, která je
možno považovat za jedince pocházející z volné přírody. Při současném
stavu 15 hnízdících párů sokola
v ČR jsou obě mláata významnou
podporou volně žijící populace.
Sledování hnízdění prostřednictvím monitoru v mázhauzu radnice
a přenosu na internet přispělo k propagaci ochrany dravců. Plzeň se zařadila mezi dvě města v Evropě,
kde probíhala akce tohoto druhu
a mezi 8 států na světě. V dalších
letech bude samozřejmě tento pro- 41
Sokol stěhovavý
jekt pokračovat.
Pták roku 2001 - kavka obecná
Pro rok 2001 byla ptákem roku vyhlášena celorepublikově působící Českou
společností ornitologickou právě kavka obecná, která je v městě Plzni poměrně hojná. Jedná se o jednoho ze zástupců ptáků, žijících v blízkosti lidských obydlí a „profitujících“ z civilizačních faktorů. Tento zajímavý jev
díky vytlačování zvířat z přirozeného prostředí lze sledovat i u ostatních
živočišných druhů, jako například poštolek obecných, jiřiček, rorýsů, ze savců pak kun skalních a dalších. Kavka obecná je velice inteligentní a zajímavý ptačí druh, spadající do skupiny krkavcovitých ptáků. Na rozdíl od své
příbuzné a velice hojné straky obecné je kavka celá černá, má podstatně
kratší ocasní pera a je spíše podobná vráně. V Plzni je populace kavek početná a dělí se do několika základních kolonií. Původně kavky v Plzni obývaly
budovy historického jádra, mj. věže staré budovy Západočeského muzea,
půdy hotelu Continental, krovy chátrající budovy bývalého planetária a dokonce i na věži kostela sv. Bartoloměje (před sokoly) hnízdila rovněž jedna
rodina. Další početná kolonie sídlí na půdách Borské věznice a ve staré

Zvířata ve městě
zástavbě městské části Bor. Po opravě a uzavření některých výše uvedených
objektů se kavky centralizují už pouze v půdních prostorách Borské věznice
a zástavbě starých domů ve středu města.
Na zimu se pak všechny kolonie stahují zimovat do kopule budovy
Hlavního nádraží v Plzni, kde hřadují a pravidelně nocují.
Zdá se, že kavky se velice dobře přizpůsobují lidským zásahům do prostředí, ale není tomu tak, protože jejich počet neustále klesá a i nadále zůstávají na seznamu zvláště chráněných živočichů.
ZAJÍMAVOSTI:

patří například řeka Berounka (významné
zimoviště vodního ptactva), soustava boleveckých rybníků, rezervace Zábělá a Doubí,
polesí Košutka, Pytel, Chlum, Krkavec a příměstské oblasti Doubravka, Koterov, Božkov, Radčice, Křimice atd.

Medvědi v plzeňské ZOO
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Výr velký
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Plzeň se nachází na soutoku
čtyř řek, má poměrně zalesněné
příměstské oblasti, věnec parků
a desítky drobných vodních
ploch, které jsou součástí tahových a migračních cest nejrůznějších druhů živočichů. Díky
těmto faktorům lze zastihnout
na území města v době jarního
či podzimního tahu nebo v zimních měsících desítky vzácných
hostů, jako například sluku obecnou, pisíka obecného, kormorána velkého, orlovce říčního,
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Mládě poštolky

nejrůznější druhy severských kachen (morčáka
velkého, hohola severního) a mnoho dalších
vodních ptáků. Na území města pravidelně hnízdí jeden pár výra velkého, minimálně dva páry
labutí velkých, pět párů ledňáčků říčních, desítky párů poštolek obecných, kavek obecných,
kachen divokých, koroptví polních, rorýsů obecných, jiřiček obecných, břehulí obecných, běžných druhů dravců či sov a nespočet druhů
ptactva drobného. Mezi velice zajímavá území
44

Mladý drozd
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9. Hluk
RNDr. Libuše BARTOŠOVÁ

HLUK Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

HLUK NA ÚZEMÍ MĚSTA
PLZNĚ
Mezi největší problémy města patří zatížení životního prostředí vlivy z dopravy.
Plzeň se stala z tohoto pohledu, vzhledem
ke své poloze a nedokončené dálniční síti,
jedním z nejzatíženějších měst na území
České republiky. Rozvoj všech typů dopravy je nedílnou součástí rozvoje každého
města, doprava však vedle výhod, kterých
se nechce vzdát žádný obyvatel města, přináší řadu negativních vlivů v podobě významného zatížení prostředí hlukem a zplodinami. Specifickým problémem Plzně je
obrovské zatížení komunikací průjezdní
těžkou tranzitní dopravou. V současné době
je hluk z dopravy dominantním zdrojem,
ovlivňujícím celkovou akustickou situaci
na území města. Odstranění, resp. snížení
této zátěže, převedení dopravy do takových
poloh, kde nejméně obtěžuje a zároveň plní
svoji původní funkci, tzn. kompletní obsluhu
území, je velmi komplikovaná záležitost.
Jedním ze základních předpodkladů pro
návrh změn dopravní sítě a s tím související funkční vymezení ploch je znalost skutečné dopravní a hlukové zátěže ve stávajícím území. Z tohoto důvodu zahájilo město
v r. 1993 mapování hlukové situace na území města Plzně s cílem vytvoření souboru
hlukových map, které bude možné trvale
aktualizovat v případě uskutečněných
změn v dopravním systému. Na celém projektu se podílely Útvar koncepce a rozvoje
města Plzně, Městská hygienická stanice
a Komise životního prostředí Rady m. Plzně.
První hluková mapa automobilové dopravy v denní době vznikla v r.1993. Pro měření
bylo zvoleno 148 míst. Byly pokryty všechny
typy komunikací základní komunikační sítě
a současně zmapována situace v okolí objektů citlivých na hluk (školy, zdravotnická zařízení). V r. 1994 proběhlo noční měření hluku
z automobilové dopravy. Výsledky měření
prokázaly překračování nejvyšších přípustných
hladin hluku u většiny komunikací (dle tehdy
platných hygienických předpisů byla nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq
55 - 65 dB dle charakteru území a typu komunikace; v noci jsou tyto hodnoty sníženy o 10 dB).

36

Î

Praha
1/5 Číslo a směr

1
73,5
73,5

Měřicí místa
Denní naměřená hodnota LAeq (dB)
Noční naměřená hodnota LAeq (dB)

65,1 - 70,0
70,1 - 75,0

Protože i v relativně klidných úsecích přesahovaly zjištěné hodnoty povolené limity, vyvstala otázka, zda je vůbec možné v Plzni dosáhnout požadovaných hlukových hladin. Na základě této úvahy bylo provedeno v r. 1995
měření celkového hlukového pozadí města. Měřicí místa byla na rozdíl od
předchozích volena mimo dosah konkrétního zdroje, uvnitř obytné zástavby,
v areálech zdravotnických zařízení, v rekreačních oblastech a v místech navržených rozvojových území pro bydlení. Dle naměřených hodnot bylo území
Plzně rozděleno do hlukových zón (v rozmezí od velmi komfortních s LAeq
menším než 45 dB až po velmi špatné s LAeq kolem 70 dB).
Poslední mapou, která doplnila základní soubor, byla hluková mapa železniční dopravy v r. 1996. Sledovaly se dva vzájemně se doplňující systémy jednak imisní hodnoty ze železniční dopravy u nejbližší obytné zástavby,
jednak emisní akustické parametry zdrojů hluku. Z naměřených hodnot vyplývá, že na většině míst s výjimkou centra města byl dodržen limit v denních
hodinách, k překračování nejvyšších přípustných hodnot vlivem železniční
dopravy docházelo v nočních hodinách.
Celý projekt mapování hlukové situace na území města nezahrnoval cíleně
hluk ze stacionárních zdrojů (zejména technických, průmyslových aj.). Hluk
z těchto zdrojů je zpravidla lokálně omezený a řeší se přijetím protihlukových opatření na konkrétních objektech a zařízeních.
V roce 1996 byl vytvořením hlukové mapy železniční dopravy vytvořen ucelený soubor hlukových map, který dokumentuje hlukovou situaci na území města
Plzně v 1. polovině 90. let 20. století, tedy v době, kdy začalo docházet v kvalitě

Hluk
a rozsahu komunikačního systému města k významným změnám. Součástí
všech provedených měření bylo i paralelní sčítání dopravy na jednotlivých měřených komunikacích. Získaný soubor slouží jednak jako podklad pro návrh změn
a zejména umožňuje posouzení dosahu provedených úprav a změn.
Následující měření byla proto zaměřena na posouzení dopadu provedených
úprav v kvalitě a systému komunikací, vybudování nových komunikací apod.
První kontrolní měření bylo provedeno v r. 1998 po zprovoznění dálničního
úseku Plzeň - Rozvadov. Výsledky měření jsou uvedeny v mapce.
Vedle všeobecného trendu nárůstu počtu vozidel došlo na území města
Plzně v období od prvního měření k řadě významných změn. Vznikly nové
úseky komunikací (např. horní úsek Studentské ul.), došlo k položení nových
povrchů, popř. výměně tramvajových těles (Malostranská, část Americké tř.,
Slovanská tř.), proběhly mnohé organizační změny. Nejzajímavější výsledky jsou shrnuty v následující tabulce:
Měřicí místo

LAeq /dB/
r. 1998

LAeq /dB/
r. 1993/1994

den

noc

den

noc

den

Křimická ul.

70,1

62,3

73,8

68,8

571

86

Domažlická ul. - Zátiší

74,3

69,9

73,8

63,4

1222

331

Přemyslova ul.
- u výstaviště

73,2

68,6

72,9

2167

489

Rokycanská tř.
- Ke Kukačce

71,2

71,5

1598

Slovanská tř. (výměna
povrchu vozovky:
dlažba Æ živice)

72,6

67,6*

76,1

Celková doprava/hod.
r. 1998

68,3

1211

noc

182

■ Celková hladina hluku v nočních hodinách je ovlivňována vysokým počtem tramvajových souprav
vyjíždějících z vozovny (44 souprav mezi 4. - 6. hod.)

S dokončením a zprovozněním dálničních úseků došlo k převedení tranzitní
dopravy z Chebské a Křimické ul. na Domažlickou ul. Zjištěné hodnoty byly
porovnány s výsledky naměřenými v letech 1993 - 1994. I přes současný výrazný trend nárůstu celkového počtu vozidel (zejména v osobní dopravě) došlo na
Křimické ul. k poklesu průměrného počtu vozidel za hod. z 646 na 571. Ke
zcela zásadní změně ale došlo v nočních hodinách (22. 00 -6. 00 hod.), kdy
z celkového počtu 200 vozidel/hod. v r. 1994 došlo k poklesu na 86 vozidel/hod.,
v r. 1994 bylo v tomto úseku zaznamenáno 30 nákladních vozidel a 21 vozidel
TIR/hod., v červnu t.r. pouze 11 nákladních a 0,8 kamionů/hod. Zcela opačná
situace nastala v oblasti Domažlické ul. V r. 1994 projelo úsekem v oblasti Zátiší
v nočních hodinách 147 vozidel/hod., z toho 20 nákladních vozidel a 2 kamiony.
V r.1998 se počet vozidel zvýšil na 331 vozidel/hod., z toho 43 nákladních a 61
vozidel TIR, tzn. v nočních hodinách v průměru každou minutu projel před okny
rodinných domů 1 kamion. V denních hod. bylo v úseku Nové Hospody zaznamenáno z celkového počtu 1044 vozidel/hod. (v r. 1993 488 vozidel) 130
kamionů a dalších 118 nákladních automobilů.

Časový průběh hladin hluku na vybraných komunikacích je znázorněn v grafu.
Na všech místech měření se potvrdil výrazný nárůst počtu vozidel. Oproti počátku 90. let bylo zjištěno navýšení počtu vozidel o 17 - 45 % na komunikacích bez
vlivu výrazných organizačních změn. Největší nárůst byl zaznamenán v ul. O. Beníškové, která spojuje centrum města s nově rekonstruovanou čtvrtí Roudná. Toto
navýšení bylo zaznamenáno ještě před
vybudováním obchodního centra Kaufland.
Měření prokázalo význam změn uskutečňovaných v dopravním systému města. Ukázalo se, že ke snížení hlučnosti ve městě
může docházet i při celkovém nárůstu dopravy. Je zřejmé, že i při dalších změnách
bude město v denních hodinách zatíženo
výrazně dopravou a dopravním hlukem.
Tato skutečnost se jeví jako nezbytná daň
za ostatní výhody spojené s bydlením ve
městě. V současné době je komunikační
systém města přetížený a v důsledku toho
dochází k rozšiřování intenzivní dopravy
do stále většího počtu komunikací - řidiči
si sami hledají volné cesty. Tato skutečnost
vede k nárůstu hluku na větší ploše města,
doprava a s tím související hluk se zvyšuje i na komunikacích, které dříve sloužily
pouze pro potřebu místních obyvatel.
Výsledky měření jednoznačně potvrdily
předpoklad zklidnění dopravy v nočních
hodinách při odvedení nákladní dopravy
z městských komunikací. Vybudováním
dálničního obchvatu dojde k odvedení
značného podílu zejména těžké tranzitní
dopravy, která v současné době projíždí městem (na průtahu městem bylo napočítáno
přes 2000 kamionů za 24 hod.). V případě
Rokycanské tř., která je dnes součástí tranzitního průtahu městem a je jednou z nejzatíženějších komunikací v Plzni, je
nutné konstatovat, že i po výstavbě dálnice zůstane nepochybně jednou z hlavních
městských tříd s vysokou dopravní zátěží, nicméně po vybudování obchvatu
lze očekávat, že časový průběh intenzity dopravy a s tím související průběh
hladin hluku dostane klasický průběh s výrazným poklesem v nočních hodinách. Pro
celkové negativní vnímání hluku z dopravy
a případné reakce na tento hluk jsou
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noční hodiny nejzávažnější. Ochrana
obyvatel před hlukem zejména v nočních
klidových hodinách, ochránění obytných
souborů a odvedení nákladní dopravy
(zejména tranzitní) z města by měly být
prioritním úkolem v oblasti plánování úprav,
změn a budování komunikační sítě města.
V r. 2000 byl institucemi města realizován projekt „Komplexní zhodnocení
dopadu vedení tranzitní dopravy po státní
silnici I/26 v Plzni na životní prostředí“.
Součástí tohoto úkolu bylo hlukové posouzení orientované na:
■ porovnání změny v intenzitě a skladbě
dopravního proudu a odpovídající hlučnosti
na průtahu I/26 v období 1993 - 2000
■ korelaci dopravních a hlukových parametrů s emisními a imisními charakteristikami ovzduší v okolí dané komunikace
■ zjištění hlukové zátěže obyvatel bydlících
v okolí předmětné komunikace s odhadem
dopadu této expozice na jejich zdravotní stav

hlavních komunikací v předchozích letech 65 dB. Dle nové legislativy
(Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.) byla tato hodnota zpřísněna na 60 dB, ale
zároveň je zde možné v současné době uplatnit korekci tzv. staré zátěže +12
dB, tzn. výsledná hladina hluku může dosáhnout 72 dB v denních hod., 62
dB v nočních hod. Z uvedených výsledků je zřejmé, že i po uplatnění staré
zátěže jsou přípustné hladiny hluku na silnici I/26 překračovány.
Zajímavý je výsledek sčítání dopravy na Domažlické ul. v úseku Nová
Hospoda. V denních hodinách zde byla zjištěna intenzita dopravy 1 071 vozidel za hod., z toho 129 vozidel TIR/hod., v nočních hodinách 328 vozidel/hod.,
z toho 69 TIR/hod. Jedná se prakticky o shodné počty v porovnání s r. 1998
a tento výsledek svědčí o naprostém vyčerpání kapacity komunikace, tj.
intenzita dopravy se za současných podmínek již nemůže zvyšovat, lze tedy
konstatovat, že hlučnost z dopravy dosáhla svého maxima.
V současné době má město k dispozici ucelený soubor informací o hlukové
situaci na území města. Opakovaná měření ukázala, že již nedochází
k nárůstu hladin hluku na hlavních komunikacích vzhledem k jejich vyčerpané
dopravní kapacitě (na této skutečnosti se ale nepochybně podílí také výrazné
zlepšování kvality vozového parku na našich komunikacích), ale rozšiřuje se
počet komunikací zasažených zvýšeným resp. nadměrným hlukem. Prakticky
celá základní komunikační sí procházející centrem města má průměrnou denní
hladinu hluku vyšší než 70 dB (viz následující graf). Mezi nejhlučnější patří
i komunikace v centru města s obchodním a administrativním využitím. Nejnižší
hodnoty byly zjištěny v ulicích staré části města a v nových sídlištích.

Základem studie bylo měření hluku
a ovzduší při Rokycanské tř., v centru
města a u Domažlické ul. Hluk byl zjišován jednak podle standardní metodiky 7,5 m
od osy krajního jízdního pruhu a dále na
fasádách v přilehlé zástavbě. Na hlukové
zátěži má významný podíl tranzitní doprava, jejíž průběh je rovnoměrný celých 24
hodin, na rozdíl od dopravy osobní, jejíž
intenzita v denních hodinách výrazně roste.
Zjištěné hodnoty bezprostředně u komunikací překračovaly trvale hladinu 70 dB.
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce. :
Měřicí místo
Ulice
Rokycanská - Ke Kukačce
Rokycanská 85
Ke Kukačce 13
Ke Kukačce 5
Pod Vrchem 8
Rokycanská - Divadlo dětí
Rokycanská 32
Rokycanská 49
Spolková 2
Domažlická - Nová Hospoda
K Plzni 14
U Vrby 5
Na Souvrati 6
Přemyslova

Objekt
REF
RD
BD
BD
BD
REF
BD
BD
DD
REF
RD
RD
RD
REF

Měření prokázalo vysoké hladiny hluku z automobilové dopravy v denních
a na hlavních komunikacích i v nočních hodinách. Zatížení hlukem ze železniční dopravy má nárazový charakter a není zpravidla výrazně negativně vnímáno (s výjimkou nákladových nádraží).
LAeq /dB/
Den
Noc
Zvláš negativně a výrazně rušivě je vnímán hluk v nočních hodi71,7
69,5
nách.
Významným zatěžujícím faktorem je rušení či obtěžování hlu73,6
70,1
60,0
57,4
kem (hluk narušuje určitou činnost - spánek, komunikaci, duševní
59,5
57,2
práci, zvyšuje pocit nepohody, způsobuje rozmrzelost člověka ovliv55,7
51,4
73,7
72,0
něnou vnuceným vnímáním zvuků, k nimž má člověk v daný oka70,6
62,2
mžik negativní postoj). Snížení dopravní zátěže a s tím související
68,9
66,5
snížení
hladiny hluku zejména v nočních hodinách vede k významnému
69,1
67,0
74,0
72,4
zlepšení pocitu pohody obyvatel v okolí zatížených komunikací a tím
55,0
49,2
ke zlepšení celkové kvality života.
56,4
53,4
57,1
72,6

53,8
70,9

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví zavazuje vlastníky,
popř. správce pozemních komunikací a železnic zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval hygienické limity.
Díky rozsáhlým a dlouhodobým měřením je znám výchozí stav, vliv
a význam přijímaných opatření. Základním úkolem je nyní hledat taková opatření, která omezí nepříznivé působení hluku z dopravy na obyvatele města.

REF - referenční místo 7,5 m od středu krajního jízdního pruhu kom.
RD - rodinný dům, BD - bytový dům, DD - Divadlo dětí Alfa

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
hluku LAeq,T v denní době byla podél
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OBYVATELSTVO
Město Plzeň je v současnosti se svými přibližně 166 tis. obyvateli čtvrtým
největším městem České republiky. Je zde koncentrováno 30 % obyvatelstva
Plzeňského kraje. Věkové složení obyvatelstva města lze považovat za méně
příznivé - v průběhu devadesátých let dvacátého století došlo ke zrychlení
stárnutí obyvatelstva v důsledku snižování počtů narozených dětí a příznivějšího vývoje úmrtnosti osob středního a vyššího věku. Dětská složka populace (věková skupina 0-14 let) v současnosti tvoří 14,4 % populace Plzně,
obyvatelstvo v produktivním věku (15-59 let) 65,6 % a osoby ve věku 60
a více let 20,0 %. Ve srovnání s krajským i republikovým průměrem má plzeňská populace nižší podíl dětí a vyšší podíl obyvatelstva v poproduktivním věku.
Podíl žen na celkovém počtu obyvatelstva města činí 51,8 %.

Z hlediska národnostního složení je obyvatelstvo Plzně homogenní: 95,1%
obyvatel se hlásí k národnosti české, z ostatních národnostních menšin je
nejpočetnější slovenská (1,0%). Občané romské národnosti představují 0,1%
obyvatel města, avšak část osob romského původu se pravděpodobně hlásí
k národnostem jiným (české, slovenské, maarské apod.).
Počátek rychlého rozvoje Plzně a růstu její populační velikosti je spojen
s rozvojem průmyslu a železniční dopravy ve druhé polovině 19. století.
Hranici 100 tis. obyvatel město překročilo v prvním desetiletí 20. století.
Růst počtu obyvatel byl dočasně přerušen v období druhé světové války a bezprostředně následujících letech. Další období rychlého růstu velikosti města
souvisí s rozvojem hromadné bytové výstavby v šedesátých a sedmdesátých letech a končí v první polovině osmdesátých let. Historicky nejvyššího
počtu obyvatel - 175,2 tisíc - dosáhlo město Plzeň v roce 1985. Po roce 1986
dochází pouze ke stagnaci, která se v devadesátých letech postupně mění na
trvalý úbytek obyvatelstva. Ve druhé polovině devadesátých let Plzeň ztrácí ročně
zhruba 800 až 1000 obyvatel.
K poklesu počtu obyvatelstva města Plzně v devadesátých letech dochází díky
trvale nepříznivému vývoji přirozené měny obyvatelstva (počty zemřelých jsou
vyšší než počty narozených) a po roce 1995 také v důsledku migračních ztrát
(počty vystěhovalých z města převyšují počty přistěhovalých). V období let
1996 -2000 se na úbytku počtu obyvatel města podílely přirozená měna
i migrace přibližně stejným dílem.
Zvýšený úbytek obyvatelstva přirozenou měnou souvisí se změnou demografického chování celé české populace. Změny životního stylu, hodnotové
orientace, sociálních a ekonomických podmínek mladých lidí se projevují
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odkládáním založení rodiny a narození
dětí do vyššího věku rodičů. Počty dětí
narozených v Plzni v posledních letech
dosahují nejnižší úrovně za posledních více než 30 let. Závažným důsledkem
výrazného poklesu porodnosti v devadesátých letech je vznik hlubokého zářezu
ve věkové struktuře obyvatelstva, který se
v budoucnu projeví dalším nárůstem úbytku obyvatelstva přirozenou měnou a zrychlením stárnutí plzeňské populace.
V průběhu devadesátých let došlo rovněž k poklesu počtu zemřelých, což přispělo k částečnému zmírnění vlivu nízké
porodnosti na výši přirozeného úbytku obyvatelstva. Snížení intenzity úmrtnosti, a to
zvláště u osob středního a vyššího věku,
bývá vysvětlováno zvýšením úrovně lékařské péče (moderní diagnostické a léčebné
techniky, dovoz nových účinnějších léků
apod.), zlepšením struktury výživy a změnou životního stylu se zvýšením zájmu
o vlastní zdraví. Příznivý vývoj úmrtnosti
a zvyšování naděje dožití jsou očekávány
i v následujících letech a částečně ovlivní
vývoj počtu osob vyšších věkových skupin.
Úbytky obyvatelstva Plzně stěhováním,
ke kterému dochází po roce 1995, souvisí
především se ztíženou dostupností bydlení ve městě (nárůst cen bydlení a pokles
výstavby nových bytů). Výrazně poklesl
počet osob stěhujících se do Plzně a převládající směr migrace se obrátil z města
do okolních obcí. V posledních letech
město trvale ztrácí vysoké počty obyvatel
ve prospěch okresů Plzeň-sever a Plzeň-jih,
které byly v minulosti hlavní zdrojovou
oblastí pro migraci do Plzně. Lze předpokládat, že současné vysoké migrační ztráty mají pouze dočasný charakter a s oživením bytové výstavby by mělo dojít k zamezení dalšího odlivu obyvatelstva z města.
Pokles počtu obyvatel Plzně bude s největší pravděpodobností pokračovat i v dalších letech a jeho rychlost bude záviset na
vývoji salda stěhování a výši nárůstu
plodnosti žen v důsledku realizace odkládaných sňatků a rození dětí ve vyšším věku. Úbytky obyvatelstva přirozenou měnou se v nejbližších letech sníží, avšak
v období po roce 2015, kdy do věku vysoké plodnosti začnou vstupovat početně
slabé ročníky žen narozených v devadesá-
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tých letech, se tyto úbytky opět výrazně
zvýší. Odhad budoucího vývoje migrace
je složitá záležitost, nebo lze jen obtížně
předvídat vývoj sociálních a ekonomických
podmínek, ovlivňujících migrační chování obyvatelstva. Ve výhledovém období je
nutno počítat s významným nárůstem počtu
osob v poproduktivním věku včetně osob
v pokročilém věku. Ke zvyšování počtu těchto osob bude docházet i při současném
mírném poklesu celkového počtu obyvatel
města, nebo budou do vyššího věku postupně přecházet početně silné ročníky obyvatel
a současně se bude prodlužovat naděje dožití ve vyšším věku.
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