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B. ÚDAJE O KONCEPCI 

B.1. NÁZEV 

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016-2026 (dále také jen 

POH nebo POH PK). 

B.2. OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA) 

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje je základním strategickým dokumentem 

Kraje v oblasti odpadového hospodářství. POH PK stanoví cíle, zásady a opatření pro naklá-

dání s odpady na území kraje.  

Základní osnova POH PK je stanovena takto: 

1. Úvod.  

1.1. Účel, působnost a doba platnosti POH PK.  

1.2. Struktura dokumentu, postup zpracování, schvalovací proces.  

1.3. Souhrn POH 2016-2026.  

2. Analytická část.  

2.1. Identifikace Plzeňského kraje 

2.2. Produkce odpadů (celková produkce, mezikrajské porovnání, prognóza) 

2.3. Nakládání s odpady na území Plzeňského kraje (přehled, prioritní toky odpadů) 

2.4. Vyhodnocení systémů sběru a nakládání s vybranými odpady v Plzeňském kraji v porovná-
ní s cíli pro vybrané druhy odpadů v POH ČR 2015-2024 

2.5. Sít zařízení nakládání s odpady na území kraje (sběrné dvory, zařízení pro sběr, dotřídění 
a úpravu odpadů, recyklační lnky, kompostárny, zařízení na zpracování elektroodpadu, auto-
vraků, skládky, využití odpadu k výrobě energie, spalovny…) 

2.6. Podklady pro vypracování kritérií pro umístění a kapacity zařízení.  

2.7. Sumarizace analytické části.  

3. Závazná část (vč. deklarace konzistence cílů s ČR a jejich delegace do obcí) 

3.1. Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. (cíle a 
opatření) 

3.2. Nakládání s komunálními odpady  

3.3. Nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona  

3.4. Nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými  

3.5. Nakládání s odpady obalů 

3.6. Využívání odpadů.  

3.7. Snižování podílu odpadů ukládaných na skládku a podílu biologicky rozložitelné složky v 
nich obsažené  

3.8. Vytváření integrovaného systému nakládání s odpady  

3.9. Plnění podmínek pro předcházení vzniku odpadů podle přílohy č. 13 k zákonu o odpadech 

4. Směrná část - přehled konkrétních opatření k plnění cílů v uvedených termínech.  

4.1. Výčet nástrojů pro splnění pro splnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje 

4.2. Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství 
kraje zpracován.  

4.3. Kritéria pro typy, umístění a kapacity zařízení pro nakládání s odpady podporovaná z ve-
řejných zdrojů.  
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4.4. Záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady, pokud je to s ohledem na plnění sta-
novených cílů nezbytné 

5. Podpora.  

5.1. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady.  

5.2. Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů.  

5.3. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s 
odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.  

5.4. Odpovědnost za plnění a kontrolu (přehled cílů a indikátory) POH PK 

5.5. Zajištění datové základny pro hodnocení indikátorů POHK 

6. Schvalovací doložka kraje.  

7. Přílohy.  

B.3. CHARAKTER 

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje je koncepční materiál s krajskou působ-

ností. Stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání 

s odpady na území Plzeňského kraje. POH kraje je určujícím dokumentem pro vypracování 

plánů odpadového hospodářství obcí. Závazná část POH je závazným podkladem pro roz-

hodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů a obcí v oblasti odpadového 

hospodářství. POH je nástrojem pro řízení a realizaci dlouhodobé strategie rozvoje odpado-

vého hospodářství na území kraje. 

Oznamovaná koncepce navazuje na předchozí Plán odpadového hospodářství Plzeňské-

ho kraje pro období 2004 - 2014 (BohemiaPlan s.r.o., 2004) a nahrazuje jej. Závaznou část 

plánu odpadového hospodářství kraje vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou.  

B.4. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ 

Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství vyplývá ze Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých 

směrnic (dále jen „rámcová směrnice o odpadech“). V českém právním řádu je uložena zá-

konem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o odpa-

dech“ nebo jen „zákon“): dle § 43 odst. 1 zákona „Kraj ve své samostatné působnosti zpra-

covává Plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území a jeho změny“. 

Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí řešení Plánu 

odpadového hospodářství České republiky a jejími změnami (§ 43 odst. 2 zákona o odpa-

dech). Na základě výše uvedeného je kraj povinen do svého POH zapracovat veškeré změ-

ny provedené v závazné části řešení Plánu odpadového hospodářství České republiky. Nový 

POH ČR byl jako nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky pro období 2015-2024, zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 22. prosince 2014, 

s účinností od 1. ledna 2015. 

Z výše uvedeného vyplývá potřeba zpracovat také nový POH PK, mj. za účelem: 
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 vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů; 

 vytváření podmínek pro nakládání s odpady podle zákona o odpadech a v souladu s 

hierarchií nakládání s odpady; 

 dosažení cílů stanovených rámcovou směrnicí o odpadech a dalších relevantních 

předpisů v oblasti odpadového hospodářství (zejména POH ČR); 

 nastavení podmínek fungování odpadového hospodářství v Plzeňském kraji. 

B.5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ 

Plán odpadového hospodářství zohledňuje tyto základní principy: 

 Evropské závazky ČR (mj. rámcová směrnice o odpadech), 

 celorepublikové koncepce a strategie (mj. Státní politika životního prostředí ČR 2012-

2020, Plán odpadového hospodářství ČR 2015-2024), 

 potřeby současného odpadového hospodářství a jeho rozvoje, 

 princip dodržování hierarchie nakládání s odpady, 

 potřebu rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s odpady. 

B.6. HLAVNÍ CÍLE 

Plán odpadového hospodářství kraje pro období 2016–2026 musí být v souladu s plánem 

odpadového hospodářství České republiky. V závazné části tak bude krajský plán plně re-

spektovat cíle, zásady a opatření stanovené v závazné části POH ČR.  

Strategickými cíli POH ČR i POH PK jsou: 

 Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, 

 minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a 

životní prostředí, 

 udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“, 

 maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. 

Mezi hlavní cíle POH PK dále patří: 

 Komunální odpad 

Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. Do r. 
2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a 
recyklaci aspoň u odpadů z materiálů jako papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností 
příp. odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. 

 Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných slo-
žek a biologicky rozložitelných odpadů)zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu 
určených v souladu s platnou legislativou. 
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 Biologicky rozložitelné komunální odpady 

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) 
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních 
z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995. 

 Stavební a demoliční odpady 

Zvýšit do r. 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a recyklaci 
odpadů a jiných druhů materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, nikoliv u nebezpečných stavebních a demoličních odpadů s výjimkou 
v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod kat. číslem 17 05 04. 

 Nebezpečné odpady 

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů. Zvyšovat podíl materiálově využitých ne-
bezpečných odpadů. 

 Obaly a obalové odpady 

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020. Zvýšit celkové využití odpadů 
z obalů na úroveň 80 % do roku 2020. Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do 
roku 2020. Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. Dosáhnout 55 % 
celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. Dosáhnout 50 % 
recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. 

 Odpadní elektrická a elektronická zařízení 

Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení 
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a opětovného použití elektroodpadu. 

 Odpadní baterie a akumulátory 

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Dosahovat vy-
soké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů. 

 Vozidla s ukončenou životností 

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků). 

 Odpadní pneumatiky 

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. Dosahovat vysoké míry využití při 
zpracování odpadních pneumatik. 

 Kaly z ČOV 

Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod (ČOV). 

 Odpadní oleje 

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů. 

 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče 

Odděleně shromažďovat odpady ze zdravotnické nebo veterinární péče a odborně s nimi 
nakládat ve všech typech zdravotnických a veterinárních zařízení. 

 Odpady s obsahem azbestu 

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské 
zdraví a životní prostředí. 

 Síť zařízení 

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na 
území České republiky. 
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 Přeshraniční přeprava odpadů 

Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a životní prostředí 
v České republice. 

 Předcházení vzniku odpadu 

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů 
a postupnému snižování produkce odpadů. 

B.7. PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ 

Plán odpadového hospodářství PK bude monovariantní. V konečné podobě koncepce bu-

dou zahrnuta a zohledněna opatření, která vyplynou mj. z vyhodnocení vlivů na životní pro-

středí a veřejného projednání koncepce.  

B.8. VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY 

V oblasti ochrany životního prostředí jsou zpracovány zejména tyto koncepční materiály: 

a) Mezinárodní koncepce 

 6. Environmentální akční program (EAP) "Environment 2010: Our future, Our choice", 

 Post-Kyotská klimatická politika EU, 

 EU strategie ochrany ovzduší, 

 Nová energetická politika EU, 

 Tématická strategie pro předcházení vzniku odpadu a jejich recyklaci 

a další. 

b) Národní koncepce 

 Státní politika životního prostředí (2012), 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky (2010), 

 Surovinová politika ČR (2012), 

 Státní energetická politika (a její aktualizace), 

 Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky – NEHAP, 

 Integrovaný národní program snižování emisí ČR (2004), 

 Strategie hospodářského růstů (2006), 

 Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005), 

 Národní implementační plán Stockholmské úmluvy (2004), 

 Aktualizovaný Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (2009), 

 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a 

druhotných zdrojů na roky 2006 – 2009 (2005), 
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případně další koncepce. 

Výše uvedené koncepce a materiály, případně jejich aktualizace, jsou v pasážích dotýka-

jících se problematiky odpadu koncipovány tak, aby nedošlo k rozporu s Plánem odpadové-

ho hospodářství a jeho aktualizací, a naopak. Kumulace vlivu na životní prostředí a veřejné 

zdraví se nepředpokládá, především s ohledem na charakter závazné části POH PK, který 

(stejně jako POH ČR) neřeší konkrétní záměry v konkrétních místech. 

B.9. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ 

Zpracování návrhu směrné a závazné části POH PK (včetně zapracovaných požadavků 

ze závěru zjišťovacího řízení) se předpokládá v září 2015. Následně bude zpracováno Vy-

hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA). Po vypořádání a zapracování poža-

davků závěrečného stanoviska SEA (vč. připomínek z veřejného projednání), se předpoklá-

dá odevzdání dokončeného POH PK do 31. 12. 2015.  

Projednání a schválení POH PK v Zastupitelstvu PK a vydání obecně závazné vyhlášky 

kraje, kterou se vyhlásí závazná část POH PK, je plánováno nejpozději do 29.2.2016.  

B.10. NÁVRHOVÉ OBDOBÍ 

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje je připravován pro období 2016–2026. 

Předpokládaná účinnost koncepce by měla být od roku 2016 do roku 2026. 

B.11. ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ 

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje bude projednán a schválen Zastupitel-

stvem Plzeňského kraje. Závaznou část POH PK Plzeňský kraj vyhlásí obecně závaznou 

vyhláškou. 
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C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1. VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ  

Jako koncepcí dotčené území lze obecně identifikovat celé správní území Plzeňského 

kraje, ačkoliv vzhledem ke stávající obecnosti informací o koncepci jej nelze vymezit výhrad-

ně správními obvody či geografickými hranicemi (viz kap. C.2). Některé projevy uplatnění 

POH PK sice nelze a priori vyloučit ani mimo samotné řešené území; je však evidentní, že 

vlivy za hranicemi kraje budou pouze nepřímé či zprostředkované, málo intenzivní a praktic-

ky nekvantifikovatelné. 

Z uvedených důvodů je pro účely tohoto Oznámení koncepce jako dotčené území uvažo-

váno prioritně území samotného kraje. Plzeňský kraj má v současnosti rozlohu 7.561 km2; 

ještě před předpokládaným vyhlášením platnosti POH však dojde ke změně jeho územního 

vymezení. K území kraje bude přičleněna část území stávajícího VÚ Brdy, resp. 10 katast-

rální území historicky patřících k přiléhajícím obcím Plzeňského kraje, nyní ležící na území 

Středočeského kraje. Jde o změnu již schválenou v právním řádu ČR, účinnou od 1.1.2016, 

kdy vstoupí v účinnost zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení 

hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

hranicích vojenských újezdů). Území dotčené koncepcí tak budou představovat i zmíněné 

katastry, o něž se od 1.1.2016 území kraje rozroste (jedná se o cca 88 km2, celková rozloha 

kraje pak bude dosahovat 7.649 km2 (viz Obr. 1). 

Plzeňský kraj se rozprostírá na jihozápadě České republiky. Sousedí na severozápadě 

s Karlovarským, na severu s Ústeckým, na severovýchodě se Středočeským a na východě 

s Jihočeským krajem. Nejdelší hranici má na jihozápadě se SRN (Spolková země Bavorsko). 

Na území kraje je vymezeno 15 obcí s rozšířenou působností (Obr. 1). 

C.2. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU 

BÝT KONCEPCÍ OVLIVNĚNY 

Na území Plzeňského kraje se nachází 501 samostatná obec. Výčet všech jejich názvů na 

tomto místě je pro potřeby Oznámení poněkud nadbytečný; je ovšem dostupný na stránkách 

ČSÚ (viz např. https://www.czso.cz/csu/czso/obce-plzenskeho-kraje-2012-olq9uqgvqv – čí-

selník obcí, případně https://www.czso.cz/csu/xp) 

Statutární město Plzeň je kromě toho rozděleno do celkem 10 městských obvodů 

(městských částí), které mají z hlediska zákona o obcích status samosprávných celků (Plzeň 

1, Plzeň 2 - Slovany, Plzeň 3, Plzeň 4, Plzeň 5 - Křimice, Plzeň 6 - Litice, Plzeň 7 - Radčice, 

Plzeň 8 - Černice, Plzeň 9 - Malesice, Plzeň 10 - Lhota). 

Územně samosprávným celkem je samozřejmě i samotný Plzeňský kraj (samosprávné 

kompetence získal na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích - tzv. krajské zřízení). 

https://www.czso.cz/csu/czso/obce-plzenskeho-kraje-2012-olq9uqgvqv
https://www.czso.cz/csu/xp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va
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Obr. 1. Správní území Plzeňského kraje, včetně jeho členění na obce s rozšířenou působ-
ností a naznačení budoucí hranice správního území od 1.1.2016. Mapový podklad: Správní a 

katastrální hranice, ZABAGED - http://geoportal.cuzk.cz, http://mapy.kr-plzensky.cz. 

C.3. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIV. PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Plzeňský kraj je výrazně antropicky ovlivněnou oblastí zemědělského i průmyslového cha-

rakteru. Rozsáhlejší plochy relativně přírodní lesnaté krajiny a přírodě bližších ekosystémů 

jsou soustředěny zejména podél státní hranice se SRN (NP a CHKO Šumava, CHKO Český 

les), na severozápadě při hranicích s Karlovarským krajem (CHKO Slavkovský les) a seve-

rovýchodě při hranicích se Středočeským krajem (CHKO Křivoklátsko, VÚ Brdy). 

GEOMORFOLOGIE 

Plzeňský kraj se nachází v západní části Českého masivu. Převážnou část kraje zaujímají 

dvě hlavní geomorfologické jednotky: v centrální a východní části je to Poberounská sousta-

http://geoportal.cuzk.cz/
http://mapy.kr-plzensky.cz/
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va (k níž patří např. Plzeňská pahorkatina, Plaská pahorkatina, Švihovská vrchovina, Křivo-

klátská a Brdská vrchovina), na západě pak Šumavská soustava (zahrnující pásmo pohra-

ničních pohoří – Šumavu, Všerubskou vrchovinu, Český les a jejich podhůří). Na severozá-

padě kraje zasahuje malý výběžek Krušnohorské soustavy (Tepelská vrchovina) a do okolí 

Nepomuka a Horažďovic i výběžek Česko-moravské soustavy (Blatenská pahorkatina). 

Území kraje je převážně tvořeno členitými a v menší míře plochými pahorkatinami. Tomu 

se vymykají okrajové oblasti (Šumava, Český les, Brdy), které mají charakter hornatin a 

území JZ a Z od Plzně, které je mírně zvlněnou kotlinou (Plzeňská kotlina). Nejvyšším bo-

dem na území kraje je Velká Mokrůvka na Šumavě (1.378 m n. m.), nejnižší bod kraje leží 

v údolí Berounky pod ústím Zbirožského potoka u obce Čilá (242 m n. m.). 

GEOLOGIE  

Plzeňský kraj je součástí složité geologické jednotky Český masiv, vytvořené během ka-

domského a variského vrásnění v proterozoiku až mladším paleozoiku. Nejstarší horniny na 

území kraje představuje krystalinikum moldanubika a tepelsko - barrandienské oblasti. 

Moldanubikum je zde tvořeno hlavně svorovými rulami, svory, pararulami a žulami, migmati-

ty. V tzv. pestré skupině jsou zastoupeny i vložky křemenců, amfibolitů, erlanů a v menší 

míře vápenců. Oblast tepelsko – barrandienská je zastoupena domažlickým a tepelským 

krystalinikem (metamorfované horniny, fylity, ruly, svory), západočeskými bazickými magma-

tity a izolovanými masívy granitoidů západočeského plutonu. 

Horniny proterozoického stáří budují střední a severní část kraje. Proteorozoikum tvoří 

až několik kilometrů mocný sled nepřeměněných až slabě metamorfovaných hornin - jílovců, 

drob, prachovců a břidlic. Tyto horniny vystupují na povrch nebo budují podloží karbonským 

uloženinám pánví. Místy se mezi nimi objevují vulkanické horniny, především bazalty.  

Sedimentární a vulkanické horniny staršího paleozoika spočívají na proterozoických 

horninách, v místech protáhlé deprese v prostoru mezi Úvaly u Prahy a Plzní. Kambrické 

usazeniny zasahují do Plzeňského kraje pouze okrajově v brdské a skryjsko-týřovické oblas-

ti. Ordovické jílovité a písčité usazeniny (s množstvím zkamenělin) se nacházejí zejména na 

Rokycansku, místy prokládané bazickými bazaltovými vyvřelinami. Usazeniny mladšího pa-

leozoika, tzv. středočeský permokarbon, tvoří plzeňskou, manětínskou, radnickou a žihel-

skou pánev.  

Terciérní sedimenty jsou v kraji zastoupeny hlavně štěrky a jílovitými písky v okolí Plzně, 

jsou pokládány za uloženiny neogenních toků. Vulkanismus s centrem v Doupovských ho-

rách byl doprovázen bazaltovými výlevy, jejichž pozůstatky na území Plzeňského kraje jsou 

např. Vlčí hora u Černošína, Chlumská hora, Kozelka a další. 

Kvartér je v kraji zastoupen proluviálními sedimenty na úpatí Českého lesa, splachovými 

sedimenty v bočních údolích a depresích a fluviálními sedimenty v nivách větších řek, 

zejména podél Úhlavy, Radbuzy a Mže. 
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KLIMATICKÉ POMĚRY  

V Plzeňském kraji převládají projevy oceánského podnebí nad kontinentálními. Nejvý-

raznějším klimatickým činitelem je nadmořská výška – s jejím růstem klesá teplota vzduchu a 

vzrůstá jeho vlhkost. Druhotně se též projevuje utváření a členitost reliéfu a charakter aktiv-

ního povrchu. Teplotní charakteristiky nejvýrazněji ovlivňuje depresní tvar reliéfu – zejména v 

zimním období vznikají i trvalejší situace s inverzním zvrstvením atmosféry – např. v Plzeň-

ské a Klatovské kotlině, na Horažďovicku a Sušicku. Vlhkostní charakteristiky ovlivňuje sva-

žitost reliéfu a jeho orientace vůči světovým stranám. Vzhledem k převládajícím větrům od 

západu mají návětrné západní svahy elevací vyšší srážkové úhrny, naopak strany závětrné 

východní (a za nimi ležící snížené části reliéfu) jsou srážkově ochuzené.  

Území kraje lze zařadit, členění dle Quitta (1971), převážně do mírně teplé oblasti, do 

chladné oblasti patří pouze nejvyšší partie Českého lesa a jih kraje s pohořím Šumavy. Nej-

teplejší z hlediska celoročního chodu teplot jsou nejníže položené polohy v širším okolí Plzně 

(7,5 -8 °C, rozsáhlá oblast MT 11). Vysoké průměrné teploty mají i území v oblasti MT 10 

(7,6o, Klatovsko, Domažlicko). Nejchladnější je modravská část Šumavy (klimatická oblast 

CH 4, průměrná roční teplota klesá pod 4 °C).  

Srážkově nejchudší oblasti v kotlinách a ve srážkovém stínu mají roční úhrn i pod 500 mm 

(Manětín, Liblín, Plasy, Doudlevce), obvykleji mezi 500 - 600 mm (Plzeň, Stříbro, Horšovský 

Týn, Klatovy). Nejvyšší úhrn srážek je zaznamenán ve vrcholových a návětrných severozá-

padních polohách Šumavy (Horská Kvilda – Březník, Pancíř, Bučina), směrem k jihovýchodu 

jsou i horské polohy na Šumavě výrazně sušší. 

KVALITA OVZDUŠÍ 

Z hlediska současného stavu kvality ovzduší (dle výsledků měření v roce 2011) patří Pl-

zeňský kraj celkově mezi mírně až středně imisně zatížené regiony v rámci ČR. Nejvyšší 

podíl emisí připadá na průmyslová centra kraje, zejména Plzeň. Zátěž „venkovských“ okresů 

(Klatovy, Tachov a Domažlice) je v porovnání s ostatními regiony ČR nízká.  

Podle vyhodnocení Programu ke zlepšení kvality ovzduší Plzeňského kraje (ČHMÚ, 2012) 

dlouhodobě pokračuje pokles emisí oxidu siřičitého (SO2) z dřívějších let, a to i přes mírný 

nárůst v letech 2004 a v roce 2009. Za klesající lze považovat i trend emisí oxidu uhelnatého 

(CO; trvalý pokles, v posledních letech se meziroční změny pohybují v řádu procent) a oxidů 

dusíku (NOx). I přes plnění emisního stropu (v roce 2010 78 % stropu stanoveného naříze-

ním vlády č. 351/2002 Sb., v platném znění) však představuje produkce emisí NOx z hlediska 

dosažení emisních stropů nejvýraznější problém Plzeňského kraje. Produkce tuhých znečiš-

ťujících látek (TZL) víceméně stagnuje, pozvolna klesají emise těkavých organických látek 

(VOC). Potřeba dalšího snižování emisí VOC však vyplývá především ze skutečnosti, že se 

jedná o prekurzor tvorby přízemního ozónu. V případě amoniaku (NH3) byl po počátečním 



Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016–2026       oznámení koncepce 

GeoVision  s. r. o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň 

 

strana  14 

poklesu od r. 2003 v posledních letech zaznamenán mírný nárůst. Celkové množství emisí 

bylo v roce 2010 jen cca 8 % pod úrovní emisního stropu.  

Tab. 1. Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v letech 2001–2010 (t/rok; ČHMU 2012). 

 

Z dalších znečišťujících látek je lokálně problematické (zejména v Plzni) dodržování imis-

ních limitů u polyaromatických uhlovodíků - benzo(a)pyrenu, stálým problémem je i překra-

čování imisních limitů suspendovaných částic frakce PM10. Oba typy znečištění jsou převáž-

ně důsledkem koncentrované dopravy ve městě a podél liniových zdrojů (zejm. některých 

úseků dálnice D5 a silnic I. tříd). 

VODA 

Povrchové vody 

Územím Plzeňského kraje prochází hlavní evropské rozvodí Dunaj – Labe. Do povodí 

Dunaje spadají okrajové části při hranicích se SRN v polohách hraničních hřbetů Šumavy a 

Českého lesa. Významnější je pouze širší okolí Rozvadova (povodí potoků Kateřinský, Hra-

niční aj.), v menším rozsahu i Nemanic (Černý potok, Nemanický potok) v Českém lese, po-

měrně široký pás území mezi Folmavou a Hyršovem ve Všerubské vrchovině (potok Kouba) 

a Železnorudsko (Řezná). Ostatní území, přibližně 97 % plochy kraje, náleží k povodí Labe. 

 Většina území Plzeňského kraje se nachází v povodí řeky Berounky, jejích hlavních 

přítoků a obou zdrojnic. Jižní část území kraje náleží do povodí Otavy (Vydra, Křemelná, 

Ostružná a další přítoky). Čtyři nejvýznamnější zdrojnice Berounky představují Mže, Rad-

buza, Úhlava a Úslava, mezi další významné přítoky patří Střela a Klabava. Na nejseverněj-

ším okraji kraje (v okolí Tisu u Blatna) území nepatrně přesahuje i do povodí Ohře (přítoky 

Blšanky - Podvinecký a Struhařský potok). 

Podzemní vody 

Na území Plzeňského kraje se nacházejí tři základní typy hydrogeologických struktur. 

V kvartérních rajonech je oběh podzemní vody vázán na průlinově propustné písčité až jilovi-

topísčité uloženiny hlavních vodních toků. Společným znakem je obecně vysoká zranitelnost 

vůči povrchovému znečištění. V permokarbonských pánvích je zvodnění vázáno na několik 

kolektorů v písčito-jílovitých a písčitých sedimentech s průlinově-puklinovou propustností, 

oddělených od sebe izolátory. Zranitelnost těchto zvodní je většinou nízká. Podzemní vody 
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jsou většinou bikarbonátové, málo mineralizované, místy se zvýšeným obsahem sulfátů. 

V rajonech krystalinika, proterozoika a paleozoika je oběh podzemní vody omezen na pukli-

nový systém připovrchového rozpojení hornin. Tento kolektor vytváří mělkou nesouvislou 

zvodeň s volnou hladinou. Kolektory hlubšího oběhu jsou vázány pouze na rozsáhlejší tekto-

nické zóny. Proměnlivý chemismus těchto vod je závislý na jejich původu. 

Na území kraje zasahují tři chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod 

(CHOPAV) - Šumava, Brdy, Chebská pánev a Slavkovský les. Plošně se projevuje nejvíce 

CHOPAV Šumava, celkově území CHOPAV zaujímají 8,9 % výměry kraje. 

PŮDY A PŮDNÍ FOND 

Pedologická charakteristika 

Vývoj půd na území kraje podmínila především geologická a geomorfologická stavba 

v kombinaci s klimatickými podmínkami i dalšími vlivy. Absence větších ploch s eolickými a 

fluviálními sedimenty rozlehlých nížin či pahorkatin způsobuje menší zastoupení nejkvalitněj-

ších (z hlediska úživnosti a tím i produkčnosti) půdních typů. V území převažují kyselé až 

silně kyselé půdy vzniklé na zvětralinách kyselých vyvřelin a hornin přeměněných. Půdy 

v Plzeňském kraji jsou většinou spíše lehké až středně těžké, hlinitopísčité až písčitohlinité, 

pouze plošně omezeně se vyskytují půdy těžší, hlinité až jílovité (aluvia a deluvia). 

 Na většině území kraje jsou nejběžnějšími půdními typy typické kambizemě modální 

(hnědé půdy), v horských polohách se vyskytují silně kyselé kambické podzoly, na Šumavě 

též gleje ze svahovin a nivních sedimentů, případně organozemě (rašelinné půdy). V pod-

horských polohách a obecně na vrchovinách (včetně Brd) se vyskytují zejména kyselé dyst-

rické kambizemě. Ostatní půdní typy jsou zastoupeny mozaikovitě, zejména se jedná o 

pseudogleje modální, hnědozemě modální, luvizemě modální a kamb izemě stagnické, podél 

největších řek se v nivách toků nad Plzní (Mže, Radbuza, Úhlava) v omezeném rozsahu vy-

skytují fluvizemě modální, vzniklé akumulací humusu na nevápnitých fluviálních sedimen-

tech. Na Domažlicku jsou poměrně výrazně zastoupeny pseudogleje luvické (zejména u Po-

běžovic). 

Struktura půdního fondu 

Dominantní způsob využívání krajiny v Plzeňském kraji (50,2 % celkové plochy kraje, blí-

že viz Tab. 2) představují stejně jako v České republice zemědělské pozemky. Zemědělské 

využití, především orná půda, tak utváří klíčové struktury, které ovlivňují charakter krajiny i 

celkovou dynamiku jejího vývoje. 

Způsob využití zemědělské půdy se blíží celorepublikovému průměru, zornění kraje je jen 

mírně pod průměrem ČR (53,6 % celkové plochy státu), mírně nadprůměrný podíl vykazují 

trvalé travní porosty (12,6 % celkové plochy ČR). Rovněž lesnatost 39,7 % je oproti celostát-

nímu průměru 33,8 % nadprůměrná. Podíl vodních ploch (1,6 % v Plz. kraji oproti 2,1 % 

v ČR) a ostatních ploch (7,3 % oproti 8,9 %) je mírně podprůměrný. 
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Tab. 2. Bilance využití půdy v Plzeňském kraji (stav k 31. 12. 2012, ČÚZK). 

Druh Výměra (ha) Podíl (%) 

Celková rozloha: 756 091 100 

Zemědělská půda celkem  
z toho: 

379 335 50,2 

orná půda 257 434 34,0 

trvalé travní porosty  108 546 14,4 

Nezemědělská půda celkem  
z toho: 

376 756 49,8 

lesní půda 300 048 39,7 

vodní plochy 11 775 1,6 

ostatní plochy 55 329 7,3 

 

KRAJINA A KRAJINNÝ RÁZ 

Pestrost krajiny v Plzeňském kraji je dána rozmanitostí přírodních podmínek, především 

reliéfem. Z krajinářského vyhodnocení celého Plzeňského kraje (Sklenička 2004) vyplývá, že 

v území převládá krajina kulturní - harmonická (krajinný typ B), vyznačující se vyrovnaným 

vztahem mezi přírodou a člověkem. Přitom téměř polovina území kraje (45 %) je hodnocena 

jako kulturní-harmonická krajina s průměrnou estetickou hodnotou (B0), dalších 19 % rozlohy 

kraje je vyhodnoceno jako kulturní-harmonická krajina se zvýšenou estetickou hodnotou 

(B+). Na 33 % plochy kraje se uplatňuje krajina relativně přírodní (krajinný typ C), v plném 

rozsahu ztotožňovaná zvýšenou estetickou hodnotou (C+), zatímco krajina přeměněná (plně 

antropogenizovaná), krajinný typ A, hodnocený vesměs průměrnou krajinářskou hodnotou 

(A0), zaujímá pouhá 3 % území. S relativně zanedbatelným podílem byly dále vyhodnoceny 

krajinné typy B (-) a A (-). 

Dominantním krajinným fenoménem je zejména pásmo pohraničních pohoří na jihozápa-

dě (Šumava a Český les), jejichž značné rozlohy jsou vzhledem k nesporným krajinářským 

hodnotám z převážné části vyhlášené jako chráněné krajinné oblasti, případně jako přírodní 

parky (Český les - Tachov, Český les - Domažlice, Kochánov, resp. Kašperská vrchovina). 

Z krajinářského hlediska jsou cenné také lesnaté oblasti v dalších okrajových částech kraje 

(na severu přírodní park Manětínská, na východě Brdy, Kamínky a Trhoň, případně Radeč, 

který navazuje na CHKO Křivoklátsko). Neméně významným fenoménem jsou kaňonovitá 

údolí řek (přírodní parky Horní Berounka, Hřešihlavská, Horní Střela) a zachovalá okolí dal-

ších vodních toků (Kosí potok, Úterský potok - západ, Kornatický potok, Rohatiny). Členitá 

území s vyšší lesnatostí pak charakterizují i přírodní parky Buděticko, Pod Štědrým či Plánic-

ký hřeben. Naopak méně pestrý ráz krajiny v centrální části kraje udává plochá Plzeňská 

pahorkatina, jejíž naprostá většina je hodnocena pouze základní krajinářskou hodnotou B(0).  

BIODIVERZITA 

Biogeografické členění 

V biogeografickém členění ČR (Culek et al. 1996) náleží centrální prostor mezi Planou na 

západě a Spáleným Poříčím na východě, mezi Domažlicemi a Klatovy na jihu a Manětínem 
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na severu, k Plzeňskému bioregionu (kód 1.28). Na území kraje se dále významně uplatňují 

bioregiony Tachovský (1.27), Plánický (1.41), Branžovský (1.40), z horských Českoleský 

(1.61) a Šumavský (1.62). V severní části území kraje do něj zasahují bioregiony Rakovnic-

ko-žlutický (1.16), Křivoklátský (1.19), v menší míře i Hornoslavkovský (1 60), ve východní 

části Brdský (1.44), Blatenský (1.29) a Sušický (1.42). 

 

Obr. 2. Biogeografické členění Plzeňského kraje (kódy bioregionů dle Culek 1996). 

V Plzeňském kraji obecně převládají oligotrofní území (živinami chudá kyselá stanoviště) 

s chudou flórou a drobnou faunou, méně plošně zastoupená jsou území s úživnějšími sub-

stráty, dávající předpoklady pro existenci druhově bohatší bioty (např. plošně omezené čoč-

ky sušicko-horažďovických vápenců, čedičové horniny na Manětínsku apod). Z hlediska své-

ho rozsahu a relativně malé míry narušenosti prostředí vlivem aktivit člověka je nejvýznam-

nějším územím z hlediska biodiverzity Šumava. 
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Vegetace a flóra 

Původní vegetační kryt téměř celého území kraje tvořily lesy. Přirozené bezlesí se vysky-

tovalo v plošně velmi malém rozsahu, tvořily ho zejména vodní plochy, balvanité strmé srázy 

a skalní výchozy, rašeliniště a vrchoviště, ojediněle i lavinové dráhy ve stěnách karů dneš-

ních ledovcových jezer na Šumavě. S aktivitami člověka v území došlo k výraznému odles-

nění a ke změnám v druhovém složení vegetačního krytu. 

Potenciální přirozenou vegetaci na území Plzeňského kraje (tedy hypotetický stav, který 

by se ustavil v případě okamžitého ukončení všech lidských aktivit) představují hlavně násle-

dující vegetační jednotky (podrobnosti Neuhäuslová et al. 1997, mapu potenciální přirozené 

vegetace viz na http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?activatePanel=compositionPanel): 

 Bikové a jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae; Abieti-Quercetum) - tato 

jednotka by podle mapy potenciální přirozené vegetace pokrývala 43,16 % území kraje;  

 Brusinková borová doubrava (Vaccinio vitis-idaeae-Quercetum) - mapována na 20,25 % 

zájmového území; 

 Biková bučina (Luzulo-Fagetum) - mapována na 12,62 % zájmového území kraje; 

 Bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) - 8,39 % území kraje, 

 Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) - 5,32 % území kraje, 

 Smrková bučina (Calamagrostio villosae-Fagetum) - mapována na 3,54 % území kraje, 

 Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum) - mapována na 1,52 % území;  

 Podmáčená rohozcová smrčina (Mastigobryo-Piceetum) - 1,48 % území, 

 Metlicová jedlina (Deschampsio flexuosae-Abietetum) - 1,02 % území; 

 ostatní mapovací jednotky nedosahují ani 1 % území kraje. 

 

Fauna 

Zoologická složka bioty je tvořena ochuzenou západopalearktickou arboreální (lesní) fau-

nou. Většina řešeného území náleží do hercynské provincie zvířeny listnatých lesů, pouze 

zvířena vyšších horských poloh náleží k hercynské provincii středoevropských pohoří. Ze 

zoogeografického hlediska je Plzeňský kraj zajímavý tím, že řada charakteristických druhů 

zde má svou západní hranici rozšíření – např. ježek východní, tchoř stepní, moudivláček 

lužní, stepník rudý. Některé atlantské druhy zde naopak dosahují východní hranice areálu, 

např. čolek hranatý. 

Původní druhová skladba zvířeny je silně narušena činností člověka v minulých staletích 

až tisiciletích (pravěké osídlení v okolí Plzně). V souvislosti s masivním odlesněním, později 

se změnami druhové i věkové skladby lesních porostů, ubylo zejména lesních druhů. V ně-

kterých případech došlo k záměrnému vyhubení některých původních druhů, zejména vel-

kých šelem - medvěd, vlk, rys (ten byl v 80. letech 20. stol. reintrodukován na Šumavu). Na-

opak některé druhy středoevropské kulturní stepi se značně rozšířily a druhové skladbě do-

minují, mnohdy s dalším přispěním člověka (druhy uměle podporované za účelem myslivosti 

- včetně nepůvodních druhů jako muflon, jelen sika).  

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?activatePanel=compositionPanel
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Zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000 

Na území Plzeňského kraje se z velkoplošných zvláště chráněných území nachází Ná-

rodní park Šumava a čtyři chráněné krajinné oblasti (CHKO) – Český les, Šumava, Slav-

kovský les a Křivoklátsko. Pouze CHKO Český les se v Plzeňském kraji nachází celá, 

ostatní území do něj zasahují jen zčásti. V Plzeňském kraji je dále vyhlášeno 184 maloploš-

ných zvláště chráněných území, z toho 6 národních přírodních rezervací, 5 národních pří-

rodních památek, 89 přírodních rezervací a 84 přírodních památek.  

Z hlediska evropské sítě Natura 2000 na území kraje zasahují 2 ptačí oblasti (Šumava a 

Křivoklátsko) a 62 evropsky významných lokalit. Mezi celorepublikově nejvýznamnější 

lokality lze nepochybně počítat EVL i PO Šumava. Obě patří k největším lokalitám Natura 

2000 v ČR, z velké části se překrývají s NP a CHKO Šumava; mezi předměty ochrany EVL 

patří 19 typů přírodních stanovišť, 2 rostlinné druhy a 8 živočišných druhů v zájmu evrop-

ských společenství, uvedených v přílohách směrnice 92/43/EHS (směrnice o stanovištích), 

v PO Šumava je chráněno 9 druhů ptáků uvedených v Příl. I směrnice 2009/147/ES (směrni-

ce o ptácích). Mezi lokality významné z celostátního hlediska patří např. EVL Bradava, hostí-

cí nejsilnější populaci kriticky ohroženého raka kamenáče na našem území, a řada dalších. 

Od roku 2016 se v důsledku změn krajské hranice v souvislosti se zrušením vojenského 

újezdu Brdy stanou součástí Plzeňského kraje také tři lokality, ležící na území stávajícího 

újezdu, tedy EVL Padrťsko, Ledný potok a Trokavecké louky.  

C.4. STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

DOPRAVA 

Za jeden z nejvýznamnějších problémů je v Plzeňském kraji možno považovat výrazný 

(od roku 1990) nepřetržitý nárůst automobilové dopravy. Tento faktor v jeho negativním roz-

měru posiluje velké zastoupení nákladní dopravy, zejména tranzitní (dopravní propojení ČR 

a SRN). Zatížení tranzitních dopravních tahů kamionovou dopravou jednorázově vzrostlo po 

vstupu ČR do EU (především dálnice D5 a silnice I/26). Mezi silně zatížené komunikace patří 

také silnice I/20, I/27 a I/20, což je problematické především s ohledem na dosud převážně 

chybějící obchvaty měst a obcí.  

Velmi intenzivním tranzitem (podle výsledků posledního sčítání dopravy z roku 2010 

s intenzitou zpravidla přesahující 10.000 motorových vozidel za 24 hod) jsou tak zatíženy 

např. města Nepomuk (I/20), Stod (I/26), Přeštice a Klatovy (I/27). 7-10.000 vozidel denně 

projede také Úněšovem a Nepomukem (I/20), Holýšovem (I/26), Plasy a Kralovicemi (I/27). 

Kompletní výsledky sčítání dopravy z roku 2010 pro Plzeňský kraj jsou dostupné např. na 

http://scitani2010.rsd.cz/pages/results/list/default.aspx?l=Plze%C5%88sk%C3%BD%20kraj, 

mapová aplikace se znázorněním silniční a dálniční sítě i výsledků sčítání pak na geoportálu 

ŘSD – http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR/).  

http://scitani2010.rsd.cz/pages/results/list/default.aspx?l=Plze%C5%88sk%C3%BD%20kraj
http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR/
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Pro životní prostředí a veřejné zdraví z této skutečnosti vyplývají negativní důsledky: 

 poškozování zdraví obyvatel v důsledku emisí škodlivin do ovzduší a silné hlukové zátěže, 
zejména v blízkosti hlavních tranzitních tahů,  

 vysoká míra imisní a hlukové zátěže okolního prostředí obecně, s vlivy na ostatní části 
živé i neživé přírody, 

 vyšší míra nehodovosti vlivem nízké plynulosti dopravy a velkého počtu dopravních závad. 

ODPADY 

Podle analytické části POH PK (pracovní verze POH PK, ISES s.r.o., květen 2015) se 

celková produkce odpadů v Plzeňském kraji dlouhodobě pohybuje kolem 2 mil. tun / za rok, 

v posledních letech spíše mírně narůstá. Dílčí rozdíly v jednotlivých ledech jsou závislé 

zejména na úrovni hospodářského růstu a prováděných investičních akcích stavebního cha-

rakteru. Produkci odpadů v kraji za posledních 5 let (2009 až 2013) popisuje Tab. 3: 

Tab. 3. Celková produkce odpadů v Plzeňském kraji v letech 2009 až 2013. Zdroj: Vyhodno-
cení plnění POH PK za roky 2009 - 2013. 

Rok 

Celková produkce [kt/rok] 

Všechny odpady 
Nebezpečné 

odpady 
Ostatní odpady 

Komunální 
odpady 

2009 1 867,87 45,57 1 821,30 262,81 
2010 1 750,12 51,73 1 698,39 269,11 

2011 1 758,37 47,24 1 711,13 255,28 
2012 1 788,66 105,05 1 683,61 262,51 

2013 2 099,33 86,17 2 013,16 297,27 

Základní produkce nebezpečných odpadů je dlouhodobě vyrovnaná pohybuje se kolem 

hodnoty 50 tis. tun, v roce 2012 však výrazně stoupla. K tomuto nárůstu přispěla zejména 

vysoká produkce odpadu kat. č. 17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky. 

Produkce komunálních odpadů je dlouhodobě vyrovnaná a dosahuje hodnoty do 270 tis. 

tun. V roce 2013 však došlo k nárůstu množství komunálních odpadů na téměř 300 tis tun. 

V přepočtu na obyvatele vyprodukuje každý občan Plzeňského kraje 520 kg odpadů / rok, 

což je lehce nad republikovým průměrem, který je 492 kg/obyvatel. Nejvýznamnější složkou 

komunálního odpadu je směsný komunální odpad (katalogové číslo 20 03 01), kterého bylo 

v roce 2013 vyprodukováno 143 254 tun. 

Strukturu produkce odpadů a nebezpečných odpadů v roce 2013 (rozdělení podle skupin 

odpadů) ilustrují Obr. 3 a 4. Naprostá většina hmotnosti všech odpadů vznikajících v Plzeň-

ském kraji je tvořena stavebními a demoličními odpady, včetně zemin (sk. 17), komunálními 

odpady z obcí jim podobné odpady od podnikajících subjektů (sk. 20), odpady z tepelných 

procesů (sk. 10) a odpady ze zařízení na zpracování odpadů, včetně kalů ČOV (sk. 19). 

Na produkci nebezpečných odpadů se opět nejvíce podílí stavební a demoliční odpady 

(sk. 17), odpady v katalogu odpadů jinak neurčené (autovraky, elektrošrot, odpadní baterie, 
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odpady z čištění nádrží, vyřazené chemikálie, odpadní vyzdívky apod.) (sk. 16), odpady olejů 

a kapalných paliv (sk. 13), ostatní skupiny jsou zastoupeny méně než 5 %. 

60,8%14,4%

8,2%

5,2%

4,6%

2,2%
1,5% 3,1%

17 /stavební a demoliční odpady/

20 /komunální odpady/

10 /odpady z tepelných procesů/

19 /odpady ze zpracování odpadů, z ČOV, …/

15 /odpadní obaly,…/

11 /odpady z chemických úprav, …/

04 /odpady z kožedělného a textilního průmyslu /

Skupiny odpadů zaujímající méně jak 1 % celkové 
produkce

 

Obr. 3. Celková produkce odpadů Plzeňského kraje dle skupin odpadů v roce 2013. Zdoj: 
Analytická část PH PK; ISES, květen 2015. 

54,6%

12,4%

7,1%

4,8%

3,8%

3,5%

3,3%

3,1%

2,4% 2,2% 1,9%

0,9%

17 /stavební a demoliční odpady/

16 /odpady v Katalogu jinak neurčené/

13 /odpady olejů a kapalných paliv/

12 /odpady z mech. úprav kovů a plastů,…/

11 /odpady z chem. úprav kovů,…/

19 /odpady ze zpracování odpadů, z ČOV, …/

20 /komunální odpady,…/

15 /odpadní obaly,…/

18 /odpady ze zdravotnické nebo veterinární péče/

10 /odpady z tepelných procesů/

8 /odpady z výroby, zpracování, distribuce a 
používání nátěrových hmot, …/
Skupiny odpadů zaujímající méně jak 1 % celkové 
produkce

 

Obr. 4. Celková produkce odpadů Plzeňského kraje dle skupin odpadů v roce 2013. Zdoj: 
Analytická část PH PK; ISES, květen 2015. 
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STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 

Pro území Plzeňského kraje byla v roce 2005 zpracována Studie starých ekologických zá-

těží Plzeňského kraje, která je uložena na Krajském úřadu Plzeňského kraje 

(http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/studie-starych-ekologickych-zatezi-plzenskeho-kraje). 

Zpracovaná databáze a příslušné vrstvy GIS zahrnují celkem 12 typů hodnocených lokalit 

(např. skládky, čerpací stanice pohonných hmot, jejich sklady a zásobníky, plynárny,sklady 

pesticidů, vojenské objekty, průmyslové podniky apod. Celkem bylo hodnoceno 470 lokalit, z 

nichž zhruba 10 % je vyhodnoceno jako vysoce rizikových. Mapové přílohy studie jsou do-

stupné na http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/ekologicke%5Fzateze/viewer.htm.  

Na území Plzeňského kraje se stále vyskytují některé černé skládky – staré zátěže z mi-

nulého období i nové přírůstky. Nevhodným je rovněž zaměření řízené likvidace odpadů na 

prioritu skládkování, což s sebou přináší zvýšenou zátěž pro krajinné prostředí a pro budoucí 

generace. 

RETENČNÍ SCHOPNOST KRAJINY A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

V souvislosti zejména se zemědělskou činností, ale i s nevhodně pojatou protipovodňovou 

ochranou, došlo k masivním zásahům do koryt vodních toků a doprovodných břehových po-

rostů. S rozvojem náhradních rekultivací (nejen) probíhaly ve velkém meliorace odvodněním. 

Ve skutečnosti došlo k plošnému odvodnění pozemků v územích, která jsou z hlediska ze-

mědělské produkce bezvýznamná. Výrazně však těmito zásahy byla snížena schopnost kra-

jiny zadržovat vodu. To se projevuje nejen sníženou diverzitou fauny a f lóry, ale i zvýšením 

povodňového rizika v nižších částech povodí a v dolních částech toků. 

DALŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Ostatní problémy životního prostředí lze považovat za méně významné, případně ve 

svém významu pouze lokální. Např. stav ovzduší se v důsledku výrazného poklesu znečiš-

ťování emisemi ze stacionárních zdrojů za posledních 20 let výrazně zlepšil, zejména v po-

ložkách oxid siřičitý, tuhé znečišťující látky. Přesto zejména v Plzni, ale i v Klatovech, bývají 

překračovány imisní limity PM10. Vedle již jen některých zastaralých průmyslových provozů 

se na lokálně nevyhovující imisní situaci výrazně podílejí malé zdroje v podobě loká lních 

topenišť. V zimním období je tak situace v některých menších obcích (zvláště v inverzních 

polohách) v krásném krajinném prostředí horší, než v centru Plzně. 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/studie-starych-ekologickych-zatezi-plzenskeho-kraje
http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/ekologicke_zateze/viewer.htm
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D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PRO-
STŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

Oznamovaná koncepce – Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje – má velmi 

obecné zaměření. Hlavní prioritou a cílem strategického dokumentu je v souladu s POH ČR 

předcházení vzniku odpadů, upřednostnění vyšších stupňů hierarchie nakládání s odpady, 

odklon od skládkování odpadů, zlepšení nakládání s nebezpečným odpadem apod. 

Z důvodu obecnosti krajské koncepce (která neumisťuje žádná konkrétní opatření či záměry 

v konkrétních lokalitách) lze předpokládat, že samotná POH PK nebude mít žádný měřitelný 

negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Budou-li na základě předkládané koncep-

ce navrhovány konkrétní projekty či záměry s možnými vlivy na životní prostředí, bude je 

nutno posoudit na úrovni jednotlivých záměrů. 

Podle přílohy 1 k zákona č. 100/2001 Sb. posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) vždy 

podléhají mj. tyto záměry z kategorie I: 

 bod 3.5 - Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé 

skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a 

dále radioaktivních odpadů na jiném místě; než na kterém jsou vyprodukovány; 

 bod 10.1 - zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, 

fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním; 

 bod 10.2 - zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo 

fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou nad 100 tun/den. 

Zjišťovací řízení dále vyžadují záměry z kategorie II:  

 bod 2.10 - zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových 

struktur a prostor; 

 bod 3.5 - zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu; 

 bod 10.1 - zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neu-

vedené v kategorii I). 

Detailní vyhodnocení případných vlivů Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje 

na životní prostředí a veřejné zdraví bude předmětem vyhodnocení koncepce podle § 19 

zákona (proces SEA). Detailní specifikace případných vlivů či rizik tak bude součástí návrhu 

koncepce (§ 10f zákona). 
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E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

E.1. VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ RE-

PUBLIKY 

Možnost přeshraničního ovlivnění nelze ve fázi zpracování oznámení koncepce s určitostí 

vyloučit. Nelze však identifikovat žádné konkrétní vlivy koncepce, které by takto mohly půso-

bit a ovlivnění území za hranicemi ČR se proto spíše nepředpokládá. Detailní specifikace 

případných vlivů či rizik proběhne v rámci vyhodnocení SEA. 

Přeshraniční vlivy nicméně mohou být zjištěny u některých konkrétních záměrů, které bu-

dou z koncepce vycházet. V takovém případě budou takové záměry předmětem posouzení 

vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

E.2. MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ 

V OZNÁMENÍ KONCEPCE 

Přehledná mapa území, přímo dotčeného oznamovanou koncepcí (Plzeňský kraj + rozší-

ření jeho území od 1.1.2016) je uvedena na Obr. 1 na str. 11. Jiná mapová či jiná zpřesňující 

dokumentace není v době zpracování oznámení koncepce k dispozici. 

E.3. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

Nejsou uvedeny. 

E.4. STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE 

§ 45I ODST. 1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ 

Stanoviska všech orgánů ochrany přírody, které mají působnost na území dotčeném 

oznamovanou koncepcí, jsou uvedena v přílohách tohoto oznámení. Jedná se o stanoviska 

Krajského úřadu Plzeňského kraje, Správy NP a CHKO Šumava, Agentury ochrany přírody a 

krajiny a také o stanovisko Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy; do působnosti ÚÚVÚ 

totiž dosud patří část území, která bude od 1. 1. 2016 (na základě zákona 15/2015 Sb.) sou-

částí Plzeňského kraje. 
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POUŽITÉ ZDROJE A PODKLADY 

Použité zkratky 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

EVL   – evropsky významná lokalita 

KÚ (PK) – Krajský úřad (Plzeňského kraje) 

PO  – ptačí oblast 

POH (PK) – plán odpadového hospodářství (Plzeňského kraje) 

SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí na životní pro-
středí) 

ÚÚVÚ – újezdní úřad vojenského újezdu 

VÚ  – vojenský újezd 

NP  – národní park 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

CO  – oxid uhelnatý 

NOx  – oxidy dusíku 

SO2  – oxid siřičitý 

TZL  – tuhé znečišťující látky 

 

Literatura 

QUITT E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr. fasc. 16. - Geografický ústav 
ČSAV, Brno. 

QUITT E. (1975): Soubor map fyzickogeografické regionalizace ČSR. Klimatické oblasti ČSR 
1:500 000. - Geografický ústav ČSAV Brno. 

CULEK M. ET AL. (1996): Biogeografické členění ČR. – Enigma, Praha. 

NEUHÄUSLOVÁ Z. & MORAVEC J. [eds.] et al. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České 
republiky - Map of Potential natural vegetation of the Czech Republic. – 1 map. color., ed. 
Kartografie, Praha. 

 

Internet 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - www.nature.cz 

Český hydrometeorologický ústav - www.chmi.cz 

Ministerstvo životního prostředí - www.env.cz  

Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2013 - http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia. 

Český statistický úřad: Statistická ročenka Plzeňského kraje 

 

Úplná citace odkazovaných legislativních předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o 
zrušení některých směrnic (dále jen „rámcová směrnice o odpadech“). 

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů  

nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 
2015-2024 

http://www.chmi.cz/
http://www.env.cz/
http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia


Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016–2026       oznámení koncepce 

GeoVision  s. r. o., regionální pracoviště Částkova 73, 326 00 Plzeň 

 

strana  27 

PŘÍLOHY 

Stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ohledně ovlivnění evropsky význam-
ných lokalit a ptačích oblastí: 

- stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí 

- stanovisko Správy NP a CHKO Šumava 

- stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

- stanovisko Újezdního úřadu Vojenského újezdu Brdy 
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(stanovisko KÚ Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, str. 1/2) 
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(stanovisko KÚ Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, str. 2/2) 
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(stanovisko Správy NP a CHKO Šumava, str. 1/2) 
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(stanovisko Správy NP a CHKO Šumava, str. 2/2) 
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(stanovisko AOPK ČR, str. 1/2) 
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(stanovisko AOPK ČR, str. 2/2) 
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(stanovisko ÚÚ VÚ Brdy, str. 1/1) 

  

 


