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Pøedmluva
Vážení ètenáøi,
vytvoøili jsme pro vás v poøadí již pátý díl publikace
o životním prostøedí mìsta Plznì. Jedná se o volné pokraèování
pøedešlých dílù. Tentokrát jsme se kromì jiného zamìøili
na mìsto Plzeò, jako na místo vhodné k životu. Provedeme vás
a seznámíme s obdobím sahajícím od pravìku do založení
Nové Plznì roku 1295. Pootevøeme dvíøka poznání naší
geologické minulosti. Na pozoruhodná místa upozorní rovnìž
èlánek o nauèných stezkách, kde možná naleznete inspiraci na
pìkný výlet. Publikace se dále zabývá rekreaèními oblastmi,
zajímavostmi vodních ploch, problematikou hluku a ovzduší,
pylového zpravodajství a v neposlední øadì seznamuje i s nádherou a nepøebernou rozmanitostí motýlù a vèel. Dále se
dozvíte také o nìkterých projektech zabývajících se životním
prostøedím.
Prostøedí, ve kterém žijeme, je složitý systém živé a neživé
pøírody plný nepøeberných vztahù a závislostí, na který
významnì pùsobíme. Rád bych v tomto smyslu pøipomenul,
že toto naše bezesporu zajímavé místo k životu nám tu
zanechali naši pøedci a my je pøedáváme dál našim dìtem.
Právì ony budou muset øešit pøípadné problémy a napravovat
naše chyby. A se nám to líbí èi ne, prostøedí, ve kterém žijeme,
je nám jen na omezenou dobu propùjèeno a záleží, jak
odpovìdnì s ním naložíme. Vìøím, že mìsto Plzeò je a bude
i nadále místo vhodné ke kvalitnímu životu s dùstojnými
pracovními pøíležitostmi.
Tato publikace je urèena zejména pro širší odbornou
veøejnost, studenty støedních a vysokých škol, ale jistì zaujme
i další zájemce o informace z oblasti životního prostøedí.
Poutavou formou seznamuje ètenáøe s nìkterými pozoruhodnými detaily, se kterými se vìtšinou bìžnì nesetká. Protože
místo v této publikaci je velmi omezené, najdete v doporuèené
literatuøe odkazy na další zdroje informací týkající se dané
problematiky. Publikace je rovnìž k dispozici na internetu
na adrese http://ozp.plzen.eu.
Závìrem bych chtìl touto cestou podìkovat autorùm
jednotlivých kapitol i všem ostatním, kteøí se na vzniku této
publikace podíleli.

V Plzni v kvìtnu 2010
Mgr. Miroslav Klán, editor
odbor životního prostøedí
Magistrátu mìsta Plznì
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1. Vodní toky v minulosti

Radek Široký

VODNÍ TOKY OD PRAVÌKU
DO ZALOŽENÍ NOVÉ PLZNÌ
Plzeò – mìsto na soutoku ètyø øek. Snad každý Plzeòan
zná tuto výstižnou zemìpisnou zkratku. Dolní toky
plzeòských øek Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy byly vždy
jedním ze základních prvkù krajiny mìsta. V souèasné
dobì již vodní toky ztratily hodnì ze své pøirozenosti.
Ve struktuøe moderní mìstské aglomerace hledají své místo
jen obtížnì, v øadì pøípadù jsou odsouvány do role pøekážek
komplikujících zdárný rozvoj mìsta. Zamyšlení nad
vývojem plzeòských øek a dalších vodních tokù v minulosti
si klade za cíl pøispìt k lepšímu pochopení jejich významu
v mìstském organismu. Sledovat budeme pravìkou a ranì
støedovìkou krajinu pøed založením mìsta, pozornost
budeme vìnovat i vodopisu mìstské aglomerace ve støedovìku a raném novovìku.

s fázemi rozšiøování údolí do stran postupnì vznikaly
charakteristické terasové profily údolí. Na strukturu
údolních terasových stupòù se v Plzeòské kotlinì úzce
vázaly konkrétní místní pøírodní podmínky dùležité pro
umístìní lidských sídel a využití krajiny èlovìkem.

Geografická specifika
Toky Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy odvodòují vìtšinu
vrchovin širšího Plzeòska. Všechny ètyøi plzeòské øeky mají
velmi podobné charakteristiky, témìø totožná je délka jejich
toku, srovnatelné jsou plochou povodí i prùtokem. Paprsèité
sbíhání øek do soutokového uzlu na území dnešního
mìsta Plznì je jednou z nejdùležitìjších zemìpisných
charakteristik západních Èech.
Dolní toky øek se setkávají v Plzeòské kotlinì, v plošnì
nepøíliš rozsáhlé sníženinì s podložím tvoøeným karbonskými sedimenty a jezerními uloženinami. V nedávné
geologické minulosti (pleistocén) se postupným zahlubováním vytvoøila široká a mìlká údolí, na jejichž dnì øeky
meandrovaly. V prùbìhu vìkù se mnohokrát promìòovala
vodnatost i další charakteristiky tokù, zejména jejich
eroznì-akumulaèní schopnosti. Støídáním fází zahlubování
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Mže, nejvodnatìjší z plzeòských øek, opouští území
mìsta pod novodobým jménem Berounka. Odtéká
severovýchodním smìrem, na další cestì si razí
Kralovickou pahorkatinou hluboce zaøíznuté údolí. Na jeho
zaèátku musí øeka pod vrchem Chlum pøekonávat pøirozený
geologický práh v tvrdém spilitovém podloží, v nìmž
v prùbìhu minulých tisíciletí vyhloubila pouze velmi úzký
profil. Jeho existence znásobuje úèinky povodní a záplav
v Plzeòské kotlinì, a mìla proto urèující vliv na vývoj
údolních niv plzeòských øek. Záplavové situace jsou
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Vodní toky v minulosti

na území mìsta navíc èasto zvýrazòovány sèítáním
povodòových vln z jednotlivých tokù s velmi podobnými
hydrografickými parametry.

øíèních meandrù v prùbìhu staletí. Ve sledovaném prostoru
mezi Køimicemi a Radèicemi jsou zaniklá ramena meandrù
dobøe identifikovatelná na starých mapách (obr. 4), lze je
0202 (0 - 21 cm) - sv. šedohnìdá zemina,
vložky jemného písku, rozsáhlé rezavé
náteky

Krajina v pravìku a raném støedovìku
Výzkum vývoje údolní nivy na dolních tocích
plzeòských øek je v souèasné dobì teprve v poèátcích.
V pøirozeném, novodobými regulacemi jen minimálnì
zasaženém stavu se na území mìsta dochovala pøedevším
niva Mže v úseku od Malesic k Roudné a od kostela sv. Jiøí
v Doubravce do Bukovce. Rozsáhlejším regulacím odolal
rovnìž tok Úhlavy od Radobyèic po soutok s Radbuzou
v Doudlevcích. Naproti tomu pøirozený charakter zcela
pozbylo údolí Radbuzy pod Litickou pøehradou a Úslavy
pod Božkovem, pøirozený charakter zùstal nivì v úseku
Božkov – Koterov.
Z hlediska vývoje øíèního údolí ve vazbì na osídlení
bøehù v pravìku je tøeba vìnovat pozornost pøedevším
údolní nivì Mže. Její vývoj nedávno osvìtlil podrobný
archeologický a environmentální výzkum dvou profilù
situovaných na k. ú. Køimice, na pravém bøehu Mže
v prostoru mezi Køimicemi a Radèicemi (obr. 3). Sedimenty,
jimiž je niva zaplnìna, zde byly zkoumány na dvou
profilech. Jejich báze byla v obou pøípadech zjištìna
cca 260 cm pod dnešním povrchem. Na bázi profilù
se nacházely tmavší hlíny s organogenními pøímìsmi
o mocnosti 50–90 cm, které byly pøekryté 170 cm mocnými
svìtlými sedimenty (obr. 5, 6). Vzorky odebrané z báze
profilù umožnily v obou místech radiouhlíkové datování
(14C) poèátku ukládání nivních sedimentù. To zaèalo v místì
východnìji položeného profilu 04/07 již v první polovinì
7. století, v místì západnìji položeného profilu 02/07 však
až výraznì pozdìji, v 15.–17. století.
Shodné výškové parametry obou profilù spolu s rozdílným datováním jejich bází prokazují odlišný prùbìh
zanášení nivy v rùzných místech. Jde o doklady posunu

0202 (21- 46 cm) - sv. šedohnìdý jemný
sediment, rezavé náteky

0203 (46 - 88 cm) - šedý jemný limnický
sediment, s polohami jemného písku,
ojedinìlé rezavé stopy po prokoøenìní
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Celkový pohled na zkoumaný
profil 2/07 v nivì mezi
Radèicemi a Køimicemi
(k. ú. Køimice).
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0203 (88 - 94 cm) - šedý jemný písek,
patrná slída
0203 (94 - 96 cm) - rezavý jemný písek
0203 (96 - 97 cm) - hnìdý, tuhý, jílovitý
sediment
0204 (97 - 100 cm) - hrubý, svìtle okrový
písek s èetnými zbytky rostlinných

Detailní struktura a popis odebrané èásti
profilu 2/07. Délka odebrané èásti = 1 m.

však dobøe pozorovat i na leteckých snímcích (obr. 3, 4).
Mapování tìchto jevù dokládá, že oba profily jsou
lokalizovány do míst zaniklých ramen øíèního toku.
Zanášení údolní nivy Mže je nepochybnì dùsledkem
intenzivního odlesnìní krajiny západoèeských vrchovin
a pahorkatin v povodí øeky. Je tøeba pøedpokládat, že
kolonizací dosud neosídlených nebo jen málo využívaných
èástí regionu došlo k výraznému zvýšení plochy zemìdìlsky
využívané krajiny. To v západoèeských podmínkách vedlo
I. vojenské mapování, Josefské 1764-1768.
II. vojenské mapování, Františkovo 1836-1852.
Souèasný stav toku øeky.
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Situace údolní nivy Mže v prostoru mezi Radèicemi a Køimicemi
na Základní mapì 1:10 000. Vyznaèeny zkoumané profily 2/07
a 4/07 a porostové pøíznaky v místech zaniklých øíèních ramen
(A–H).
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Situace údolní nivy Mže v prostoru mezi Radèicemi a Køimicemi
na Základní mapì 1:10 000. Historická jádra vesnic Køimice
a Radèice vynesena podle císaøského otisku stabilního katastru 1839.
Vyznaèen prùbìh toku øeky na mapì I. vojenského mapování
(1764–1768) a II. vojenského mapování (1836–1852).

5

Vodní toky v minulosti

k výraznému zvýšení eroznì-akumulaèní èinnosti vodních
tokù. Život obyvatel Plzeòské kotliny zaèaly ovlivòovat
periodicky se opakující povodnì rùzného rozsahu.
Dokumentované profily ukazují, že období usazování
materiálu s výrazným podílem rostlinných zbytkù ve
slepých nebo vedlejších ramenech byla následována
výrazným rychlejším zanášením tìchto míst pøi povodních.
Ve sledovaném prostoru mezi Køimicemi a Radèicemi došlo
podle všeho postupným zanášením pøímìjší trasy toku
ke vzniku stávajícího meandru, jímž se øeka stáèí severním
smìrem.
K výraznìjšímu zanášení údolí Mže povodòovými
sedimenty tedy docházelo nejpozdìji od raného støedovìku.
Není však vylouèeno, že poèátky tohoto procesu spadají
ještì hloubìji do minulosti. Podle stávajícího stavu poznání
byla totiž krajina Plzeòska v dobì, do níž ukazuje datování
profilu 04/07 (poèátky slovanského osídlení Èech),
obydlena jen velmi øídce. Poèátky zanášení nivy v Plzeòské
kotlinì lze klást spíše do mladšího pravìku, kdy je na konci
doby bronzové a v dobì železné pøedpokládán vrchol
hustoty pravìkého osídlení regionu. Vývoj nivy však jistì
neprobíhal lineárnì, zintenzivnìní eroznì-akumulaèní
èinnosti lze pøedpokládat v dùsledku vrcholnì støedovìké
kolonizace, k dynamickým zmìnám tohoto druhu docházelo
i v raném novovìku.
V Plzeòské kotlinì to dokládají pøedevším archeologicky podrobnìji zkoumané situace v jádrech dvou vesnic
støedovìkého pùvodu ležících na Mži. Ke stabilizaci
stávajícího rozsahu historického jádra Bdenìvsi došlo
v 17.–18. století na ploše výraznì formované uložením
mocného souvrství novovìkých sedimentù. Historické jádro
Radèic se ve stávající podobì zformovalo v prostoru
utváøeném rovnìž pomìrnì mocným souvrstvím sedimentù,
které pohøbilo výraznou vrstvu s ranì støedovìkým
materiálem. Silná erozní èinnost je od vrcholného
støedovìku archeologicky doložena také v bezprostøedním
zázemí Plznì, v prostoru dnešního Mikulášského námìstí.
Zanášení údolních niv øek v Plzeòské kotlinì mìlo jistì
vliv na sídelní využití poloh nejnižšího údolního terasového
stupnì (terasy VII v nomenklatuøe Balatka – Louèková
1992). Tyto polohy pøevýšené jen cca 2–3 m nad dnešní
úrovní nivy vykazovaly mimoøádnì pøíznivé podmínky
pro umístìní pravìkých a ranì støedovìkých sídelních areálù
pøedevším snadnou dostupností vodního zdroje, ale
i polohou na hranici nejménì dvou ekosystémù, která
umožòovala kombinaci rùzných zpùsobù obživy. Obyvatelé
pravìkých èi ranì støedovìkých venkovských sídliš byli
závislí na výsledcích své zemìdìlské èinnosti. Øadu
potøebných èi nezbytných produktù však získávali rovnìž
sbìrem èi lovem v blízkosti svých sídel. Dobrá dostupnost
nìkolika ekosystémù pøinášela øadu výhod, které v souhrnu
zvyšovaly životní komfort obyvatel vhodnì umístìné
lokality. Kromì polí umístìných na nižších terasových
stupních se v bezprostøední blízkosti nacházely rovnìž nivní
louky s hojností kvalitní píce pro dobytek a s možnostmi
lovu ryb èi vodního ptactva. Zásobování døevem mohlo
využívat nìkolika rùzných typù porostu. Pominout nelze ani
možnosti dopravy po vodních tocích.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kostel sv. Jiøí (k.ú. Doubravka)
Poloha Nad Lipami u kostela sv. Jiøí (k.ú. Doubravka)
Rokycanská – Cvokaøská (k.ú. Plzeò 4)
Roudná (k.ú. Plzeò)
Nìkdejší Špitálské pøedmìstí (k.ú. Plzeò)
U Ježíška (k.ú. Plzeò)
Bývalá papírna (k.ú. Plzeò)

Mapa poloh terasového stupnì VII zmínìných v textu.

V zastavìné krajinì moderního mìsta však pøedstavuje
znaèný problém mapování neèetných a nepøíliš rozsáhlých
poloh tohoto terasového stupnì. Do dnešní doby zùstaly
geomorfologicky zøetelné pouze polohy pøi soutoku Mže
s Úslavou. Z nivy zde vystupuje návrší s kostelem sv. Jiøí,
na nìmž je nejpozdìji od poloviny 11. století doloženo
pohøbívání a kde byl pozdìji vybudován románský kostel
(obr. 9/1). Polohy na hranici nivy východnì a jihovýchodnì
od kostela (tra Nad Lipami) byly kontinuálnì osídleny
od mladší doby bronzové do raného støedovìku (obr. 9/2).
Unikátní, po dobu delší než jedno tisíciletí velmi
pravdìpodobnì nepøetržité sídelní využití bylo podmínìno
právì polohou na hranici nìkolika ekosystémù. Svou roli
mùže hrát i vhodnost místa pro umístìní pøechodu pøes
vodní toky.
Další v terénu již nezøetelné polohy jsou postupnì
identifikovány novými archeologickými a geologickými
výzkumy. Na levé stranì údolí Úslavy byla poloha údolního
terasového stupnì VII osídlená v mladší dobì bronzové
zjištìna v prostoru ulic Rokycanská – Cvokaøská, v místech
dnešního supermarketu Interspar (obr. 9/3). Výzkum v tomto
místì rekonstruoval prùbìh terasové hrany a na okraji
inundace pod ní dokumentoval zaniklý øíèní meandr.
Zásadní význam má poznání situace v okolí soutoku
Mže s Radbuzou, v nejbližším zázemí støedovìkého
mìstského jádra Nové Plznì, které bylo založeno na druhém
nejnižším terasovém stupni (terasa VI v nomenklatuøe
Balatka – Louèková 1992) výraznìji pøevýšeném nad dnešní
nivou o cca 6 m. Nejvýznamnìjší poloha nejnižšího
terasového stupnì VII v tomto prostoru vybíhala od severu
do údolí Mže v prostoru dnešní Roudné, v místì, kde profil
údolí rovnìž umožòoval snadné pøekonání øíèního toku
(obr. 9/4). Dosavadní archeologický výzkum zde prokázal
existenci sídelních areálù z neolitu, doby bronzové, laténu,
doby øímské a z raného støedovìku. Ranì støedovìké
osídlení se plynule vyvíjelo až do 13. století, po založení
Nové Plznì se transformovalo do podoby Malického
pøedmìstí. Východnì od mìstského jádra bylo na terasovém
stupni VII založeno Špitálské pøedmìstí rozvíjející se
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intenzivnì již v první ètvrtinì 14. století (obr. 9/5). Starší
osídlení tohoto místa není zatím známo. Na plošnì
omezeném výbìžku terasového stupnì na pravé stranì údolí
Radbuzy byla v roce 1746 založena kaple U Ježíška
(obr. 9/6). O nìkolik set metrù jižnìji se na stejné stranì
údolí v místech bývalé papírny nachází poloha s pravìkým
èi ranì støedovìkým osídlením (obr. 9/7).
Budeme-li zaplòování údolní nivy povodòovými
sedimenty považovat za plynulý proces, je tøeba
pøedpokládat, že sídelní polohy na terasovém stupni VII
nebyly v pravìku a v raném støedovìku ohrožovány
povodnìmi. Je pravdìpodobné, že tento stav pøetrvával
i po založení Nové Plznì v 90. letech 13. století. Znaèná
èást pøedmìstí, rozvíjejících se intenzivnì již na poèátku
14. století na východní a severní stranì mìsta (Špitálské
a Saské pøedmìstí), byla totiž situována právì do tìchto
poloh. Stávající stav výzkumu nedovoluje upøesnit dobu
poèátku povodòového ohrožení této pøedmìstské zástavby.
Rozsáhlou devastaci Špitálského pøedmìstí nièivými
povodnìmi dokládají kronikáøské záznamy teprve ve druhé
polovinì 18. století.

Prostor pro založení mìsta
Širší prostor soutoku øek Radbuzy a Mže byl již v dobì
pøed založením mìsta dùležitým komunikaèním uzlem.
Právì zde byly nejvhodnìjší podmínky pro pøekonání
systému plzeòských øek jak v severojižním, tak ve východo-
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západním smìru. Rozvinutý systém údolních teras zde
zaruèoval snadný sestup k vodnímu toku, jehož pøekonání
bylo optimální v místech, kde byla niva nejužší. Klíèové
body dávné komunikaèní sítì jsou zachovány dodnes.
Pøechod Radbuzy byl nejsnazší zhruba v prodloužení
Pražské ulice, Mže byla pøekonávána pøibližnì v trase
Saského mostu.
Pøesný prùbìh toku obou øek v dobì založení Nové
Plznì èi døíve neznáme. Lze však pøedpokládat, že
v prostoru soutoku se vìtvily do nìkolika ramen. Vývojem
meandrování tak v prùbìhu staletí docházelo k vìtším èi
menším posunùm soutokového místa. Po založení mìsta
došlo k zásadní promìnì vodní sítì. Mlýnskou strouhu na
východì a Soukenickou valchu na severu je tøeba považovat
za novì prokopané umìlé kanály, které pøivádìly vodu od
jezù k pohonu mlýnù a dalších zaøízení. Reziduem staršího
øíèního ramene zùstala výrazná sníženina oddìlující
Špitálské pøedmìstí od velkého neosídleného ostrova
Obcizna, který se nacházel pøi soutoku obou øek.
Pokraèování tohoto ramene smìrem k západu lze
pøedpokládat v trase pozdìjší Soukenické valchy nebo
v prostoru Rychtáøky, ostrova mezi valchou a tokem Mže.
Pozùstatek dalšího ramene zaznamenaly ranì novovìké
mapy západnì od Roudné, dodnes je zachován jako menší
vodoteè (obr. 10, 11).
V krajinì moderního mìsta zcela zanikly drobné
vodoteèe a prameny, které v minulosti patøily k významným
vodním zdrojùm. Z historických map a z výsledkù
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pravìk
neolitické sídlištì
eneolitické sídlištì
sídlištì doby bronzové
laténské sídlištì
sídlištì doby øímské
pohøebištì doby øímské
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Rekonstrukèní mapa pravìkého osídlení v centru Plznì.
Upraveno a doplnìno podle Martinovský a kol. 2004.

raný støedovìk
ranì støedovìká sídlištì
kostel
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Rekonstrukèní mapa ranì støedovìkého osídlení v centru Plznì.
Upraveno a doplnìno podle Martinovský a kol. 2004.

7

8

12

kostel Sv. Jiøí

osídlení Roudné

1 000

pohøebištì
u sv. Jiøí

1 500
1 200
700

osídlení polohy
Nad Lipami u kostela sv. Jiøí

osídlení Roudné

4 000 pø. n. l.

osídlení Roudné

3 000 pø. n. l.

2 000 pø. n. l.

osídlení polohy
Rokycanská – Cvokaøská

1 000 pø. n. l.

-1 / 1 n. l.

400
750 pø. n. l. 400 pø. n. l.
1 700 pø. n. l. 1.200 pø. n. l.
4 500 pø. n. l.
5 000 pø. n. l.

starší
eneolit
pozdní doba kamenná
neolit
mladší doba kamenná

elektronické zdroje a odkazy:
Portál Staré mapy, pøístupné z http://gis.plzen.eu/staremapy
Prezentace starých mapových dìl z území Èech, Moravy a Slezska,
pøístupné z http://oldmaps.geolab.cz

doba bronzová
støední
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archeologického výzkumu dnes známe v centru mìsta jen
nìkteré z nich. Velmi výrazný pramen vyvìral v terasové
hranì v prostoru dnešní Divadelní ulice. Jím napájený potok,
který zanikl po založení mìsta, smìøoval k východu
soubìžnì s dnešní Bezruèovou ulicí k Radbuze. Není
vylouèeno, že ze stejné pramenné pánve mohla vyvìrat
vodoteè smìøující k severu do prostoru Sadù Pìtatøicátníkù.
Archeologicky zde byla doložena jakási pøirozená strž, která
pøi založení vymezila obvod mìsta. Území Roudné
odvodòovaly dva potoky. Jeden pramenil na západním úpatí
návrší s kostelem Všech Svatých, druhý ve vydatné
pramenné pánvi severnì od nìj. Na nìkterých ranì
novovìkých mapách je na pravém bøehu Radbuzy patrný
i drobný potùèek pramenící zhruba v místech dnešní hlavní
brány Plzeòského Prazdroje.
Øada dalších podobných drobných vodních zdrojù
pravdìpodobnì vyvìrala z terasových hran v širším zázemí
historického jádra mìsta, které bylo od 19. století postupnì
zaplòováno zástavbou rozšiøující se aglomerace. Toto území
však není historickými mapami a zatím ani archeologickým
výzkumem dokumentováno tak podrobnì, aby bylo možné
vytvoøit pøesnìjší obraz sítì vodních zdrojù.

2 000

Vodní toky v minulosti

Èasová osa.

2. Vodní mlýny

Josef Èihák

Vodní mlýny a jiná vodní díla patøí k zajímavým místùm,
i když jsou v souèasnosti valnou vìtšinou už mimo provoz,
nebo jsou dokonce pouhými zøíceninami. Pøedstavují
památky dùmyslného využití pøírodního zdroje energie
a extrémních podmínek u vodních tokù k trvalému životu.
Významná je také jejich krajinotvorná a estetická hodnota.
Následující text je vybrán z publikace Seznam a mapa
vodních dìl republiky Èeskoslovenské, stav koncem roku
1930, Sešit 11, Okresní finanèní øeditelství Plzeò, nákladem
ministerstva veøejných prací, tiskem Státního nakladatelství
v Praze, Praha 1932. Byla poøízena jako podklad pro placení
daní. V této dobì ještì byla vìtšina mlýnù a jiných vodních
dìl v provozu a shromáždìné údaje dotváøejí tak náš
souèasný pohled na objekty sloužící už pøevážnì jiným
úèelùm, nebo již bohužel zanikající.
Citovaný seznam pøedstavuje jeden z celkem 26
vydaných sešitù podle tehdejších Okresních finanèních
øeditelství. Èíslo 26 je Hlavní finanèní øeditelství

v Užhorodì. V pøedmluvì jsou uvedeny vysvìtlivky
k tabulkám, pøiložena je mapa v mìøítku 1:200 000.
Z pøedmluvy:
"Hlavní práci s vyhotovením mapy, podle seznamù
sestavených jednotlivými dùchodkovými kontrolními úøady,
provedl Ing. Emanuel Jirák, vrchní technický komisaø.
Ministerstvo veøejných prací oddìl. 7b) (Využití vodních
energií) upravilo mapu a seznam vodních dìl tak, že
v seznamech uvedena jsou charakteristická data o každém
vodním díle nad 2 k. s. (koòské síly), jako: název toku, na
nìmž je vodní dílo zbudováno, místo podniku, obec, èís. pop.,
podnikatel vodního díla, druh živnosti nebo prùmyslu, poèet
a druh vodních motorù, množství vody, spád a normální
výkon (jmenovitý, instalovaný) vodního díla.
O vydání mapy a seznamù projeven byl velký zájem jak
z kruhù odborných, tak i prùmyslových. Mapy a seznamy
skýtají pøehled o vybudovaných vodních dílech celé
Èeskoslovenské republiky a zpùsobu jich použití podle stavu

tab. 1: Seznam vodních dìl – Okresní finanèní øeditelství Plzeò
Název toku,
na nìmž je vodní
dílo zbudováno

Místo podniku.
Obec, èís. pop.

Podnikatel
vodního díla

2
3
4

Mže, Berounka
Mže, Berounka
Mže, Berounka

Køimice 58
Radèice 40
Plzeò 40, Radèická ul.

JUDr. Jar. Lobkovic
Pravomila Kozinová
H. Kussi syn

mlýn, elektrárna a èerp. vody
elektrárna a mlýn
mlýn

5

Mže, Berounka

Bukovec 29

C. W. Weis

výroba døevov., elektr. a papírna

6

Mže, Berounka

Bukovec 14

M. Šimandl a spol.

mlýn a elektrárna

Bìžné èíslo
vodního díla

Druh živnosti
nebo prùmyslu

Poèet a druh
vodních motorù

Normální
Množství Spád v m
výkon vodního
vody v m3/vt.
díla v k. s.

Dùchodkový kontrolní úøad Plzeò
1 turbina Girard
1 turbina Girard
1 turbina Francis

2.160
2.750
3.160

1.80
1.6
2.17

12.10

2.95

1 turbina Francis

6.500

2.20
5.29

3 turbiny Francis
1 turbina Jouvial

33.8
20.0
71.1
120.0
120.0
103.3
10.0
108.0
9.2
2.1
67.58
22.8
220.0
50.0
48.7
12.3
10.2
10.8
11.4
118.80
13.53
16.8
12.0
25.5
26.5
12.0
12.5
49.4
23.0
25.8
12.15
3.1

15

Tøemošenský potok

Tøemošná 48

Vojt. Valter

mlýn, pila a elektrárna

2 kola na svrchní vodu

20

Radbuza

Litice 50

Martin Slavík

mlýn a elektrárna

1 turbina Francis

0.201
0.128
3.100

21

Radbuza

Doudlevce 29

Mìsto Plzeò

mlýn a elektrárna

1 turbina Girard

3.000

2.18
1.4

22

Radbuza

Plzeò 19, Denisovo nábø.

Mìsto Plzeò

elektrárna

1 turbina Francis

6.000

3.5

25
26

Úhlava

Radobyèice 8

Frant. Štrunc

mlýn a elektrárna

1 turbina Francis

3.500

1.5

Úhlava

Èernice 14

Frant. Krásný

mlýn a elektrárna

2 turbiny Girard

1.56

27

Úhlava

Hradištì 12

Mìsto Plzeò

lopatárna

4 kola na svrchní vodu

31
32
33

Úslava
Úslava
Úslava
Úslava
Úslava
Úslava
Klabava
Klabava
Klabava
Klabava
Klabava
Klabava
Klabava

Sedlec 48
Plzenec 167
Plzenec 155
Koterov 17
Božkov 17
Doubravka 52
Horomyslice 3
Horomyslice 26
Nová Hu 10
Chrást 3
Chrást 73/157
Chrást 114
Chrást 134

Akc. spol. v Sedlci
Staroplzenský pivovar
Vladimír Kesl
Josef Hucl
Ferroum, akc. spol.
Mìš. pivovar v Plzni
Mìsto Plzeò
Ing. Jos. Salcman
Rud. Bílý
Fr. Martinek
Šimon Semler
Jar. Jílek
Jan Anders

železárny
èerp. pro pivovar a svìtlo
mlýn a elektrárna
mlýn a elektrárna a pekárna
továrna na kovové zboží
elektrárna
pila
železárny a slévárna
elektrárna a mlýn
mlýn a elektrárna
kujná hu, lopatárna
dom. elektr. a mlýn
továrna na zapal. šòùry

2 turbiny Francis
1 turbina Francis
1 kolo na svrchní vodu
1 turbina Girard
1 turbina Girard
1 turbina Francis
1 kolo na svrchní vodu
1 kolo na svrchní vodu
1 kolo na svrchní vodu
1 kolo na svrchní vodu
1 turbina Francis
1 turbina Francis
1 turbina Francis

3.340
0.410
0.340
0.360
0.380
3.300
0.661
0.724
1.000
1.389
1.513
0.400
0.453
0.9865
0.940
0.797
1.000
0.667

3.6
2.138
2.5
1.2
2.3
1.657
3.6
3.7
5.008
2.35
3.84
1.216
1.17

2 kola na svrchní vodu

2.180

1.6

13.3
8.0

1 turbina Francis

3.550

2.1

75.0

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3.6

Dùchodkový kontrolní úøad Stod
12

Radbuza

Lhota u Dobøan 9

Rud. Benedikt

elektrárna a mlýn

Dùchodkový kontrolní úøad Touškov
9

Mže

Malesice 17

Frant. Soukup, nájemce

mlýn a elektrárna

vt.- vteøina, k. s. - koòská síla

9

Vodní mlýny

13

Mlýn v Radobyèicích

z r. 1930 a mohou sloužiti jako pomùcka pro rùzná studia,
úvahy národohospodáøské, úkoly vodohospodáøské, úèely
prùmyslové a jiné.

A jaká je souèasnost?
Z 27 objektù uvedených v tabulce jsou 3 v optimálním
stavu – v Malesicích (9 Mže), Kalikovský mlýn (5 Mže,
Berounka), Hydro (22 Radbuza). Jeden objekt je
v rekonstrukci (42 Klabava) a byl jako jediný ze seznamu
v roce 2008 prohlášen nemovitou kulturní památkou.
Beze stopy byly odstranìny 3 objekty – v Doudlevcích
(21 Radbuza), v Doubravce (36 Úslava), ve Lhotì
(12 Radbuza), ve stavu zøícenin jsou 4 objekty – v Køimicích
(2 Mže, Berounka), v Bukovci (6 Mže, Berounka),
v Hradišti (27 Úhlava), v dolním Chrástu (41 Klabava).
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Zbylých 16 objektù existuje, èasto s rùznými pøestavbami a jiným využitím, nìkdy se zaniklými náhony.
Bývalý radèický mlýn zanikne pøi budování dopravního
napojení Radèic na západní okruh Plznì.
V nìkterých lokalitách fungují malé vodní elektrárny,
v jiných se pøipravuje jejich realizace.
Z døíve zaniklých mlýnù a jiných vodních dìl lze zmínit
Veliký (Panský) mlýn na Mlýnské strouze mezi Radbuzou
a Mží (v místì hotelu Marriott Courtyard), podpøíkopní
mlýn na Valcháøské strouze mezi Mží a Mlýnskou strouhou
(západnì od Rooseveltova mostu), mlýn pod šibenicí na
Radbuze, mlýn v Lobzích na Úslavì (u dnešního rybníka),
mìdìný hamr s pozdìjší výrobou lopat na Úslavì
v Doubravce (zachována budova è. p. 37 v areálu TJ Rapid).
Zajímavý byl Èertùv mlýn (v II. vojenském mapování
hamr) nad levým bøehem Berounky na katastrálním území
Zruè u Plznì, zásobovaný vodou z pramene Dobrá voda
ve svahu nad mlýnem.
Literatura a prameny:
Seznam a mapa vodních dìl republiky Èeskoslovenské, stav
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nakladatelství v Praze (1932). Praha, s. 3–5, 37, 38, 45, 48 sign.
SVK v Plzni 28098 – 11.
Domanický Pavel (2003): Technické památky v Èechách,
na Moravì a ve Slezsku, Díl 3, P - S. Libri, Praha, s. 82, 97–101.
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Rokycansko, Kralovicko, Manìtínsko, Pøešticko, Klatovsko,
Domažlicko a Pošumaví. Libri, Praha, s. 20–23.
Štìpán Ludìk, Køivanová, Magda (2000): Dílo a život mlynáøù
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105, 154.
Elektronické zdroje a odkazy:
http://gis.zcu.cz/studium/dp/2004/Havel__Historicky_vyvoj_vo
dni_site_v_Plzni__DP.pdf; http://oldmaps.geolab.cz

Mlýn v Bukovci

3. Nauèné stezky
Nauèná stezka (zkratka:
NS) je druh venkovní
znaèené turistické trasy,
seznamující návštìvníky
s pøírodovìdnými èi kulturními zajímavostmi okolí.
Od bìžné turistické trasy
se zpravidla odlišuje sérií
informaèních tabulí, rozmístìných na jednotlivých
zastaveních na trase nauèné
stezky. Základním typem je
nauèná stezka pro pìší,
15
Starý Plzenec ale existují i cyklistické,
vodácké, pro lyžaøe na bìžkách a další.
Práce na návrzích nauèných stezek poskytují možnost
nahlédnout do øady oborù, pochopit jejich vzájemné
souvislosti a sdìlit odborné poznatky názornou a srozumitelnou formou veøejnosti.
První oficiální nauèná stezka na území Èeskoslovenska
vznikla roku 1965 na Medníku u Sázavy. V Èeskoslovensku
inicioval a koordinoval systém nauèných stezek RNDr. Jan
Èeøovský, CSc., mezinárodnì uznávaná osobnost, jeden ze
zakladatelù ekologické výchovy.
V západních Èechách pøedcházely nauèným stezkám
nauèné tabule rozmisované na zajímavých místech
tehdejším úsekem znaèení výboru svazu turistiky vedeným
panem Václavem Tynysem. Na tuto tradici navazují
souèasné bodové informaèní panely (BIP).
Terénní provedení nauèných stezek mùže být rùzné – od
pouhého sledování znaèené i neznaèené trasy popsané
v prùvodcovské tiskovinì až po precizní informaèní tabule
doplnìné tøeba i trojrozmìrnými pøedmìty èi dokonce
živými zvíøaty (Zoologická a botanická zahrada mìsta
Plznì). Obvyklý je též doprovodný mobiliáø (lavièky, lávky,
upravené vyhlídky apod.). Podstatné je jmenovité urèení
správce vybavení nauèné stezky v terénu, zodpovìdného za
permanentní údržbu. Souèasné možnosti dovolují zveøejnit
mapku trasy, obsah tabulí, nebo i podrobnìjšího prùvodce
na internetových stránkách obce.
Nauèné stezky v Plzni a okolí jsou pøedstaveny v poøadí,
jak postupnì vznikaly. Kromì vlastních nauèných stezek
jsou do pøehledu zaøazeny i trasy bez znaèení a bez
informaèních tabulí, pro které ale existuje podrobný tištìný
prùvodce. V druhé èásti jsou zmínìny pøipravované nauèné
stezky.

Josef Èihák

katastrální území: Starý Plzenec, Sedlec u Starého Plzence
otevøení: 1976 (u pøíležitosti 1000. výroèí první písemné
zprávy o hradišti Plzeò), v letech 2003–2008 postupnì
obnovena a aktualizována (s výjimkou zastavení Jezevèí
skála, které zatím není osazeno)
správce: MÚ Starý Plzenec
autoøi obsahu: Mìsto Starý Plzenec
znaèení: Klub èeských turistù – Znaèkaøský obvod
Plzeòsko, trasa è. 9282, èásteèný soubìh s èervenou è. 0203
a žlutou è. 6624
informaèní text, vydavatel: není
Stezka provází po nejzajímavìjších lokalitách ve Starém
Plzenci a okolí, historických památkách z 10.–14. století,
skalních útvarech s krásným výhledem, pøírodní rezervaci,
chránìném geologickém nalezišti, unikátní technické
památce a dalších zajímavostech.
obsah tabulí: Památky mìsta Starý Plzenec, rotunda
sv. Petra z roku 976, slovanské hradištì Plzeò, chránìné
nalezištì zkamenìlin Èerná stráò, technická památka
kychta vysoké pece Sedleckých železáren – kolébky
Škodových závodù, pøírodní rezervace Starý rybník v Sedlci,
typická krajina Radyòské vrchoviny a informace o lesním
hospodáøství u Jezevèí skály, zøícenina královského
gotického hradu Radynì ze 14. století, chránìný pøírodní
výtvor Andrejšky – høeben buližníkových skal na severním
úboèí Radynì.
V úseku Starý Plzenec – Radynì stezka vede po žlutì
znaèené turistické trase è. 6624, po které je možno z Radynì
dojít k zastávce trolejbusu è. 13 v Plzni – Èernicích.

SOUÈASNÉ NAUÈNÉ STEZKY
Nauèná stezka Staroplzenecká
popis: trasa dlouhá 10 km s 9 zastávkami prochází Starým
Plzencem a jeho okolím; zaèíná a konèí na námìstí ve
Starém Plzenci (autobus è. 51)
vhodnost pro starší a handicapované osoby: lehký, ale
výškovì èlenitý terén
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Staroplzenecká nauèná stezka – rotunda sv. Petra
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Nauèné stezky

Nauèná lesnická stezka Zábìlá
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Grafika Sigmondovy stezky

Sigmondova stezka
popis: trasa dlouhá 7 km s 15 zastávkami tvoøí okruh
s poèátkem a ukonèením u koneèné zastávky tramvaje
è. 4 Košutka
vhodnost pro starší a handicapované osoby: vhodná
katastrální území: Bolevec
otevøení: 1978 (osazení pamìtní desky J. Sigmonda na
zastávce è. 4), v úplnosti 1998
správce: Správa veøejného statku mìsta Plznì
autoøi obsahu: Josef Èihák a kol.
znaèení: Klub èeských turistù – Znaèkaøský obvod
Plzeòsko, žlutì znaèená turistická trasa è. 6711, èásteèný
soubìh s modrou è. 1406 a zelenou è. 3609
informaèní text, vydavatel: skládaèka, vydala firma
RAMAP Plzeò, 1998
Hlavním motivem stezky je osobnost významného
lesnického odborníka a pedagoga prof. dr. ing. Josefa
Sigmonda (1868–1956) s ukázkami jeho praktické èinnosti
v boleveckých lesích. Pùvodní koncepci stezky pøipravil
ke 110. výroèí Sigmondova narození jeho žák Ing. Rudolf
Stolaøík (1913–1991), kdy byla také slavnostnì odhalena
deska na zastávce stezky è. 4. K vyznaèení trasy v terénu
a osazení informaèních tabulí došlo po rozšíøení náplnì až
v roce 1998.
obsah tabulí: Informace o stezce a rekreaèní oblasti
Bolevecké rybníky, ledárna, ledování a èinnost dobrovolných hasièù, pøírodní rezervace Petrovka, osobnost a dílo
prof. dr. ing. Josefa Sigmonda, Petrovská díra s loupežnickými tradicemi, kopec Okrouhlík – pøíklad modelaèní
èinnosti tekoucích vod, pùvodní cesta z Ledec do Bolevce,
protektorátní hranice a památný strom smrk Troják, boží
muka a køížový kámen U øezníka, bývalé Sigmondovy
pokusné plochy s americkými druhy borovic, s kombinací
smrku a kleèe, s bukem a dalšími døevinami, technická
památka Kolomazná pec s pøipomenutím zaniklého
dehtáøského øemesla, pøírodní rezervace Kamenný rybník,
Kamenný rybník jako ornitologická lokalita, Šídlovský
rybník s historií celé rybnièní soustavy.
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popis: trasa dlouhá 5 km (s návratem do Bukovce) s 10
zastávkami prochází lesním komplexem Zábìlá; zaèíná
na zastávce autobusu è. 28 Bukovec a konèí na trase zelenì
znaèené turistické trasy v místì U rokle
vhodnost pro starší a handicapované osoby: lehký, ale
místy výškovì èlenitý terén
katastrální území: Bukovec, Chrást u Plznì
otevøení: 1979
správce: Správa veøejného statku mìsta Plznì
autoøi obsahu: Josef Èihák a kol.
znaèení: Klub èeských turistù – Znaèkaøský obvod
Plzeòsko, èásteèný soubìh s èervenou znaèenou turistickou
trasou è. 0202, dále žlutá è. 6680, zpìt po zelené è. 3603
informaèní text, vydavatel: sešit, vydalo Urbanistické
støedisko mìsta Plznì,1979
Iniciátorem zøízení stezky byl Lesní závod Plzeò
Západoèeských státních lesù, jehož zamìstnanci také
osazovali v terénu pùvodní panely z dubových fošen na
dubových sloupech a doprovodný mobiliáø. Tìchto prací se
zúèastnili i zamìstnanci Urbanistického støediska mìsta
Plznì, ve kterém byly sestaveny také texty tabulí a pøipravena k tisku prùvodcovská brožura. Pozdìji stezka prošla
rekonstrukcí, chystala se také potøebná aktualizace textù
tabulí i prùvodcovské brožury, ale dosud k ní nedošlo.
obsah tabulí: Hradištì Bukovec na Holém vrchu, vyhlídka
na Bukovec s bývalým mlýnem a do údolí Berounky,
pùvodní lesovna mìstských lesù, lesní školkaøství, pìstování lesù a jejich hospodáøská úprava, pražská tra, další
zastávky jsou nyní v území pøírodní rezervace Zábìlá –
vyhlídka Na Kozí boudì, bývalá výletní restaurace, flóra
a fauna v Dolní Zábìlé, ochrana pøírody a zvláštì chránìná
území v okolí.

Nauèná stezka Lesopark Homolka

(zatím nevyznaèena

v terénu)

Existuje prùvodce, podle kterého je možno postupovat.
popis: trasa dlouhá 1 km se 12 stanovišti prochází lesoparkem na Slovanech a seznamuje pøedevším s exotickými
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Mapka pùvodní stezky Lesopark Homolka

Nauèné stezky

Lawsonovy. Osmé stanovištì je vìnováno dìjinám osídlení
plzeòské kotliny a dìjinám plzeòské zoologické a botanické
zahrady. Deváté stanovištì popisuje borovice rostoucí na
Homolce. Desáté stanovištì informuje o ptácích žijících
na Homolce a jedenácté o savcích, s nimiž se mùžeme na
Homolce setkat. Dvanácté stanovištì se vìnuje jedlím, které
rostou na Homolce.
Projekt získal 2. místo ve finále soutìže Zlatý list. Pøi
pøípravì této stezky dìti z oddílu SVOR zpracovaly zprávu
„Stav porostù v lesoparku Homolka, Plzeò–Slovany“,
kterou pøedaly Technické službì mìsta Plznì, tehdejšímu
správci mìstské zelenì. Je zachován dopis této organizace
adresovaný oddílu Svor ze dne 17. 5. 1985.
Pøíprava tohoto èlánku a nalezení pùvodních podkladù
vyvolaly myšlenku oživení a aktualizace nauèné stezky
a její prezentace veøejnosti s možným zapojením další
generace rodiny vedoucích pùvodního oddílu.

Nauèná stezka Vývoj pøírody ve ètvrtohorách
v Zoologické a botanické zahradì mìsta Plznì
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9. stanovištì pùvodní nauèné stezky Lesopark Homolka

døevinami; zaèíná u koneèné zastávky tramvaje è. 1 na
námìstí Milady Horákové a konèí na konci ulice K Parku
u plzeòské vodárny
vhodnost pro starší a handicapované osoby: vhodná
katastrální území: Plzeò
otevøení: 1985 (vydán prùvodce)
autoøi obsahu: oddíl mladých ochráncù pøírody SVOR pøi
21. základní škole v Plzni na Slovanské aleji (Hana Bradová,
Jana Franèová, Blanka Jandová, Jana Krejèová, Jitka
Krausová, Jana Lehká, Jana Lišková, Petra Tichá, Monika
Vazaèová, Zdenka Voráèková, Michal Bíman, Václav Boèek,
Richard Damek, Jan Dresler, Pavel Hermach, Patrik Just,
Ivan Klán, Richard Korol, Pavel Mentlík) vedený
Janou Mentlíkovou a Václavem Mentlíkem, pod
patronátem základní organizace Èeského
zahrádkáøského svazu Alpínky Plzeò
znaèení: stezka nebyla vyznaèena v terénu,
ale existuje prùvodce, podle kterého je
možno postupovat
informaèní text, vydavatel: sešit, vydala Stanice mladých pøírodovìdcù pøi
Mìstském domì dìtí a mládeže v Plzni,
1985
obsah tabulí: První stanovištì je vìnováno
místopisu lesoparku Homolka. Další stanovištì
seznamují s jednotlivými døevinami – druhé
pøedstavuje skupinu vilínù, tøetí cypøíšky hrachonosné
a lísku tureckou, ètvrté tis èervený, smrky rostoucí na
Homolce a douglasku tisolistou, páté jedlovce kanadské,
šesté smrk omorika a smrk pichlavý, sedmé cypøíšky

popis: trasa dlouhá 1 km se 12 zastávkami prochází
západními partiemi zoologické a botanické zahrady
(zastávka tramvaje è. 4 Lékaøská fakulta Karlovarská);
zaèíná ve spodní èásti zahrady a konèí na statku Lüftnerka
vhodnost pro starší a handicapované osoby: ve svahu
pøíkrý úsek se schody, jinak lehký terén
katastrální území: Plzeò
otevøení: po etapách 1996 – èervenec 1998, v létì 1999
pøibyla expozice vlkù, pozdìji prùbìžnì drobné doplòkové
expozice
správce: Zoologická a botanická zahrada mìsta Plznì
autoøi obsahu: Jaroslav Faiferlík a kol.
realizace grafiky: Zdenìk Doležal
realizace konstrukcí a objektù: ZBZMP; pracovníci
Západoèeského muzea v Plzni, autorem soch pralidí je Petr
Novák ze Soukromé støední umìleckoprùmyslové školy
Zámeèek

20, 21

Nauèná stezka v Zoologické a botanické zahradì
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znaèení: symbol nauèných stezek na informaèních tabulích
(šipkách)
informaèní text, vydavatel: není
Stezka seznamuje s vývojem pøírody bìhem ètvrtohor;
využívá pøirozený kontrastní reliéf nivy a pøíkrého
zlomového svahu se skalními výchozy. Typické rostliny
a živoèichy (zubr, pižmoò, medvìd, vlk) doplòují ukázky
ze života pravìkých lidí vèetnì obydlí, hospodáøských
objektù a figur. Jedná se o prùkopnické použití biotopového
a biogeografického pøístupu k vytváøení expozice v rámci
modernizace pùvodnì zastaralé zoo a realizace generelu
jejího vývoje.
obsah tabulí: kadaverikolní hmyz (na mršinách), hmyz na
dubu, hmyz na borovici, koprofilní hmyz (na výkalech),
býložravci v areálu zoo, šelmy v areálu zoo apod.
Stezku lze využít pro školní výuku pøi návštìvì v zoo
dle individuálního zájmu, je také možno objednat výukový
program Medvìd na EVVO (environmentální vzdìlávání,
výchova a osvìta) centru v zoo.

Nauèná stezka v Arboretu Sofronka
popis: trasa dlouhá 0,5 km prochází arboretem Sofronka
v Plzni–Bolevci (severnì od koneèné zastávky tramvaje è. 1
Bolevec) a zaèíná i konèí u centrálního objektu arboreta
vhodnost pro starší a handicapované osoby: èásteènì
vhodná
katastrální území: Bolevec
otevøení: 1998, rozšíøenq v kvìtnu 2010
správce: Arboretum Sofronka
autoøi obsahu: Karel Kaòák, Jan Kaòák
znaèení: døevìné smìrovky
informaèní text, vydavatel: skládaèka, vydala firma
Ramap Plzeò, 2010
V Arboretu Sofronka bylo od založení v roce 1956
vysázeno na 60 druhù borovic z celého svìta na zhruba
22 ha plochy. Tato sbírka je jednou z nejvìtších v Evropì
a Asii. Kromì výzkumných úèelù slouží arboretum také
veøejnosti a školní výuce.
obsah tabulí: Tabulky u jednotlivých stromù uvádìjí
základní informace o vybraných druzích borovic, pøedevším
o jejich areálu pøirozeného rozšíøení. Kopírují exkurzní
trasu.

14 km, vychází z Bolevce (tramvaje è. 1 a 4), vede pøes
Chotíkov a Radèice na Lochotín (tramvaj è. 4) a ukazuje
uloženiny øíèních tokù a jezer svrchního karbonu plzeòské
pánve,
• vycházka 26: Údolím Berounky z Bílé Hory na Roudnou
dlouhá 5 km, seznamuje kromì karbonu s øíèními terasami
starších ètvrtohor (autobusy è. 20 a 39),
• vycházka 36: Terasové sedimenty u Bukovce dlouhá 4 km
vede z Bukovce do bukoveckého meandru Berounky a zpìt
(autobus è. 28),
• vycházka 37: Údolím Úslavy z Božkova do Doubravky
dlouhá 2 km, vede z Božkova (trolejbus è. 12) do Lobez
(trolejbusy è. 15 a 11) a ukazuje systém ètvrtohorních
øíèních teras, morfologii øíèního údolí, stopy po dolování
pyritu a stavebního kamene,
• vycházka 38: Sprašové hlíny v Plzni zahrnuje tøi izolované lokality odkrytých výchozù sprašových hlín – na
Košutce (autobusy è. 30, 33, 39, 40), v Èernicích (trolejbus
è. 13) a u Starého Plzence (autobus è. 51).
vhodnost pro starší a handicapované osoby: èásteènì
vhodná
autoøi obsahu: Michal Mergl, Ondøej Vohradský
znaèení: trasy vycházek nejsou vyznaèeny v terénu, ale
existuje kniha s mapkami a popisy, podle kterých je možno
postupovat
informaèní text, vydavatel: Mergl Michal, Vohradský
Ondøej: Vycházky za geologickými zajímavostmi Plznì
a okolí, KOURA publishing, Mariánské Láznì 2000,
s. 104–111, 162–173, 199–200, 216–222
Kniha poskytuje zasvìcený pøehled geologie Plzeòska a je
zároveò praktickým prùvodcem pro odborníky, uèitele,
studenty i veøejnost.

Nauèná stezka Po stopách Františka Malocha
popis: trasa dlouhá 9 km s 11 zastávkami prochází údolím
Berounky mezi Plzní a Druztovou, zaèíná u zastávky
autobusù è. 20 a 39 na Bílé Hoøe a konèí na zøíceninì hradu
Vìžka u Druztové

Vycházky za geologickými zajímavostmi Plznì
a okolí (nevyznaèeny v terénu)
Existuje kniha s podrobnými popisy, podle kterých je
možno postupovat.
popis: vybrané vycházky navazují na plzeòskou mìstskou
hromadnou dopravu
• vycházka 16: Ordovik v jádøe plzenecké synklinály
dlouhá 7 km, prochází severním okolím Starého Plzence
a seznamuje s usazenými horninami spodního ordoviku
(autobus è. 51),
• vycházka 17: Ordovik mezi Starým Plzencem
a Tymákovem je dlouhá 10 km a provází paleontologickými
lokalitami tohoto období (autobus è. 51),
• vycházka 25: Karbon na severním okraji Plznì dlouhá
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Mapka prùbìhu a umístìní informaèních tabulí Malochovy stezky

vhodnost pro starší a handicapované osoby: nevhodná
katastrální území: Bolevec, Senec u Plznì, Druztová
otevøení: 2003
správce: Obec Druztová, Správa veøejného statku mìsta
Plznì
autoøi obsahu: Petr Charvát
znaèení: Klub èeských turistù – Znaèkaøský obvod
Plzeòsko, žlutì znaèená turistická trasa è. 6622
informaèní text, vydavatel: skládaèka, vydala firma
RAMAP Plzeò, 2004, k dispozici v Mìstském informaèním
støedisku a na obecních úøadech Zruè – Senec a Druztová
Zámìr zøízení nauèné stezky pochází od absolventa
Pedagogické fakulty ZÈU Petra Charváta, který její návrh
pøipravil v rámci rigorózní práce na katedøe biologie.
Pùvodní koncept omezený na území obce Druztová byl poté
doplnìn o tøi zastávky, takže je stezka propojena až na Bílou
Horu na okraji Plznì.
obsah tabulí: Bílá Hora – vývoj mìstské èásti a bývalý
pivovar Prior, zaniklá tvrz a støedovìká ves Roudná, bývalý
Èertùv mlýn a pramen Dobrá voda, osobnost botanika
a pedagoga Františka Malocha a pøírodní památka
Malochova skalka, geologické pomìry území, biotop øeky
Berounky, kvìtena habrového háje, zvìø v polesí Háj, polesí
Háj, vývoj obce Druztová s památným kostelem sv. Maøí
Magdaleny a kaplí sv. Jana Nepomuckého, zøícenina hradu
Vìžka a její výzkum.

Nauèná stezka Esoterická

autoøi obsahu: Eva Suttnerová
znaèení: fialový symbol nauèné stezky, èásteèný soubìh
s NS Staroplzenecká è. 9282
informaèní text, vydavatel: není
Stezka prochází v blízkosti èetných sakrálních památek
Starého Plzence. Seznamovala se záhadami a mystérii
Starého Plzence a jeho okolí a vnímavým návštìvníkùm
pomáhala nahlédnout do vlastní mysli a duše. Autorka je
propagátorka automatické kresby, jejího využití ve školství,
zdravotnictví a osobním životì èlovìka (projekt Artrelax).

(vyznaèena v terénu, ale v souèas-

nosti bez tabulí)

popis: trasa dlouhá 3 km zaèíná a konèí u kostela sv. Jana
Køtitele ve Starém Plzenci (autobus è. 51)
vhodnost pro starší a handicapované osoby: lehký, ale
výškovì èlenitý terén
katastrální území: Starý Plzenec
otevøení: 2004
správce: pùvodnì již zaniklé sdružení Hledej cestu k životu,
souèasný stav nezjištìn

Nauèná stezka Tøemošná
popis: trasa dlouhá 11 km s 9 zastávkami prochází
Tøemošnou; zaèíná a konèí na parkovišti u pošty
v Tøemošné
vhodnost pro starší a handicapované osoby: vhodná
katastrální území: Tøemošná
otevøení: 2007
správce: Mìsto Tøemošná
autoøi obsahu: Mìsto Tøemošná, TJ Tatran Tøemošná
a kolektiv
znaèení: Klub èeských turistù – Znaèkaøský obvod
Plzeòsko, symbol nauèné stezky, v kontaktu nebo èásteèném
soubìhu se znaèenými turistickými trasami modrou è. 1406,
zelenou è. 3691, žlutými è. 6612 a è. 6624 a s trasou è. 9261
informaèní text, vydavatel: není
obsah tabulí: Historie a souèasnost Tøemošné, Luhová –
výhled na mìsto a okolí s informacemi o geologickém
a geomorfologickém vývoji, rodný dùm malíøe Václava
Brožíka v areálu bývalého hamru na potoce Tøemošná
(od roku 1999 pùsobí v Tøemošné Spoleènost malíøe
Václava Brožíka, šíøící jeho velkolepé dílo u nás i ve svìtì),
památník obìtem 1. a 2. svìtové války a hlavní údaje
o potoku Tøemošenka (Tøemošná), kaplièka z poloviny
19. stol., škola v Tøemošné s domem è. p. 1 a železnièním
mostem, sportovní areál s historií a souèasností tìlovýchovy,
prùmyslová zóna dokumentující pestrý vývoj podnikání,
pøipomenutí bývalé sklárny firmy Johann David Starck.

Špendlíky historie na mapì
Plznì (nevyznaèena v terénu)
Existuje veøejnì dostupná
mapa, podle které je možno
postupovat.
popis: trasa prochází historickým jádrem mìsta Plznì
formou hry, zaèíná u libovolného domu odpovídajícího
vyobrazením na mapì
vhodnost pro starší a handicapované osoby: vhodná
katastrální území: Plzeò
otevøení: 2007 (vydána mapa)
autoøi
obsahu:
Anna
Hostièková, design Andrea
Michálková a studenti Ústavu 24
umìní a designu ZÈU v Plzni

Prùvodce – Špendlíky
historie na mapì Plznì
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znaèení: neznaèeno (projekt pøedpokládal oznaèení
popsaných objektù sochaøsky ztvárnìnými „špendlíky“)
informaèní text, vydavatel: skládaná mapa s ilustracemi
a texty, vydal Útvar koncepce a rozvoje mìsta Plznì, 2007,
k dispozici v Mìstském informaèním støedisku
9086 krokù do historie Plznì seznamuje originálním
zpùsobem s významnými architektonickými objekty
historického jádra mìsta Plznì, chránìného od roku 1989
formou mìstské památkové rezervace. Putující je kromì
toho upozoròován na další zajímavosti ležící na trase –
portály, sgrafita, morový sloup, pomníky, sochy, pamìtní
desky, informaèní panely.
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Nauèná stezka Chrást

Nauèná stezka Chrást
popis: trasa dlouhá cca 8 km s 9 zastávkami prochází obcí
Chrást a jejím blízkým okolím, zaèíná a konèí v Chrástu,
nám. Èsl. legií (autobus è. 52)
vhodnost pro starší a handicapované osoby: lehký, ale
místy výškovì èlenitý terén
katastrální území: Chrást u Plznì
otevøení: 2010
správce: Obec Chrást
autoøi obsahu: Obec Chrást a místní kronikáø Zbynìk
Blaheta, odborníci Západoèeského muzea v Plzni, grafické
zpracování Kateøina Štìpánková
znaèení: Klub èeských turistù – Znaèkaøský obvod
Plzeòsko, znaèení v pøípravì, odboèí v Chrástu od èervené
znaèené turistické trasy è. 0202 a modré è. 1406
informaèní text, vydavatel: není
Zasvìcené texty a kvalitní fotografie vèetnì historických,
tabule obsahují také otázky pro dìti.
obsah tabulí: Chrást – vývoj a souèasnost, Stráò – vegetace
a kvìtena, Tvrzištì – pøipomínka zaniklé tvrze v Chrástu
a jejích vlastníkù, Dolní Chrást, Jílkùv mlýn – osudy mlýna
a jeho obyvatel, zahloubená údolí a prùvodní vegetace,
Mosty – historie silnièního a železnièního mostu pøes
Klabavu, Houští – myslivost (Myslivecké sdružení Chrást),
zvíøena, Soutok Berounky a Klabavy – vodní toky, povodnì,
doprovodná vegetace a ptactvo, Poradní skála – pøírodní
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pomìry, døeviny, kvìtena, ÈOV Chrást – èistírna odpadních
vod a proces èištìní, ochrana pøírody a krajiny.

Nauèná stezka Kokotské rybníky
popis: trasa dlouhá 10 km s 11 zastávkami prochází
komplexem lesù mìsta Plznì mezi Dýšinou a Bušovicemi,
zaèíná a konèí v Nové Huti u Dýšiné (autobus è. 54)
vhodnost pro starší a handicapované osoby: lehký, ale
místy výškovì èlenitý terén
katastrální území: Dýšina, Bušovice, Smìdèice
otevøení: 2010
správce: Správa veøejného statku mìsta Plznì
autoøi obsahu: Lukáš Záhlava a kolektiv
znaèení: Klub èeských turistù – Znaèkaøský obvod
Plzeòsko, znaèení v pøípravì, èásteèný soubìh s modrou
turistickou znaèenou trasou è. 1406 a zelenou è. 3636
informaèní text, vydavatel: sešit, skládaèka, vydala firma
RAMAP Plzeò, 2010, k dispozici v Mìstském informaèním
støedisku a na obecních úøadech
Iniciátorem zøízení stezky byl úsek lesù, zelenì
a vodního hospodáøství Správy veøejného statku mìsta
Plznì, který je správcem zdejších mìstských lesù a rybníkù.
Autor je absolventem fakulty životního prostøedí Èeské
zemìdìlské univerzity v Praze. Netradièní pojetí textù
podává informace svìží formou, vede k zamyšlení
a obsahuje též sloupek pøídatných informací a paralelní
poutavý program pro dìtské návštìvníky.
obsah tabulí: Dýšina a Nová Hu – vývoj a souèasnost,
pramen Èùráèek – lesní prameny a studánky, Èertùv (Ostrý)
kámen – geologické pomìry, tìžba železné rudy a místní
povìst, zaniklá støedovìká ves s tvrzí Kokot, Dolní
kokotský rybník – vývoj soustavy a obecnì o rybnících,
Horní kokotský rybník a potok Svatka, vrch Kokotsko
s bývalou rozhlednou – mìstské lesy a obecnì o lesích,
velký buk a informace o myslivosti, Bušovice se zámkem –
historie a souèasnost, krajina okolo Bušovic – ekologické
aspekty, Myší Újezd – zaniklá støedovìká ves, pomístní
názvy a obecnì o zemìdìlství.

PØIPRAVOVANÉ NAUÈNÉ STEZKY
Nauèná stezka Vejprnický potok
Na poèátku byla vize pana Jana Thomy, obyvatele
Slovanského údolí v Plzni, který v roce 2006 navrhl
orgánùm mìstské správy zøízení nauèné stezky údolím
Vejprnického potoka v úseku od ústí do Mže do Vejprnic.
Následovala jednání a pochùzky se zástupci Mìstského
obvodu Plzeò 3 a Obecního úøadu Vejprnice a první úvaha
o zámìru pøipravená na Útvaru koncepce a rozvoje mìsta
Plznì. Po dobré zkušenosti s pøípravou nauèné stezky Po
stopách Františka Malocha byla nabídka zpracování návrhu
zveøejnìna na katedøe biologie Pedagogické fakulty ZÈU.
Téma bylo rozdìleno mezi dvì studentky – Janu Medovou
a Janu Kopèovou, které v rámci bakaláøských prací

Nauèné stezky

shromáždily informace a pøipravily první verze návrhù
nauèných tabulí.
Pøedbìžný pøehled zastávek: Soutok Vejprnického
potoka se Mží s charakteristikami obou tokù, Skvròany –
historie a souèasnost, chebská tra, døívìjší pøírodní divadla,
vegetace a fauna v údolí, dùsledky dolování a úprav terénu
navážkami, domažlická tra, archeologická památka
mohylník na Nové Hospodì, bývalý Pekelný rybník s mlýnem – pozdìji rasovnou a hájovnou, historie a souèasnost
Vejprnic a kostela sv. Vojtìcha.
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V roce 2008 se obce Plzeò a Vejprnice dohodly na
spolupráci pøi pøípravì cyklistického a pìšího propojení
v údolí Vejprnického potoka s dalším pokraèováním do
Tluèné v rámci mìstské a regionální koncepce sportovnì
rekreaèních tras. Nadìjná je i možnost získání dotací na
realizaci. Zpracované podklady pro nauènou stezku tak
budou prakticky využity.

Nauèné stezky v Plzni a okolí
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Nauèná stezka Okolo Boleveckých rybníkù
(Dubraviova stezka)
Námìt zøízení zvláštní nauèné stezky vìnované
starobylé soustavì Boleveckých rybníkù a jejímu vývoji
vznikl na Správì veøejného statku mìsta Plznì, která
rybnièní soustavu, okolní lesní komplex i celou rekreaèní
oblast pojmenovanou po Boleveckých rybnících spravuje.
V souvislosti s postupnými úpravami jednotlivých rybníkù
a jejich technického zaøízení byl poøízen stavebnì historický
prùzkum soustavy, v roce 2006 byl zpracován strategický
dokument Rozvoj rekreaèní oblasti Bolevecké rybníky
v Plzni, který obsahuje i návrh trasy nauèné stezky.
V budoucnu se pøedpokládá také obnovení nìkterých
zaniklých rybníkù pùvodní soustavy.
Stezka by mìla pøipomenout Jana Dubravia (Jan
z Doubravky a Hradištì, asi 1486–1553), pravdìpodobnì
plzeòského rodáka, který byl v letech 1541–1553
olomouckým biskupem. Kromì jiných dìl napsal také spis
o rybníkáøství (O rybnících – De piscinis), který dlouhou
dobu sloužil jako základní odborná uèebnice v oboru
rybníkáøství, a to v evropském mìøítku. Kritické vydání díla
vyšlo péèí ÈSAV v roce 1953 v pøekladu A. Schmidtové.

Tab. 1: Pøedbìžný pøehled zastávek nauèných stezek na sportovnì
rekreaèních trasách v údolích øek v Plzni.
Berounka (Mže)

Radbuza

• Bukovec

• Soutok se Mží
(spoleèná s NS Mže)

• Bukovecká papírna
• Soutok s Úslavou
(spoleèná s NS Úslava)
• Masarykùv most
• Soutok s Radbuzou
(spoleèná s NS Radbuza)

• Pivovar
• Anglické a Denisovo
nábøeží
• Wilsonùv most
• Papírenská lávka

• Roudná

• Bývalá mìstská plovárna

• Alej Kilometrovka

• Doudlevce

• Zoologická a botanická
zahrada

• Soutok s Úhlavou
(spoleèná s NS Úhlava)

• Lávka pøes Mži

• Tyršùv most

• Radèice

• Èeské údolí

• Køimice

• Lávka k Valše

• Malesice

• Lhota

Úhlava

Úslava

• Soutok s Radbuzou
(spoleèná s NS Radbuza)

• Soutok se Mží
(spoleèná s NS Mže)

• Pravìké hradištì

• Lopatárna

• Hradištì

• Letenské nábøeží

• Èernice

• Lobezský park

• Radobyèice

• Lobzy

• Valík

• Støelecký stadion
• Božkov
• Závrtek
• Koterov
• Jitøenka – jezdecký areál
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Nauèné stezky na Mži, Radbuze, Úhlavì a Úslavì
V letech 2008–2011 se mìsto Plzeò zúèastòuje
mezinárodního projektu REURIS (Revitalisation of Urban
River Spaces – revitalizace øíèních nábøeží ve mìstech),
který je podrobnìji pøedstaven v jiné èásti publikace. Práce
navazuje na døíve pøipravenou sí sportovnì rekreaèních tras
v údolích øek, které by mìly být doplnìny o odpoèivná
místa a informaèní panely, takže by vytváøely zároveò
nauèné stezky. Následující pøehled uvádí pøedbìžnou verzi
zámìru.

Literatura a prameny:
Anderle Jan et al., editor Vladislav Dudák (2008): Plzeòsko:
pøíroda, historie, život. Baset, Praha, s. 774–779.
Èeøovský Jan, editor (1982): Uèebny pod širým nebem. Mladá
fronta pro Èeskou státní spoøitelnu a èasopis Vìda a technika
mládeži. Praha.
Drábek Karel (2008): Nauèné stezky a trasy, III, Karlovarský
a Plzeòský kraj. Dokoøán, Praha, s. 19–20, 176–178, 230–233,
234–236.
Hajšman Jan (2007): Panský dvùr a kostel sv. Jiøí v Plzni –
Doubravce, Zapomenuté hrady, tvrze a místa 38. nakl. Ing. Petr
Mikota, Plzeò s. 45–50.
Klán Miroslav: Po stopách botanika Františka Malocha.
Radnièní listy 4, (2004); s. 8; Sigmondova stezka vede k
loupežníkùm. Radnièní listy 5, (2004), s. 8; Zábìlá ukazuje i
hospodaøení lesníkù. Radnièní listy 1, (2005), s. 8.
MAS sv. Jana z Nepomuku a MAS Aktivios (2008): pøíští
zastávka JIŽNÍ PLZEÒSKO vystupovat! malý prùvodce
nauènými stezkami.
Mareš Jiøí: podklady o turistických znaèených trasách. Klub
èeských turistù – Krajská komise znaèení PK.
Mentlík Václav: podklady z osobního archivu k NS Lesopark
Homolka.
Mergl Michal, Vohradský Ondøej (2000): Vycházky
za geologickými zajímavostmi Plznì a okolí. KOURA publishing,
Mariánské Láznì, s. 104–111, 162–173, 216–222.
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http://www.stezka.cz/
http://www.naucnoustezkou.cz/
http://www.stezky.unas.cz/index2ns.htm
http://www.turistik.cz/cz/kategorie/krajina/naucne-stezky/
http://www.plzenskykraj.kct.cz/nastezky/nszasady.pdf
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http://www.radyne.jz.cz/historie.htm
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http://turista.tatran-tremosna.cz/naucna_stezka.htm
http://www.dokumentator.cz/regio/vseobecne/rybnikarstvi/jandubravius.htm

4. Geologické zajímavosti
v Plzni a okolí
Území mìsta Plznì se rozkládá na nìkolika regionálnì
geologických jednotkách, jejichž pùvod odráží širší geologickou historii dnešní Èeské republiky. Jižní a jihovýchodní
èást Plznì leží na horninách prekambrického stáøí, mladší
jednotky karbonského stáøí tvoøí skalní podloží centra a severního pøedmìstí. Vìtšina Plznì však leží bezprostøednì na
øíèních štìrkopíscích ze starších ètvrtohor (pleistocénu).
Prekambrické horniny vznikly v moøském hlubokovodním prostøedí v dobì pøed asi 800–1000 miliony let.
Tyto horniny byly pøed asi 600 mil. let zvrásnìny v prùbìhu
kadomské orogeneze a naše území se stalo souší. Pøed asi
500 mil lety se zde na geologicky krátkou dobu vytvoøilo
jezerní a øíèní prostøedí, které však záhy zaniklo, a na
poèátku ordoviku pøed 480 mil. let se zde znovu objevilo
moøe. To zde existovalo dalších 100 mil. let až do konce
støedního devonu. Následné variské vrásnìní pøed asi
370 mil. lety vytvoøilo v Èechách pohoøí. Do jeho hlubších,
v souèasnosti erozí odkrytých èástí pronikaly vyvøelé granitoidní masívy. V následujícím období ke konci karbonu
(pøed asi 320 mil. let) se vytvoøila jezerní pánev. Od tohoto
období bylo okolí Plznì již jen plochou krajinou s pomalu
tekoucími øekami a až na konci terciéru došlo s zaøezávání
øek do skalního podloží a vzniku dnešního reliéfu.
Prekambrické horniny Plzeòska tvoøí tøi základní typy
hornin: jílovité bøidlice, silicity oznaèované také jako buližníky a vyvøelé horniny, døíve nazývané spility. Jílovité
bøidlice jsou horniny, které velmi snadno podléhají erozi
a v dobì geologicky nedávné byly hluboce zvìtrány. Mùžeme je proto nalézt ve skalních výchozech jen v hlubokých
údolích a na prudkých svazích. Jedno z takových dostupných míst leží v Plzni–Lobzích, v blízkosti silnièního mostu
pøes železnici na cestì do Lobez. Ve svahu pod tratí, kam se
dá dostat od mostu pøes øeku v Lobzích, vystupují šedoèerné,
jílovité, slabì pøemìnìné bøidlice blovického souvrství. Na
tomto místì, stejnì jako na dalších místech v blízkém jižním
okolí Plznì, byly bøidlice dobývány jako surovina pro
výrobu kyseliny sírové a rùzných minerálních pigmentù.
V Lobzích byly bøidlice dobývány štolou, jejíž vstup je dnes
uzavøen kovovými vraty (1). Dalším místem s prekambrickými bøidlicemi jsou výchozy v nárazovém bøehu Úslavy
nad lávkou ke støelnici (2). Výchozy stejných bøidlic
lze nalézt i v „Závrtku“ pod tratí mezi Koterovem
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Kristiánov
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Michal Mergl

Radobyèice

a Božkovem, kde nìkolik metrù vysoká skaliska tvoøí nárazové bøehy Úslavy (3). Velkolepým odklizem v prekambrických bøidlicích jsou pozùstatky po tìžbì pyritu v údolí mezi
Božkovem a vrchem Háje, zvaným Kristinino údolí nebo
Kristiánov (4). V zalesnìném údolí jsou pozùstatky po dolování: haldy, trychtýøe po propadlých štolách, jezero na místì
dobývek a patrná jsou i ústí štol. Nápadné jsou rezavì
zbarvené dùlní vody bohaté na rozpuštìné sírany vytékající
z portálu odvodòovací štoly. Tento rezavý potùèek vtéká
do Úslavy nad božkovským jezem. V údolí byly dobývány
èerné prekambrické bøidlice s vysokým obsahem jemnì
rozptýleného pyritu, který se nechal na haldách rozkládat,
a z louhu se vyrábìla kyselina sírová a okry. Tìžba prekambrických bøidlic jako suroviny pro chemický prùmysl
kulminovala v druhé polovinì 19. století, okolo roku 1890
však došlo ke krizi a doly byly opuštìny a zavaleny. Pìkné
èerstvé výchozy prekambrických bøidlic jsou rovnìž ve
skalní stìnì u mostu pøes Úhlavu v Radobyèicích (5).
Druhým typem prekambrických hornin jsou bazické
vyvøelé horniny èedièového složení, døíve ne zcela pøesnì
nazývané spility. Vznikaly pøi výlevu láv na moøském dnì.
Lávové proudy mívají balvanitý rozpad, podmínìný
pùvodní tzv. polštáøovou texturou. Tyto horniny, za èerstva
šedozelené barvy s èastými kalcitovými žilkami, vìtrají
do rezavì zbarvených pùd. Spility znají všichni Plzeòáci.
Svìtle šedozelené horniny jsou používány jako jemný štìrkový posyp (šotolina) pøi stavbách nebo jako štìrk a posyp
na cesty. Dnes jsou tìženy v litickém kamenolomu.
Jedním z míst, kde se na spility mùžeme podívat, je
záøez staré silnice z Bor do Litic (6). Na první pohled je
patrné rezavé zbarvení zpùsobené dlouhodobým vìtráním
a støípkovitý rozpad hornin. V lomech podél silnice
z Koterova do Starého Plzence (7) a v lomu na jv. svahu
Hájù jsou odkryty polštáøové lávy. Nejlepšími výchozy jsou
stìny v dnes opuštìných lomech na vrchu Háje u Koterova
(8). Velmi instruktivní je skalní stìna v nejvyšší ètvrté etáži
lomu, kde jsou polštáøe spilitových láv v prùøezech, a jsou
nikoliv nepøíhodnì nazývané „tlaèenka“. Spilitová skaliska
tvoøí skalky na levém bøehu øeky v Pecihrádku (9). V údolí
Berounky pod Chlumem odolné spility vytváøejí úzkou
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soutìsku, za kterou se údolí znovu rozšiøuje. Spility rovnìž
tvoøí skalní podloží a skály pod Bukovcem a u Zábìlé (10).
Tøetím typem prekambrických hornin jsou buližníky.
Jsou to šedoèerné, mimoøádnì pevné horniny tvoøené mikrokrystalickým køemenem, které tvoøí rozsáhlé èoèkovité
polohy v jílovitých bøidlicích. V horninì jsou èetné žilky
bílého køemene. Buližníky vznikaly silicifikací usazenin na
moøském dnì, i když pøesný zpùsob vzniku dodnes neznáme.
Buližníky jsou horniny velmi odolné vùèi erozi, a proto se
uplatòují v krajinì jeho nápadné vyvýšeniny. Nejznámìjší je
bezpochyby Radynì (11) a i stejnojmenná zøícenina je
postavena z tohoto kamene. Nápadným buližníkovým
sukem je Ostrá hùrka mezi Èernicemi a Starým Plzencem
(12). O tìžbì kamene
v jejím blízkém okolí
svìdèí hluboké jámy,
nicménì nápadný
skalní útvar byl našimi pøedky zachován
jako výrazná a zdaleka viditelná krajinná dominanta.
Poèátkem paleozoika se okolí Plznì
stalo souší. Na konci
kambria se východnì
a jihovýchodnì od
Plznì vytvoøila jezer29
Ostrá hùrka ní pánev, která byla
zanášena zvìtralým
sopeèným materiálem z nevelkých sopeèných center dále na východì. Vzniklo
jen asi 15 m mocné pavlovské souvrství, které je dnes
odkryto v pruhu malých lomù pøi silnici z Letkova do
Starého Plzence (13).
Z poèátku ordoviku máme doklady o prùniku moøe do
prostoru jihovýchodnì od Plznì, i když je pravdìpodobné,
že moøe zasahovalo i na území dnešní Plznì. Horniny z této
doby však máme nejblíže u Starého Plzence. Pokud si je
chceme prohlédnout, za návštìvu stojí Hùrka u Starého
Plzence. Starší horniny, reprezentované èernošedými jílovitými bøidlicemi dobrotivského souvrství, je možno výbornì
vidìt na Èerné stráni (14). V prudkém svahu nad øíèní nivou
vystupují bøidlice reprezentující uloženiny hlubokého moøe.
Bøidlice obsahují hojné, avšak nenápadné fosilie drobných
trilobitù, mìkkýšù a ramenonožcù. Nadloží bøidlic tvoøí
druhý typ charakteristických ordovických hornin: bílé
køemité pískovce èi køemence. Tyto horniny tvoøí vrcholky
kopcù Hùrky (15), Stradištì, Sutice (jsou zde dodnes zachovalé pìkné lomy) (16), Skalice v okolí Tymákova a Èiliny
u Ejpovic. Z køemencù je zdivo známé rotundy sv. Petra
na staroplzenecké Hùrce. V Plzni je možno se s køemenci
setkat ve staré mìstské zástavbì. Køemence byly totiž využívány jako dlažební kámen, i když pro rychlé a charakteristické ohlazení byla taková hrbolatá dlažba zvaná „koèièí
hlavy“. Tato dnes již historická dlažba je zachována
pøi okraji ulic (napø. Božkovské ulici) (17).
Horninou, se kterou se v centru Plznì potkáme doslova
na každém kroku, je štìnovický granodiorit. Štìnovický
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Sutice
Køemencové "koèièí hlavy

granodiorit je vyvøelá hlubinná hornina, která se vytvoøila
v prùbìhu variského vrásnìní pøibližnì na konci devonu
(asi pøed 370 mil. lety). Tvoøí menší tìleso mezi Losinou
a Èižicemi. Jsou z nìj žulové desky na chodnících, obrubníky a schody v mnoha veøejných budovách, vybudován je
z nìj most pøes Radbuzu na Americké tøídì. Granodiorit je
složen z køemene a živcù, v menší míøe i z biotitu a amfibolu. Obsahuje èetné tmavé uzavøeniny, tzv. bazické pecky,
dobøe patrné na deskách a obrubnících chodníkù. Tato
hornina, pro Plzeò charakteristická, byla do nedávné doby
lámána u Štìnovic. Tamìjší opuštìné a vìtšinou zatopené
kamenolomy svojí romantikou lákají na vycházku (18).
Chceme-li vidìt lom v provozu, musíme vyrazit ještì
dále od Plznì, do dnes jediného èinného kamenolomu
v Nebílovském Borku (19).
Pokud se vrátíme ke skalnímu podloží v centru Plznì,
i to má svùj pùvod spojeno s variským vrásnìním. Horstvo, která vzniklo jv. od Plznì,
32 Štìnovický granodiorit
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podléhalo ve svrchním karbonu
rychlé erozi. Èechy v té dobì
ležely na rovníku a horké a vlhké
podnebí podporovalo rychlé zvìtrávání hornin v okolních horstvech.
Prostor dnešní Plznì v té dobì
31 30
ležel v rozsáhlé mezihorské depresi mezi horským pruhem na jihovýchodì a dalším horstvem na severovýchodì a severu Èech. Kotlina
s nížinou a jezery se rozkládala od
Merklína pøes Plzeò, Rakovník
a Kladno až do východních Èech,
ale její pøesné obrysy dnes neznáme. Materiál z rozrušovaných
okolních horských pásem kotlinu
postupnì vyplòoval. V obdobích
vlhèích vznikala v kotlinì jezera
a z vegetace se vytváøely sloje èerného uhlí. V obdobích sušších øeky
ukládaly štìrkopísky a písek, ze
33
kterého vznikaly horniny soubornì
oznaèované jako slepence, arkózy
a arkózové pískovce, místy s polohami šedých prachovcù. Tyto zøetelnì zrnité horniny s bìlavými a
žlutavými zrny živcù a kaolinitickým tmelem tvoøí skalní podloží 34
plzeòského centra a severního pøedmìstí, i když na mnoha místech je
skalní podloží zakryto mladšími ètvrtohorními øíèními štìrky.
Arkózy a arkózové pískovce byly v Plzni a jejím severním okolí tìženy jako stavební kámen. V dobì maximální
výstavby mìstského centra a pøedmìstí na konci 19. století
byly z tìchto pískovcù stavìny základy mnoha budov a èinžovních domù. U øady budov v centru jsou do výše asi
jednoho metru nad chodníkem patrné žlutavé kvádry, které
se postupnì rozdrolují, protože kaolinitický tmel pojící zrna
není v agresivním mìstském prostøedí dostateènì stabilní.
Lomy, ve kterých byly pískovce pro stavební úèely
tìženy, jsou dodnes zachovány na Košutce. Nejznámìjší je
lom s Košuteckým jezírkem (20), malý jámový lom na
Košutce (21), malé lùmky u koneèné tramvaje na Košutce
(22), lom pod hrází Kamenného rybníka (23) a lomy
na Roudné pøi silnici na Bílou Horu (24). Stejné kvádrovité
pískovce tvoøí skalní stìnu v lomu v parku Lobzích (25)
a malé výchozy arkóz jsou i naproti pivovarské bránì
ve svahu vedle hotelu Angelo (26). Písèité dno Boleveckého
rybníka i dalších rybníkù této rybnièní soustavy má svùj
pùvod v arkózách svrchního karbonu. Nejimpozantnìjší
skalní stìny však tvoøí arkózy ve svahu nad Berounkou
na Bílé Hoøe (27), kde byla štolou a dále v lese šachticemi
tìžena v 19. století i sloj èerného uhlí. To je dodnes k nalezení v malých haldièkách za okrajem bìlohorské zástavby
(28). Také chodby plzeòského podzemí byly našimi pøedky
vytesány v arkózových pískovcích karbonského stáøí.
V lomu pod Kamenným rybníkem (23) je dobøe patrný
zpùsob tìžby tohoto stavebního kamene. Díky lavicovitému
vývoji poloh a snadné opracovatelnosti byly pravoúhlé
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Pøíklady výskytu hornin

kvádry otesávány pøímo v lomech. Po jejich tìžbì zùstaly
svislé stìny, na kterých jsou patrné stopy po otesávání jako
rovnobìžné rýhy. V tomto lomu je patrná i tenká poloha
uhelného jílovce, která reprezentuje vegetací zarùstající
slepé rameno karbonské øeky. Stratigraficky tyto arkózové
pískovce patøí kladenskému souvrství (stupeò westphal).
O nìco mladší jsou pískovce s èastými polohami slepencù,
patøící souvrství týneckému. To je výbornì odkryto ve skalách v areálu plzeòské ZOO (29) a ve skalním defilé podél
silnice z Plznì do Radèic (30). K nìmu pøiléhá i Èertova
kazatelna, pozoruhodný skalní útvar u Radèic vzniklý
rozdílnou odolností slepencových a pískovcových poloh
ve spojení se souèasnou erozní èinností Mže (31).
Po dlouhé období mezi karbonem a mladším terciérem,
èítající témìø 300 mil. let, byla krajina západních Èech
plochá, s nepatrnou erozní èinností. Mezitím se území
Èech posunulo od rovníku do pøibližnì souèasné pozice
na 50. rovnobìžce severní polokoule. Z tohoto dlouhého
období nemáme žádné hmatatelné doklady. Ke konci
terciéru, asi pøed 20 mil. lety, se vytvoøil systém øíèních
tokù a prùtoèných jezer, odvodòovaných snad k severu
do prostoru podkrušnohorských pánví. Klima bylo v té dobì
o nìco teplejší nežli dnes, což dobøe dokládá subtropická
fosilní vegetace vzácnì nalezená na severním Plzeòsku.
Pøi jižním okraji Plznì se vytvoøil sled jezernì-øíèních usazenin, žlutavých štìrkopískù, písku a jílù, které jsou zakryty
mladšími usazeninami. Byly výteènì odkryty pøi stavbì
dálnièního pøivadìèe na Borských polích (32) a jsou dodnes
pøístupné v pískovnách u Nové Vsi jižnì od Plznì (33).
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a Košutce. Taková místa jsou cenná také z hlediska ochrany
rostlin, jsou hnízdišti ptákù, líhnìmi obojživelníkù a vytváøí
i romantická místa v krajinì.
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Vìtšina Plznì a jejích pøedmìstí stojí na starokvartérních
(pleistocénních) øíèních štìrkopíscích. Ty byly na pøelomu
19. a poèátkem 20. století tìženy v mnoha pískovnách,
z nichž nejvìtší byly Chvojkovy lomy na Slovanech. Po
tìžbì zùstal rozsáhlý lom, na jehož místì vznikl park,
sportovištì, bazén, sportovní haly a autoservis s garážemi
na Slovanech. Pùvodní plochý reliéf terasy dnes pøedstavuje
Koterovská tøída. Štìrkopísky byly výbornì odkryty pøi
stavbì obchodního centra Dvoøák na Námìstí generála Píky,
ale dnes je možno je vidìt jen pøi obèasných výkopech.
Rovnìž Bory a centrum mìsta stojí na nìkolik metrù
mocných štìrkopíscích pleistocénního stáøí. Štìrkopísky
jsou pozùstatkem náplavù øíèních tokù z doby pøed asi 2 mil.
až 15 tis. lety. Støídání ledových dob a teplejších dob meziledových vedlo ke støídání erozní (kdy se øeky zaøezávaly)
a akumulaèní (kdy se údolí zanášela) èinnosti øek. Pùvodní
plochou tøetihorní krajinu reprezentují plošiny Borských
polí. Na poèátku ètvrtohor, asi pøed 2 mil. lety, se zaèaly
øeky zaøezávat, údolí se prohlubovala a postupnì se vytvoøil
systém øíèních teras. Reliéf dnešní plzeòské kotliny je proto
mladý, vytvoøil se v prùbìhu posledních asi dvou až tøí
milionù let. Byl modelován øíèními toky, glaciálními
tundrami a vìtrnou erozní a akumulaèní èinností a až
v posledních staletích i èlovìkem.
Stejnì jako živou pøírodu, i geologické jevy je potøeba
chránit. Staré lomy a osamocené, nezarostlé pøirozené
výchozy jsou jednìmi z mála míst, ve kterých lze èíst geologickou historii území. Zástavba a leckdy dobøe mínìné
rekultivace a zalesòování mohou zcela a nenávratnì zabránit
poznání geologického vývoje krajiny, tak jak se tomu
stalo v pøípadì lomù u Koterova a Krkavce, pískoven na
Slovanech a Chotíkova a hliniš v Doudlevcích, Èernicích
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5. Zajímavosti a aktuality
kolem vody
Bolevecké rybníky
Bolevecká rybnièní soustava je z pohledu pøírodovìdce
zajímavá v mnoha ohledech. Z hlediska hydrobiologie pøedstavuje pomìrnì vzácnou oblast, kde bylo vždycky hospodaøeno pomìrnì málo intenzivnì, s ohledem na rekreaèní
využívání. Proto zde nejsme svìdky ekologicky degradovaných vodních nádrží, ale naopak málo úživných rybníkù,
které jsou stále cennými biotopy.

Jindøich Duras

obsádka byla stabilizována dosazením candáta, štiky, sumce
a bolena, tedy dravcù, kteøí zvládnou odèerpávat každoroèní
pøírùstek ostatních druhù ryb. Tím byl kolobìh fosforu
výraznì zpomalen a jeho dostupnost pro sinice byla zásadnì
omezena.
Vodní rostliny rostoucí pod vodou z rybníka zmizely
v roce 2000, kdy byly definitivnì zlikvidovány spoleèným
úsilím kapra a býložravého asijského amura bílého. Vodní
rostliny nejen že silnì zpomalují kolobìh fosforu, ale také
napøíklad vytváøejí úkryt pro dravé ryby a i pøímo pùsobí
proti sinicím a øasám, s nimiž zápasí pod hladinou o svìtlo.
Po dvou letech kultivace rùzných druhù vodních rostlin
v ohradách zesílily jejich porosty natolik, že expandovaly
po celém rybníce. Markantní byl zejména nástup parožnatek
na jaøe 2008 doprovázený nebývalým zvýšením prùhlednosti
Graf 1, 2, 3: Velký Bolevecký rybník – prùbìh nejdùležitìjších ukazatelù
kvality vody. Porovnání roku 2007, kdy se ještì vliv provádìných opatøení
neprojevil, a roku 2009. Trojúhelníèky oznaèují dny, kdy byl v roce 2009
aplikován hlinitý koagulant (PAX–18).
-1

Fosfor celkový [mg.l ]
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Nejznámìjší je Velký bolevecký rybník (43 ha,
860 tis. m3), kde od jara roku 2006 probíhá projekt pro
zlepšení kvality vody. Po nìkolika letech prùzkumu celého
ekosystému byl navržen postup zasahující všechny tøi jeho
nejdùležitìjší složky: sediment, ryby a vodní rostliny. Cílem
bylo zasáhnout do kolobìhu fosforu v rybníce – fosfor je
totiž nejdùležitìjší živinou ve vodách a právì na ní záleží,
kolik sinic a øas bude v létì ve vodním sloupci.
Sediment je obrovskou zásobárnou fosforu, a proto
pokud chceme docílit dobré kvality vody, musíme jej pøimìt,
aby fosfor trvale zadržoval a neuvolòoval jej ani v létì, jak
to obvykle rybníky dìlají. Zásadní význam mìla opakovaná
aplikace hlinitých koagulantù (= látek tvoøících ve vodì
vloèky), které nejen odstraní vìtšinu fosforu (i øas a sinic)
z vodního sloupce, ale hlavnì pøekryjí sraženinou povrch
bahna. Tato sraženina pak ještì nìkolik mìsícù aktivnì
pohlcuje fosfor, který má tendenci opustit sediment. Po zvýšení prùhlednosti vody porostl povrch bahna až do hloubky
kolem 4 m povlak øas a sinic, které u dna vyrábìjí kyslík,
a tím významnì pøispívají k tomu, aby èástice bahna pevnì
vázaly fosfor.
Rybí obsádka je nesmírnì dùležitým èinitelem, který
dokáže zaktivovat zásoby fosforu v celém ekosystému.
Využívají k tomu zejména svou trávicí soustavu: polykají
fosfor vázaný do planktonu, larev vodního hmyzu, vodních
rostlin i do povrchové vrstvy bahna a vyluèují fosfor ve
formì, která je okamžitì využitelná k rùstu sinic. Hustá
rybí obsádka sama o sobì zabezpeèí takový rozvoj sinic, že
znaènì zhorší podmínky pro rekreaci u vody. Proto bylo
sérií opatøení (síové odlovy, odstraòování jiker, elektrolov
ve tøení) odloveno cca 80–90% vší biomasy nežádoucích
druhù ryb, zejména plotice a cejna, èásteènì i okouna. Rybí
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vody na hodnoty kolem
4 m. Tato událost znamenala zlom v chování
rybnièního ekosystému,
a tedy také v kvalitì vody.
V roce 2008 (tøetí rok
projektu) byly koncem
léta porosty stolístku už
tak silné, že vyvolaly v
nìkterých èástech rybníka
stížnosti plavcù. V roce
2009 ale naštìstí expanze
vodní vegetace dále nepokraèovala, patrnì pro nedostatek fosforu, a celý
ekosystém se zdál smìøo38
Parožnatka vat ke zhruba rovnovážnému stavu, jehož dosažení bylo cílem projektu.
Kromì kvality vody bude zøejmì v budoucnu
nezbytné øešit i otázku hydrologie. Hladina Velkého
boleveckého rybníka je v posledních tøech letech trvale
pod hranou pøelivu, a to až 60 cm – v rybníce tedy
chybí cca 200 tis. m3 vody. Hydrologický deficit posledních let se promítá i do chemismu vody – rybníky
jsou více závislé na infiltraci podzemní vody, která má
pomìrnì vysoký obsah chloridù, zatímco dešové vody
s minimem minerálních látek se nedostává. Proto
koncentrace chloridù v rybnících postupnì narùstá.
A otázka na závìr: Víte, proè je vždycky voda v Malém
boleveckém rybníce (Chobotu) spíše hnìdá a ve Velkém
boleveckém spíše zelená? Ve Velkém boleveckém je po
vìtšinu roku ve vodì zásadní nedostatek køemíku. Ten
potøebují jednobunìèné planktonní rozsivky (tzv. hnìdé
øasy) ke stavbì svých schránek. Proto v køemíkem chudé
vodì Velkého rybníka nemohou rozsivky rùst a dávat vodì
hnìdé zbarvení (voda má barvu po zelených øasách èi sinicích), zatímco v Chobotu se jim daøí dobøe a vytváøejí
husté hnìdé vegetaèní zákaly.
Tøemošenský rybník se v posledních asi pìti letech
vyznaèuje velmi dobrou kvalitou vody. Ta je dána jednak
nízkou rybí obsádkou, jednak pøítomností bohatého spoleèenstva vodních rostlin a jednak pøítokem železité vody
od Kamenného rybníka (železo na sebe váže fosfor a odstraòuje ho do sedimentu). Bìhem období nízké rybí obsádky se
postupnì rozrostly vodní rostliny do té míry, že v roce 2009
musely být mechanicky odstraòovány vyžínáním speciálními „vodními kosami“. Touto metodou bude rybník udržován i nadále.
Šídlovský rybník je dobøe disponován k dobré kvalitì
vody, ovšem trpí znaèným nedostatkem vody. V roce 2008
postupnì zarostl hustými porosty stolístku klasnatého
(Myriophyllum spicatum), což sice zaruèilo výbornou
kvalitu vody, ale výraznì se snížil prostor pro plavce. Proto
byla v roce 2009 zavedena mechanická regulace vyžínáním
podobnì jako na Tøemošenském. Už v roce 2010 bude
využito soubìžnì také regulace rybí obsádkou.
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Košináø je rybník, který po èásteèném odbahnìní zarostl
pøi nízké rybí obsádce vodní vegetací, takže voda velmi
dobré kvality nemùže být pro rekreaci koupáním využívána.
Od roku 2010 bude zárùst omezován prostøednictvím rybí
obsádky (býložravý amur bílý). Tento postup v sobì zahrnuje riziko, že v pøípadì povodnì se amuøi mohou dostat
do Velkého boleveckého rybníka, kde likvidací rostlin
mohou narušit pracnì získanou rovnováhu ekosystému.
Na uvedených tøech pøíkladech je ukázáno, jak je tìžké
hospodaøit na rybnících, kde máme vysoké nároky na kvalitu vody, pøièemž zároveò ale nemáme tzv. „vodu v ruce“,
protože v celé oblasti panuje výrazný hydrologický deficit.
Nemùžeme tedy rybník podle potøeby vypouštìt (= od
základu mìnit rybí obsádku, nechat vymrznout èást vegetace), protože riskujeme, že rybník se po celou pøíští sezónu
nenaplní. Proto bude v dalších letech zkoušeno nìkolik ekologicky orientovaných postupù, jak situaci zvládnout.
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„Kosy“ a „hrábì“ v akci na Šídlovském rybníce

Košutecké jezírko
Aèkoli Košutecké jezírko patøí mezi kultovní rekreaèní
lokality, podrobné sledování kvality vody bylo zahájeno až
v roce 2007. Do té doby se kvalitou vody zabývala pouze
hygienická služba, jejíž výsledky nedovolovaly nahlédnout
dovnitø ekosystému. Pøi zahájení podrobného sledování byla
pøekvapením už samotná hloubka jezírka – maximum èiní
jen necelých 8 m, pøièemž vìtšina plochy dna leží ve
hloubce pouze 4–6 m. Dalším pøekvapením byl vysoký
obsah rozpuštìných solí, pøedevším chloridù (kolem
200 mg.l-1) a síranù (kolem 100 mg.l-1), které pocházejí
z infiltrující podzemní vody. Oproti napøíklad Berounce je
v Košuteckém jezírku koncentrace chloridù zhruba šestinásobná a síranù více než dvojnásobná. Tím ovšem výèet
zajímavostí nekonèí. Zatímco v naprosté vìtšinì vodních
nádrží se voda v celém vodním sloupci promíchá alespoò
dvakrát do roka (jaro a podzim), v jezírku se nemíchá buï
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vùbec, nebo jednou za øadu let. To má obrovský význam
pro složení vody, protože bez pravidelné cirkulace v celém
hloubkovém profilu nedochází ani k doplòování kyslíku
ve vodì u dna. Kyslík je u dna spotøebováván bakteriemi
pøi rozkladu organického materiálu, napøíklad napadaného
listí èi odumøelého planktonu. V Košuteckém jezírku není
už od hloubky cca 4 m trvale žádný kyslík, ale zato tam pravidelnì zjišujeme jedovatý sirovodík, vysoké koncentrace
amonných iontù, manganu – a také fosforu, který se v bezkyslíkatém prostøedí uvolòuje z bahna. A máme tu pøekvapení další: Pøestože se fosfor z hloubky pøece jen èásteènì
dostává ke hladinì, kde podporuje rùst fytoplanktonu, sinice
jsme oproti oèekávání zaznamenávali jen ve velmi malém
množství. Pro srovnání – u hladiny Košuteckého jezírka je
zhruba 2x více fosforu a 2x–8x více fytoplanktonu než ve
Velkém boleveckém rybníce. Nepøíznivé kyslíkové pomìry
komplikují život také rybí obsádce, která nemùže obývat vìtšinu dna. A dodat mùžeme, že rybáøi, kteøí nahodí do vìtší
hloubky, nemají šanci na úlovek.

Ejpovické jezero
Ejpovické jezero (cca 40 ha a 8 mil. m3, max. hloubka
42 m) vzniklo na poèátku 70. let zatopením povrchového
dolu na seménkovou železnou rudu. Zpoèátku bylo jezero
známé výbornou kvalitou vody a bylo dobrým terénem i pro
potápìèe, ale pomìrnì brzy se vlivem stálého pøísunu
fosforu Klabavou stalo eutrofní (silnì úživnou) vodou s pravidelným výskytem sinicových vodních kvìtù. Tím pøišla
Plzeò a okolí o zajímavou a perspektivní rekreaèní lokalitu.
První podrobný prùzkum kvality vody v jezeøe byl proveden až v roce 2008, a to v souvislosti se zámìrem obnovit
funkci alespoò jednoho z tunelù, které v dobì, kdy se
v lomu tìžilo, odvádìly vodu Klabavy mimo dùl. Tento
zámìr – primárnì cílený na vybudování malé vodní elektrárny – neoèekávanì otevøel možnost pro zlepšení kvality
vody v jezeøe. Kdyby totiž velká èást vody byla odvedena
(i s fosforem, který obsahuje) mimo jezero, nemìly by
sinice dostatek fosforu pro svùj rùst a voda by se mohla stát
opìt prùhlednou a bez sinic.

Prùzkum Ejpovického jezera ukázal, že pomìry uvnitø
zatopeného lomu nejsou tak zlé, jak by se zdálo ze bøehu.
Kyslíkové pomìry sice nejsou optimální, ale k úplnému
vyèerpání rozpuštìného kyslíku ve hloubce pod 5 m dochází
až koncem léta a fosfor se z bahna na dnì neuvolòuje, což je
velmi pozitivní zjištìní. Ejpovické jezero by tedy na snížený
pøísun fosforu pøítokem zøejmì ochotnì zareagovalo zlepšením kvality vody. Problémem ale je, že koncentrace fosforu
v Klabavì napájející jezero je, zvláštì v létì, velmi vysoká,
a tak by snížení pøítoku vody muselo být v prùbìhu celého
vegetaèního období zásadní (cca 100 l.s-1 oproti stávajícím
440 l.s-1). Jistotu úspìchu by ovšem pøinesla teprve opatøení
ke snížení koncentrace fosforu v pøitékající vodì, která by
byla realizována soubìžnì s omezením jejího množství.
Tato opatøení by musela být zamìøena na tzv. bodové zdroje
fosforu, což v praxi znamená pøedevším dùsledné a úèinné
èištìní odpadních vod z mìst a obcí. A v tomto ohledu má
povodí jezera Ejpovice ještì znaèné rezervy – patøí k nejzanedbanìjším na Berounce.
Mùžeme tedy shrnout: Jezero Ejpovice je schopné
nápravy, ale jeho povodí už ménì – a bez nìho to asi pøece
jen nepùjde. Projekt na ozdravení jezera a jeho povodí
volá po koncepèním øešení, nejlépe z krajské úrovnì.
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Ejpovice – pøítok

Nádrž Èeské údolí
Nádrž Èeské údolí byla v roce 1973 vybudována primárnì jako rekreaèní, i když tomu dnes lze stìží uvìøit.
V tehdejším direktivním systému se ale o kvalitì vody
nikdo nebavil, zadání stavby bylo èistì politické. Jen pro ilustraci: do Radbuzy nad nádrží byly zaústìny i odpadní vody
z velkochovu prasat Vysoká (35–45 tisíc ks!). V obrovském
nadbytku fosforu bylo jen otázkou èasu, kdy sinice nádrž
ovládnou. A tak prošla nádrž vývojem od vodních kvìtù
sinice Aphanizomenon flos-aquae (zelené jehlièky),
pøes bohatá spoleèenstva fytoplanktonu, kde sinice tvoøily
30–80 % biomasy (pøestože vodní kvìt jako takový nebyl
ze bøehu zøetelný), až po dominanci sinic rodu Microcystis,
které vytváøejí bohaté vodní kvìty hráškovì zelené barvy
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Graf 4: Pøítok nádrže Èeské údolí – prùmìrné koncentrace celkového
fosforu za rok a za vegetaèní období a prùmìrná koncentrace fosforu
vázaného v rozpustných fosforeènanech za vegetaèní období (PO4–P,
„nejžádanìjší“ forma fosforu ve vodních ekosystémech). Èervenou
pøerušovanou èarou je zvýraznìna trendová køivka, vodorovnou èarou je
vyznaèena potøebná koncentrace celkového fosforu v pøítoku, aby voda
v nádrži byla vhodná ke koupání.
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Graf 5, 6: Èeské údolí – vývoj prùmìrných koncentrací fosforu
a chlorofylu a (biomasa øas a sinic) v povrchové vrstvì vody u hráze.
Èervenou èarou je vyznaèena (i)koncentrace celkového fosforu nutná pro
zamezení masového výskytu sinic a (ii)maximální pøípustná biomasa øas a sinic
ve vodì ke koupání. Oba grafy porovnejte se situací na Velkém boleveckém
rybníce.
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v posledních letech.
Voda v nádrži je obvykle bìhem vegetaèního období ke koupání vhodná nejvýše
nìkolik dnù, kdy dochází ke smìnì planktonních spoleèenstev
a prùhlednost vody se
pøechodnì zvýší na
hodnoty 1– 2 m.
Od dob vybudování nádrže se pomìry
v povodí Radbuzy
sice podstatnì zlepšily,
ovšem pøísun fosforu,
nejdùležitìjšího bio- 43 Radbuza se sinicemi – Tyršùv most 2008
genního prvku vodních
ekosystémù, do Èeského údolí je stále
obrovský. Nádrž byla vybudována jako silnì prùtoèná –
voda v ní se v létì obmìní už za 2–3 týdny. To znamená, že
živiny odèerpávané rùstem biomasy øas a sinic jsou doplòovány pøítokem tak rychle, že zùstávají stále ve vysokém
nadbytku a rozvoj sinic vùbec neomezují.
Z grafù je dobøe vidìt, že nadìje na zlepšení kvality
vody v nádrži Èeské údolí je minimální. Principielnì jediným možným øešením je radikální zmìna nevhodného uspoøádání celé lokality. Nádrž v úzkém místì u nádraží Valcha
by se musela pøedìlit hrází a témìø veškerá fosforem bohatá
voda Radbuzy by se musela vést odtud mimo rekreaèní èást
nádrže obtokovým korytem. To by bylo možné vytvoøit
oddìlením (ohrázováním) èásti nádrže pøi jejím levém (borském) bøehu. Tím by vznikla neprùtoèná nádrž s nízkým
pøísunem fosforu, kde by bylo možné pomocí ekosystémového pøístupu podobnì jako na Velkém boleveckém rybníce
docílit dobré kvality vody. Pøínos takového opatøení pro
rekreaèní možnosti Plznì by byl jistì zásadní. Pøekážkou
jsou pøedevším oèekávané vysoké náklady na stavební práce.
Navíc jsme si zvykli využívat i dalších, by znaènì omezených služeb nádrže, kterých bychom se museli vzdát, protože objem vody, s nímž by se dalo manipulovat, by klesl
o cca 80 %. Tak bychom museli zapomenout na protipovodòovou funkci nádrže v zimì (v létì tuto funkci v zásadì
nemá), èi na možnost nadlepšovat prùtoky v Radbuze
a Berounce v pøípadì nìjakého havarijního zneèištìní, èi
pøi ucpávání koryta øeky ledem... a také bychom si museli
odøíct radosti jako trénink kanoistù pod hrází, èi plavbu
do 21. století, protože by nebylo možné zvyšovat prùtok
vody v øece. To všechno jsou dùvody, proè byl návrh projektu na zlepšení kvality vody v nádrži Èeské údolí odložen
na neurèito. Pøehradní nádrž tak bude i nadále sloužit jako
výstražný pøíklad, že špatnì uvážené zásahy do krajiny lze
jen velmi tìžko napravovat.

6. Mìstské lesy Plzeòské
– lesy pøímìstské a rekreaèní
„Les tak velkého mìsta jako je Plzeò nesmí být pouze
pramenem pøíjmù, nýbrž obecenstvo má v nìm nalézti
kýžené osvìžení a povznesení ducha…“
Dr. Josef Sigmond (1910)

Na rekreaci v mìstských lesích a na rekreaèní vybavení
se v Plzni pamatovalo již v minulosti. Zakladatelem cíleného rekreaèního využívání lesù byl významný hospodáø
mìstských lesù prof. Dr. Josef Sigmond, který se proslavil
zejména prosazováním estetiky pøi úpravì porostù a maloplošné až výbìrové formy hospodaøení. Nedílnou souèástí
lesních porostù bylo budování rekreaèních stezek na lesním
majetku s množstvím zajímavých zastavení u pøírodních
nebo historických památek. Dokonce již na zaèátku minulého století bylo vybráno na lesním úseku v Zábìlé prof.
Sigmondem jedno lesní oddìlení jako tzv. „Parkový les“,
zaøízený v rámci lesního hospodáøského plánu jako parková
plocha, která byla doplnìna výletní restaurací, nìkolika
procházkovými trasami a zejména velmi propracovanou prostorovou úpravou lesa, navrženou osobnì prof. Sigmondem.
Na rozsáhlou sí stezek a doprovodných rekreaèních zaøízení navazovaly stezky dále pøecházející i do soukromých
lesù v okolí, kde mìstští lesníci zajišovali odbornou správu.
V této prospìšné èinnosti pokraèovali i nástupci pana
prof. Sigmonda. V novìjší dobì bylo prosazování rekreaèních funkcí lesa do územnì plánovacích dokumentací

Richard Havelka

impulsem k tvorbì legislativního podkladu pro rekreaci
v mìstských lesích, kterým se stala vyhláška o rekreaèní
oblasti Bolevecké rybníky z roku 1977, nahrazená pozdìji
vyhláškou è. 33/l997 mìsta Plznì, o rekreaèních oblastech
mìsta Plznì. Tato vyhláška jasnì deklaruje vùli mìsta
podporovat rekreaci v okolí mìsta Plznì, zejména pak v pøímìstských lesích, a zajišovat pro svoje obèany rekreaèní
vyžití v lesích a na mìstských rybnících. V roce 2009 bylo
novelou této vyhlášky rozšíøeno území stávajících rekreaèních oblastí o nové rekreaèní oblasti Dubová Hora, Pytelské
polesí a hlavnì o rozsáhlý Borský les na Nové Hospodì.
Ve všech nových rekreaèních oblastech plánuje mìsto Plzeò
prostøednictvím Správy veøejného statku mìsta Plznì ve zvýšené míøe upravovat lesní porosty, lesní cesty a vybavovat
oblast novým rekreaèním zaøízením (informaèní tabule,
lavièky, odpadkové koše).
Okraje Plzeòské kotliny jsou provázeny pomìrnì souvislým pásmem lesù, které ji témìø kruhovitì obklopuje
s výjimkou severozápadní èásti. Lesy mìsta Plznì vytváøejí
nìkolik rozsáhlejších komplexù a øadu menších osamocených lesních èástí. Z hlediska druhového složení jsou zde
mimo jiné zastoupeny èetné druhy dubù, borovic, smrk,
habr a ve vyšších polohách i jedle. Zbytky porostù blízké
pøírodnímu stavu jsou chránìny v nìkolika chránìných
územích (PR Zábìlá, PP Doubí, PR Kamenný rybník,
PR Petrovka). V bezprostøedním okolí mìsta jsou pro úèely
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rekreace intenzivnì využívány rekreaèní lesy pøevážnì v majetku mìsta
Plznì, a to o výmìøe cca
400 ha.
Lesní hospodáøský
celek Mìstské lesy Plzeò
má platný LHP pro roky
2005–2014. Ètyøi tisíce
hektarù mìstských lesù
náleží do 49 katastrálních území od Bøas po
Holýšov a je rozdìleno
do osmi lesnických
úsekù: Zábìlá, Bušovice,
45
Polesí Zábìlá Pytel, Bolevec, Bílá
Hora, Druztová, Dubovec a Nová hospoda.
Nejvìtším rekreaèním územím jsou bezesporu
Bolevecké rybníky na severním okraji Plznì. Toto území je
pøevážnì zalesnìné, obklopující osm rekreaèních rybníkù,
které romanticky dotváøejí smíšené lesy porostù borovice
lesní, dubu letního, zimního a dalších doplòkových i exotických døevin, jež vytváøejí turisticky zajímavé lokality.
Nejvýznamnìjšími pøírodními prvky v této oblasti jsou
pøírodní rezervace Kamenný rybník, Petrovka a pøírodní
památka Doubí, které obsahují fragmenty pùvodních
porostù v této oblasti a vypovídají o pøemìnì oblasti a hospodaøení s lesy v rámci nìkolika staletí. Vhodnì volená
cestní sí provede návštìvníky nejzajímavìjšími èástmi
chránìných území, ale souèasnì omezuje poškozování
pøírodního potenciálu v tìchto plochách.
Pøi správì rekreaèní oblasti je úzkostlivì dbáno na
èistotu v okolí nádrží a v navazujících lesních porostech.
Bìhem celé sezóny je zajištìn provoz mobilních WC v celé
rekreaèní soustavì (28–30 ks), mobilní WC jsou hlavnì
instalována na exponovaných místech u rybníkù, ale i na
významných nástupních plochách do rekreaèní oblasti.
Dalším nezbytným opatøením je celoroèní provozování
sbìru odpadu a odvozu v celé rekreaèní oblasti (cca 1000 ha
lesù a ostatních ploch). Pøi sbìru a likvidaci drobných
skládek komunálního odpadu a odvozu odpadu z mobilních
košù je každoroènì odstranìno z rekreaèních lesù 120–
200 tun odpadu. Nìkteré plochy jsou udržovány pravidelnì
2–3x týdnì, vzdálenìjší a ménì navštìvované plochy jsou
uklízeny v mìsíèních intervalech. Technické rekreaèní
prvky (pøístøešky, altány, lavièky, veøejná ohništì a ostatní
prvky) musí ve všech rekreaèních oblastech bezpodmíneènì
korespondovat s pøírodním prostøedím a zejména musí
splòovat nároky na zatížení návštìvníky. Pøedevším musí
být z pøírodních materiálù a dostateènì masivní, aby je
nebylo možné snadno poškodit a pøípadnì zranit jejich uživatele. Pro konstrukci lavièek, altánù, informaèních tabulí,
pøípadnì dalšího zaøízení je využíváno masivní srubové kulatiny smrkové a dubové. Srubová kulatina je kromì dùkladného opracování opatøena též vhodnými impregnaèními
nátìry a protipožárními nátìry. Všechny prvky jsou pravidelnì opravovány a probíhá kontinuálnì i kontrola statiky
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a bezpeènosti. Rekreaèními prvky se samostatným režimem
je pìt veøejných ohniš v rekreaèní oblasti, kde je možno
se souhlasem vlastníka lesa rozdìlávat oheò. Ohništì jsou
budována zásadnì mimo lesní porost v blízkosti vodního
zdroje (rybníka), aby bylo možno oheò rychle uhasit, a jsou
stabilizována vybetonováním a obsypáním štìrkem.
Palivové døevo na tato ohništì je v sezónì zajišováno
z odpadového døeva z lesní výroby, aby nedocházelo
k poškozování okolních porostù.
Nedílnou souèástí rekreaèních oblastí jsou nauèné
lesnické stezky, které procházejí významnými komplexy
mìstských lesù. V bolevecké rekreaèní oblasti slouží
návštìvníkùm Sigmondova nauèná lesnická stezka na pamì
nejvýznamnìjšího lesního hospodáøe lesù mìsta Plznì.
Patnáct zastavení nauèné stezky bylo realizováno mìstem
Plzní v r. 1998 zejména za pomoci Úøadu mìstského
obvodu Plzeò l a Správy veøejného statku mìsta Plznì.
Vlastní panely této stezky jsou opìt vyrobeny z masivní smrkové sruboviny s ukotvením na masivní kovové patky
a informaèní texty jsou chránìny silným plexisklem, které
zakrývá vlastní informaèní tabuli. V rekreaèní oblasti
Zábìlá jsou návštìvníci informováni o tajích lesa na Nauèné
lesnické stezce Zábìlá, která byla vybudována Lesním závodem v Plzni v roce 1979. V roce 2004 byla v mìstském lese
Háj umístìna nauèná stezka prof. Malocha, která seznamuje
návštìvníky s pøírodovìdnými zajímavostmi v údolí øeky
Berounky a v pøímìstském lese Háj.
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Rekreaèní les a sídlištì Lochotín

Mìstské lesy Plzeòské – lesy pøímìstské a rekreaèní

Ostende
Z hlediska územního plánování a koncepce rozvoje
rekreaèních oblastí (rekreaèních lesù) zpracovává mìsto
Plzeò samostatné projektové dokumentace na úrovni studií
(Studie rozvoje rekreaèní oblasti Bolevecké rybníky, Studie
využití rekreaèního lesa Špitálský les), ale i konkrétní dokumentace pro rekreaèní využití lesních i ostatních ploch v bezprostøedním okolí mìsta (Projekt revitalizace lesoparku
Ostende – Plzeò–Bolevec, obnova lesoparku Homolka).
Tyto projektové dokumentace plnì respektují platný
Lesní hospodáøský plán pro Mìstské lesy Plzeò, ale hlavnì
øeší obnovu a doplnìní cestní sítì o stezky, altány a propojovací cesty, vhodný mobiliáø v rekreaèních lesích a v neposlední øadì i prostorovou a estetickou úpravu porostù.
Projekt revitalizace Lesoparku Ostende již plnì rozlišuje intenzivnì využívané plochy pro rekreaèní využití,
pláže Velkého Boleveckého rybníka od ploch vlastního lesoparku, které jsou urèeny jako zázemí pro ostatní aktivity
a prostor pro zvýšení ekologické stability území. Intenzivnì
využívaný prostor pláží v bezprostøedním okolí Ostende
bude logicky oddìlen promenádní cestou, která povede
od autokempu Ostende pøes koupalištì Ostende až na Bílou
Horu a bude vytváøet pøirozenou hranici intenzivní rekreace
od ploch lesoparkových, jež budou upraveny také cestní
sítí stezek a doprovodným mobiliáøem altánù, lavièek
a informaèních tabulí. Tyto plochy budou sloužit spíše pro
procházky v esteticky zajímavém pøírodním prostøedí.
Zázemím celého Ostende i pøilehlého lesoparku by se mìl
stát víceúèelový objekt restaurace s šatnami na místì bývalé
restaurace Ostende. Toto zázemí bude urèeno hlavnì pro

48 Mapa funkèního využití døevinných porostù 49
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Nová pøístupová cesta k lesoparku Ostende

koupání a oddech. Naopak pro sportovní vyžití by mìla
sloužit novì vybudovaná høištì na beachvolejbal a volejbal
v okolí objektù. Samozøejmì nebudou chybìt i novì
upravené písèité a travnaté pláže bezprostøednì navazující
na rekreaèní plochy. Realizace projektu revitalizace Ostende
a lesoparku Ostende by mìla probìhnout v rámci rozvoje
mìsta Plznì v následujících letech.
Vzhledem k dostupnosti a velmi pìknému pøírodnímu
prostøedí význam mìstských lesù a jejich rekreaèní funkce
i nadále poroste a bude pøibývat lesních, rybnièních i ostatních ploch pro aktivní rekreaci a oddych obyvatel Plznì
i návštìvníkù.

Mapa vegetaèních døevinných prvkù 50

Mapa parkovì zamìøených porostù

Lesopark Ostende – návrh krajináøských úprav
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Libuše Bartošová
Zdenìk Roubal a kolektiv

7. Tranzitní doprava

Vliv na hluk a ovzduší v Plzni

Trocha historie – struèné pøipomenutí
O výstavbì dálnice spojující Prahu se západní hranicí
Èeské republiky, oznaèované nyní jako D5, se uvažovalo
velmi dlouho, viz Via Carolina, a snad ještì delší byly
tahanice o vedení její
trasy kolem Plznì.
Zdraví obyvatel mìsta
bylo ohrožováno stále
více narùstající silnièní dopravou, protože
dálnice z Prahy konèila pøed Plzní a za
mìstem pokraèovala
až na èesko-nìmeckou
52
Pøíjezd do Sadù Pìtatøicátníkù hranici. Veškerá tranve smìru od Domažlic zitní doprava tedy projíždìla støedem mìsta.
Míru ohrožení zdraví Plzeòanù hlukem a zhoršenou kvalitou
venkovního ovzduší sledovala nejprve MHS a KHS Plzeò
z hlediska hlukové zátìže, v roce 1999 se pokusily SZÚ,
KHS Plzeò a ÈHMÚ – poboèka Plzeò zmapovat kvalitu
ovzduší – výsledky byly alarmující. Mìsto Plzeò proto
objednalo také pro urychlení jednání o výstavbì dálnièního
obchvatu mìsta zpracování studie Komplexní zhodnocení
dopadu tranzitní dopravy po státní silnici I/26 v Plzni
na životní prostøedí. Výsledky mìøení z roku 2000 pak
skuteènì pøispìly k rychlejšímu zahájení výstavby D5
kolem Plznì a bylo rozhodnuto o definitivní trase dálnièního obchvatu, sporný zùstával cca 3,5 km dlouhý úsek se
zalesnìným vrchem Valík.
Došlo i ke zmìnám v legislativì. Významnou zmìnu
v hodnocení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší pøinesla
novela zákona o ovzduší a souvisejících pøedpisù zveøejnìná v roce 2002. Mimo jiné zmìna sledování oxidù dusíku
(NOX) na oxid dusièitý (NO2) a novì stanovené imisní limity
ze dne na den „odstranily“ negativní vliv dopravy v oblasti
oxidù dusíku. Naopak stanovení imisních limitù pro „novì
zavedenou“ škodlivinu – aerosolové èástice frakce PM10
významný podíl emisí èástic z dopravy zvýraznilo.

V roce 2004 byla zprovoznìna èást dálnièního obchvatu.
Souèasnì se Èeská republika stala èlenem Evropské unie
a vstoupila do Schengenského prostoru. Vývoj dopravy
v dalších letech potvrzoval význam i èásteèného zprovoznìní dálnièního obchvatu (mìøení hluku v roce 2005).
Po jeho zprovoznìní došlo zejména v noèních hodinách,
které jsou z hlediska negativního pùsobení hluku z dopravy
na èlovìka nejdùležitìjší, k významnému snížení poètu projíždìjících nákladních automobilù. Koneènì dne 6.10.2006
byla dálnice D5 kolem Plznì plnì otevøena. Ve dnech
16.–17.10.2007, probìhlo ovìøení vývoje hluku a kvality
venkovního ovzduší v závislosti na zmìnách dopravy
v Plzni.
Od poèátku devadesátých let minulého století provádìla
na území mìsta Plznì hygienická služba mìøení hluènosti
na komunikacích dotèených tranzitní dopravou. V intervalech daných zásadními zmìnami v dopravì byla mìøení
opakována vždy na shodných úsecích komunikací. Vznikla
tak souvislá øada dat, která umožnila posoudit vliv dálnièního obchvatu na intenzitu dopravy a s tím související
hladiny hluku na dotèených komunikacích a v jejich okolí.
Na pøelomu tisíciletí se pak pøidalo i sledování kvality
ovzduší na územích dotèených tranzitní dopravou. V letech
2000 a 2007 byla provedena mìøení hluku a kvality ovzduší
soubìžnì. Zmìny intenzity dopravy na tranzitních komunikacích od roku 2000 na sledovaných úsecích dokumentuje
graf 1.
Graf 1: Prùmìrné složení dopravního proudu – Rokycanská
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Hlavní mìøící stanovištì na tranzitním prùtahu mìstem
a dokonèená dálnice D5

První souvislé mìøení hluku na území mìsta Plznì bylo
realizováno v letech 1993/1994, kdy tranzitní doprava
pøijíždìla do Plznì od Chebu Køimickou ulicí. Toto mìøení
zmapovalo výchozí situaci. Získané výsledky ukazovaly již
tehdy na velmi nepøíznivou situaci v dopravì na území
mìsta. Na celém prùtahu mìstem namìøené hodnoty pøekraèovaly platné hygienické limity. Vývoj v dalších letech
ovšem pøinesl další až nìkolikanásobný rùst intenzity
dopravy.

Tranzitní doprava – vliv na hluk a ovzduší v Plzni

V roce 1997 byl zprovoznìn dálnièní úsek D5 Rozvadov
– Plzeò, došlo k pøevedení tranzitní dopravy z Chebské
a Køimické ul. na Domažlickou ul. Výsledky mìøení hluku
jasnì deklarovaly význam pøevedení tranzitní dopravy
do jiné èásti mìsta. Na Køimické ul. poklesla v noèních
hodinách celková doprava o 57%, poèet nákladních vozidel
vèetnì vozidel TIR poklesl na zhruba ètvrtinu výchozího
stavu. Naopak na Domažlické ul. narostl celkový poèet
vozidel více než dvojnásobnì, poèet nákladních vozidel
vzrostl dokonce témìø pìtinásobnì.
Vývoj hluènosti v noèních hodinách na hlavních tranzitních komunikacích v prùbìhu 90. let minulého století
znázoròuje následující graf 2.
Graf 2: Vývoj hladin akustického tlaku L Aeq, 8h v noèních hodinách
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Tab 1: Vývoj dopravní a akustické zátìže Rokycanské tøídy
Denní doba
Noèní doba (22:00 - 6:00h)
Rok Popis situace Intenzita dopravy za 24 h (6:00 - 22:00h)
Doprava
mìøení
Celkem NA+TIR LAeq,16h [dB] LAeq,8h [dB] celkem NA vè. TIR
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Intenzita dopravy na tranzitních komunikacích dosáhla
svého maxima v letech 2003–2004 v dobì pøed èásteèným
zprovoznìním dálnièního obchvatu. Vývoj dopravy
v dalších letech potvrzuje význam i èásteèného zprovoznìní
dálnièního obchvatu. V grafu 3 je ukázán významný pokles
poètu projíždìjících nákladních automobilù po zprovoznìní
obchvatu. Z hlediska hluènosti je dùležitý témìø 50% pokles
poètu nákladních vozidel.
Omezení dopravy zejména v noèních hodinách je nutné
hodnotit pozitivnì. Pùsobení hluku v noèních hodinách je
z hlediska negativních úèinkù na èlovìka a z hlediska celkového pocitu jeho pohody velmi závažné. Dlouhodobì
zvýšené hladiny hluku v noèních hodinách ovlivòují kvalitu
spánku, exponovaní lidé pociují obtìžování hlukem,
zhoršenou náladu a výkonnost. I pøes obecný nárùst celkové
dopravy se hluková situace v následujících letech vrátila

Asi nikdo neoèekával, že výstavba obchvatu vyøeší
všechny problémy dopravy a s ní související zátìž životního
prostøedí v mìstì. V centru mìsta se nachází øada výrobních
firem závislých na kamionové dopravì, souèasnì dnes již
bývalý tranzitní prùtah mìstem patøí mezi hlavní komunikaèní tepny mìsta s vysokou dopravní zátìží. Význam
dokonèení dálnièního obchvatu a s tím související odvedení
znaèného podílu nákladní dopravy z mìsta je nutné hledat
v oblasti hluku zejména ve zklidnìní noèních hodin. V grafu 4,
který znázoròuje èasový prùbìh celkové intenzity dopravy
a prùbìh hladin akustického tlaku v prùbìhu 24 hodin, je
vidìt prakticky trvalý nárùst dopravy v prùbìhu celého dne,
k jejímu poklesu dochází ve veèerních hodinách cca od
18,00 hod., k nárùstu opìt cca od 5,00 hod., což odpovídá
charakteru prùbìhu na bìžné mìstské komunikaci. I v této
hodinì se na zvýšené intenzitì dopravy podílí zejména
nárùst osobní dopravy.

Graf 4: Porovnání èasového prùbìhu intenzity dopravy a hladiny
akustického tlaku – r. 2000 a r. 2007

Graf 3: Vývoj intenzity dopravy na Rokycanské ul. v noèních hodinách
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zejména v noèních hodinách zhruba na stav z poèátkù
mìøení. V denních hodinách zùstávaly hladiny hluku zhruba
srovnatelné s rokem 2000. V tabulce 1 je uveden souhrn
namìøených a zjištìných hodnot v prùbìhu sledování
situace na tranzitních komunikacích v závislosti na jednotlivých etapách vývoje budování dálnice D5 a dálnièního
obchvatu mìsta Plznì.

hod.

celkový poèet vozidel

r. 1994

r.2000

poèet nákladních vozidel

r. 2003

r.2005

Doprava-Domažlická 2000-celkem
Doprava-Domažlická 2007-celkem
LAeq,1h,Domažlická 2000
LAeq,1h,Rokycanská 2000

Doprava-Domažlická 2000-OA
Doprava-Domažlická 2007-OA
LAeq,1h,Domažlická 2007
LAeq,1h,Rokycanská 2007
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Pro výsledky mìøení kvality ovzduší, která byla uskuteènìna vždy na tøech základních lokalitách, byly dùležité
nejen parametry zdrojù emisí (intenzita dopravy a složení
dopravního proudu), ale také meteorologické podmínky.
V roce 1999 probìhlo mìøení v období, které charakterizují podzimní dny s dobrými a pøechodnì mírnì nepøíznivými rozptylovými podmínkami, s pøevažujícím severovýchodním proudìním. Stacionární emisní zdroje byly
provozovány pøibližnì jako v topné sezónì, intenzita
dopravy na prùtahu byla 19 až 31 tisíc vozidel/den a pomìr
OA/NA byl cca 3/1 po celém prùtahu. Denní prùbìh intenzity dopravy mìl standardní tvar – ranní a veèerní maxima
s nevýrazným sedlem (v centru pøes 900 vozidel/15 minut),
noèní minimum (9 až 43 vozidel/15 minut). Mìøení potvrdilo, že dopravní zátìž je významným zdrojem zneèištìní
ovzduší, kde jako majoritní se ukázaly oxidy dusíku (NOX),
pùsobící jak pøímo, tak nepøímo, tj. ve spojení s organickými látkami jako prekurzory dalších reakcí. Významnou
se ukazuje i zátìž organickými látkami PAU, kdy imisní
24–hodinové koncentrace se pohybují v rozpìtí hodnot
stabilnì mìøených na stanici SZÚ – Roudná. Nejvyšší
koncentrace všech hodnocených složek byly nalezeny

na stanovišti v Domažlické ulici. Cílový imisní limit pro
benzo[a]pyren (1 ng/m3) byl pøekroèen ve všech tøech lokalitách, a to 4 až 6 násobnì. Statistická analýza výsledkù
mìøení nalezla a potvrdila závislost CO, NO a NOX na
intenzitì dopravy. Osobní vozidla jsou statisticky významným faktorem v pøípadì zátìže ovzduší CO a celkovým poletavým prachem TSP s pøevažujícím podílem PM10. Tìžká
vozidla (nákladní, autobusy) jsou významným faktorem pro
zátìž ovzduší NOX. Byla nalezena pozitivní vazba mezi
namìøenými hodnotami v tìchto lokalitách a nìkterými automatickými stacionárními stanicemi v Plzni.
Soubìžné mìøení kvality ovzduší a hluku v roce 2000
bylo provedeno na více lokalitách doplnìné ještì o mìøení
systémem LIDAR. Toto mìøení probíhalo v období teplých
podzimních dní, pro experimentální mìøení velmi pøíznivých, za výskytu výraznìjších pøízemních inverzí, ve více
dnech a na více stanovištích, kde mìøící technika byla vždy
rozmístìna po obou stranách komunikace. Bìhem období
mìøení došlo vlivem pøechodu studené fronty provázené
vìtrem k výrazným zmìnám rozptylových podmínek.
Stacionární emisní zdroje byly provozovány jako v teplejší
èásti pøechodné sezóny. Intenzita dopravy na prùtahu èinila
20 až 32 tisíc vozidel/den, pomìr OA/NA byl cca 3/1 po
celém prùtahu. Mìøení prokázalo nevýznamnost mìøených
hodnot SO2, majoritní zátìž okolí tranzitu E50 oxidy dusíku
NOX, vyšší krátkodobé imisní koncentrace CO v okolí tranzitu než na stacionárních stanicích AIM, vyšší mìøené
hodnoty poletavého prachu (TSP), vyšší zátìž organickými
látkami PAU – srovnatelnou s hodnotami dlouhodobì mìøenými na stanici Roudná (cílový imisní limit pro koncentrace
benzo[a]pyrenu ve všech mìøených lokalitách pøekroèen –
nejvíce 2,4 ng/m3 na Rokycanské ulici) a srovnatelné imisní
koncentrace vybraných VOC – ve srovnání s hodnotami
z roku 1999 pøi obdobných parametrech dopravního proudu.
Získané výsledky mìøení ukazovaly na velmi nepøíznivou
situaci v dopravì na území mìsta. Na základì hodnocení
zdravotních rizik bylo možno konstatovat, že zvýšené koncentrace NOX, na kterých se v hodnocené lokalitì dominantním zpùsobem podílí provoz na tranzitní komunikaci,
pøispívají v pøilehlých zónách ke zvýšení výskytu akutních
a chronických respiraèních obtíží u dìtí i dospìlých.

Graf 5: 24–hodinová variace imisí NOX a intenzity dopravy Rokycanská
19.–20.10.1999 a 12. a 13. 9.2000 a 16.–17.10.2007

Graf 6: 24–hodinová variace imisí NOX Jízdecká
19.–20.10.1999 a 12. a 13.9.2000 a 16.–17.10.2007
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Dosud poslední soubìžné mìøení v roce 2007 se
uskuteènilo na více místech a v období, které reprezentuje
podzimní dny s dobrými a pøechodnì mírnì nepøíznivými
rozptylovými podmínkami, s pøevažujícím jihozápadním
proudìním. Stacionární emisní zdroje byly provozovány
jako v pøechodné sezónì, intenzita dopravy na „prùtahu“
byla 20 až 29 tisíc vozidel/den, pomìr OA/NA byl cca 6/1
(Domažlická) až 12/1 (Rokycanská), dálnice D5 – tunel
Valík 18 tisíc vozidel/den, pomìr OA/NA byl cca 3/1. Denní
prùbìh intenzity vozidel mìl „standardní tvar“ – ranní
a veèerní maxima s nevýrazným sedlem v poledních
hodinách (na Domažlické pøes 20 tisíc vozidel/den, na
Rokycanské pøes 29 tisíc vozidel/den). Pøi srovnání s rokem
2000 nedošlo k výrazným zmìnám v poètu projíždìjících
vozidel, ale došlo k výrazné zmìnì struktury dopravních
proudù (na Domažlické pomìr osobní/nákladní témìø 3/1
a na Rokycanské na více než 3/1 v roce 2000, vzrostl na 5/1
na Domažlické a témìø 13/1 na Rokycanské v roce 2007),
ale celkový poèet projíždìjících vozidel se prakticky nezmìnil. Tomu odpovídají i zmìny v koncentracích zneèišujících
látek v bezprostøední blízkosti vozovky. Výsledky mìøení
kvality ovzduší byly tentokrát silnì ovlivnìny meteorologickými podmínkami. Výraznì zvýšené hodnoty byly
zjištìny na stacionární stanici Plzeò–Doubravka, kam bylo
unášeno zneèištìní ovzduší z podstatné èásti Plznì. Naopak
pomìrnì nízké hodnoty byly namìøeny stanicí Plzeò–
MOBIL, umístìné v bezprostøední blízkosti Rokycanské
tøídy, která, vzhledem ke smìru pøevažujícího proudìní,
zachytila pøevážnì zneèištìní ovzduší nepocházející
z provozu motorových vozidel na Rokycanské tøídì, ale
„pozaïové“ zneèištìní v prostoru Rokycanské tøídy. Pøesto
mìøení potvrdila všechny døíve zjištìné skuteènosti
a pøímou vazbu mezi intenzitou dopravy a zejména koncentracemi CO, NO, NOX a PM10. Nárùst poètu vozidel pøi
zmìnì jejich struktury a technických parametrù pøinesl
i zmìnu struktury zneèištìní venkovního ovzduší i jeho
denních prùbìhù. Tyto zmìny se v kvalitì ovzduší projevily
pøedevším na koncentracích NOX. Namìøené koncentrace
byly nižší než v letech 1999 a 2000, a to pøi témìø nezmìnìném pomìru NO/NO2. Obdobný pokles byl zaznamenán
Graf 7: 24–hodinová variace imisí prachu a intenzity dopravy Domažlická
19.–20.10.1999 a 11.–12.9.2000 a 16.–17.10.2007
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i u koncentrací CO. Prakticky beze zmìn se jeví koncentrace suspendovaných èástic PM 10 , kde pravdìpodobnì
znaènou roli již sehrávají emise z dopravních prostøedkù
a zaøízení vznikající mimo spalovací procesy, a to zejména
u OA.
Denní hodnoty koncentrací PAU jsou srovnatelné
s hodnotami získanými v rámci studie v roce 1999.
Dùvodem jsou pravdìpodobnì i obdobné podmínky mìøení.
Stejnì bylo i ve všech lokalitách namìøeno pøekroèení
cílového imisního limitu pro koncentrace benzo[a]pyrenu
(1 ng/m3). Mìøené hodnoty byly srovnatelné s hodnotami
dlouhodobì mìøenými na stacionárních stanicích pro dané
období kalendáøního roku. Mìøení denní koncentrace VOC
nedoznala ve srovnání s hodnotami mìøenými v rámci studií
v roce 1999 a 2000 výraznìjších zmìn.
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Rokycanská tøída – pøíjezd do centra od Prahy

Závìrem
Na základì hodnocení výsledkù mìøení na vybraných
lokalitách podél prùtahu Praha-Rozvadov mìstem lze konstatovat, že dálnice D5 odvedla významný podíl tìžké kamionové nákladní dopravy z mìsta. Opakovaná mìøení ukázala,
že pøes znaèný všeobecný nárùst intenzity dopravy jsou technická opatøení (technický vývoj spalovacích motorù, øešení
komunikaèní sítì, jejich technického stavu) a zmìny
struktury dopravy jedny z parametrù, které vedly
k nezhoršení kvality ovzduší ani nezvýšení hlukové
zátìže v denní dobì v blízkosti komunikací. Nejvìtší
pøínos dokonèení dálnièního obchvatu je nutné vidìt
v odvedení velké èásti tranzitní dopravy, nesporném odlehèení støedu mìsta od tìžké nákladní dopravy a zejména
zklidnìní dotèených komunikací a pøilehlých obytných
ètvrtí v noèních hodinách. Mìøení kvality ovzduší dále ukázala, že bude nutné více se zamìøit na nespalovací zdroje
emisí tuhých látek z dopravy, popø. sledování vlivu úklidu
komunikací a zpevnìných ploch, vlivu zelenì v okolí komunikací apod. Omezení resuspenze již sedimentovaných
èástic, na které se váže øada organických a jiných nebezpeèných látek, je velmi dùležitou cestou ke zlepšení kvality
ovzduší.
Ochrana obyvatel pøed negativními vlivy exhalací
z dopravy a zejména pøed hlukem v noèních hodinách je
z hlediska negativních úèinkù hluku na èlovìka a z hlediska

33

Tranzitní doprava – vliv na hluk a ovzduší v Plzni

56

Výstavba nových rodinných domkù v bezprostøední blízkosti dálnièního pøivadìèe

celkové pohody èlovìka nejdùležitìjší. Proto by mìlo být
ochránìní obytných souborù a odvedení nákladní dopravy
z mìsta prioritním úkolem v oblasti plánování úprav, zmìn
a budování komunikaèní sítì mìsta. Na úplný závìr –
po více než deseti letech mapování vývoje automobilové
dopravy a po kompletním otevøení dálnice D5 kolem Plznì
by se mohlo zdát, že se obyvatelùm Plznì ulevilo od vlivù
dopravy. Avšak poèty vozidel projíždìjících mìstem jsou
zhruba na stejné úrovni jako pøed deseti lety, kdy probíhal
boj o zahájení výstavby úsek dálnice kolem Plznì. Dùvodù
je hned nìkolik: v okrajových èástech mìstské zástavby
vyrostly hypermarkety, kam lidé dojíždìjí auty na nákupy,
dálnice kolem Plznì byla zpoplatnìna a dopravci si našli
nové dopravní trasy nejen na dálnièní pøivadìèe, a tak se
zvýšilo zneèištìní ovzduší i hluková zátìž i v døíve ménì
zatížených místech. Bohužel stále ménì je využívána MHD
a veøejná doprava a další dùvody vyplývají i ze zmìn
životního stylu za posledních 10 let, a ovlivnìní životního
prostøedí se tak pøíliš nemìní. Na druhé stranì, kdyby
na podzim 2006 nedošlo k otevøení D5, byla by dopravní
situace v Plzni naprosto kritická a s ní i hluková zátìž
a kvalita ovzduší, zejména kolem tranzitních silnièních
prùtahù Plzní a hlavních silnièních tahù.
Jsme však nepouèitelní a chyby dìláme dál. V blízkosti
dálnièních pøivadìèù, ale i na dosah dálnièního obchvatu
na bývalých zemìdìlských plochách vyrùstají obytné ètvrti,
nová obytná zástavba se tak ke komunikacím opìt pøibližuje.
Stává se tak, že hned vedle stávající protihlukové stìny
vyrùstají nové rodinné domy, které jsou významnì zatìžovány zhoršenou kvalitou ovzduší i hlukem (viz fotodokumentace). Výstavba nových bytových objektù v blízkosti
významných komunikací je tak v rozporu s cílem snižování
hlukové zátìže obyvatel hlukem z dopravy a zlepšování
kvality životního prostøedí.
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Zkratky:
CO – oxid uhelnatý
ÈHMÚ – Èeský hydrometeorologický ústav
KHS – Krajská hygienická stanice
LAeq,16h – ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní dobì
(6:00 - 22:00 h)
L Aeq,8h – ekvivaletní hladina akustického tlaku v noèní dobì
(22:00 - 6:00 h)
LIDAR – laserový radiolokátor
MHD – mìstská hromadná doprava
MHS – Mìstská hygienická stanice
NA – nákladní automobily
NO2 – oxid dusièitý
NOX – smìs oxidù dusíku (pøedevším NO a NO2)
OA – osobní automobily
PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky
PM 1 0 – suspendované èástice, které projdou velikostnì –
selektivním filtrem vykazujícím pro aerodynamický prùmìr
10 mikrometrù odluèovací úèinnost 50%
SZÚ – Státní zdravotní ústav
TSP – celkový poletavý prach
TIR – vozidla mezinárodní dopravy – pro úèely studií takto
oznaèeny všechny kamiony
ÚKRmP – Útvar koncepce a rozvoje mìsta Plznì
ZÚ – Zdravotní ústav

Literatura a prameny:
Studie vlivu tranzitní dopravy na kvalitu venkovního ovzduší
(1999), SZÚ Praha.
Komplexní zhodnocení dopadu tranzitní dopravy po státní
silnici I/26 v Plzni na životní prostøedí (2001), Mìsto Plzeò
(ÚKRmP), SZÚ Praha, KHS Plzeò, MHS Plzeò a ÈHMÚ
poboèka Plzeò.
Mìøení hluku, posouzení vlivu dálnièního obchvatu mìsta Plznì
(2007), ZÚ se sídlem v Plzni.
Vliv dopravy na kvalitu venkovního ovzduší v Plzni (2008),
Mìsto Plzeò (ÚKRmP), SZÚ Praha, ÈHMÚ poboèka Plzeò
(Tato práce byla èásteènì hrazena z projektu VaV MŽP
SP/1a4/107/07 – Zdokonalení a zpøesnìní modelování
zneèištìní ovzduší a získání podkladù pro predikci zdravotního
rizika).

8. Program ke zlepšení
kvality ovzduší mìsta Plznì

Zdenìk Roubal
Miroslav Klán

ze skupiny zvláštì velkých a velkých stacionárních
zdrojù (REZZO 1) na území mìsta pocházejí prakticky
všechny emise SO 2 (cca 99 %) a NO X (cca 97 %)
a rozhodující podíl emisí TZL (cca 75 %) a CO (cca 64 %)
ze stacionárních zdrojù umístìných v Plzni,
n
emise ze støedních zdrojù (REZZO 2) se na celkových
emisích ze stacionárních zdrojù na území mìsta podílejí
cca 2 % v pøípadì TZL a cca 3 % v pøípadì CO; pøíspìvek
k emisím NOX je velmi nízký (cca 2 %) a v pøípadì emisí
SO2 zanedbatelný (cca 0,6 %),
n
emise z malých zdrojù (REZZO 3) na území mìsta se
na celkových emisích ze stacionárních zdrojù
podílejí cca 2 % v pøípadì TZL a cca 32 % v pøípadì CO;
v pøípadì NOX je podíl tìchto zdrojù velmi
malý (cca 2 %) a v pøípadì SO2 zanedbatelný (pod 1 %),
n
velikostní frakce PM10 se podílí na celkových emisích
TZL cca z 85 % a frakce PM2.5 cca z 65 %.
n
nejvíce emisnì zatíženou èástí mìsta Plznì (z hlediska
stacionárních zdrojù REZZO 2 a 3 emitujících ve výšce do
10 až 15 m nad zemí) je pravdìpodobnì mìstská èást Plzeò 3,
následovaná mìstskými èástmi Plzeò 2 – Slovany a Plzeò 4,
n
emise oxidù dusíku a suspendovaných èástic PM 10
z výfukových systémù motorových vozidel tvoøí znaèný
podíl (cca 40%) všech emisí vypouštìných na území mìsta,
n
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Ranní pøízemní inverze pøi zimním slunovratu

Rada mìsta Plznì se dne 14. 9. 2006 usnesla na pøípravì
dokumentu „Program ke zlepšení kvality ovzduší mìsta
Plznì“. Dùvodem pro toto rozhodnutí byla skuteènost, že
na území mìsta byly v uplynulých letech opakovanì
pøekraèovány platné imisní limity pro ochranu zdraví pro
suspendované èástice frakce PM10 a nìkteré èásti mìsta byly
v dùsledku toho vyhlášeny „oblastmi se zhoršenou kvalitou
ovzduší“. Zvýšené koncentrace suspendovaných èástic
frakcí PM10 a zejména PM2.5 (které jsou souèásti frakce
PM 1 0 ) mají závažné dopady na lidské zdraví. Kromì
suspendovaných èástic frakce PM10 byly na území mìsta
Plznì rovnìž opakovanì pøekroèeny cílové imisní limity pro
ochranu zdraví lidí pro polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAH), vyjádøené jako benzo(a)pyren a pro pøízemní ozón.
Tyto zneèišující látky rovnìž vykazují výrazný negativní
vliv na lidské zdraví. Ojedinìle bylo zjištìno také
pøekraèování imisního limitu pro ochranu zdraví lidí pro
oxid dusièitý. Na území, kde byla v období 2004 až 2006
alespoò jednou vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší vzhledem k suspendovaným èásticím PM10 a nebo
k benzo(a)pyrenu, žilo cca 103 tisíc obyvatel mìsta Plznì
(tj. cca 63 % všech obyvatel).
Cílem programu ke zlepšení kvality ovzduší bylo na
základì analýzy a predikce vývoje kvality ovzduší
navrhnout opatøení k nápravì a k následnému udržení
kvality ovzduší na vyhovující úrovni.
Souèasný stav je charakterizován vývojem v oblasti
emisních zdrojù a z nich vypouštìných zneèišujících látek
a klimatických podmínek, které urèují imisní situaci:
Emise: Na základì dostupných informací o zdrojích emisí
v letech 2000 až 2007 lze konstatovat, že
n
celkové emise tuhých zneèišujících látek (TZL), oxidu
siøièitého (SO2), oxidù dusíku (NOX) a oxidu uhelnatého
(CO) ze stacionárních zdrojù zneèišování ovzduší (REZZO
1–3) jsou zhruba konstantní nebo velmi mírnì rostou
(SO 2 a NO X s meziroèními výkyvy vìtšinou danými
klimatickými podmínkami, popø. zmìnami ve výrobì
energie),
n
celkové emise tìkavých organických látek (VOC) (bez
zahrnutí sektoru užívání rozpouštìdel v kategorii REZZO 3)
mírnì klesají,

Graf 1: Emise hlavních zneèišujících látek v Plzni–mìstì v roce 2007
Emise hlavních zneèišujících látek
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tyto emise, stejnì jako nespalovací emise (otìry pneumatik,
brzdových systémù a povrchù komunikací) velmi silnì
závisejí na plynulosti provozu,
n
celkové nespalovací emise tuhých èástic frakce PM10
se pohybují na úrovni 20 až 25 tun za rok, pøedstavují
cca 25 % celkových emisí PM10 ze silnièní dopravy,
n
zvýšení prùmìrné rychlosti vozidel z 20 na 40 km/hod
mùže vést ke snížení nejen emisí PM10 z otìrù o cca 16 %,
ale i dalších emisí (PM10, NOX, CO a VOC) z motorù,
n
význam emisí PM 1 0 z otìrù pneumatik, brzdových
systémù a povrchù komunikací bude rùst s vývojem statické
i dynamické struktury dopravních výkonù a lze pøedpokládat, že ve støednìdobém horizontu emise z otìrù
pøevýší emise z výfukových systémù, tím bude vzrùstat
i úloha pravidelného èištìní komunikací,
n
na imisní zátìž mìsta Plznì zneèišujícími látkami mají
vliv i nìkteré významnìjší stacionární zdroje lokalizované
mimo jeho území.

pravidelnì není nedodržován cílový imisní limit pro
benzo(a)pyren,
n
a pravdìpodobnì by nebyl dodržován zamýšlený roèní
imisní limit pro suspendované èástice velikostní frakce
PM2,5,
n
na území Plznì se projevuje prakticky stagnující trend
imisní zátìže suspendovanými èásticemi PM10,
n
na území mìsta Plznì roste velikost oblastí, na nichž je
pøekraèován cílový imisní limit pro ozón,
n
na území mìsta Plznì byly do roku 2007 každoroènì
vyhlašovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro
suspendované èástice PM10 a jsou vyhlašovány dosud pro
benzo(a)pyren.
V grafických pøílohách jsou zahrnuty i výsledky mìøení
z mobilní stanice, která putuje po území mìsta.
n

Graf 2: Roèní chod prùmìrných mìsíèních koncentrací suspend. èástic
PM10 a B(a)P v letech 2000–2008
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Graf 3: Vývoj koncentrací benzo(a)pyrenu 2000–2008, Plzeò–mìsto
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Dopravní situace v sadech Pìtatøicátníkù – smìr Lochotín

Imise (údaje byly již publikovány v pøedchozích èíslech
publikace Životní prostøedí mìsta Plznì)
Z údajù imisních koncentrací namìøených stacionárními
stanicemi pro období 2000 až 2008 vyplývají následující
závìry:
n
v mìstì Plzni jsou dodržovány platné imisní limity pro
ochranu zdraví pro oxid siøièitý, oxid uhelnatý a olovo,
dodrženy jsou i limity pro benzen, arsen, kadmium a nikl,
n
také cílový imisní limit pro ochranu ekosystémù
a vegetace pro ozón, vyjádøený indexem AOT40 je v Plzni
dodržován,
n
do roku 2006 nebyl na stacionárních stanicích
dodržován platný 24 hodinový imisní limit pro ochranu
zdraví pro suspendované èástice frakce PM10, i když roèní
limit byl dodržován stejnì jako 24 hodinové limity od roku
2007,
n
podle klimatické situace a intenzity provozu emisních
zdrojù ojedinìle nastaly problémy s dodržením imisních
limitù pro ochranu zdraví pro oxid dusièitý (zejména
s hodinovým limitem) a s dodržením cílového imisního
limitu pro ozón,
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Graf 4: Vývoj poètu pøekroèení imisního limitu suspendovaných èástic PM10
2000–2008, Plzeò–mìsto
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postupná realizace zámìrù, uvedených v relevantních
programových dokumentech, pøispìje ke snížení emisí
zneèišujících látek a tím ke zlepšení imisní zátìže ovzduší
mìsta Plznì
n
v horizontu nìkolika pøíštích let dojde k významným
zmìnám právní úpravy ochrany ovzduší jak v oblasti imisní
(zavedení regulace suspendovaných èástic PM 2.5 ), tak
i v oblasti emisní (zpøísnìní stávajících národních emisních
stropù pro oxid siøièitý, oxidy dusíku, tìkavé organické
látky a amoniak a vyhlášení národního emisního stropu
pro suspendované èástice PM2.5)
n

Navržené cíle a opatøení
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stanice Plzeò – Lochotín po grafické úpravì pláštì kontejneru

Cílem Programu ke zlepšení kvality ovzduší mìsta Plznì je:
eliminovat nedodržování platných imisních limitù pro
ochranu lidského zdraví pro suspendované èástice PM10
n
eliminovat nejpozdìji k roku 2010 riziko nedodržení
imisních limitù pro ochranu zdraví lidí pro oxid dusièitý
n
eliminovat nejpozdìji k roku 2012 riziko nedodržení
cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren
n
postupnì omezovat pøekraèování cílového imisního
limitu pro ozón
n
udržet koncentrace ostatních zneèišujících látek, pro
které jsou vyhlášeny imisní limity nebo cílové imisní limity
na dosavadních podlimitních úrovních.
n

Zhodnocení vztahu mezi emisemi a imisní zátìží
Hlavní pøíèinou zvýšené imisní zátìže mìsta Plznì
zejména suspendovanými èásticemi PM 1 0 , ale také
benzo(a)pyrenem a ozónem jsou s vysokou pravdìpodobností emise z mobilních zdrojù zneèišování ovzduší,
respektive ze silnièní automobilové dopravy.
n
Nezanedbatelný podíl na imisní zátìži má velmi
pravdìpodobnì také lokální vytápìní tuhými palivy
a nìkteré spalovací i technologické zdroje.
n
Protože emise z automobilové dopravy (jak emise
z výfukových systémù vozidel, tak emise tuhých èástic
z otìrù pneumatik, brzdových systémù a povrchu
komunikací) jsou lineární funkcí dopravního výkonu, tedy
intenzity dopravy, je imisní zátìž zneèišujícími látkami
pøímo úmìrná dopravnímu výkonu na území mìsta.
n

Struèná predikce vývoje
V nadcházejících letech lze
oèekávat v oblasti emisí a imisí
následující vývoj:
n
stabilizaci èi mírný pokles
emisí ze stávajících velkých a
zvláštì velkých stacionárních
zdrojù
n
stabilizaci emisí u stávajících
støedních stacionárních zdrojù
n
mírný pokles emisí z malých
zdrojù
n
nárùst emisí z dopravy a tím
vyvolané zvýšení imisní zátìže
nad souèasnou úroveò, pøièemž
v pøípadì oxidu dusièitého a
benzo(a)pyrenu prakticky stagnace, mírnìjší rùst v pøípadì
suspendovaných èástic PM10
n
bez pøijetí dodateèných
opatøení nebude pravdìpodobnì
mìsto Plzeò schopno dodržet ve
stanovených termínech požadavky
platné legislativy v oblasti kvality
ovzduší

K naplnìní navržených cílù byly stanoveny priority
uvedené v tabulce. Z geografického hlediska jsou prioritou
hustì osídlené oblasti mìsta, tedy zejména mìstské èásti
Plzeò 1, Plzeò 2 – Slovany, Plzeò 3 a Plzeò 4, na jejichž
území byly a jsou opakovanì vyhlašovány oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší.
Pro jednotlivé cíle a stanovené priority byla následnì
pøijata opatøení, která lze shrnout do níže uvedené tabulky:

Tab. 1: Opatøení a podopatøení k naplòování priorit Programu ke zlepšení kvality ovzduší mìsta Plznì
Priorita A: Omezení imisní zátìže suspendovanými èásticemi PM10, oxidem dusièitým a benzo(a)pyrenem
ze silnièní dopravy,
A1: Zvýšení plynulosti dopravy
ve mìstì

A2: Vymístìni dopravy
z hustìji obydlených lokalit

A3: Omezení dopravy ve mìstì

A11: Zlepšení systému øízení
dopravy ve mìstì –
další rozvoj ASØD

A21: Budování obchvatù nebo
pøeložek komunikací mimo hustì
osídlené (hustì navštìvované)
oblasti

A31: Rozšíøení nabídky a zvýšení
atraktivity veøejné dopravy (vèetnì
IDS)

A12: Náhrada klasických
køižovatek kruhovými objezdy

A22: Rozšíøení zón s dopravním
omezením (v koordinaci s realizací
podopatøení A33)

A32: Rozšíøení nabídky parkovacích
stání (zejména krytých) vèetnì
pøíslušné telematiky

A13: Optimalizace opatøení
ke zklidnìní dopravy tak, aby
nevedla ke snížení plynulosti dopravy

Nabídka systémù „Park and ride“
a „Park and go“ (v koordinaci
s realizací podopatøení A22).
A34: Zpoplatnìní vjezdu do centra
mìsta

Priorita B: Omezení imisní zátìže suspendovanými èásticemi PM10, oxidem dusièitým a benzo(a)pyrenem
z lokálních topeniš na pevná paliva
B1: Rozšíøení nabídky pøipojení
k systému CZT

B2: Rozšíøení nabídky pøipojení
k zemnímu plynu

B3: Alternativní zpùsob vytápìní
(obnovitelné zdroje)

Priorita C: Omezení plošné a sekundární prašnosti (resuspenze již emitovaných èástic)
C1: Intenzívnìjší èištìní mìstských
komunikaci a dalších veøejných ploch

C2: Opatøení na plochách,
které jsou zdroji plošné prašnosti

C3: Omezení šíøení prašnosti
– rozvoj mìstské zelenì.

C21: Úprava nevyužívaných ploch
(v koordinaci s podopatøením C31)

C31: Zatravòování nevyužívaných ploch
(v koordinaci s podopatøením C21)

C22: Opatøení k omezení
prašnosti na stavbách

C32: Zelené pásy podél
exponovaných komunikací.
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Závìr
Kvalita ovzduší mìsta Plznì, která je lepší než v Praze,
Brnì èi Ostravì, není však zcela vyhovující ani z hlediska
požadavkù právních pøedpisù, ani z hlediska kvality života
obyvatel. Naplnìní priorit Programu ke zlepšení kvality
ovzduší mìsta Plznì by mìlo vést ke snížení imisní zátìže
obyvatel.
Nejvìtší pozornost je vìnována naplòování priority A:
Omezení imisní zátìže suspendovanými èásticemi PM10,
oxidem dusièitým a benzo(a)pyrenem pøedevším ze silnièní
dopravy, která obsahuje 3 kategorie opatøení:
n
A1: Zvýšení plynulosti dopravy ve mìstì
n
A2: Vymístìní dopravy z hustìji obydlených lokalit
mìsta
n
A3: Omezení dopravy ve mìstì
Vzhledem k tomu, že opatøení A2 a A3 jsou jen velmi
obtížnì realizovatelná ve velkém rozsahu (významný podíl
dopravy ve mìstì vždy zùstane), je nutno vìnovat zvýšenou
pozornost realizaci opatøení A1.
Žádoucím vedlejším efektem zvýšení plynulosti dopravy
je také omezení emisí hlavního skleníkového plynu – oxidu
uhlièitého. Významné, pro snižování prašnosti, je rovnìž
naplòování opatøení C1 – intenzivnìjší èištìní komunikací
a dalších veøejných ploch.
Program ke zlepšení kvality ovzduší mìsta Plznì je
v plném souladu s Programem rozvoje mìsta Plznì,
Krajským programem snižování emisí Plzeòského kraje
i s Národním programem snížení emisí Èeské republiky.
V plném znìní je na Odboru životního prostøedí MMP a na
webových stránkách http://ozp.plzen.eu.
Rada mìsta Plznì pøi projednávání a schválení Programu
uložila øadu opatøení, mezi nimiž jsou napø. omezení
prašnosti ze stavební èinnosti a povrchu komunikací,
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Èistící vùz

rozšíøení nabídky pøipojení k systému centrálního
zásobování teplem a dalších zmìn zpùsobu vytápìní. Proto
také schválila dotaèní titul na zmìnu zpùsobu lokálního
vytápìní na ekologiètìjší a èistìjší.

Literatura a prameny:
Program ke zlepšení kvality ovzduší mìsta Plznì. (2007)
DHV Praha.
Zneèištìní ovzduší na území Èeské republiky v roce 2008.
(2009) ÈHMÚ Praha.
Mìsíèní a roèní zpravodaje, ÈHMÚ Plzeò 2000 až 2008.

Rùzné proudìní vzduchu ve vrstvách atmosféry nad plzeòskou teplárnou

9. Pylový monitoring
Kýchání, vodnatá rýma,
ucpaný nos, svìdìní a slzení
oèí. To vše jsou pøíznaky
pylové alergie, tzv. polinózy. Sezónní pylová
alergie je nejrozšíøenìjší
alergické onemocnìní,
kterého v posledních
letech, stejnì jako
jiných alergií, výraznì
pøibývá. V souèasné
dobì postihuje až pìtinu
62
Samèí šištice borovice populace. Mùže vzniknout kdykoliv v prùbìhu života, nejèastìji
se vyskytuje mezi 15. a 25. rokem. Pùvodcem jsou alergeny
pylových zrn – samèí semena rostlin. Jsou to látky
bílkovinné povahy, velikosti cca 0,05 mm. V dobì kvìtu
jsou pylová zrna roznášena po okolí zejména vìtrem, ale
i hmyzem až do vzdálenosti nìkolika kilometrù. Pro relativnì krátké období pøenosu pylu vzduchem na bliznu,
je pylové zrno opatøeno velmi odolnými povrchovými
vrstvami. Na vnìjší vrstvì pylového zrna se èasto vyskytují
rùzné chemické látky s alergizujícím úèinkem.
Tvary a velikosti pylových zrn jsou velmi rùzné (viz
obrázek è. 63 z elektronového mikroskopu), ale druhovì
charakteristické. Právì mikroskopické sledování jejich tvaru
nám umožòuje provádìt tzv. pylový monitoring.
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Snímek pylù z elektronového mikroskopu

Rigidní tvar pylových zrn má vliv na jejich dlouhodobé
pøežití v rašeliništích a jezerních sedimentech. Na základì
pylových analýz vydaly svoje svìdectví o zastoupení
rostlinných druhù v jeho okolí sedimenty Èerného jezera
na Šumavì již od doby cca 3000 r. pøed n. l. do støedovìku
(J. Veselý, 1998) a výsledky nám mohou v souèasné dobì
sloužit jako podklad k aktuální diskuzi o pùvodním
zastoupení rostlinných druhù v Národním parku Šumava.
Nesmíme zapomínat, že pyl má i významnou nutrièní
hodnotu. Nìkteré druhy hmyzu (napøíklad vèely) jej
využívají jako témìø výhradní zdroj bílkovin v potravì.

Svatopluk Krýsl
Monika Vyletová

Pylový monitoring Èeské republiky
Ve vìtšinì evropských zemí existuje v souèasné dobì
pylová informaèní služba (PIS), která sleduje pøítomnost
rùzných druhù pylù, pøípadnì i jiných biologických objektù
v ovzduší. Pøi znalosti kvantitativních a kvalitativních údajù
o výskytu pylù v ovzduší celé Evropy je možno následnì
vypracovat pøedpovìdi pro další období. Zpracované údaje
slouží lékaøùm i pacientùm ke zkvalitnìní léèby. V bývalém
Èeskoslovensku byla PIS založena v roce 1992 a v souèasné
dobì sleduje situaci 12 monitorovacích stanic. Jednou
z tìchto stanic je i stanice Zdravotního ústavu se sídlem
v Plzni. Tato stanice (lapaè pylu) byla na zaèátku pylového
období tohoto roku pøemístìna na novou budovu
Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni na námìstí Míru
(bývalý Purkyòùv ústav) – viz obr. 64 a bìhem pylového
období (bøezen až øíjen) jsou zde pravidelnì odebírány
vzorky obsahující pyly typické pro mìsto Plzeò a jeho
okolí a pak následnì mikroskopicky vyhodnocovány, jak
z hlediska druhu pylu, tak poètu pylových zrn v urèitém
objemu vzduchu.
Pro jarní období 2009 byl bìžný výskyt pylových zrn
kvetoucích døevin. Pylová sezóna lísky (Corylus) a olše
(Alnus) – významných alergenních pylù, které mohou
zpùsobovat první sezónní alergické potíže (a z dùvodu
výrazné zkøížené reaktivity zpùsobují problémy také u lidí
citlivých na bøízu) zaèala pro olši na zaèátku bøezna a pro
lísku ostrou kulminací v první dekádì dubna. V tomto
èasovém období se ve vzduchu vyskytoval také pyl støednì
alergenního tisu (Taxus), jeho období vrcholilo v polovinì
dubna. Obdobný výskyt jsme zaznamenali u habru
(Carpinus). Z alergického hlediska ménì významným byl
v dubnu pyl topolu (Populus, 16. týden). Nejvýznamnìjší
jarní alergen – pylová zrna bøízy (Betula) se v ovzduší
nacházel v obvyklém období – v dubnu s kulminací opìt
v 16. týdnu. Oproti pøedešlým rokùm probíhala pylová
sezóna dubu (Quercus) v maximální intenzitì v dubnu
(17. a 18. týden). Z dalších døevin byla zachycena pylová
zrna vrby (Salix), jilmu (Ulmus), oøešáku (Juglans), javoru
(Acer), modøínu (Larix), jírovce maïalu (Aesculus)
a platanu (Platanus). Z bylin to potom byly pyly øepky seté
(Brassica napus L.) a šovíku (Rumex).
Pozdnì jarní období:
V pozdnì jarním období,
hned zaèátkem kvìtna,
dominovala pylová zrna
málo alergenních jehliènanù, smrku (Picea) a
zejména borovice (Pinus)
s kulminací v první
dekádì kvìtna. Pyl trav
z èeledi lipnicovitých
(Poaceae) – nejèastìjší
pùvodce alergických potíží v ÈR, se v ovzduší
objevil v 20. týdnu a pøetrvával do konce letních 64
prázdnin. Jeho množství

Pylový monitoring v Plzni
v roce 2009
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v ovzduší bylo v prùbìhu celého období kvìtu trav na bìžnì
sledované úrovni s kulminací ve 24. týdnu. Ve druhé
polovinì èervence potom koncentrace tohoto pylu v ovzduší
zvolna klesala, až koncem srpna pylová sezóna trav
odeznìla. Ve stejném období byl dále v ovzduší zachytáván
pyl støednì alergenního šovíku (Rumex) a jitrocele
(Plantago) a bezu (Sambucus). Zaèátkem kvìtna zaèala
pylová sezóna málo alergenního pylu kopøivy (Urtica),
která se udržela do zaèátku øíjna.
Letní období: Letní období zahrnuje èervenec, srpen
a první polovinu záøí, kdy se vyskytují pylová zrna bylin
a plevelnatých rostlin. Patøí mezi nì pøedevším nejvýznamnìjší alergen pozdního léta – silnì alergenní pyl
pelyòku èernobýlu (Artemisia vulgaris), který se v ovzduší
nacházel v období od poloviny èervence až do konce srpna
s maximem v 32. týdnu. Svojí vysokou koncentrací
v ovzduší mohl pùsobit potíže málo alergenní pyl kopøivy,
jehož kulminace probíhala v 25. a 26. týdnu. V druhé
dekádì srpna byla zachycena pylová zrna velmi agresivního
pylu ambrózie (Ambrosia), která pøetrvávala až do záøí.
V èasnì podzimním období (øíjen), kdy pylová sezóna
skonèila, byla v ovzduší nacházena pylová zrna jen
ojedinìle kopøivy (Urtica), jitrocele (Plantago) a ambrózie
(Ambrosia). V alergologicky významném množství byly
monitorovány pouze spóry venkovních plísní.
Grafické znázornìní výskytu dùležitých pylù bìhem
roku 2009 v Plzni je na následujících dvou grafech. Vybrané
typické pyly ovlivòující naše zdraví bìhem celého minulého

Graf 1, 2: Pylová sezóna pro nìkteré významné druhy pylù v Plzni
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Jehnìdy vrby – duben 2010,

roku jsou znázornìny na grafu 1. Graf 2 je typický pro dva
nejvíce invazní pyly – borovici (Pinus) a bøízu (Betula).
Mezi další typické rostlinné druhy patøí líska, tis, jitrocel,
øepka a ménì alergenní, zato ale dlouhodobì pøítomné, pyly
kopøiv.

Význam pylového monitoringu a jeho využití
Jak již bylo nahoøe uvedeno, je pylová informaèní
služba podkladem pro pøedpovìï výskytu pylù v ovzduší,
a tím je dáno i její hlavní využití v oblasti alergologie:
umožòuje pøesné dávkování a èasovì adekvátní nasazení
preventivní i symptomatické léèby. Zefektivòuje tím práci
odborných lékaøù – alergologù, nebo ti mohou zpøesnit
svoje anamnestické údaje pøi práci s pacienty. Informace
o výskytu pylù jsou dùležité i pro alergické osoby, nebo
se mohou vyhnout „svému“ pylu v ovzduší, napø. tím,
že budou ménì vìtrat, omezí svoje vycházky, vycestují
a tak podobnì. Nelze však zapomenout i na využití
výsledkù ve výzkumu ve vìdeckých disciplinách jako je
aerobiologie, resp. aeropalynologie. Hodnocení dlouhodobých zmìn vegetace mùže vyplývat i z globálních
klimatických zmìn. Bližší informace o výskytu pylù
v sezónì 2010 si ètenáø bude moci vyhledat na serveru
www.zuplzen.cz/aktuality/pylový monitoring, popø.
na http://www.pylovasluzba.cz/.
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Kilometrovka – podzim

V roce 1892 získala Jednota pro zakládání sadù
a okrašlování mìsta Plznì a jeho okolí pozemky na místì
stávající aleje, která dostala jméno po tehdejším pøedsedovi
spolku Janu Wýtvarovi. Roku 1893 byly vysázeny stromy
podél vycházkové trasy spojující Kalikovský mlýn
a Lochotín, kde døíve stával lázeòský komplex. Hlavní
myšlenkou bylo vytvoøit stinnou a pøíjemnou cestu pro
návštìvníky lázní. Z tohoto dùvodu byly použity rychle
rostoucí døeviny, jako je napøíklad topol èerný (Populus
nigra) èi olše lepkavá (Alnus glutinosa).
Pøíjemnou vycházkovou stezkou je Kilometrovka i dnes.
Jedinou vráskou dnešní aleje jsou krásné monumentální, ale
pøestárlé již zmínìné topoly èerné, olše lepkavé a jiné
krátkovìké døeviny.
Všeobecnì topoly patøí do skupiny krátkovìkých
a rychle rostoucích rostlin. Dùsledkem je snížená pevnost
døeva, nìkteré zdroje uvádìjí, že silnì snížená pevnost døeva
nastává již po 30. roce vìku této døeviny.
Další negativní vlastností topolù je jejich pasivní
deformace. Tento jev vzniká pøi dlouhodobém proudìní
vìtru ve stejném smìru. Rostlinná hmota jedince je soustøedìna na závìtrnou stranu, a tím vzniká nerovnomìrné
rozložení koruny. Na kmen pùsobí obrovské tlaky vlivem
váhy kosterních vìtví spolu s proudìním vzduchu. Následky
pasivní deformace jsou vìtšinou odlamování kosterních
vìtví èi rozpad celého stromu. Další nezvratný dùkaz
nevhodného umístìní topolù v aleji nalezneme v práci

Poškození døevin a jejich pøíèiny od RNDr. Boženy
Gregorové, CSc., která zde publikuje výzkum populace
topolù èerných na území hlavního mìsta Prahy.
Výsledkem výzkumu je zjištìní, že na odumírání
populace topolù èerných mají paradoxnì nejvìtší podíl
meteorologické jevy (nadbytek srážek v jarních mìsících
a naopak nedostatek srážek v letních mìsících) a antropogenní zatížení vlivem emisí.
Pokud vezmeme v potaz povodnì v roce 2002, lze se jen
domnívat, jaké škody „velká voda“ zanechala na døevinách
rostoucích v památné aleji, jelikož byly skoro 14 dní
zatopené pøibližnì do výšky jednoho metru. Zdroje uvádìjí,
že následkem dlouhodobého zaplavení dochází k odumírání
kosterních koøenù. Koøenové vlášení se obnovuje a strom
vypadá zdravý, ale v jakém zdravotním stavu skuteènì je,
nelze urèit. V roce 1996 si nechalo mìsto Plzeò zpracovat
od Ing. Jaroslava Kolaøíka studii, která posuzovala
zdravotní stav, stáøí a vitalitu vzrostlých stromù rostoucích
v Kilometrovce.
Výsledkem bylo následující zjištìní: z celkových 211
stromù bylo 80 kusù v již pøestárlém stavu. V první etapì
bylo navrženo k obnovì celkem 47 stromù. V roce 1999
se pøes Kilometrovku prohnala vichøice, pøi které došlo
k vyvrácení èi poškození pøedevším krátkovìkých a rychle
rostoucích døevin, pøedevším topolù, olší a trnovníkù.
O deset let pozdìji byl vypracován Projekt péèe
o stromy rostoucí v areálu aleje Kilometrovka rovnìž
Ing. Jaroslavem Kolaøíkem, Ph.D. V tomto roce se poèet
památných stromù zvýšil již na 237, a to z dùvodu zahrnutí
perspektivních náletových døevin do celkového poètu. I pøes
zvýšení poètu jedincù bylo zastoupení sledovaných døevin
témìø totožné s rokem 1996. Zvýšil se poèet stromù
urèených k nahrazení v první etapì a to již na 61 kusù. Proto
Graf 1: Zastoupení døevin v roce 1996 [ks]
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Graf 2: Zastoupení døevin v roce 2009 [ks]
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n
Druhá polovina 18. století – doktor Bernard Øíha
objevuje léèivé úèinky pramenù na Lochotínì
n
1830 – plzeòský purkmistr Martin Kopecký
nechává zbudovat lázeòský areál u léèivých pramenù
na Lochotínì
n
1832 – založena Jednota pro zakládání sadù
a okrášlování mìsta Plznì a jeho okolí
n
1834 – otevøení lázní pro návštìvníky
n
1842 – založení Mìšanského pivovaru
n
1849 – Mìšanský pivovar odkupuje Lochotínský
park spoleènì s láznìmi
n
1887 – prvopoèátek zámìru zbudovat
procházkovou trasu od Kalikovského mlýna až
k Lochotínu
n
1892 – získání pozemkù na místì plánované
Wýtvarovy cesty (dnes Kilometrovka)
n
1893 – vysázení stromù okolo vycházkové trasy
n
1945 - 1947 – znárodnìní Mìšanského pivovaru,
Lochotínský park spoleènì s Wýtvarovou cestou
pøechází pod správu mìsta Plznì
n
1987 – vyhláškou Národního výbor mìsta Plznì
byla Kilometrovka vyhlášena jako památná alej
n
1996 – Ing. Jaroslav Kolaøík zpracovává první
dendrologický prùzkum
n
2006 – druhý dendrologický prùzkum od Ing.
Jaroslava Kolaøíka, Ph.D.
n
Jaro 2009 – první etapa obnovy krátkovìkých
døevin
n
Souèasnost – pokraèuje obnova památné aleje
a výsadba dlouhovìkých stromù

Kilometrovka – jaro

Magistrát mìsta Plznì na jaøe roku 2009 rozhodl na základì
dendrologického posudku o pokácení celkem 52 kusù
stromù. Souèasnì s tím byla zahájena náhradní výsadba lip,
dubù, jasanù a habrù v celkovém poètu 37 kusù, která
byla rozdìlena do dvou etap. V souèasné dobì se v areálu
Kilometrovky nachází 192 stromù.
Závìrem lze shrnout, že se procentuální zastoupení
døevin od roku 1996 do roku 2009 v památné aleji vyvíjí
podle oèekávání. Jedná se pøedevším o následující døeviny:
lípa velkolistá (nárùst o 3 ks), dub letní (nárùst o 13 ks),
jasan ztepilý (nárùst o 4 ks), stagnující tendence populace
lípy srdèité (náchylná na houbové choroby). Z hlediska
provozní bezpeènosti jsou dnes již uspokojivé poèty
populace statných topolù èerných (snížení o 12 ks).
Cílem probíhající obnovy je co nejmenší zastoupení
krátkovìkých døevin a upøednostòování dlouhovìkých.
Mezi tyto døeviny se øadí lípa velkolistá, jasan ztepilý, dub
zimní a jilm horský. Toto jsou cílové døeviny, které by mìly
Kilometrovku zdobit po další generace.

Literatura a prameny:
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Kolaøík, J. a kol. (2003): Péèe o døeviny rostoucí mimo les – I.
Vlašim.
Kolaøík, J. a kol. (2005): Péèe o døeviny rostoucí mimo les – II.
Vlašim.
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Pohled z Kalikovského mostu na rozvodnìnou Mži a Kilometrovku
v roce 1924
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Ostrov na soutoku Úslavy a Berounky

Naši pøedkové budovali svá sídla pøevážnì poblíž
vodních tokù. Jen málokteré mìsto se ale mùže pochlubit
tak jedineènou urbanistickou kompozicí v údolích hned
nìkolika øíèních niv jako mìsto Plzeò. To založil v roce
1295 král Václav II. u soutokù ètyø øek – Mže, Radbuzy,
Úhlavy a Úslavy.
Význam vodních tokù v lidském životì se mìnil
s vývojem potøeb a hodnot civilizace. Spoleèenský vývoj,
vzrùstající prostorové nároky a technická opatøení ve
dvacátém století øeky protékající mìsty a jejich obyvatele
bohužel odcizily. Vodní toky ztratily svùj pøirozený prostor
v údolních nivách a pøi povodních se staly obávaným
živlem. Lidé pøestali øíèní krajinu v blízkosti svých obydlí
vnímat jako prostøedí k odpoèinku a soužití s pøírodou. Na
poèátku jednadvacátého století se zaèíná pøístup k vodním
tokùm v urbanizovaném území opìt pomalu mìnit. Øíèní
krajina je obnovována a její význam z hlediska hodnoty
pøírodního mìstského prostoru roste. Využívají se všechny
aspekty, které øeky nabízí, a již z hlediska ekologického
nebo ekonomického – jedineènost øíèní krajiny, turisticky
atraktivní nábøežní promenády v historickém centru mìsta
èi sportovnì rekreaèní trasy v údolí øek.
Souèasný pohled na øeky pøináší komplexní øešení
jejich revitalizace s ohledem na funkèní využití území,
kterým protékají. To pøedpokládá odpovìï na mnoho
environmentálních, socioekonomických a politických
otázek a dùslednou spolupráci všech odpovìdných resortù –
vodního hospodáøství a hydrologie, zemìdìlství a lesnictví,
územního plánování a urbanismu, mìstské a regionální
samosprávy, nevládních organizací a obèanských sdružení,
široké veøejnosti a v neposlední øadì pøedevším vlastníkù
dotèených pozemkù. Problematika plánování a realizace
revitalizace vodních tokù vèetnì vhodných protipovodòových opatøení je o to složitìjší, že vyžaduje
spolupráci v rámci hydrologických povodí, nikoliv pouze
katastrálních území èi mìstských obvodù.

V roce 2008 se mìsto Plzeò, prostøednictvím své
pøíspìvkové organizace Útvaru koncepce a rozvoje mìsta
Plznì, pøihlásilo do mezinárodního projektu REURIS
(Revitalisation of Urban River Spaces) v rámci Operaèního
programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE.
Pøípravy na projektu zapoèaly již v roce 2007, kdy své úsilí
o revitalizaci nábøeží vodních tokù spojilo šest partnerských
mìst, a to Plzeò a Brno z Èeské republiky, dále nìmecký
Stuttgart a Lipsko a polské Katowice a Bydhoš.
Projekt, který se zamýšlí nad pøístupem k využití
vodních tokù a øíèní krajiny v urbanizovaném území celé
støední Evropy, byl zahájen v záøí roku 2008 a potrvá
do srpna 2011. Umožòuje projektovým partnerùm sdílet
navzájem své zkušenosti a nové metody revitalizací
a pøedevším èerpat finanèní prostøedky na potøebnou
projektovou dokumentaci a pilotní realizace.
Pro úspìšnou realizaci byli k projektu pøizváni i externí
experti, kteøí se budou vyjadøovat k jednotlivým projektùm,
a to pro následující tøi oblasti: životní prostøedí a revitalizace vodních tokù, ekonomické aspekty a projednávání
s veøejností.

Revitalizace nábøeží plzeòských øek
Mìsto Plzeò pøipravuje v rámci projektu REURIS
komplexní studii revitalizace nábøeží plzeòských øek
v tomto poøadí – Úslavy, Mže, Úhlavy a Radbuzy. Hlavním
cílem je zachovat a zhodnotit øíèní krajinu ve mìstì
z hlediska urbanistického, rekreaèního a sportovního, ale
Co pøináší projekt REURIS nového?
V tématu revitalizace øíèních tokù je velice dùležitý vznik
obecné metodiky, která by umožnila ekonomické
hodnocení a následné finanèní vyèíslení ekologických
funkcí a služeb, jež poskytují ekosystémové procesy
údolních niv, vodních tokù a mokøadních spoleèenstev.
Jedná se napøíklad o:
retenèní schopnost údolních niv jako prevenci pøi
povodòových stavech,
pøíznivé ovlivòování mikroklimatických podmínek
evapotranspirací,
vázání oxidu uhlièitého z atmosféry,
produkci biomasy vegetaèních a doprovodných
porostù,
retenci živin pøi rozlivu vodního toku na travnaté
porosty v údolních nivách (pøedevším dusíku a fosforu
rozpuštìných ve vodì),
zvýšení biodiverzity organismù,
biologickou filtraci kyslíku pøi fotosyntetickém
procesu.
Nejen výše uvedené ekologické aspekty, ale i estetické
pùsobení øíèní krajiny zhodnocují mìstský prostor
a poskytují nevšední rekreaèní potenciál pro širokou
skupinu obyvatel. Vznik této metodiky mùže významnì
ovlivnit politická a ekonomická rozhodnutí.
Více o projektu REURIS najdete na webových stránkách
www.reuris.gig.eu.
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územního systému ekologické stability prostøednictvím
podpory mokøadních spoleèenstev v nivì zvýší druhovou
rozmanitost a zlepší mikroklimatické podmínky a estetické
pùsobení krajiny.
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Úslava v Doubravce

i z hlediska ekologického, krajinného a protipovodòového.
Dokonèeny již byly studie øek Úslavy a Mže, v letošním
roce bude následovat Úhlava. Poslední èástí komplexní
studie revitalizace bude øeka Radbuza a Berounka.
Již døíve zpracovaná studie sportovnì-rekreaèních tras
v údolích plzeòských øek, na kterou dílèí studie navazují,
prokázala potøebnost a oblíbenost smíšených stezek chodci,
cyklisty a ostatními nemotorovými uživateli. Paprskovité
uspoøádání sportovnì-rekreaèních tras v údolích plzeòských
øek nabízí pøíjemné a bezpeèné propojení jednotlivých èástí
mìsta. V øíjnu 2009 získalo mìsto Plzeò prestižní evropskou
cenu ve ètvrtém roèníku soutìže The European Greenways
Award. S projektem Sportovnì rekreaèní trasy Greenways
se umístilo na druhém místì v kategorii „Mobility“. Soutìž,
která se koná každé dva roky, vyhlašuje Ministerstvo
cestovního ruchu v nìmeckých spoleèenstvích Belgie
spoleènì s Asociací evropských Greenways (EGWA).
Mìsto Plzeò pøihlásilo do soutìže program postupného
budování sportovnì rekreaèních tras – greenways. V této síti
je již upraveno 13 km tras, vybudováno 7 lávek, pøièemž
dalších 5 lávek pøíènì napojuje navazující úseky.
Nejdùležitìjším úkolem nadcházejícího období je spojit
stávající neprovázané úseky do vìtších celkù. Také zájem
Plzeòanù potvrzuje, že investice tímto smìrem jsou dobøe
vynaložené. V nejzatíženìjším místì v úseku pod papírnou
se pøi pøíznivém poèasí pohybuje dennì okolo 1200 uživatelù,
z toho asi 700 cyklistù a 500 in-line bruslaøù a chodcù.
Komplexní studie revitalizace nábøeží plzeòských øek
navrhuje i lokality vhodné pro umístìní sportovních
a relaxaèních aktivit a areálù podél tìchto tras, tzv.
„odpoèinková místa“. Pro nì jsou poøizovány podrobnìjší
dokumentace. Budou vybavena mìstským mobiliáøem
(lavièkami, odpadkovými koši, stojany na kola, informaèními panely, rozcestníky a smìrovými ukazateli).
V návaznosti na sportovnì-rekreaèní trasy na nìkterých
místech pøibudou i dìtská høištì nebo nové lávky.
Z pøírodnì-krajináøského pohledu se studie revitalizace
nábøeží zabývají doplnìním a obnovou bøehových
a doprovodných porostù podél øeky, posouzením erozní
ohroženosti svahù v její údolní nivì a úpravou koryta, která
umožní pøirozený rozliv do zatravnìné údolní nivy
v pøípadì povodnì. Obnova èi výsadba skladebních prvkù
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Územní studie, kterou zpracovala Ing. Klára Janèurová,
Ph.D a kol., se zabývá jedním z nejvýznamnìjších míst
v Plzni, soutokem Úslavy a Berounky v Doubravce.
Urbanisticko-krajináøské øešení navrhuje jedineènou
lokalitu soutoku U Sv. Jiøí zhodnotit jako velmi významný
parkový prostor v centru mìsta s vlastnostmi pøírodní,
zachovalé krajiny s minimem technických prvkù, s pøímou
vazbou na sídlo, s vysokou koncentrací zajímavých kulturnì
historických a pøírodních objektù.
Už dnes se jedná o velice oblíbené místo, navštìvované
nejen pøi obèasných kulturních akcích, jako napø. poutì,
rytíøská klání, ohòové show. V návrhu studie je myšleno
rovnìž na zajištìní zázemí pro tyto pøíležitosti umístìním tøí
kameno-døevìných objektù navozujících pùvodní osídlení.
Opomenuta není ani výchova a osvìta. Lokalitu do
budoucna doplní informaèní tabule s geografickými,
kulturními, pøírodními a historickými souvislostmi. Mìstský
obvod i autoøi studie preferují smìøovat nadále návštìvnost
tohoto místa ve více komorním pojetí, pøedevším za úèelem
znovuobjevení této pozoruhodné øíèní krajiny a všech jejích
zajímavostí. Ke zpøístupnìní pøispìje vytvoøení nových
pìších i cyklistických cest, umístìní nové lávky pøes Úslavu
a také pøes Hrádecký potok. Studie pomýšlí i na oblibu
vodáckého sportu a navrhuje zøízení kotvištì a pøístavištì
pro loïky, což by umožnilo návštìvu této lokality i po øece.
Velkou atraktivitou by jistì bylo i obnovení pøívozu pod
kostelem sv. Jiøí, který by byl provozován v letních
mìsících, èi vytvoøení slepého ramene v pùvodní trase
koryta øeky Úslavy.
Pøímo na návrší, kde dnes stojí kostel sv. Jiøí
se høbitovem, stávala zøejmì v pozdní dobì bronzové nebo
ve starším halštatu (zhruba v 9.–8. století pø. n. l.) osada.
V daném území se nachází kromì kostela sv. Jiøí ještì
archeologická památka Pecihrádek a nìkolik archeologických lokalit. Proto je požadován pøedbìžný archeologický
prùzkum, který by zabránil zásahu do pøedpokládaných
cenných souvrství.
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Pohled na kostel Sv. Jiøí od Pecihrádku

Plzeòská øíèní krajina

Z prùzkumù lokality vyplývají další nutná opatøení, jako
napø. revitalizace svahu Kolešovka s vytvoøením pìší stezky
a vyhlídky èi revitalizace vodního náhonu s odstranìním
sedimentu a zpevnìním levobøežní hrany smìrem k areálu
Božkovského ostrova.
Souèástí návrhu jsou samozøejmì i nové výsadby døevin,
mimo jiné i jako kompenzace za navrhované zpevnìné
plochy.

Krajináøské øešení revitalizace nábøeží øeky Úslavy
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Božkovský ostrov

Božkovský ostrov
Božkovský ostrov pøedstavuje velký potenciál z hlediska
sportovních a rekreaèních aktivit v návaznosti na cyklostezku podél øeky Úslavy. Doposud byl využíván pouze
z èásti, a to pro sportovní oddíly tìlovýchovné jednoty
Božkov. Vìtšina rozlehlého území mezi øekou Úslavou
a korytem náhonu bývalého mlýna zùstávala nevyužita
a neudržována. Detailní územní studie autora Ing. Arch.
Oldøicha Hyska a kol. navrhuje v této lokalitì architektonicko – krajináøské øešení, které by rozšíøilo a zkvalitnilo
možnosti sportovního vyžití a zároveò zachovalo pøírodní
a krajinné hodnoty tohoto ojedinìlého prostoru. Na
sportovnì – rekreaèní trasu, vedoucí po levém bøehu øeky
Úslavy, navazuje nový úsek pøes Božkovský ostrov. Tyto
úseky budou propojeny novì navrženou lávkou pøes øeku
Úslavu pøímo navazující na navržené parkovištì na levém
bøehu øeky a ulici K jezu.
Studie navrhuje i možnost odlehèení náhonu bìhem
povodòových stavù vytvoøením obtokového ramene pøes
ostrov zpìt do øeky Úslavy, èímž by se areál jednak
zatraktivnil a zároveò ochránil souèasná i budoucí
sportovištì pøed èastým zaplavováním.
Novì navrhovaný prùleh s vodoteèí bude mít šíøku
20–30 m. Dno prùlehu se dle návrhu nalézá v hloubce 1 m
pod okolním terénem a spád bude vytvoøen plynule. Šíøe
samotného koryta vodoteèe pak bude 2 m a hloubka vody se
bude pohybovat okolo 0,5 m. Kolísavou výškou hladiny se
dosáhne žádaného rozlivu vody do nìkolika jezírek a tùnìk
v prùlehu. Na prostøední èásti vodoteèe vznikne dìtský
vodní svìt – høištì s vodními herními prvky (pøechod pøes
vodu po pontonech, provazový lanový most, fyzikální prvky
jako mlýnské kolo, lopatková turbína, studny na sloupu,
vahadlová studna aj.). Tímto se dìtským návštìvníkùm
nabídne bezpeèný pøímý kontakt s vodou a možnost si s ní
hrát a objevovat fyzikální zákonitosti. V místì vyústìní
vodoteèe zpìt do øeky Úslavy bude umožnìn i pìší pøístup
k vodì pøedevším pro návštìvníky se psy.
Navrženy jsou rovnìž: rekonstrukce multifunkèního
sportovištì, doplnìní dvou høiš na beach volejbal a dvou
høiš na petanque, in-line dráha, lanové centrum pro dìti
a fitstezka pro zvýšení fyzické kondice.

Z hlediska krajináøského øešení revitalizace nábøeží øeky
Úslavy se doposud zpracovala dendrologická studie na
inventarizaci bøehových a doprovodných porostù, s návrhem
pìstebních opatøení a následného plánu péèe.
Dále byly vybrány dvì lokality na mìstských pozemcích,
kde se pøipravily projekty realizace èásti biokoridoru
regionálního významu v rámci územního systému
ekologické stability. Konkrétnì se jedná o revitalizaci
zazemnìného ramene øeky Úslavy pod Vyšehradem podpoøením mokøadních spoleèenstev a výsadbami bøehových
porostù malé vodní nádrže v Lobzích. V závìreèném
hodnocení byly navrženy další cenné lokality mezi
Božkovem a Koterovem, které jsou vhodné k pøípadnému
obnovení slepého ramene vodního toku èi podpoøení
porostù fragmentù lužního lesa.

Hlavní principy revitalizace plzeòských øek
V únoru 2009 schválila Rada mìsta Plznì územní studii
Revitalizace nábøeží plzeòských øek – Úslava, která
navazuje na studii sportovnì rekreaèních tras v údolích
øek (tzv. greenways). Jedná se o první ze série studií,
které se stanou územnì plánovacím podkladem. Studie
stanoví hlavní principy, které by mìly být dodržovány pøi
revitalizaci vodních tokù v zastavìných mìstských
územích i ve volné krajinì. Øeky a jejich údolní nivy tvoøí
pøirozené biokoridory nadregionálního a regionálního
systému ekologické stability a zároveò se nachází
v aktivní zónì záplavových území. Musíme nalézt øešení,
jak dodržet legislativu ochrany pøírody a vodního
hospodáøství a zároveò využít nevšedního potenciálu
a krásy øíèní krajiny pro aktivní odpoèinek obyvatel
mìsta Plznì.
preference pøírodì blízkých úprav pøed dalšími
technickými zákroky do krajiny
pøijetí myšlenky, že øeky a potoky potøebují více
prostoru
umožnìní pøirozeného rozlivu do údolních niv
obnovení pùvodní trasy koryt drobných vodních tokù
a zamezení jejich dalšímu zatrubòování
zamezení umìlého navyšování pùvodního terénu z dùvodu nové stavební èinnosti v aktivní zátopové zónì
doplnìní bøehových a doprovodných porostù vodních
tokù
zvýšení retenèní schopnosti krajiny vytvoøením prvkù
v rámci územního systému ekologické stability (napø.
mokøadních spoleèenstev)
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12. Zvíøata ve mìstì

Srnec obecný uvìznìný v zástavbì mezi rodinnými domky
na Bílé Hoøe

Nedílnou souèástí každé mìstské aglomerace, a to i té
naší, jsou samozøejmì volnì žijící druhy živoèichù. Ti
vìtšinou žijí tiše spolu s námi, anebo v našem tìsném
sousedství. O tom, že ne vždy je toto vzájemné soužití lidí
a zvíøat ve mìstì bezproblémové, se bohužel pøesvìdèujeme
na naší Záchranné stanici živoèichù v Plzni témìø každým
dnem. Zájmy nás lidí totiž nìkolikanásobnì pøevyšují
základní potøeby volnì žijících zvíøat, a tak není vzácností,
že roènì zasahujeme témìø u tisícovky pøípadù. A pøitom by
èasto staèilo jen málo a dalo by se spoustì komplikací
pøedejít. Vždy právì volnì žijící zvíøata tady byla mnohem
døíve než my, a tak by si snad zasloužila trochu toho
pochopení, prostoru a respektování.
Nejvìtší problémy mají volnì žijící druhy zvíøat
zejména se zmìnou krajiny, likvidací pøirozených biotopù
a dopravou. Pøièemž zmìny krajiny a zánik jednotlivých
biotopù se masivnì dotýkají naprosto všech živoèišných
skupin. Od sladkovodních ryb, obojživelníkù èi plazù pøes
ptáky až po velké savce a zvìø. Jedním z nejviditelnìjších
problémù jsou uzavøené (oplocené) komplexy, logistická
centra a prùmyslové zóny. Na nì navazují sterilní a uzavøená satelitní mìsteèka èi sídlištì. Rozsáhlé oplocené celky
rozdìlily krajinu, pøerušily tahové i migraèní cesty, zmìnily
ráz krajiny a hlavnì se staly pro živoèichy nebezpeènými
pastmi. Takovou pastí mohou být pro velké savce bludištì
pletivových plotù, pro ptáky sklenìné a zrcadlové plochy,
zahrady bez pøirozených potravních zdrojù, køovisek
a hmyzu, pro obojživelníky místo pøirozených tùnìk chemií
pøeplnìné bazény
a výkonné sekaèky na anglické
trávníky. Èím více
plochy pro naši
relaxaci a potìchu,
tím ménì prostoru
pro ostatní život.
Dalším
výrazným
probléSamec èervenky obecné na regálu
74
mem je doprava.
s kvìtinami v obchodním zaøízení Plzeò–Lobzy
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Zhušování komunikaèních sítí a systémù, zrychlování
dopravy, vlakové koridory, rychlostní komunikace,
chybìjící ochranná opatøení. To vše jsou další aspekty
negativnì pùsobící na životní prostøedí a populace
jednotlivých živoèišných druhù. Pøípadù dopravních nehod
na území mìsta Plznì, pøi kterých dojde ke støetu srnèí
a èerné zvìøe s rychle jedoucími automobily, pøibývá
každoroènì geometrickou øadou. Na vinì je vìtšinou rušení
zvìøe v krajinì (pøelidnìnost), nedostatek pøirozeného krytu,
chybìjící ochranné ploty, zneèištìné silnièní pøíkopy
a rychlost aut. Pøi srážce s vìtšími savci dochází èasto
i k újmì na soukromém majetku (vozidle) èi zdraví lidí.
U menších druhù živoèichù pak mùže dojít k výraznému
zásahu do poèetnosti jedincù na lokalitì, nebo k likvidaci
celé populace, napøíklad u obojživelníkù, plazù a menších
obratlovcù. V Plzni a jejím okolí jsou konkrétnì takto
ohroženi napøíklad ježci, zajíci èi vzácnìjší druhy ptákù
jako napøíklad sýc rousný, kulíšek nejmenší, krahujec
obecný, výr velký, køepelka polní a další druhy.
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Výpadovka na Pøeštice – èáp bílý sražen vozidlem
pøi hledání potravy

Tùòky pro obojživelníky u kostela sv. Jiøí
Celkem tøi nové
tùòky pro obojživelníky v údolní nivì
øeky Berounky nedaleko kostela sv. Jiøí
byly zrealizovány èleny DES OP koncem
roku 2008. Hlavním
iniciátorem této akce
byl herpetolog prof.
MUDr. Ondøej Hes,
který po zavezení
pùvodní tùòky u kostela sv. Jiøí pøišel
s projektem vzniku
náhradního biotopu.
Sám vytipoval vhodné
pozemky v majetku
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Novì vybudované tùòky u sv. Jiøí
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Ropucha obecná vyskytující se spíše na okraji mìsta

mìsta, zajistil potøebná povolení a dojednal potøebnou
techniku. Osobnì pak dohlížel na realizaci celého projektu
a jeho jednotlivých etap. Jako první byla v bøeznu 2008
vyèištìna a prohloubena zaniklá tùòka na louce u kostela
sv. Jiøí (pod asfaltovou cestou a zahrádkáøskou kolonií). Ta
se stala prvním záchytným útoèištìm populace skokana
hnìdého a pouze nìkolika málo exempláøù èolka obecného.
V listopadu 2008 se pak zaèaly bagrovat v mokøadu
u Hrádeckého potoka další dvì nové tùnì. Ty už následnì
v roce 2009 obsadili jak skokani hnìdí, tak èolci obecní
a užovky obojkové. Souèástí projektu bylo i zajištìní
dostateèného místa k úspìšnému zimování všech
vyskytujících se obojživelníkù a plazù. Na realizaci projektu finanènì pøispìl
Nadaèní fond Zelený
poklad a zemní práce
dodávající stavební
firma. Vše bylo poøízeno za minimální
náklady a souèástí
vzniku nového biotopu
byla i výroba a osazení dvou informaèních tabulí. Ty slouží
nejenom k ekologické
výchovì žákù základních a mateøských škol,
ale i osvìtì veøejnosti
pohybující se na této
78
Mlok skvrnitý – Zábìlá lokalitì.

Zateplování
Masivní zateplování budov, akce „Panel“, revitalizace
panelových sídliš a výmìny oken, to vše jsou nejen
ekologicky zamìøené a v souèasné dobì preferované èi
státem podporované programy, ale i výrazné zásahy do
života nìkterých sledovaných živoèišných druhù. Aniž
bychom to chtìli a èasto i vìdìli, spolu s námi lidmi bydlí
v jedné budovì hned nìkolik dalších skupin volnì žijících
živoèichù. V tomto pøípadì máme na mysli zejména
živoèišné druhy využívající vnìjší èásti budov, nebo

nejrùznìjší vìtrací otvory, prùduchy, atypické atiky, spáry
mezi panely èi netìsnosti mezi støechou a obvodovým
zdivem, okenním rámem a opláštìním budov.
V takovém pøípadì mùže být oprava fasády, zateplení,
výmìna oken èi rekonstrukce støechy necitlivým až
likvidaèním zásahem do pøirozeného vývoje tìchto
živoèišných druhù a nechtìným porušením pøíslušného
zákona.
Jedním z živoèichù, kterého se tato problematika týká, je
rorýs obecný. Ze zákona zvláštì chránìný tažný ptaèí druh
øazený do skupiny ohrožených živoèichù. Nápadnì èerný
pták o nìco vìtší než jiøièka obecná, se srpovitì zahnutými
køídly, krátkými ocasními pery, ozývající se typickým
pronikavým pískáním. Jeden z nejrychleji létajících ptákù
živící se výhradnì hmyzem, který chytá ve vzduchu. Krátké,
lehce opeøené nohy s ostrými drápky slouží k bezpeènému
zachycení se na skále, fasádì èi panelu.
Na zem nesedá, fasádu domu
neklove, nezneèišuje a nenièí.
K hnízdìní v minulosti využíval strmých skalních stìn,
v jejichž puklinách si ze slin
a ve vzduchu pochytaných
stébel lepil malé miskovité
hnízdo. Postupem èasu opustil
skalní stìny a zaèal k hnízdìní
využívat právì lidské stavby.
79
Odrostlé mládì rorýse
obecného pøed hnízdem ve Ve støedovìku zejména kaspáøe mezi panely – menné hrady, vysoké kostelní
Plzeò–Lochotín vìže, tvrze a podobnì. Dnes
však hnízdí rád v panelových
sídlištích, staré zástavbì èinžovních domù, prùmyslových
objektech atd. Vyhledává tmavé štìrbiny v pøíhodných
vodorovných i svislých spárách mezi panely èi využívá
nìkterých vìtracích otvorù støešních atik. Nepohrdne však
ani odvìtráním od WC, koupelny, spíže nebo odfouklou
omítkou a plochou obvodové zdi pod støechou. Na území
naší republiky se zdržuje pouze tøi až ètyøi mìsíce v roce
za úèelem hnízdìní a vyvedení mláïat. Datumovì je to
nejèastìji od 1. 5. do 15. 8., kdy právì nìkteré stavební
práce, opravy fasád, zateplování a podobné aktivity
výraznì decimují jeho
rychle klesající populaci a poèetnost. Dochází totiž nejen
k likvidaci hnízd,
hnízdiš a hnízdních
možností, ale èasto
i k zazdìní na vejcích
sedících dospìlých
ptákù èi mláïat. Proto
je v tomto pøípadì
vždy velice vhodná
urèitá spolupráce, prevence a souèinnost
projektantù, stavebních firem, investorù 80
Mládì rorýse obecného
a orgánù ochrany
pøi kroužkování vyndané ze spáry
mezi panely
pøírody. Jen dobøe
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pøipravený projekt vèetnì termínu a stavebního postupu
realizace akce je zárukou vzájemné spokojenosti všech
dotèených stran. Dnes již známe nìkolik praktických
postupù, jak nežádoucímu zásahu do vývoje zvláštì
chránìného živoèicha (rorýsù) a následným komplikacím
pøi realizaci samotné stavby úèinnì pøedejít.
Informaci o tìchto postupech by Vám mìly poskytnout
jak jednotlivé stavební úøady, tak zejména kompetentní
místnì pøíslušný krajský úøad,
který zásah do vývoje zvláštì
chránìných druhù živoèichù za
dodržení urèitých podmínek
povoluje.
Další skupinou živoèišných
druhù pøímo ohrožených
zateplováním a rekonstrukcemi
opláštìní budov jsou netopýøi.
V tomto pøípadì se nejèastìji
jedná o netopýry rezavé a
netopýry hvízdavé. Oba tyto
druhy pøechodnì využívají k odpoèinku èi zimování
zejména neutìsnìné spáry mezi panely a nezabezpeèené
odvìtrání od spíží èi atik panelákových støech. Hojnì
a po menších skupinkách se však vyskytují i ve staré
zástavbì, a to zejména netopýr
hvízdavý, který dokáže zimovat
i ve spáøe mezi okenním rámem
a obvodovou zdí na starých
historických budovách. Opìt
se jedná o pøechodnou záležitost, bohužel však termínovì
spadající do konce léta, celého
podzimu a zimy. Tato problematika se zejména v Plzni
objevuje pomìrnì èasto a její
81 Netopýr ve spáøe mezi panely
– Plzeò–Vinice pøesný pùvod a pøíèina nám
není zatím pøíliš dobøe známa.
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Instalace speciálních budek pro rorýse obecné

Již nìkolik let sice sledujeme a nacházíme
jednotlivé kolonie netopýrù zimujících na
nìkterých objektech, ale proè a kdy pøesnì se
tak dìje, jsme zatím ještì nezjistili. Každopádnì
víme, že pokud se nepodaøí spáru, kde netopýøi zimují, vèas
zaslepit tak, aby do ní pøed zimou nenalétali, dochází pak
v prùbìhu stavební èinnosti k jejich nežádoucímu rušení,
usmrcení èi zazdìní. V této oblasti se proto øeší jednotlivé
pøípady vždy operativnì dle jejich charakteru a konkrétních
možností.

Tab. 1: Lokality nejèastìjších nálezù a výskytu zimujících netopýrù
hvízdavých a rezavých na budovách v katastru mìsta Plznì
Plzeò – Vinice

celé, zejména u Lochotínského parku a nad ZOO
a BZ mìsta Plznì

Plzeò – Lochotín

Košutka, Fakultní nemocnice, Alej Svobody,
Pod Záhorskem, Bolevecká, Sokolovská,
Elišky Krásnohorské

Plzeò – støed

sadový okruh (Kopeckého, Smetanovy, Køižíkovy,
Šafaøíkovy a Štruncovy sady), Purkyòova,
Husova, Tylova, Sedláèkova

Plzeò – Bory

U Borského parku, Skupova, nám. Èeských bratøí,
Èechova, Borská, Dobrovského, Vrchlického,
Edvarda Beneše, Alešova, nám. Míru,
Chodské nám, nám. T. G. Masaryka

Plzeò – Doudlevce

Doudlevecká, Plovární, Antonína Uxy,
Èelakovského

Plzeò – Litice

Spádná a Nad Pøehradou

Plzeò – Skvròany

Lábkova, Karla Steinera, Terezie Brzkové

Plzeò – Slovany

Mikulášské nám., Jiráskovo nám.,
nám. Generála Píky, Èapkovo nám., Habrová,
Liliová, Guldenerova, Sladkovského, Francouzská,
Brojova, Plzeòská Cesta

Plzeò – Doubravka

okolí Špitálského lesa, Høbitovní, Letná a Lobzy
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Záchranný transfer netopýra rezavého z budovy ZÈU
v Sadech Pìtatøicátníkù

13. Opuštìní, ztracení
a týraní psi v Plzni
Obèanský zákoník (OZ) pohlíží
na zvíøata jako na „vìci“. A je skuteènì zvíøe jen vìc? Neprožívá emoce,
necítí bolest? Pro jeho záchranu je
však § 135 OZ dùležitý! Pøi nálezu
napø. ztraceného nebo opuštìného psa
ukládá obèanùm i obcím OZ § 135
povinnosti. Není-li vlastník znám,
nálezce si psa nemùže ponechat, ale
musí jej odevzdat obci, na jejímž
území k nálezu došlo. A naopak
85
Bart každá obec je povinna se o nalezená
zvíøata postarat sama nebo je svìøit
do péèe jiné právnické èi fyzické osoby.
V mìstì Plzni se stará o nalezené psy už 18. rokem neziskové obèanské sdružení – Liga na ochranu zvíøat ÈR organizace Plzeò – na základì smluvního vztahu s mìstem. Do
konce roku 2009 prošlo provizorním útulkem na Valše, který
mìl kapacitu 80 míst a stále byl pøeplòován, pøes 11 000 psù!
V lednu 2009 mìsto zapoèalo se stavbou Útulku pro
zvíøata v nouzi, v první etapì s kapacitou pro 130 psù. Stavba
byla kolaudována 8. prosince 2009 a 23. prosince pøedána do
správy Ligy na ochranu zvíøat. Psí obyvatelé se z Valchy pøestìhovali v prvním lednovém týdnu 2010 a hned v dalším
týdnu zaèali odcházet do nových domovù. Útulek slavnostnì
otevøeli pøedstavitelé mìsta ve ètvrtek 21. ledna 2010.
Zúèastnil se i známý herec, kaskadér a moderátor poøadu
Chcete mì? Zdenìk Srstka.
Nový útulek je po Praze druhý nejvìtší v Èechách a jeden
ze ètyø nejvìtších v ÈR. Na projektu velmi specifické stavby
se podílela i Liga se svými dlouholetými zkušenostmi
s provozem útulku pro psy. Pøi jeho výstavbì byly využity
zkušenosti z obdobných moderních zaøízení v Èechách
i na Moravì, která pracovníci Ligy navštívili.
Azyl pro zvíøata se skládá z devíti budov, osmi velkých
výbìhù a uzavøeného prostoru pro odpady. V chovatelské
èásti je k dispozici celkem pìt pavilonù s kotci, které jsou
buï vytápìné, nebo temperované. Prostorné kotce se skládají
z vnitøní a venkovní èásti. Každý neznámý pes, který je pøijat,
stráví minimálnì 14 dnù v jednom ze tøí karanténních pavilonù. Devátá budova je správní. Pøijímají a vydávají se zde psi,
najdeme v ní ošetøovnu, pøípravnu krmiva, úpravnu psù se
sprchovým koutem, zázemí pro zamìstnance i bezbariérové
WC pro veøejnost.

Martin Kuna

Rady Ligy na ochranu zvíøat ÈR organizace Plzeò
Co dìlat, když v Plzni najdete psa?
1. Informaci o nalezeném pejskovi oznámit mìstské policii
(tel.: 156), ta pøijede, psa odchytí a dopraví pøímo
majiteli nebo do útulku pro zvíøata v nouzi.
2. Nedá-li se volnì pobíhající pes odchytit, pokuste se ho
vlákat do nìjakého uzavøeného
prostoru (dùm, zahrada apod.). Poté uvìdomte mìstskou
policii (tel.: 156).
Co dìlat, když se vám v Plzni ztratí pes?
1. Informovat mìstskou policii (tel.: 156).
2. Ztrátu psa nahlásit v útulku pro zvíøata v nouzi
(tel.: 377 828 350, 724 314 317).
3. Pokud byl pes oznaèený èipem, ztrátu oznámit
na Národní registr majitelù èipovaných zvíøat.
4. V pøípadì, že pes má vystavený prùkaz pùvodu,
kontaktovat Plemennou knihu a nahlásit ztrátu.
5. Pátrat v okolí, kde se pes ztratil, v místech s vìtší
koncentrací obyvatel (obchody, služby apod.). Domluvit
se s provozovateli na zveøejnìní oznámení ztráty psa
s fotografií.
6. Inzerovat v místním tisku a rádiích, oznámit ztrátu
na internetových stránkách.
7. Ztratil-li se pes na okraji mìsta, informovat myslivecká
sdružení a veterináøe v okolí.
Co dìlat, aby se pes, který se ztratil, co nejdøíve našel?
Každému se pes mùže jednou „zabìhnout“ èi „zatoulat“.
Zodpovìdný majitel má však psa oznaèeného mikroèipem,
evidenèní známkou a adresou s tel. èíslem (na obojku èi
v pøívìsku).
Co dìlat, když se dozvíte o týraném nebo zanedbávaném
zvíøeti v Plzni?
1. Oznámit podezøení na pøíslušném úøadu mìstského
obvodu, na jehož území se týrání dìje, event.
na Krajskou veterinární správu a Policii ÈR.
2. Uvìdomit Ligu na ochranu zvíøat ÈR v Plzni
(tel.: 608 877 155).

Tab. 1: Pøijatí a vydaní psi v plzeòském psím útulku
pøijato
z toho z Plznì

vydáno majitelùm
novým
pùvodním

rok

celkem

2001

661

514

397

223

2002

621

545

309

262

2003

624

557

354

238

2004

735

648

435

267

2005

737

641

430

282

2006

592

511

345

235

2007

644

581

337

264

2008

668

617

384

264

2009

681

603

370

262
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Útulek pro zvíøata v nouzi

Útulek pro zvíøata v nouzi
Kapacita: 130 psù • Daimlerova 1219, Plzeò – Borská pole • Tel.: 377 828 350, 724 317 314
Návštìvní doba: dennì kromì pondìlí od 14:00 do 16:30 hod.
Výdej ztracených psù pùvodním majitelùm: dennì od 10:00 do 17:00 hod.

utulekpn@seznam.cz
info@utulekplzen.cz
www.utulekplzen.cz
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14. Motýli a vèely

Michal Mergl

Hmyz je mnohými
lidmi považován za skupinu spíše obtìžující nežli
užiteènou. I oni však ctí
pøinejmenším dvì skupiny:
motýly pro jejich krásu
a vèely pro jejich užiteènost.
87

Žluásek øešetlákový

Motýli

Z území Èeské republiky je známo asi 3400 druhù motýlù v 73 èeledích.
Charakterizovat motýly lze pomìrnì snadno: køídla jsou
krytá šupinkami, ústní ústrojí je pøetvoøeno v sosák a vývoj
zahrnuje stadium housenky, kukly a dospìlého motýla.
Pestrá barva køídel nápadná na jinak zeleném pozadí luk
a lesù je pøíèinou, proè mnohé názvy motýlù jsou triviální.
Bìláska, žluáska, modráska, baboèku nebo otakárka
poznají již malé dìti. Ménì je známá strategie pøežití motýlù
v pøírodì. Mezi tìmi tøemi tisíci druhy jsou sice rùzné
strategie, ale obecnì platí, že housenka je specializována
na konkrétní živnou rostlinu. Dospìlý motýl je schopný letu.
V pøípadì sameèka je jeho cílem vyhledání samièky ke spáøení, v pøípadì samièky pak nalézt pøíslušnou živnou rostlinu, na kterou vyklade
vajíèka pro vznik dalšího
pokolení. Tedy, let motýlù
je jakási patrola v pøírodì,
buï ze úèelem vyhledání
samièky, nebo konkrétní
rostliny. Do tohoto stavu
vstoupila pøed nìkolika
staletími intenzívní zemìdìlská a pozdìji lesnická
èinnost. Na jedné stranì 88
Adéla pestrá
ubyly lesy, na stranì
druhé však vznikly tzv.
kulturní stepi, které vytvoøily pestrou mozaiku stanoviš.
Vedlo to ke zvìtšení pestrosti entomofauny jako takové,
tedy i motýlù. Bohužel, namísto mosaiky pastvin, luk, pasek
a mezí s pestrou smìsicí živných rostlin, která zde byla
do poèátku 20. století, máme na poèátku 21. století rozsáhlé
plochy monokultur (i lesních), strojové kosení luk a vznik
entomologických „pouští“ – nízce kosených trávníkù v mìstské zástavbì, chatových koloniích a na golfových
høištích. Ve spojení s chemizací zemìdìlství a invazí nepùvodních druhù rostlin,
které housenky motýlù
neumìjí využívat, není
pøekvapením, že mnoho
druhù motýlù z krajiny
mizí nebo se staly vzácnými.
Ochrana motýlù je
složitá
problematika.
Zahrnuje øadu pøístupù.
K nim patøí zejména
89
Baboèka bodláková
zachování
mozaikové
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struktury krajiny. Toto znamená udržování drobných
volných nezarostlých luèních plošek (luk, pasek) s pestrým
bylinným podrostem. Ideální je ruèní kosení a pastva takových ploch. Je potøeba chránit refugia rostlin, které se jinak
v krajinì neudrží. Napø. staré lomy poskytují útoèištì
druhùm rostlin a na nì vázaným motýlùm, které v kulturní
krajinì obtížnì pøežívají. Dùležité je nekosit nivní louky
a plochy parkù strojovì po celé ploše, ale ponechat èást
louky (okraje, pásy èi plošky) tak, aby housenky a kukly
mohly dokonèit svùj vývoj. Neodvodòování mokøadù
a luk a zachování druhovì
pestré a rùznovìké struktury lesù a parkù má pozitivní dopad na pestrost
vegetace a entomofauny.
Dùležité je bránit rozšiøování nepùvodních druhù støedoevropské flóry,
které housenky motýlù
nejsou schopny využívat.
90
Baboèka síkovaná
Na nìkolika konkrétních
– jarní generace
pøípadech lze ilustrovat
význam lidských aktivit.
1. Nìkteøí motýli patøí k tzv. migrantùm. Patøí k nim
baboèka admirál (Vanessa atalanta), baboèka bodláková
(Cythia cardui) i malý denní lišaj dlouhozobka svízelová
(Macroglossum stellatarum). Dospìlci se vylíhnou poèátkem jara v severní Africe a Støedomoøí a v kvìtnu a èervnu
vlna migrantù táhne pøes støední Evropu k severu. V roce
2009 se o migraci motýlù mohl pøesvìdèit každý. V tomto
roce patøila baboèka bodláková k nejhojnìjšímu dennímu
motýlu na našem území, i když v jiných letech je tento
motýl pomìrnì øídký. O síle populace a mohutnosti vlny
migrantù tohoto motýla bylo možno se pøesvìdèit i jinde
v Evropì: patøil k nejhojnìjším motýlùm ve Španìlsku,
na øeckých ostrovech, v srpnu i v Dánsku, jižním Švédsku
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Otakárek fenyklový –
housenka

a Norsku. Dlouhozobky jsou
v letních mìsících každoroènì èasté na petuniích
a muškátech na balkonech.
Motýli pro let potøebují
vysoce energetickou potravu
– nektar z kvìtù. Zahrádky
a zahrádkáøské kolonie s pìstovanými okrasnými rostlinami poskytují takové zásobovací stanice pro migranty
a to nejen pro nì. Navíc
i v dobì, kdy je ve volné
pøírodì vìtšina planých
rostlin již odkvetlá.

2. V parcích ve mìstech je možno se nejèastìji – kromì
migrujících baboèek – setkat s modrásky (Polyommatus
icarus), soumraèníky a malými okáèi (Coenonympha
pamphilus). Je to proto, že jejich housenky žijí na bìžných
bobovitých rostlinách (štírovníku, èièorce) a travách
(poháòka), které rostou v parcích, na okrajích sportoviš
a lemové zeleni podél
mìstských dopravních
prùtahù (napø. zelené pásy
a tramvajové pásy na
Lochotínì). Drnové trávníky na okrajích Plznì
hostí i další druhy modráskù, nebo vývoj jejich
housenek probíhá v mraveništích. Pokud jsou
takové louky nakrátko
Soumraèník jitrocelový
koseny strojovì, zmizí 93
mraveništì a s nimi motýli.
3. Staré lomy a suchopáry na vrcholcích kopcù v okolí
Plznì umožòují pøežívání xerotermních motýlù. Vynikajícím pozitivním pøíkladem jsou bývalé spilitové lomy
u Koterova, které hostí silné populace modráskù, soumraèníkù a dalších skupin motýlù. Bìžní jsou zde perleovec
nejmenší (Proclossiana dia), soumraèník máèkový (Erynnis
tages) a modrásek krušinový (Celastrina argiolus), kterým
se daøí na zdejších opuštìných plochách a sutích. Dokonce
zde byl nalezen i bìlásek rezedkový (Pontia daplidice),
který je nestálým a na Plzeòsku vzácným druhem. Hojnì se
zde vyskytují v Plzni jinak nehojné vøetenušky vèetnì
vzácné vøetenušky ligrusové (Zygaena carniolica).
Podobnì i spilitové pahorky u Božkova nebo
u Litic (Tyršùv sad) hostí
dosti druhovì bohatá spoleèenstva motýlù.

94

Okáè strdivkový

4. Masový výskyt klínìnky jírovcové (Cameraria ohridella) na
jírovci maïalu (Aesculus

hippocastanum) je klasický pøíklad, jak je nepùvodní døevina masovì
napadena nepùvodním
škùdcem. Jírovec není
pùvodní, proto nebyl využíván pùvodními hmyzími
druhy na našem území
a nikdo mu výraznì
neškodil. Takové stromy 95
Baboèka síkovaná
jsou z parkového a lesnic– letní generace
kého hlediska vynikající,
protože nejsou-li napadány, nebývají ani estetické, ani
hospodáøské škody. Proto jsou tak oblíbeny nepùvodní
døeviny, v Plzni napøíklad katalpa trubaèovitá (Catalpa
bignonioides) nebo dub bahenní (Quercus palustris).
Problém vyvstane, pokud se objeví nepùvodní škùdce.
Klínìnka jírovcová se objevila u nás v roce 1993, a protože
tento drobný motýlek nemá u nás významného pøirozeného
nepøítele, expanzivnì se rozšíøil a nièí parkovou výsadbu
jírovcù. Protože klínìnka je nepùvodní a její housenky napadají jen jírovec, není prozatím nebezpeèná pro naše pùvodní
døeviny. Je to takový boj dvou nepøátel, ale u obou na cizím
území.

Vèely
Vèela domácí (Apis
mellifera) je asi nejznámìjší zástupce hmyzu
u nás vùbec. Kromì medu
a dalších produktù je
mimoøádnì významným
opylovaèem. Funkci opy96
Pískorypka
lovaèù zastávají i další
volnì žijící vèely a nìkteøí
zástupci øádu dvoukøídlých, zejména pestøenky.
Na rozdíl od vos jsou vèely výraznì ochlupené. Mnohé
druhy žijí samotáøsky, v primitivních komunitách i vysoce
sociálních spoleèenstvech. Jsou významnými sbìraèi
pylu, kterým v hnízdì vyživují larvy nového pokolení.
Do skupiny vèelovitých (Apoida) patøí dnes asi 580 druhù
na území Èeské republiky. Zvyky a péèe o potomstvo
je u mnohých pøekvapivì odchylná od obecné pøedstavy
o vèelách.
K drobným vèelám patøí pravèela (rod Hylaeus). Jsou to
drobné, jen 5 mm velké vèely, které jsou všudypøítomné.
Èasto je najdeme na kvìtech miøíkovitých rostlin.
Hnízda si vytváøí v dutinách suchých stébel
a dutých výhonech keøù,
napøíklad malin. Podobné,
ale o nìco vìtší jsou ploskoèelky (rod Halictus).
Ty jsou rovnìž významnými opylovaèi, nebo
patøí k nejhojnìjším samo97
Vèela medonosná
táøským vèelám. Hnízda si
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však budují ve stìnách
z písèité hlíny, èasté jsou
proto v záøezech polních
cest a pìšin. Stejnì velké,
asi 8 – 9 mm jsou pískorypky (rod Andrena).
Dávají pøednost suchým
výslunným stráním, kde
tvoøí vìtší kolonie. Pyl
nabalují na celé tìlo, èasto
98
Pískorypka
prolézají kvìty jestøábníkù
a pampelišek napøíè. Pyl
pak stírají nohama až v hnízdì. K tomuto rodu patøí velká,
rezavì zbarvená asi 12 mm dlouhá Andrena armata, bìžná
v okolí velkých parkù a zahrad. Ještì vìtší jsou bavlnáøky
(rod Anthidium). Jsou to vèely vzhledem pøipomínající vosy,
se zadeèkem nesoucím žlutoèerné pruhy a skvrny. Hnízda
budují ve skalních štìrbinách, nìkdy i na stìnách budov.
Do štìrbin zanášejí jemné rostlinné chloupky, ze kterých
budují plodové buòky. Bavlnáøky jsou vèely teplejších
oblastí, ale na výslunných a sušších místech je mùžeme
potkat i v Plzni. Dospìlé vèely jsou èasté na rostlinách
bìžných na kosených loukách a trávnících podél komunikací a v parcích. Èasnými jarními vèelami jsou pelonosky
(rod Anthophora). Jsou to vèely o velikosti až 16 mm,
s mohutným tìlem. Hnízdo si vytváøí ve vyhrabané zemní
chodbièce. Jsou èasté na hluchavkách, plicnících, dymnivkách, vrbách aj.. Pozoruhodná hnízda si vytváøí zednice (rod
Osmia). Pomocí slin a vody rozmìlòují hlínu, ze které pak
vytváøí své stavby. Vzácnì se s nimi mùžeme setkat v zahradách a parcích. Naši nejvìtší vèelu, drvodìlku fialovou
(Xylocopa violacea) však v Plzni nenajdeme. Je to teplomilný druh, za kterým bychom se museli vypravit na stepní
stanovištì na jižní Moravì. Hnízdo vykousává v trouchnivìjícím døevu starých stromù, kde vytvoøí chodbu s dutinami
nad sebou, do kterých vyklade po vajíèku.
Velkou a všeobecnì známou skupinou vèel jsou èmeláci.
Mají zavalité tìlo s hustým ochlupením a nápadnými
barevnými pruhy. Velký je èmelák zemní (Bombus terrestris)
s oranžovou páskou a bílým koncem zadeèku. Je všeobecnì

rozšíøený, bez nárokù
na stanovištì. Srovnatelnì
velký, s délkou tìla asi
23 mm u vìtších samièek,
je èmelák skalní (Pyrobombus lapidarius). Je
smolnì èerný, jen se
špièkou zadeèku zbarvenou cihlovì èervenì. Ke
druhùm se žlutou páskou 100
Èmelák luèní
patøí èmelák hájový (Bombus lucorum) a èmelák
zahradní (Megabombus hortorum). Rezavì zbarvený je
všeobecnì hojný èmelák luèní (Bombus pratorum). Všichni
uvedení èmeláci i další u nás žijící, avšak zde neuvedené
druhy, jsou významnými opylovaèi jetelovin. Najdeme je
již v prvních sluneèných dnech brzy na jaøe na plicnících,
hluchavkách, vrbách, v létì na mateøídoušce, šalvìjích,
chrastavci apod. Vytváøejí si hnízda v podzemních dutinách,
nezøídka v myších dírách, dutinách pod kameny a podobnì.
Hnízda bývají z mechu a uvnitø jsou obalena vrstvou
z vosku a medu. Tato vrstva nepropouští vodu, což je pro
podzemní hnízdo významné. Hnízda jiných druhù, napø.
èmeláka úhorového (Bombus ruderarius) nejsou ani podzemní a pro jejich tvorbu staèí prohlubeò pùdy porostlá
mechem a trávou. Hnízdo ani nepøikrývají ochranným
stropem. Èmeláci mají žihadlo, které na rozdíl od bìžné
vèely nezùstává v ránì. Nejsou však útoèní a bodají jen
v obranì. Všichni èmeláci jsou chránìni zákonem.
Èmelákùm jsou velmi podobní paèmeláci. Mají redukované orgány na sbìr pylu. Od èmelákù se liší tmavším
zbarvením køídel. Jsou to tzv. kleptoparaziti. Samice vnikají
do hnízd jiných druhù èmelákù, samici usmrtí a dìlnice
pøinutí k péèi o vlastní potomstvo. Nejrozšíøenìjší je paèmelák skalní (Psithyrus rupestris), èerným tìlem s rezavým
koncem zadeèku podobný èmeláku skalnímu.
Všechny vèely je nutno chránit jako významné opylovaèe. Jejich ochrana však nespoèívá v chránìní jedincù, ale
celých stanoviš. V pøípadì samotáøských vèel je zánik mezí,
úhorù, polních cest s hlinìným povrchem a hlinitých záøezù
cest tìmi hlavními pøíèinami jejich úbytku. Dùležité je ponechávat rùzná lada, hliništì, neregulované bøehy øek a potokù
s bøežními nátržemi, neasfaltované pìšiny a cesty apod.
Stejný význam má i zachování bohatého a již brzy na jaøe
kvetoucího bylinného podrostu, který je bohužel tak vzácný
v kosených trávnících mìstských parkù. Ponechání plošek
pøirozené a druhovì bohaté vegetace v parcích, lesoparcích
a pøímìstských lesích, v Plzni zejména v Borském parku,
na Mikulce a v boleveckých lesích, je významným pøíspìvkem pro ochranu vèel, blanokøídlých, ostatních skupin
hmyzu – a vlastnì všech bezobratlých.
Literatura a prameny:
Beneš, J. a Konvièka, M. (eds) (2002): Motýli Èeské republiky:
Rozšíøení a ochrana I, II. Spoleènost pro ochranu motýlù, Praha,
s. 1–857.
Zahradník, J. (1987): Blanokøídlí. Artia, Praha.
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15. LivCom
Západoèeská metropole hostila slavnostní finále mezinárodní soutìže v oblasti životního prostøedí
V loòském roce probìhl v Plzni tøináctý roèník soutìže
LivCom, jehož organizací byl povìøen Útvar koncepce
a rozvoje mìsta Plznì. Poprvé v historii se slavnostní finále
soutìže konalo v Èeské republice. Plzeò se po pøedešlých
významných úspìších v soutìži LivCom stala poøadatelským mìstem po takových pøedchùdcích jako jsou Madrid,
Al Ain, Hamamatsu, Washington, Shenzhen, Stuttgart,
Apeldoorn, Niagara Falls, La Coruna, Hangzhou, Londýn
a Dongguan.

LivCom – „oskaøi v oblasti životního prostøedí“
Mezinárodní soutìž LivCom (The International Awards
for Liveable Communities) se vìnuje trvale udržitelnému
rozvoji, kvalitì života a životnímu prostøedí v obcích.
V rámci soutìže, která se koná již od roku 1997, døíve byla
známa jako Nations in Bloom, se hodnotí pøístup mìst
a obcí k jednotlivým kritériím udržitelného rozvoje, jimiž
jsou zvelebování krajiny, péèe o pøírodní a kulturní dìdictví,
ekologicky citlivá opatøení, zapojování veøejnosti, plánování
budoucnosti a zdravý životní styl.
Filozofie soutìže upøednostòuje osobní setkání delegátù,
komunit a jednotlivých mìst, kdy si vzájemnì pøedávají
zkušenosti. Cílem soutìže je podnítit využívání vhodných
postupù a inovací ve vedení obcí, prostøednictvím kterých je
možné vytvoøit moderní a z hlediska životního prostøedí
udržitelnou obec, jež zabezpeèuje kvalitní životní podmínky
pro své obyvatele.
Soutìž zaèíná každoroènì koncem jara, kdy jednotlivé delegace a obce posílají do konce kvìtna pøihlášky a do konce
èervna soutìžní podklady a zprávy. Soutìž mìst „Whole
City Awards“ je rozdìlena do pìti kategorií podle poètu
obyvatel. Porota též oceòuje finalisty za nejlepší pøístup
k jednotlivým sledovaným soutìžním kritériím udržitelného
rozvoje „Criteria Awards“, a to bez ohledu na velikostní kategorie dle poètu obyvatel. Velmi silnì obsazenou je rovnìž
kategorie ekologických a trvale udržitelných projektù
„Environmentally Sustainable Project Awards“ a soutìžní
kategorie „Bursary Award“, kde lze získat grant na dosud
nerealizovaný projekt. Již tøikrát byla udìlena také cena pro
významnou osobnost z oblasti životního prostøedí a trvale
udržitelného rozvoje, tzv. „LivCom Personal Award“.
Mezinárodní porota všechny zaslané soutìžní materiály
dùkladnì prostuduje a zaèátkem záøí oznamuje, kdo postoupil do finále. Je ovšem možné se finále zúèastnit pouze jako
pozorovatel a naèerpat zkušenosti èi navázat nové kontakty.
Slavnostní finále probíhá každý rok v jiném mìstì, které
již vìtšinou v historii soutìže LivCom výraznì uspìlo
a naplòuje dlouhodobì ideály trvale udržitelného rozvoje.
Bìhem finále probíhají soutìžní prezentace v jednotlivých
soutìžních kategoriích, pøi kterých porota zkoumá míru
naplnìní všech pøedepsaných kritérií. Pøi závìreèném
veèeru se vyhlašují a pøedávají ceny a oznamuje se další
poøadatelské mìsto pro pøíští roèník soutìže. Kromì
umístìní na prvním až tøetím místì je možné zároveò získat
také ocenìní poroty v podobì zlaté, støíbrné èi bronzové
ceny.

Pavlína Èervená

Slavnostní finále vèetnì prezentací soutìžních mìst
a projektù z oblasti životního prostøedí a odborného semináøe OSN je on-line vysíláno pøes internet, tiskové zprávy
a newslettery jsou distribuované mezinárodním tiskovým
agenturám a mezinárodním televizním spoleènostem.
Mediálním partnerem je rovnìž odborný èasopis IFPRA.
Finále soutìže se každoroènì v pìti kategoriích úèastní pøibližnì 300 delegátù z více než 25 zemí svìta.

Pøedchozí úspìchy mìsta Plznì v soutìži LivCom
Plzeò se zúèastnila soutìže The LivCom Awards už
ètyøikrát a mùžeme øíci, že vždy uspìla. Již pøi svém debutu
v nizozemském Apeldoornu v roce 2003 se umístila
na tøetím místì ve velikostní kategorii C a získala støíbrnou
cenu za naplòování kriterií soutìže. O rok pozdìji obdrželo
mìsto v kanadském Niagara Falls zlatou cenu za pøístup
ke svému rozvoji a støíbrnou cenu za konkrétní projekt
obnovy krajiny a uskuteènìní územního systému ekologické
stability v Èerveném Hrádku. V soutìži mìst zazáøila Plzeò
na druhém místì ve velikostní kategorii C.
V roce 2005 ve španìlské La Coruni potvrdila Plzeò své
kvality tøetím místem v soutìži mìst a støíbrnou cenou
za pøístup k udržitelnému rozvoji. Dalším úspìchem bylo
získání ceny za nejlepší pøístup ke kritériu péèe o dìdictví
v silné konkurenci mìst z celého svìta. Do finále se mìsto
dostalo také s prezentací projektu Golf Park Plzeò, který
porota ocenila støíbrnou cenou za citlivé využití krajiny
zdevastované tìžbou pro nový úèel. V roce 2008 na finále
v èínském Dongguanu získala Plzeò tøetí místo za pøírodní
ekologicky udržitelný projekt Zlepšení kvality vody
Velkého boleveckého rybníka biomanipulací a støíbrný
certifikát za naplòování kritérií.
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Poster k projektu Zlepšení kvality vody
Velkého boleveckého rybníka biomanipulcí
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Plzeòské finále
Plzeòské finále se konalo od 8. do 12. øíjna 2009
v Congress Centre Parkhotel Pilsen. V soutìži mìst byly
zastoupeny státy jako Kanada, Velká Británie, Rakousko,
Nìmecko, Dánsko, Maïarsko, Polsko, Austrálie, USA, Èína,
Japonsko, Jižní Korea, Spojené arabské emiráty nebo
Saudská Arábie. Osm mìst reprezentovalo Èeskou republiku. Oproti pøedchozímu roèníku, kdy v èínském Dongguanu
soutìžila Plzeò, Kladno a Chrudim, se jejich poèet více než
zdvojnásobil.
Veøejnost, která se nezalekla toho, že komunikaèním
jazykem soutìže byla angliètina, mohla všechny prezentace
v jednotlivých kategoriích sledovat na vlastní oèi osobnì
v kongresovém centru Parkhotelu nebo on-line na internetu.
V rámci slavnostního finále soutìže LivCom 2009 se konaly
rovnìž tøi výstavy. První výstava, prezentující výsledky
výtvarné a fotografické soutìže s mottem: „Plzeò – mìsto,
kde stojí za to žít“, probìhla v létì v sadovém okruhu

Výsledky jednotlivých soutìžních kategorií LivCom
Awards 2009
I. Soutìž mìst (Whole City Awards)
Kategorie A (do 20 000 obyvatel)
1. Gibsons, Kanada – zlatá cena
2. Southwell, Anglie – zlatá cena
3.Bolatice, Èeská republika – støíbrná cena
Kategorie B (20 001 – 75 000 obyvatel)
1. Newark, Anglie – zlatá cena
2. Chrudim, Èeská republika – zlatá cena
3. Canada Bay, Austrálie – zlatá cena
Kategorie C (75 001 – 200 000 obyvatel)
1. Melville, Austrálie – zlatá cena
2. Broadland, Anglie – zlatá cena
3. Kakamigahara, Japonsko – støíbrná cena
Kategorie D (200 001 – 750 000 obyvatel)
1. Shilong, Èína – støíbrná cena
2. Songpagu, Jižní Korea – bronzová cena
Kategorie E (více než 750 000 obyvatel)
1. Dalian, Èína – støíbrná cena
2. Dubai, Spojené Arabské Emiráty – bronzová cena,
3. Riyadh, Saudská Arábie – bronzová cena
II. Soutìž trvale udržitelných projektù
(Environmentally Sustainable Project Awards)
Pøírodní projekty (Natural Projects)
1. Schwalm-Eder-Kreis, Nìmecko: 100 krokù v regionu
k ochranì svìtového klimatu – zlatá cena
2. Wujin, Èína: Projekt památkové ochrany lokality
Yancheng – zlatá cena
3. Chrudim, Èeská republika: Rekreaèní lesy Podhùra –
zlatá cena
Stavební projekty (Built Projects)
1. Beijing, Èína: Hopson No8 Royal Park – zlatá cena
2. Dalian, Èína: Dalian Software Park – zlatá cena
3. Yokohama, Japonsko: Jezerní mìsto Koshigaya –
zlatá cena
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III. Soutìž o grant
L10,000 pro doposud
nerealizovaný projekt (Bursary Award)
Chrudim, Èeská republika – „Regenerace vnitrobloku
Pod Zbrojnicí“
Cílem projektu je vytvoøení pøíjemného pobytového
a setkávacího prostoru, který bude respektovat
podmínky pro kvalitní život obyvatel žijících v pøilehlých bytových domech a nabídne jim možnost
aktivního využití volného èasu nebo místo pro setkávání
se. Úpravou lokality dojde ke zkvalitnìní funkènosti
zelenì a provozní bezpeènosti stávajících stromù.
Ve vnitrobloku budou vybudována odpoèinková místa,
která budou podporovat mezigeneraèní soužití –
souèasnì se vytvoøí hrací prostor pro dìti a mládež
a klidná pobytová zóna nejen pro rodièe, ale i pro
seniory a handicapované obèany. Ideou uspoøádání
dìtského høištì a rekreaèních ploch je nekolizní
každodenní volnoèasový pobyt obyvatel nejbližšího
okolí. Celková rozloha území, které je zahrnuto do
rekonstrukce, èiní 11.000 m2.
IV. Osobní cena za celoživotní pøínos v oblasti
životního prostøedí (The LivCom Personal Award)
– Liang Guoying (Èína)
Speciální ocenìní – Shen Ruiqing (Èína)
V. Cena za nejlepší naplnìní jednotlivých soutìžních
kritérií (Criteria Awards)
Zvelebování krajiny – Jihlava, Èeská republika
Péèe o dìdictví – Broadland, Anglie
Ekologicky citlivá opatøení – Canada Bay, Austrálie
Zapojování veøejnosti – Melville, Austrálie
Zdravý životní styl – Newark on Trent, Anglie
Plánování budoucnosti – Gibsons, Kanada

pøed Studijní a vìdeckou knihovnou Plzeòského kraje.
Druhá výstava, tentokrát v mázhausu plzeòské radnice,
pøiblížila historii soutìže LivCom, pøedešlé úspìchy mìsta
Plznì a pøedstavila finálová soutìžní mìsta a projekty
13. roèníku. Náplò závìreèné výstavy v Parkhotelu tvoøily
stánky jednotlivých soutìžních mìst a projektù Plzeòského
finále.
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mìsto Chrudim vyhrálo kategorii Bursary Award s dotací na
realizaci svého projektu

LivCom

Záštita OSN
Mezinárodní soutìž LivCom je podporována Programem
pro životní prostøedí OSN a za dobu své existence si
vydobyla postavení vedoucího svìtového fóra pro rozvoj
a výmìnu nejlepších zkušeností z oblasti rozvoje životního
prostøedí.
Bìhem každoroèního slavnostního finále je poøádán
odborný semináø OSN. Téma loòského semináøe, který
probìhl 12. øíjna v Plzni, bylo „Implementace výzev trvale
udržitelného rozvoje“. Jan–Gustav Strandenaes, odborný
poradce Programu OSN pro životní prostøedí, nastínil rychlý
pøehled o tom, jaké globální problémy v oblasti trvale udržitelného rozvoje pøed námi dnes stojí a jak je mohou lokální
samosprávy mìst i jednotlivci ovlivnit.
Rovnìž senátor a bývalý poradce ministra životního
prostøedí prof. RNDr. Bedøich Moldan ve svém pøíspìvku
zdùraznil význam správ místního prostøedí a souhrn všech
výše uvedených výzev trvale udržitelného rozvoje pro mìsta
a obce po celém svìtì. Silke Rusch, konzultantka hospodáøské komise OSN pro Evropu v oblasti trvale udržitelného
bydlení a hospodaøení s pùdou, hovoøila o širokém tématu
„udržitelná výstavba – aneb strategie trvale udržitelného
urbanistického rozvoje“ s apely na zvyšování energetické
úèinnosti staveb, snižování množství emisí a odpadù, snižování spotøeby vody nebo nakládání s pùdou. Chris Church,
ø
editel Asociace spoleèenství pro životní prostøedí (CEA)
a èlen Londýnské komise pro trvale udržitelný rozvoj,
pøednesl pøíspìvek na téma, jak se budou muset vyrovnat
místní orgány obcí a mìst se skuteènými a trvalými
zmìnami klimatu. Jaco Tevier, programový koordinátor
Programu OSN pro životní prostøedí pro Evropu, vystoupil
s pøíspìvkem „Zmìna klimatu, hlavní výzva pro globální
stabilitu: Kodaò se blíží, co teï?“
Více informací o soutìži LivCom Award a jejím tøináctém
slavnostním finále v Plzni mùžete nalézt na webových
stránkách:
http://www.livcomawards.com
http://www.livcom2009.cz
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prezentace èínského mìsta Shilong
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Výstava fotografické soutìže LivCom v sadovém okruhu

Klíèové myšlenky pro trvale udržitelný zpùsob
života
Výzvy, které pøedstavuje zejména zmìna klimatu
a obecnì trvale udržitelný rozvoj, jsou hluboké: radikální dlouhodobé zmìny z hlediska výroby a spotøeby,
vzorù a systémù jednotlivých národù pøeorientovat
na rozvoj nízkouhlíkových strategií a hospodáøství.
Pokud je tuto výzvu nutné splnit, budeme muset
bìhem pøíští generace vyvolat dùkladné a dalekosáhlé
zmìny v našem myšlení, plánování a realizaci systémù.
Zatímco jednotlivé vlády mohou stanovit národní
rámce, samosprávy mìst mají klíèovou roli pøi reálné
zmìnì na místní úrovni. To ovšem vyžaduje zmìnu,
pokud jde o politiku, infrastrukturu a závazky.
Zmìny v oblasti infrastruktury jsou zásadní. Lidé by
mìli být schopni vést hospodárný „nízkouhlíkový“
zpùsob života, aniž by pozorovali, že tak èiní, díky
celkové efektivnosti poskytovaných místních služeb
státního i soukromého sektoru.
Aby bylo možné pøejít na požadované nové vzorce
chování a zvyklostí na základì principù trvale
udržitelného rozvoje, je tøeba zapojení spoleènosti. A to
v mnohem vìtším mìøítku, než je tomu v souèasnosti.
Vedle technických a politických inovací jsou nutné
hlavnì sociální inovace, které pomohou vybudovat
zapojení široké veøejnosti. Daleko dùležitìjší než
aplikované zmìny na lidi a jejich životy jsou zmìny
v myšlení lidí.
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16. Ekologická výchova

Adéla Hájková
Lenka Thierlová

Odbor životního prostøedí MMP,
pøi pøíležitosti významných
svìtových dnù, každým rokem organizuje nìkolik akcí
zamìøených na ekologickou
výchovu.
Den Zemì
V rámci oslav Dne Zemì
je každoroènì poèátkem
105
Tváø Zemì – Zemì a roku vyhlášena výtvarná
život – kolektiv kroužku a tvoøivá soutìž pro žáky
"Èáry máry", 2. ZŠ
plzeòských základních, speciálních a umìleckých škol.
Pro rok 2010 bylo urèeno téma „Tváø Zemì“,
tato soutìž zároveò podpoøila kandidaturu
mìsta Plznì na Evropské mìsto kultury
2015. Celkem se zúèastnilo 13 plzeòských škol a zároveò poprvé se
také pøihlásilo 6 zahranièních škol
z partnerských mìst mìsta Plznì.
Pravidelnì jsou výsledky této soutìže vyhlášeny k 22. dubnu, což je
mezinárodní Den Zemì. V roce 2010
probìhla slavnostní vernisáž na
Plzeòské radnici a výstava vítìzných
prací.
Den dìtí
V roce 2009 probìhl již
desátý roèník ekologické vycházky tzv. „stopovaèky za pohádkou“ u pøíležitosti Dne dìtí.
Tato akce je zamìøena na dìti
z mateøských škol. Jedná se o
ekologickou vycházku cca 2 km
dlouhou. Dìti bìhem trasy plní
ekologicky zamìøené úkoly
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na jednotlivých stanovištích, napø. tøídìní
komunálního odpadu,
vodní živoèichové –
poznávání druhù a urèování, kde žijí, poznávání zvíøat a urèování,
kde žijí – biotopy, co
do pøírody patøí a co ne, 107
Den dìtí – „Stopovaèka
za pohádkou“
naše fauna. Celkem se
této akce bìhem dvou
dní zúèastní cca 500 dìtí z plzeòských mateøských škol.
Evropský den bez aut a Evropský týden mobility
V roce 2004 se poprvé pøipojilo mìsto
Plznì k akci na podporu Evropského týdne
mobility, který pro Èeskou republiku
koordinuje Ministerstvo životního
prostøedí. V roce 2009 probìhlo množství doprovodných akcí a vše vyvrcholilo „Dnem bez aut“, kdy byla v dopoledních hodinách uzavøena jedna
z plzeòských ulic spojená s malováním
køídami na ulici dìtí z blízké školy a v odpoledních hodinách následovala cyklojízda
Plzní za lepší podmínky pro cyklisty urèená
pro širokou veøejnost.

Fantastický strom – kolektiv 28. ZŠ
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Evropský den bez aut – 64. MŠ
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