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ÚVOD
Plán udržitelné mobility Plzně představuje svým obsahem a zaměřením „koncepci z oblasti
dopravy“, která stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených příloze č.1
zák.č.100/2001 Sb., a dále “koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských
společenství”, v platném znění a naplňuje tak ustanovení §10a, odst. 1, písm. a), zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. V obecné rovině jde o koncepci ve smyslu §3, písm, b)
zákona č.100/2001 Sb. zadanou orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy
schvalovanou nebo ke schválení předkládanou.
Posouzení je vypracováno na základě Závěru zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem
Plzeňského kraje č.j. ŽP/7590/16 ze dne 28.4.2016, ve kterém je uvedeno, že koncepce bude
posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Hodnocení je strukturováno dle
požadavků přílohy č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, zároveň je zaměřeno na
připomínky shromážděné v procesu zjišťovacího řízení.
1. OBSAH A CÍLE KONCEPCE, JEJÍ VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
Obsah a cíle koncepce

Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP) je strategický dokument, který podporuje rozhodování
o realizaci investičních i neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti Plzně v letech 2016 2025. Soustředí se na diskuzi o prioritách v širším zastoupení veřejnosti, měřitelné
rozhodování a zkoumání širších dopadů uvažovaných opatření. PUMP je důležitým
podkladem pro financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020.
Cíl koncepce
Součinnost a provázanost různých módů dopravy bude zvolena tak, aby se pro dané přepravní
požadavky uplatnil vždy nejvhodnější druh dopravy. Činí tak formou aktivní organizace
dopravního systému, aby docházelo k záměrnému ovlivňování volby dopravního prostředku a
byla tak ovlivňována dělba přepravní práce. Cílem je podpořit společenské požadavky na
zvýšení kvality života ve městě.
Návrh PUMP se snaží o podporu jednotlivých druhů dopravy tam, kde jsou nejvíce přínosné a
kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k udržitelným
formám dopravy. Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, v cyklistické dopravě
opatření navázaná na atraktivní trasy podél řek, pro chůzi zlepšení podmínek na krátké
vzdálenosti v širším centru města, v automobilové dopravě pak zejména výstavba okruhů pro
lepší převedení vzdálenějších přepravních vztahů přes město.
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Cílem Plánů mobility obecně je vytvořit udržitelný městský dopravní systém pomocí:
 Zajištění dostupnosti pracovních míst a služeb pro všechny obyvatele;
 Zlepšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel;
 Snížení znečištění, emisí skleníkových plynů a spotřeby energie;
 Zvýšení účinnosti a nákladové efektivity přepravy osob a zboží;
 Zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí.

PUMP svým rozsahem protíná všechny tři rozvojové pilíře vytyčené v Programu rozvoje
města Plzně:
1. rozvojový pilíř – Plzeň chce být ekonomicky silným, moderním a v Evropě
konkurenceschopným městem (oblast vzdělání, zaměstnanosti, bydlení);
2. rozvojový pilíř – Plzeň bude rozvíjet svůj význam kulturního a společenského centra, a to
nejen v rámci regionu, ale i v širším rozsahu (oblast cestovního ruchu, kultury, služeb a
podnikání);
3. rozvojový pilíř – Plzeň bude cílevědomě utvářet své vnitřní prostředí tak, aby bylo
příjemným místem pro život (oblast urbanismu, životního prostředí a udržitelného
rozvoje).
Plán udržitelné mobility Plzně byl zpracován monovariantně na bázi regulativního scénáře.
Představuje soubor souvisejících projektů a aktivit, které vzájemně multiplikují svoje efekty.
Realizace jednotlivých projektů se vzájemně nepodmiňuje, a proto nebyly další varianty plánu
zpracovány.
Dílčí cíle PUMP byly vyčísleny ve všech oblastech, kde byly k dispozici matematické modely
dopravy nebo jiné statistické zdroje. Přínosy navrhovaných opatření jsou uváděny při úplné
realizaci všech balíků opatření zahrnutých v PUMP s časovým horizontem roku 2025.
Centrum města bude lépe dostupné veřejnou a nemotorovou dopravou.


Počet cest automobilem do centra města se sníží o 20%, úměrně tomu se počet cest
veřejnou dopravou do centra města zvýší o 8%. Celkový počet cest zůstane zachován.



Podíl automobilové dopravy na dělbě přepravní práce vůči centru Plzně se sníží ze
stávajících 44% na výhledových 39% pro řidiče a spolujezdce.



Podíl veřejné dopravy na dělbě přepravní práce vůči centru Plzně se zvýší ze stávajících
49% na výhledových 55% pro cestující MHD, veřejnou linkovou dopravou i osobní
železniční dopravou.



Podíl nemotorové dopravy na dělbě přepravní práce2 vůči centru Plzně se zvýší ze
stávajících 7% na výhledových 8 % pro pěší a cyklisty.



Počet cestujících veřejné dopravy překračujících kordon centra Plzně se zvýší o 4 %.



Počet automobilů překračujících kordon centra Plzně se sníží o 15 %.

Automobilová doprava se přesune na komunikace mimo rezidenční zástavbu a centrum města.


Komunikační síť města se rozšíří o 12,9 km.
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Kompletní rekonstrukcí projdou městské komunikace v celkové délce 5,3 km.



Dopravní výkon individuální automobilové dopravy se na území města Plzně sníží o 2 %.



Dopravní výkon individuální automobilové dopravy se v centru Plzně sníží o 22 %.

Veřejná doprava dokončí svou integraci mezi městem a regionem.


Ve veřejné dopravě bude plně integrováno předplatné i jednotlivé jízdné.



Na území Plzně vzniknou tři přestupní terminály mezi MHD a regionální / dálkovou
dopravou.



Dojde ke snížení souběhů mezi MHD a veřejnou linkovou dopravou.



Počet přepravených cestujících MHD ve sledovaném území se zvýší celkově o 6 %,
přičemž největší nárůst je očekáván u tramvají (+12 %), poté u trolejbusů (+8 %) a
naopak pokles u autobusů (-6 %).



Počet přepravených cestujících veřejné linkové dopravy ve sledovaném území se sníží o
8 %.



Počet přepravených cestujících osobní železniční dopravy ve sledovaném území se zvýší
o 2 %.



Dopravní výkony MHD ve sledovaném území za pracovní den se zvýší o 1442 km, tj. o
3%.



Dopravní výkony veřejné linkové dopravy ve sledovaném území za pracovní den se sníží
o 808 km.



Dopravní výkony osobní železniční dopravy ve sledovaném území za pracovní den budou
zachovány.

Služby veřejné dopravy budou spolehlivé a šetrné vůči životnímu prostředí.


Vznikne nová tramvajová trať v délce 1,7 km.



Budou provedeny opravy stávajících tramvajových tratí v celkové délce 5,1 km.



Bude provedena rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany a dvou trakčních měníren.



Dojde k nákupu vozidel elektrické trakce – 8 nových tramvají a 41 nových trolejbusů.



Bude provedena modernizace 10 tramvají.

Parkování bude řešeno systémově, vzniknou nová záchytná parkoviště P+R a P+G.


Počet parkovacích míst na parkovištích P+G se zvýší ze stávajících 557 na výhledových
795.



Vzniknou tři záchytná parkoviště P+R u terminálů veřejné dopravy s celkovou kapacitou
662 míst.



Celková plocha zón regulovaného parkování se zvýší ze současných 107 ha na
výhledových 153 ha.



Počet parkovacích míst v zónách regulovaného parkování se zvětší ze stávajících 2,3
tisíce na výhledové 4 tisíce.
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Mobilita bude vůči uživatelům řešena jako jednotná služba.


Zřízena bude kancelář městského koordinátora mobility, který bude jednotným místem
řešení podnětů, marketing a vzdělávání v mobilitě pro občany, školy, zaměstnavatele,
dopravce a investory.



Proběhne integrace předplacených služeb na základě společného tarifu pro veřejnou
dopravu, parkování, úschovny a sdílení kol apod.



Inteligentní dopravní systémy zajistí informovanost uživatelů dopravy o optimálním
způsobu cestování pro různé dopravní módy a jejich kombinace.

Město bude v rozvoji dopravního systému postupovat koncepčně.


PUMP bude průběžně aktualizován, nejdéle každých pět let.



Záměry, které nejsou součástí PUMP, musejí být prověřeny s ohledem na splnění všech
ukazatelů výkonnosti za dopravní systém jako celek. Pokud vložení záměru do modelů
IAD a VHD potvrdí, že nedojde k oslabení ukazatelů výkonnosti, může se záměr stát
součástí koncepce PUMP.



Město zpracuje / podpoří koncepční materiály pro střednědobé plánování MHD a
příměstské dopravy.

Výdaje města do dopravy budou pro město udržitelné.


Město vydá v období let 2016 – 2025 celkem 2,3 miliardy Kč na kapitálové výdaje
(tj. investice) do dopravní infrastruktury.

Významná navýšení či snížení této částky musejí být řešena aktualizací PUMP.
Vztah k jiným koncepcím
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů na
komunitární, národní, krajské i místní úrovni. Níže uvedený přehled je zaměřen na souvislosti
Plánu udržitelné mobility Plzně s dalšími rozvojovými dokumenty zejména z pohledu
udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
A) Evropské dokumenty
Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, KOM (2010)
2020 v konečném znění
Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření
konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, KOM (2011) 144 v
konečném znění
Akční plán pro podporu zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS) KOM (2008) 886
v konečném znění
Směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti
silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
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B) Národní koncepce
Strategie udržitelného rozvoje ČR
Státní politika životního prostředí ČR
Státní energetická koncepce
Národní rozvojový program mobility
Národní rozvojové priority 2014+
Národní program snižování emisí
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR do roku 2020
Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů
energie 2016
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020
Druhý Akční plán energetické účinnosti České republiky
Surovinová politika ČR
Aktualizovaná Státní politika v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k
digitální ekonomice
Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšování kvality ovzduší v ČR
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Plán odpadového hospodářství ČR
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v
21. století (MZd, 2002)
Rámcová směrnice o změně klimatu a Kjótský protokol
Dalšími programy ve vztahu k PUMP jsou také operační programy, např.:
Operační program životní prostředí 2014-2020,
Operační program Doprava 2014-2020,
Integrovaný regionální operační program,
Operační program Central Europe 2020,
Operační program INTERREG EUROPE,
Integrovaný regionální operační program pro programové období 2014 – 2020,
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020, atd.
C) Krajské koncepce
Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+
Koncepce dopravy Plzeňského kraje
Plán obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2012 - 2016
Koncepce ochrany a přírody Plzeňského kraje
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Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje aktualizace
Posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení
Program snižování emisí znečišťujících látek Plzeňského kraje
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje pro období 2016 – 2026
Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ03 – Jihozápad, atd.
D) Koncepce města Plzně
Program rozvoje města Plzně
Zásady dopravní politiky města Plzně
Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně, 2011
Zásady řešení pěší dopravy v městě Plzni, 2005
Generel dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2012
Optimalizace dopravního výkonu MHD v Plzni, 2008
Přestupní uzly Integrované dopravy Plzeňska na území města Plzně, 2011
Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně, 2010
Koncepce životního prostředí Plzně, 2001
Územní plán města Plzně
Strategie integrovaných územních investic Plzeňské metropolitní oblasti
Integrovaný plán rozvoje města – Univerzitní město 2015
Integrovaný plán rozvoje města - Evropské hlavní město kultury 2015
Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně
Plzeň 2014+ - Strategie města Plzně z hlediska budoucí kohezní politiky,
Komunikační strategie města Plzeň 2010 – 2015,
Strategie společnosti Plzeň 2015,
Program rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009 – 2019,
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008 – 2015, atd.
Vybrané referenční cíle a další aspekty výše uvedených dokumentů významné z hlediska
vyhodnocení vlivů PUMP na životní prostředí jsou dále diskutovány v kapitole 5 v rámci
popisu stanovení hodnotícího rámce SEA PUMP.
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2. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE
Zpracováno s využitím Strategického plánu města Plzně, tématická analýza životní prostředí (koncept,
5/2016)
Plán udržitelné mobility Plzně může zahrnovat investiční i neinvestiční projekty na území celého
správního obvodu města Plzně. Z hlediska zohledněných dopravních vazeb však PUMP přesahuje
hranice Plzně.
Upřesňující mapa lokalizace významných projektových záměrů je uvedena v příloze tohoto
vyhodnocení.
Plán udržitelné mobility Plzně je řešen ve správním území statutárního města Plzně, které je
rozděleno na 10 městských obvodů. Z územního hlediska je rozděleno na 27 katastrálních území.
Katastrální území v rámci jednotlivých městských obvodů
Městský obvod
Katastrální území
Plzeň 1
Bolevec, Plzeň 1
Plzeň 2 – Slovany
Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov, Plzeň 2
Plzeň 3
Doudlevce, Plzeň 3, Radobyčice, Skvrňany, Valcha
Plzeň 4
Bukovec, Červený Hrádek u Pl., Doubravka, Lobzy, Plzeň 4, Újezd
Plzeň 5 – Křimice
Křimice - část, Radčice u Plzně - část
Plzeň 6 – Litice
Litice u Plzně
Plzeň 7 – Radčice
Radčice u Plzně - část, Křimice - část
Plzeň 8 – Černice
Černice
Plzeň 9 – Malešice Malešice, Dolní Vlkýš
Plzeň 10 – Lhota
Lhota u Dobřan
Klimatické poměry
Území patří do klimatické oblasti mírně teplé MT 11 s dlouhým a suchým létem, krátkými a mírně
teplými přechodnými obdobími jara a podzimu a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové
pokrývky. Od východu, jihovýchodu, jihu a severozápadu zasahují k městu výběžky
agroklimatického regionu MT 10 s vlhčím létem a častějšími srážkami. Průměrná roční teplota se
pohybuje mezi 7,3 - 8,0 ˚C, průměrné roční srážky mezi 518 - 530,6 mm. Zahloubené formy
reliéfu v Plzeňské kotlině jsou jedním z předpokladů pro tvorbu inverzních situací s nejčastější
hranicí 350 - 500 m n.m.
Z hlediska budoucího vývoje vědci očekávají postupný nárůst průměrné teploty vzduchu, kolem
roku 2050 zhruba o 1,5°C a ke konci století o 3,3°C. Naopak celkové úhrny srážek se příliš měnit
nebudou, v blízké budoucnosti dojde k jejich velmi mírnému nárůstu, ve vzdálené budoucnosti
pak k mírnému poklesu. Budou však velmi nerovnoměrné. Zároveň bude docházet k nárůstu
výparu a díky kombinaci všech dalších faktorů se tak zvýší i riziko sucha. Rizika spojená se
změnou klimatu ve městech zahrnují: vlny horka a nárůst městského tepelného ostrova, přívalové
srážky a povodně ve městě, sucho a nedostatek vody. Tyto procesy mohou mít rozsáhlé nepříznivé
dopady na kvalitu života obyvatel, ekosystémy i ekonomiku.
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Vývoj a předpověď počtu tropických dní a počtu dní se srážkami jsou uvedeny na následujících
obrázcích.
Obr. 1 : Počet tropických dní v ČR (Tmax >=30oC) ve třech obdobích 1961-2000, 2021-2050 a
2071-2100 z korigovaného modelu ALADIN-Climate/CZ (zdroj: Brázdil et al., 2015. Sucho
v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost)

Obr.2: Počet dnů se srážkou rovno nebo menší než 0,1 mm v deseti po sobě jdoucích dnech
v třech obdobích 1961-2000, 2021-2050 a 2071-2100 (zdroj: Brázdil et al., 2015. Sucho
v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost)

16

Plán udržitelné mobility Plzně
Vyhodnocení koncepce podle zákona č.100/2001 Sb.

V posledních letech byl zaznamenán výrazný nárůst počtu tropických dní i nocí. Očekává se, že
počet tropických dní se bude do budoucnu zvyšovat. Očekává se, že v blízké budoucnosti (20212050) dojde k nárůstu počtu tropických dní o 50 % oproti referenčnímu období (1961-2000). V
období vzdálené budoucnosti (2071-2100) bude počet těchto dní oproti referenčnímu období až
4,5 krát vyšší . Přitom vlny horka mají negativní vliv na lidské zdraví a mohou podporovat častý
vznik a šíření požárů.
Také četnost výskytu extrémních srážek se za posledních 50 let zvýšila téměř v celé Evropě a
pokračování tohoto trendu se očekává i během 21. století. V budoucnu lze počítat se zvýšením
dopadů povodňových událostí, a to jak z hlediska škod, tak i počtu postižených osob.
Ovzduší
Území města Plzně je zařazeno již několik let mezi oblasti s překročenými imisními limity.
Důvodem je především dlouhodobé překračování imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
benzo(a)pyrenu a překračování limitní hodnoty pro 24hodinové koncentrace suspendovaných
částic PM10, především v zimních měsících.
V současné době lze za největšího původce znečištění ovzduší ve městě označit automobilovou
dopravu. Je to především dálniční obchvat D5 a hlavní intravilánové komunikace I/20, I/26, I/27,
které prochází centrem města. Jedním z významných faktorů snižování vlivu individuální
automobilové dopravy je rozvinutý systém městské hromadné dopravy, kde cca 2/3 přepravní
kapacity je uskutečněno prostředky s elektrickými pohony. Dalšími významnými emisními zdroji
jsou lokální vytápění tuhými palivy, průmyslové areály, energetické a technologické zdroje a
volné plochy umožňující opětovné zvíření sedimentovaných částic.
Nejvýznamnějšími emisními zdroji na území města Plzně jsou Plzeňská teplárenská, a.s. a
Plzeňská energetika a.s., jež tvoří základ centrálního zásobování teplem města. Z hlediska vlivu na
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imisní situaci tyto emisní zdroje však nejsou dominantní, naopak lze tyto zdroje chápat jako
významná kompenzace vlivu lokálního vytápění.
Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž aktuální meteorologické podmínky. Město Plzeň
se rozprostírá v mělké pánvi soutoku čtyř řek. Dno a svahy údolí mohou za určitých podmínek
podporovat vznik teplotních inverzí a s tím související zhoršené rozptylové podmínky. V Plzeňské
kotlině se nejčastěji vyskytují mírně nepříznivé rozptylové podmínky - přechodně cca 37 až 57 %
dní v roce, přičemž výskyt v letních měsících je četnější. Trvale mírně nepříznivé podmínky se
vyskytují cca 3 až 15 % dní v roce. Dobré rozptylové podmínky mají výskyt zhruba jako mírně
nepříznivé cca 28 až 58 % dní v roce. Nepříznivé rozptylové podmínky se vyskytují v cca 1 až 4
% dní v roce, zejména v zimním období.
Celkově se imisní situace se od začátku století na území města Plzně výrazně nezměnila a má
mírně klesající, či spíše stagnující tendenci. Mnohem výraznější variabilitu koncentrací polutantů
v ovzduší lze sledovat v rámci kalendářního roku, kdy dochází k vzájemnému vlivu sezónnosti
emisí a rozdílných rozptylových podmínek během ročních období.
Velké stacionární zdroje byly vybaveny ekologickými technologiemi. Potenciál ke snížení
škodlivin v ovzduší lze tak hledat spíše v oblasti lokálních topenišť a v automobilové dopravě.
Hlavní příčinou zvýšené imisní zátěže města Plzně zejména suspendovanými částicemi PM10 ale
také benzo(a)pyrenem, oxidem dusičitým a ozónem jsou s vysokou pravděpodobností rostoucí
emise z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší, respektive z automobilové dopravy.
Protože emise z automobilové dopravy jsou lineární funkcí dopravního výkonu, tedy intenzity
dopravy, je imisní zátěž znečišťujícími látkami přímo úměrná dopravnímu výkonu na území
města.
Příklady průměrné imisní koncentrace nejvýznamnějších znečišťujících látek na území města
Plzně a jejich trendy jsou zobrazeny na na následujích obrázcích.
Obr. 3: Trend imisní koncentrace benzo(a)pyrenu v Plzni (průměr), (zdroj: ČHMÚ)
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Obr. 4: Trend imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 v Plzni (průměr), (zdroj: ČHMÚ)

Obr. 5: Vymezení oblasti s překročenými imisními limity pro rok 2014 (zdroj ČHMÚ)
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Reliéf a horninové prostředí
Území má kruhovitý tvar s centrální kotlinou, která přechází do sousedních pahorkatin a Radyňské
vrchoviny. Přitékají sem významné západočeské řeky Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, které zde
vytvářejí Berounku. Na jejím břehu pod Bukovcem leží nejnižší bod v nadmořské výšce 293 m.
Na Červené skále pod Radyní je v nadmořské výšce 452 m nejvyšší bod. Výšky v kotlině se
pohybují v rozmezí 300 - 370 m, v okrajových pahorkatinách 400 m a výše.
Reliéf Plzeňské kotliny, jejíž téměř celý severovýchodní výběžek město zaujímá, je plošinný a jen
málo zvlněný, členěný stromovitě rozvětvenou sítí údolí řek a jejich menších přítoků. Výraznější
niva je podél Mže, ostatní údolí jsou úzká, v odolnějších horninách zahloubená se zaklesnutými
meandry (Úhlava u Hradiště, Úslava u Božkova a Lobez, Berounka u Bukovce), ostrohy a
příkrými svahy. Sousední pahorkatiny zasahují na území města polohami o 50 - 100 m vyššími s
členitějším reliéfem. Nejvýraznější hranicí geomorfologických jednotek je zlomový svah na levém
břehu Mže od Radčic k Pecihrádku za Bílou Horou, který odděluje Plzeňskou kotlinu od
Kaznějovské pahorkatiny. Specifickým tvarem je hluboce zaříznuté údolí Berounky v úseku pod
soutokem s Úslavou. Charakteristické jsou zaoblené metabazaltové - spilitové homole Chlum (416
m), Homolka (373 m), Háje (436 m), Dubová hora (406 m), Val (435 m). (Životní prostředí města
Plzně – díl 1 (2001)
Území města patří převážně do regionálně geologické jednotky bohemikum (tepelskobarrandienská oblast) se starším (svrchní proterozoikum - starohory) a mladším (paleozoikum prvohory) patrem. V třetihorách vznikl pokryv nepřeměněných a nezvrásněných usazenin, v jejich
závěru se vytvořil základ dnešní říční sítě. Její vývoj pokračoval ve čtvrtohorách zářezem koryt a
tvorbou teras. Z tohoto období pocházejí také návěje sprašových hlín, svahové sedimenty a
náplavy povodňových hlín v údolních nivách. V geologicky nedávné době ovlivnila reliéf lidská
činnost (těžba, zavážky, navážky, skládky, stavby atd.).
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Obr.6: Schématické geologické poměry Plzně

Neprovedení záměrů v rámci koncepce PUMP tuto složku životního prostředí nijak neovlivní.
Povrchové a podzemní vody
Nejvýznamnějšími vodními toky protékajícími územím města Plzně jsou Úhlava, Radbuza, Mže a
Úslava, které se postupně na území města vějířovitě stékají. Soutokem Mže a Radbuzy ve
Štruncových sadech vzniká Berounka, která Plzeňskou kotlinu odvodňuje.
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Obr.7: Mapa vodních toků a biologicky zajímavých vodních ploch

Zdroj: Životní prostředí města Plzně - díl 4 (2007)

Jakost vody uvedených velkých páteřních vodních toků prodělala v posledních desetiletích vývoj,
který znamenal výrazné zlepšení v tradičních ukazatelích jakosti vody (organické znečištění,
obsah živin či ropných látek, detergentů a těžkých kovů). Zlepšení je především důsledkem
lepšího nakládání s odpadními vodami a snížením koncentrace dusičnanových iontů v důsledku
snížení dávek dusíkatých hnojiv aplikovaných na zemědělskou půdu. V povodí plzeňských řek
však stále převládá intenzivní zemědělské hospodaření, které má za následek zejména splavování
erozního materiálu do vodních toků a zazemňování rybníků a snížení retenční kapacity půd pro
vodu. Velmi důležité je i vyplavování širokého spektra pesticidních látek, které je rizikem
především při vodárenském využívání vodních toků (Úhlava).
Nejlepší jakost vody má řeka Mže, a to především vlivem samočistících procesů působících v
nádrži Hracholusky a také vlivem čištění odpadních vod v sídlech. Obdobně dobrou jakostí vody
se vyznačuje i řeka Úhlava, která je ovšem podstatně více znečištěna pesticidními látkami.
Příčinou je způsob zemědělského hospodaření, který je zcela neadekvátní vodárenskému
využívání Úhlavy. Radbuza je pod silným vlivem emisí fosforu z měst a obcí. Řeka Úslava je
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ovlivněna četnými vysoce úživnými rybníky ve svém povodí, takže po celé vegetační období
unáší velké množství planktonu.
Z pohledu kvality vod ke koupání je po většinu letního období vhodná voda řeky Mže. Zcela
nevhodná je voda řeky Radbuzy, málo vhodná až nevhodná je Úslava a Úhlavu nelze na území
města ke koupání využívat kvůli ochrannému pásmu vodárenského zdroje.
Řeka Berounka byla v minulosti velmi silně znečištěným zapáchajícím vodním tokem. V
současnosti je jakost vody v Berounce pod Plzní v důsledku velmi dobře fungující čistírny
odpadních vod poměrně dobrá. Aktuálně nejdůležitějším faktorem ohrožujícím jakost vody v
Berounce je nárazový vstup znečištění s odlehčovanými dešťovými vodami. Při intenzivnější, byť
i krátkodobé, srážkové činnosti se dostává do Berounky velké množství zejména organického
znečištění z odlehčovacích komor přetížené jednotné kanalizace.
V letech 2008 - 2012 se město podílelo na mezinárodním projektu Revitalizace nábřeží řek v
urbanizovaném prostoru (REURIS). V rámci projektu se zpracovaly základní komplexní studie
jednotlivých řek a dále navazující podrobnější studie jednotlivých lokalit. Záměry jsou
koordinovány s koncepcí sportovně rekreačních tras v údolích řek.
Na schopnosti krajiny zadržet vodu a uchránit následně životy a majetky lidí před ničivou silou
záplav se podílí i celková retenční schopnost příměstské krajiny a síť drobných vodních toků.
Každý vodní tok i vodní plocha je také útočištěm pro vodní živočichy a rostliny a přispívá k
druhové rozmanitosti přírody.
Na území města Plzně se nachází i mnoho bezejmenných drobných vodních toků, mnohdy pouze s
občasným průtokem, které tvoří mimo jiné koridory pro odvod velkých vod. Na zlepšení jejich
současného stavu je zaměřený Program revitalizace říčních systémů, který se zabývá obnovou a
zlepšením vodního režimu krajiny (zvyšování retenční schopnosti krajiny, zpomalování
povrchového odtoku či likvidace nevhodně provedených odvodňovacích soustav).
Z vodních ploch je nejvýznamnější bolevecká rybniční soustava a přehradní nádrž České údolí na
Radbuze. Pro rekreaci obyvatel Plzně je důležitá i přehradní nádrž Hracholusky a potenciálně i
vodní nádrž vzniklá zatopením lomu Ejpovice řekou Klabavou.
Bolevecká rybniční soustava se jako celek vyznačuje velmi dobrou jakostí vody, což je způsobeno
absencí zdrojů znečištění v jejím povodí a také tím, že hospodaření na této soustavě je plně
podřízeno požadavku na dobrou kvalitu vody. Z pohledu rekreace je nejdůležitější Velký
bolevecký rybník, kde byl od roku prováděn projekt ke zlepšení kvality vody.
Přehradní nádrž České údolí, která byla vybudována jako rekreační, svůj účel dlouhodobě neplní.
Důvodem je silné zatížení živinami s následným rozvojem sinicových vodních květů.
V budoucnu lze počítat s nárůstem především tzv. bleskových povodní, při kterých dochází k
nárazovému rozvodnění drobných vodních toků a přetížení kanalizací, které vede k odlehčování
silně znečištěných vod do vod povrchových. Přívalové srážky a povodně mohou také vyústit v
erozi půdy a zhoršit kvalitu vod. Nedostatečná možnost zasakování srážkové vody je celoměstský
problém. Ve městě je nízká propustnost povrchů, což způsobuje velmi rychlý odtok dešťové vody,
která je navíc obvykle odváděna jednotnou kanalizací pro splaškové i dešťové vody. Ve vztahu k
neprovedení posuzované koncepce lze předpokládat pokračující trend expozice povrchových vod
ze stávající silniční sítě v úsecích, které nebudou rekonstruovány nebo přeloženy do nových tras.
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Toto riziko je třeba brát v úvahu především v oblastech se zvýšeným vodohospodářským
významem (např. terasové sedimenty Úhlavy).
Půda
Základním půdním typem jsou hnědé půdy typické (kambizemě), středně úrodné a živné. Podle
místních podmínek se vyskytují v různých odvozených typech. Na horninách permokarbonu jsou
lehčí a chudší půdy, v přirozenějších lesních porostech hnědé lesní půdy, ve smrkových
monokulturách podzoly. Na podmáčených stanovištích jsou půdy s vysoko ležící hladinou
podzemní vody (oglejené půdy). Dna říčních údolí pokrývají nivní půdy, údolní svahy suťové,
hlavně hnědozemní půdy (rankery). Ojedinělé jsou rašeliništní půdy.
Vzájmovém území města Plzně se nacházelo k roku 2014 celkem 12.504 ha zemědělské půdy, z
toho 8.918 ha půdy orné, 2.007 ha trvalých travních porostů, 1.508 ha zahrad a71 ha ovocných
sadů. Lesních pozemků na nezemědělské půdě bylo na území evidováno 6.553 ha a vodních ploch
612 ha. Další plochy představují zastavěné plochy anádvoří (1.284 ha) a ostatní plochy (5.187 ha).
Potenciální riziko vzájmovém území představuje zejména snaha o vynětí půd ze ZPF k jiným než
zemědělským činnostem. Za tímto účelem je třeba vycházet zanalýzy bonity půd v zájmovém
území a k těmto činnostem vyjímat především půdy s horší bonitou.
Kvalita zemědělské půdy je určena bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ) ve
smyslu vyhlášky č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Posuzování územně plánovací
dokumentace z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a odnímání půdy upravuje
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí OOLP-/1067/96 ze dne 1. 10. 1996 k odnímání
půdy ze zemědělského půdního fondu, který zařazuje BPEJ do 5 tříd ochrany zemědělské půdy.
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Obr.8: Schéma tříd ochrany půd na území města Plzně (zdroj ÚKRMP)

Na území města Plzeň jsou vodní erozí nejvíce ohrožené pozemky, které jsou situovány v
centrální části k. ú. Litice, v západní části k. ú. Černice, v centrální části k. Koterov, Božkov a
Bukovec, v jižní části k. ú. Bolevec, v severozápadní části k. Radčice u Plzně a ve svažitých
částech k. ú. Malešice. Jedná sezpravidla o výslednici působení topografie terénu a orientace
pozemků ve sklonitých územích, kde se vyskytují erozně nejnáchylnější půdy.
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Obr.9: Vývoj ploch zemědělské půdy v Plzni v letech 2009-2014 (zdroj ČSÚ)

Fauna a flóra
Původní vegetace je silně změněna vlivem dlouholeté činnosti člověka. V minulosti udávaná
druhová rozmanitost se podle výsledků srovnávacích výzkumů nadále zužuje. Vyskytují se
plevelová společenstva podmíněná zejména zemědělským hospodařením, umělé a přirozeně
vzniklé travní porosty, kulturní lesy, rumištní (ruderální) společenstva a plochy urbanistické
zeleně s řadou uměle vysazených exotických a šlechtěných druhů. Přirozená lesní společenstva
představovaly nejrozšířenější kyselé doubravy, na pískovcových substrátech v severní části území
borové doubravy. Dnes tu převažují kulturní borové a smrkové porosty s příměsí modřínu, duby
zaujímají převážně již jen nižší stromové nebo keřové patro. Druhově bohaté dubohabřiny se
vyskytovaly na úrodnějších půdách na jihu a východě území, kde se i místně zachovaly, přestože i
tady byly ovlivňovány činností člověka. Na údolních svazích řek byly často nahrazeny akátem a
borovicí černou. Luhy a olšiny, které provázely prakticky celou vodní síť, byly zredukovány na
malé fragmenty a břehové porosty. Přirozené reliktní bory a teplomilné doubravy byly vázány na
plošně omezená extrémní stanoviště na hranách údolí se skalními útvary a na dobře osluněných
svazích.
Středoevropské rostlinné druhy opadavého listnatého lesa se soustřeďují zejména do hluboce
zaříznutého údolí Berounky pod soutokem s Úslavou, které se vyznačuje typickými klimatickými
charakteristikami (údolní fenomén). Na rašeliništi u Kamenného rybníka roste několik druhů
severského jehličnatého lesa, ojediněle jsou zastoupeny i horské rostliny a druhy výrazně
suchomilné a teplomilné. Lesy v prostoru boleveckých rybníků jsou významné výskytem místní,
lesnicky hodnotné odrůdy borovice lesní. Z význačnějších ekosystémů zasluhují pozornosti
rašeliniště a pobřežní porosty u Kamenného rybníka, údolí Petrovka s mozaikou společenstev
rákosin, vysokých ostřic, rašeliniš, bažinných olšin, luhů a vlhkých luk, poměrně přirozený porost
Doubí v boleveckém údolí Merán, fragment původního přirozeného boru na Čertově kazatelně u
Radčic, bažinné olšiny u Seneckého rybníka, suchomilné porosty luk s roztroušenými keři na
Dřevcích na severních svazích údolí Vejprnického potoka, liniové keřové porosty s trnkou, hlohy,
růžemi, brslenem evropským, bezem černým. Ladem ležící pole zarůstají pýrem, třezalkou
tečkovanou a jinými plevelnými druhy. Úmyslně či neúmyslně zavlečených a zplaňujících druhů
je dnes v území mnoho, šíří se i bolševník velkolepý, z železničních náspů kustovnice cizí, asijské
křídlatky, původně himálajská růžově nachová netýkavka žláznatá, dále americké druhy rodu
zlatobýl a jiné.
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Ze středoevropské lesní fauny se v území udržuje srnec, prase a drobná zvěř, ze sousedních lesů se
občas zatoulají v naší přírodě uměle zavedené druhy muflon a jelen sika. Projevují se vlivy rušení
četnými návštěvníky příměstských lesů. Blíže k městu proniká liška, životu v městské zástavbě se
zcela přizpůsobila kuna skalní. V okrajích města dosud žije tchoř tmavý, lasice kolčava, hranostaj
a ježek západní, v lesích a parcích je hojná veverka obecná. Z letounů jsou nejvíce zastoupeni
netopýr hvízdavý, večerní, rezavý a dlouhouchý. Typickými obyvateli panelových sídlišť se staly
jiřičky, vlaštovky se omezeně udržují na tradičních místech. V městské zástavbě jsou
dominantním druhem zdivočelí holubi domácí, další jsou rorýsi, rehci, vrabci, kosové,
přizpůsobení chocholouši a poštolky, přibývající straky, v posledních letech i sojky. V zimě se
objevují havrani, v poslední době stoupá výskyt holuba hřivnáče. V zahradních čtvrtích je
zastoupení ptáků pestřejší, nejbohatší ptačí společenstvo je u rybníků bolevecké rybniční soustavy,
i když i zde klesá počet druhů. Na neobdělaných plochách na okrajích města se začaly poněkud
zvyšovat stavy koroptví a křepelek, stav datla černého se značně snížil. V polesí Bolevec se do
r.1945 běžně vyskytoval tetřev hlušec, v poválečných letech však postupně vymizel, stejně jako
tetřívek. Z celkem 14 zastoupených druhů obojživelníků se nejhojněji vyskytují čolek obecný,
ropucha obecná a kuňka žlutobřichá, ojediněle se udržuje mlok skvrnitý, čolek horský a skokan
hnědý. Běžně se vyskytuje užovka obojková, slepýš křehký a ještěrka obecná, méně často ještěrka
živorodá. (Zdroj: Životní prostředí – díl 1 (2001).
Krajina
Krajinně ekologická struktura městského území je jedním z určujících faktorů rozvoje města.
Úhrnné plochy jednotlivých druhů pozemků v hektarech na území Plzně – město k 31.12.2014:
Orná půda
zahrady
sady
trvalé travní porosty
zemědělská půda celkem
lesní půda
vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní plochy
výměra celkem

8 918 ha,
1 508 ha,
71 ha,
2 007 ha,
12 504 ha,
6 553 ha,
612 ha,
1 284 ha,
5 187 ha,
26 141 ha

Zdroj: ČSÚ
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Obr.10: Scéma využití území v Plzni (zdroj ÚKRMP)

Chráněné části přírody a krajiny
A) Obecně chráněná území
Do kategorie obecné ochrany přírody ve smyslu zák. č 114/1992 Sb. v platném znění náleží:




Přírodní parky
Skladebné části ÚSES
Významné krajinné prvky
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Přírodní parky
Přírodní parky slouží k ochraně krajinného rázu, který můžeme chápat jako přírodní, kulturní a
historickou charakteristiku určitého místa či oblasti. Smyslem přírodních parků je uchovat
stávající harmonický vzhled určitého území a tradiční využívání dané oblasti. Na území města
Plzně se nachází část přírodního parku „Horní Berounka“, který se nalézá v okolí řeky Berounky.
Začíná u kostela sv. Jiří v Plzni - Doubravce a pokračuje do sousedních okresů (Plzeň - sever,
Rokycany). Důvodem vyhlášení tohoto přírodního parku je ochrana kaňonovitého údolí řeky
Berounky s harmonickým kulturním, ale především přírodním prostředím, které je zastoupeno
různými společenstvy, a to od suchomilných teplomilných společenstev skal a skalních štěrbin až
po společenstva lužních lesů. Toto území se vyznačuje specifickým krajinným rázem s řadou
přírodovědných i estetických hodnot.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES je
tvořen biocentry a biokoridory a je postupně navrhován ve třech navzájem provázaných
hierarchických úrovních - nadregionální, regionální a lokální.
V současném období je relativně uspokojivá jeho územní ochrana (postupně probíhající
aktualizace nadregionální úrovně, regionální úroveň v Zásadách územního rozvoje Plzeňského
kraje a místní úroveň v ÚPMP). Nižší úrovně přebírají do systému i vyšší úrovně. Realizace dosud
chybějících částí jsou vázány zpravidla na komplexní pozemkové úpravy, při kterých dochází k
soustředění městských pozemků na tyto plochy ve veřejném zájmu. Při nedostatku městských
pozemků v daném katastrálním území ale zůstává jen u proklamovaného doporučení vlastníkům
(např. zatravnit pásy podél říčních toků).
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Obr.11: Územní systém ekologické stability na území města Plzně

Zdroj: https://gis.plzen.eu/zivotniprostredi/

Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky (VKP) jsou ze zákona (ex lege, č. 114/1992 Sb., § 3, písm b) všechny
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou to jiné části krajiny, které
příslušný orgán ochrany přírody podle § 6 zákona zaregistruje.
Na území města Plzně je v současnosti navrženo nebo již vyhlášeno či zákonem stanoveno 172
VKP (Životní prostředí Plzně – díl 1 (2001), např. Borský park, park u jezírka Košutka, prameny v
Pramenní ulici, Mikulášský hřbitov, les Pytel, les na Dubové hoře, Úhlava, Úslava, Mže, Velký
Bolevecký rybník aj. Existence VKP podporuje a doplňuje ÚSES především svou ekologickostabilizační funkci v krajině.
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Obr.12: Významné krajinné prvky na území města Plzně

Zdroj: https://gis.plzen.eu/zivotniprostredi/

B) Zvláště chráněná území
V řešeném území se nenachází velkoplošně zvláště chráněná území typu národní park nebo
chráněná krajinná oblast. Nevyskytují se zde ani maloplošně zvláště chráněná území národní
přírodní rezervace nebo národní přírodní památka. Vyskytuje se zde řada přírodních památek a
přírodní rezervace:
PR Zábělá - dubohabrový les s bohatou květenou. Rozloha 31,9 ha, obec Plzeň (k.ú. Bukovec) a
Chrást.
PR Petrovka - pseudokrasový žleb, rašeliniště, mokřady a bor (místní ekotyp borovice lesní).
Rozloha celkem 28,1 ha, třetina v ORP Nýřany, větší část v řešeném ORP – obec Plzeň,
katastrální
území Bolevec.
PP Malešická skála - ojedinělá skalní pyramida v karbonských sedimentech. Rozloha 0,01 ha,
obec Plzeň, katastrální území Malešice.
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PP Kopeckého pramen - minerální pramen kulturně historického významu. Rozloha 0,4 ha,
obec Plzeň.
PR Kamenný rybník - vrchovištní rašeliniště přecházející v rašelinný les, slatinná louka
s výskytem vzácných druhů. Rozloha 11,4 ha, obec Plzeň, katastrální území Bolevec.
PP Doubí - zbytek borové doubravy, entomologické naleziště. Rozloha 28,1 ha, obec Plzeň,
katastrální území Bolevec.
PP Čertova kazatelna - ukázka selektivního větrání karbonských sedimentů. Rozloha 2,4 ha,
obec Plzeň, katastrální území Plzeň, Radčice u Plzně.
Obr. 13: Zvláště chráněná území na území města Plzně

Zdroj: ÚKRMP
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C) NATURA 2000
Soustava chráněných území NATURA 2000 je celistvá evropská soustava území, která umožňuje
zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření, případně tento
stav obnovit. Jedná se o reprezentativní soustavu chráněných území, které jsou významné z
celoevropského hlediska. Legislativně je dána směrnicemi EU č. 79/409/EEC (O ochraně volně
žijících ptáků a č. 92/43/EEC (O ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin). Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. jsou užívány termíny ptačí oblasti a
evropsky významné lokality.
V zájmovém území se nachází jedna evropsky významná lokalita EVL Zábělá, ptačí oblasti nejsou
v území zastoupeny.
Evropsky významná lokalita Zábělá (kód EVL CZ0323159)
Jedná se o přírodní komplex o rozloze 265,5 ha v úseku mezi obcemi Bukovec a Druztová, cca 2
km východně od Plzně při obou březích řeky Berounky, který zasahuje obce Plzeň (k.ú. Bukovec)
a do k.ú. Druztová a Chrást.
V okolí Plzně se jedná o nejzachovalejší porosty dubohabřin, suťových lesů a skalních
společenstev. Řeka má v této lokalitě přirozený charakter. Poříčí má pestrou geomorfologii,
vegetaci i dynamiku, což je umožněno neregulovaným tokem řeky. Také je zde potvrzen a
zaznamenán výskytem vzácných druhů rostlin, ptáků - výr velký (Bubo bubo), žluna šedá (Picus
canus), datel černý (Dryocopus martius), kormorán velký (Phalacrocorax carbo) - zimoviště a
entomofauny.
Z hlediska evropsky významných druhů se jedná o lokalitu páchníka hnědého (Osmoderma
eremita).
Obr.14: Lokalizace EVL Zábělá

Zdroj: http//drusop.nature.cz
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Urbanistická zeleň
Nejvýznamnější plochy urbanistické zeleně jsou parky. Stávající parky jsou postupně
revitalizovány (Borský park, Lochotínský park) či doplňovány o nové plochy (Park na přání,
Zemník Žlutická, Mlýnská strouha). Navrženy jsou parky v sousedství centrální oblasti města (U
Ježíška), na Severním předměstí (Park na Chmelnicích), ve Skvrňanech (Slovanské údolí), apod.
Realizace těchto nových ploch bude komplikovaná vzhledem k majetkovým vztahům.
Novými plochami zeleně jsou tzv. poříční parky. Jedná se o plochy, které většinou provázejí vodní
toky a mají ekostabilizační význam. Jsou to tradičně oblíbená místa využívaná k procházkám a
krátkodobé rekreaci. Územní plán charakterizuje poříční parky jako krajinářsky upravené plochy v
záplavovém území na nábřeží řek, které jsou koncipované v souladu s vodním zákonem. Návrhy
jednotlivých poříčních parků byly ověřeny studiemi v rámci programu REURIS (Revitalizace
nábřeží plzeňských řek). Mezi stávající poříční parky patří např. Božkovský ostrov, Vodní plochy
Lobezská louka, z navržených to jsou např. park Sv. Jiří, Bukovec. Tyto plochy je možné zařadit
mezi adaptační opatření na změnu klimatu.
Obr. 15: Schéma parků a poříčních parků na území města Plzně

Zdroj: ÚKRMP
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Důležité reprezentační a sadovnicky hodnotné plochy představují sadový prstenec historického
jádra (Smetanovy sady, Kopeckého sady, Šafaříkovo sady, Křižíkovo sady, sady 5. května, sady
Pětatřicátníků, Štruncovy sady) a parková náměstí (Mikulášské náměstí, Jiráskovo náměstí atd.).
Dalšími hodnotnými plochami zeleně jsou plochy se zvláštním režimem, to znamená, že jsou
přístupné pouze v otevíracích hodinách. Patří sem např. zahrady a zámecké parky (zahrada
Miroslava Horníčka, Meditační zahrada, Luftova zahrada, zámecký park v Křimicích a v
Malešicích). Specifickými plochami zeleně se značným významem vědeckým a vzdělávacím jsou
Arboretum Sofronka a Zoologická a botanická zahrada.
Uliční aleje jsou prostorově nejrozšířenějším typem sadovnických úprav. Jejich realizace a údržba
je velmi náročná na výběr vhodných dřevin a technologii výsadeb, proto na mnoha místech ve
městě stromořadí v uličních prostorech chybí.
Trendem v péči o systém městské zeleně (urbanistickou zeleň i příměstskou krajinu) je rozšiřovat
a stabilizovat jednotlivé plochy. Pečovat o ně přírodě bližším způsobem, který vytvoří esteticky
zajímavé plochy, hodnotné rovněž z hlediska ochrany přírody, zvýšení ekologické stability a
druhové rozmanitosti a v neposlední době adaptace na změny klimatu.
Obyvatelstvo
Město Plzeň je v současnosti se svými přibližně 163 tis. obyvateli čtvrtým největším městem
České republiky. Je zde koncentrováno 30 % obyvatelstva Plzeňského kraje. Věkové složení
obyvatelstva města lze považovat za méně příznivé - v průběhu devadesátých let dvacátého století
došlo ke zrychlení stárnutí obyvatelstva v důsledku snižování počtů narozených dětí a
příznivějšího vývoje úmrtnosti osob středního a vyššího věku. Dětská složka populace (věková
skupina 0-14 let) v současnosti tvoří 14,4 % populace Plzně, obyvatelstvo v produktivním věku
(15-59 let) 65,6 % a osoby ve věku 60 a více let 20,0 %. Ve srovnání s krajským i republikovým
průměrem má plzeňská populace nižší podíl dětí a vyšší podíl obyvatelstva v poproduktivním
věku. Podíl žen na celkovém počtu obyvatelstva města činí 51,8 %.V následující tabulce je
uvedena struktura rozložení obyvatelstva ve městě.
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Rozložení obyvatelstva v Plzni

Neuplatnění koncepce v podstatě pouze zachová aktuální stav životního prostředí a jeho složek
citlivých z hlediska působení dopravy (např. ovzduší, hluk) v dotčeném území v jeho trendech,
přičemž ovšem rezignuje na možnost sjednotit pohled na celkový rozvoj dotčeného území,
definovat dlouhodobé cíle a priority, které jsou v souladu s udržitelným rozvojem města a návazně
navrhnout konkrétní projekty vč. jejich způsobu realizace a financování.
Reálný scénář bez realizace koncepce spíše zahrnuje ztrátu příležitosti pro zkvalitnění celého
systému plánování rozvoje dopravní infrastruktury. Vzhledem k požadavkům a podmínkám
spojeným s financováním dopravních staveb z evropských zdrojů by nerealizace PUMP s velkou
pravděpodobností též reálně přinesla omezení možností pro čerpání těchto zdrojů a tedy velmi
pravděpodobně i významné snížení investic do dopravních staveb na území města Plzeň.
Z hlediska vlivu dopravy lze očekávat pokračování protichůdných tendencí. Snižování emisních
faktorů používaných vozidel v důsledku rozvoje alternativních pohonů a dalších moderních
technologií bude pokračovat, nicméně vzhledem k pokračujícímu trendu zvyšování dopravních
intenzit silniční dopravy bude tento pozitivní efekt oslabován. Nerealizace koncepce (tzn. oslabení
systémového přístupu k plánování rozvoje dopravní infrastruktury) spojená pravděpodobně s
poklesem rozsahu investic do dopravních staveb by vedla ke zpomalení odstraňování
problémových míst a dalších závadných stavů na dopravní síti, které jsou zpravidla spojeny se
zvýšenou zátěží zastavěných území (průtahy centrem, místa kongescí, atp.).
Dalším aspektem neprovedení koncepce je bezpečnost dopravy a bezepčnost chodců. Opatření ke
zvýšení bezpečnosti dopravy ve městech většinou znamenají zpomalení dopravy (okružní
křižovatky, příčné prahy, zúžení jízdních pruhů). Jedinou alternativou z hlediska bezpečnosti,
plynulosti a emisí (hluk, ovzduší) je snížení intenzity dopravy na průtazích města, odvedení
zbytné dopravy zcela mimo město a změna preference dopravního prostředku uživateli ve
prospěch MHD.
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3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY
MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY
Zpracováno s využitím Strategického plánu města Plzně, tématická analýza životní prostředí (koncept,
5/2016)
Životní prostředí města Plzně je stále zatěžováno souborem negativních faktorů ovlivňujících jeho
kvalitu.
Doprava je jeden z hlavních faktorů, který při svém rozvoji nepříznivě ovlivňuje kvalitu životního
prostředí. Největší podíl v tomto směru náleží dopravě silniční, jejíž negativní vliv se projevuje
především v produkci emisí znečišťujících ovzduší, které mají negativní vliv na lidské zdraví, a to
zejména ve velkých městech s vysokou hustotou automobilové dopravy. Jako důsledek rozvoje
dopravy se také mění vzhled a morfologie krajiny, kdy dopravní sítě představují bariéry pro
migrující volně žijící živočichy.
Negativně také působí vyšší hladiny hluku a vibrace, kontaminace půdy a vody z důvodů úniků
znečišťujících látek z dopravních prostředků a vlivem aplikace posypových solí při zimní údržbě
komunikací. V neposlední řadě je významný zábor půdy, zejména zemědělského půdního fondu,
při výstavbě dopravní infrastruktury.
Hluk
Hluk je jedním ze závažných negativních faktorů životního prostředí, který je vážnou příčinou
zdravotních problémů obyvatel města. Plzeň patří mezi hlukově nejvíce zatížené krajské
metropole v rámci ČR. Lékařské i statistické studie dokazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské
zdraví, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu.
Z výsledků hlukového mapování vyplývá, že dominantním zdrojem hluku na území aglomerace
Plzeň je silniční a tramvajová doprava. Automobilová doprava (zejména vnitroměstská a cílová)
se podílí též na poměrně vysoké hladině hluku v centru města. K hlavním zdrojům hluku patří
především pohonné jednotky, a to zejména při nízkých rychlostech vozidel, při vyšších
rychlostech pak převládá hluk z valení pneumatik po povrchu vozovky.
Zatížení hlukem ze železniční dopravy má plošně omezený a s výjimkou nákladových nádraží
nárazový charakter.
V některých částech města jsou důležitým zdrojem hluku další lidské činnosti, zejména výroba.
Hluk z těchto zdrojů je zpravidla lokálně omezený a řeší se přijetím protihlukových opatření na
konkrétních objektech a zařízeních tak, aby byly v souladu spožadavky na hlukové limity stanové
příslušnými předpisy pro hluk z provozoven. Závažnějším problémem v této souvislosti zpravidla
bývá doprava související s provozováním těchto objektů.
Dle výsledků strategických hlukových studií pro železniční a letecký provoz je patrné, že nebyly
překročeny mezní hodnoty hlukových ukazatelů. Hluk z letecké a železniční dopravy je v
porovnání ze silniční a tramvajovou dopravou spíše zanedbatelný.
V současné době existují komplexní informace o hlukovém zatížení města z automobilové a
železniční dopravy v denní i noční době a o plošném rozšíření hluku ( hlukové mapy). Strategické
hlukové mapování určuje kritická místa, kde hluk překračuje tzv. mezní hodnoty hlukových
ukazatelů dle Nařízení vlády č.272/2011 Sb. Na základě výsledků pro aglomeraci Plzeň byla v
37

Plán udržitelné mobility Plzně
Vyhodnocení koncepce podle zákona č.100/2001 Sb.
rámci řešení akčního plánu lokalizována tato problematická místa: Masarykova ulice (k. ú.
Doubravka), Skvrňanská ulice (k. ú. Plzeň), ulice Pražská a Rooseveltova (k. ú. Plzeň),
Rokycanská ulice (k. ú. Lobzy), ulice Husova, Tylova a Koperníkova (k. ú. Plzeň), Klatovská
třída (k. ú. Plzeň), Americká třída (k. ú. Plzeň), ulice Koterovská a Sladkovského (k. ú. Plzeň),
ulice Slovanská (k. ú. Plzeň) a Slovanská alej (k. ú. Plzeň a Hradiště u Plzně).
V rámci akčního plánu byly vytipovány a preferovány možnosti především urbanisticko-dopravní
a dopravně-organizační, které budou mít vliv na snížení dopravy a pokles emisí v aglomeraci
Plzeň. Akční plán předkládá i další obecné možnosti snižování hluku z důvodu případného
následujícího zvážení opatření v kritických místech. V řadě míst, především v intravilánech, kde
charakter zástaveb nedovoluje po vyčerpání výše uvedených opatření ani technická opatření ke
snížení hluku, není možné realizovat opatření na ochranu venkovního prostředí, a tedy je vhodné
přistoupit alespoň k ochraně vnitřních prostorů chráněných objektů. Akční plán zohledňuje také
klidná a tichá místa, která definuje pomocí vyhlášení tichých oblastí jak v aglomeracích, tak ve
volné krajině.
K omezení hlukové zátěže jsou používány různé metody ochrany, např. protihlukové stěny,
opatření na přilehlých objektech a také nízkohlučné povrchy komunikací. Z pohledu omezení
hlukové zátěže je klíčové především vymístění průjezdné z centra města.
Ovzduší
Nejzávažnější problém životního prostředí Plzně je skutečnost, že většina území města
jedlouhodobě zařazena mezi oblasti s překročenými imisními limity (průměrné roční koncentrace
benzo[a]pyrenu a hodnoty pro 24hodinové koncentrace suspendovaných částic PM10) s vážným
dopadem na lidské zdraví. V současné době lze za největšího původce znečištění ovzduší ve městě
označit automobilovou dopravu (intravilánové komunikace I/20, I/26, I/27 i dálniční obchvat D5),
dále lokální vytápění tuhými palivy, průmyslové areály, energetické a technologické zdroje a
volné plochy umožňující opětovné zvíření sedimentovaných částic. Velkým problémem je rovněž
těžba (kamenolom Dubová hora uLitic).
Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně stanoví okruh opatření, z nichž některá mají
vazbu na územní plán, zejména řešení dopravy a energetiky. Územní plán vytváří předpoklady pro
zlepšení stavu ovzduší v nejvíce zasažených oblastech města rozvojem komunikační sítě.
Navržené úseky komunikační sítě, zejména městského okruhu, umožní rozvedení části dopravních
zátěží mimo centrum města. Současně stanovením charakterů jednotlivých úseků komunikací
návrh dopravně zvýhodňuje tangenciální trasy oproti radiálním trasám procházejícím středem
města. Tím jsou vytvořeny předpoklady k poklesu emisí zautomobilové dopravy tam, kde imisní
zatížení města dosahuje nejvyšších hodnot.
Rozvoj komunikační sítě návrhem městského okruhu a dalších tangenciálních tras vytváří
alternativní propojení k dnešním komunikacím, které prochází centrem města. Nabídkou
objízdných tras se vytváří podmínky pro realizaci nízkoemisních zón a dalších regulačních
opatření zaměřených na zlepšení ovzduší v nejvíce zasaženém centru města.Nadále je třeba
rozvíjet systém MHD svýznamným podílem ekologické elektrické trakce.
Město Plzeň vlastní 5 stacionárních a jednu mobilní měřicí stanici kvality ovzduší. Z důvodu
zařazení území města do oblastí s překročnými imisními limity je důležité nadále kvalitu ovzduší
podrobně a pravidelně monitorovat, vyhodnocovat a systematicky realizovat opatření programu
zlepšení stavu ovzduší.
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Veřejné zdraví
Problematika zdravotních rizik pro obyvatelstvo vyplývající z expozice hlukové zátěže a
znečištění ovzduší je popsána v kapitole 12.
4. VEŠKERÉ SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU
VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM SE
ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NAPŘ. OBLASTI
VYŽADUJÍCÍ OCHRANU PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ)
Mezi největší problémy města patří zatížení životního prostředí vlivy z dopravy. Plzeň se stala z
tohoto pohledu, vzhledem ke své poloze a nedokončené síti komunikací, jedním z nejzatíženějších
měst na území České republiky. Rozvoj všech typů dopravy je nedílnou součástí rozvoje každého
města. Doprava však vedle výhod, přináší řadu negativních vlivů v podobě významného zatížení
prostředí hlukem a zplodinami.
Dopravní závady v území (RURÚ, 2014)
• Podle sčítání dopravy z roku 2010 (www. rsd.cz) není výjimečná na mnohých úsecích silniční sítě v intravilánu
města Plzně) celoroční průměrná intenzita okolo 20000 vozidel za 24h. Na nejzatíženějších sčítacích úsecích silnic
I/20, I/26 (a dálnice D5) se průměrná denní intenzita dopravy pohybuje na úrovni přes 30000 vozidel. Na
nejzatíženějším sčítacím úseku č. 3-0882 na silnici I/20 v intravilánu Plzně byla sečtena celoroční průměrná intenzita
až 45 479 vozidel za 24 hodin, což jsou extrémní hodnoty
• Nevíce zatíženým sčítacím úsekem ve sledovaném území je silnice I/20 v intravilánu města Plzně mezi křižovatkou
se silnicí I/27 a rondelem u Kauflandu (ulice Karlovarská), kde RDPI přesáhlo hodnotu 45 tis. vozidel / 24 hod.
Hodnotu RDPI přes 30 tis. je pak možno nalézt také na ulici Karlovarské mezi Rondelem u Kauflandu a Sady
Pětatřicátníků a na ulici „U Prazdroje“ mezi Lobezskou a Jateční. Na spoustě dalších úseků se objevují intenzity okolo
20 tis. voz/24 hod.
• Na dálnici D5 jsou v řešeném území intenzity okolo 22 tis. voz/24 hod. Dalšími zatíženými tahy v extravilánu jsou
silnice I/20 a I/26, z páteřních komunikací má nejmenší zatížení silnice I/19. Na ostatních komunikacích se intenzity
silniční dopravy pohybují v hodnotách max. okolo 5 tis. voz / 24 hod.
• Pro zlepšení dostupnosti dálnice je nezbytné budování přivaděčů ke stávajícím dálničním křižovatkám, modernizace
komunikací navazujících na dálnici, případně vybudování nových křižovatek.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č.267/2015 zavazuje vlastníky,
popř. správce pozemních komunikací a železnic zajistit technickými, organizačními a dalšími
opatřeními, aby hluk nepřekračoval hygienické limity. Díky rozsáhlým a dlouhodobým měřením
je znám výchozí stav, vliv a význam přijímaných opatření. Základním úkolem je nyní hledat
taková opatření, která omezí nepříznivé působení hluku z dopravy na obyvatele města.
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Hlavní problémy životního prostředí
Za nejvýznamnější problémy ochrany životního prostředí v Plzni lze považovat vysokou intenzitu
a nárůst automobilové dopravy (přetížení komunikací v centru města, nedokončený systém
objízdných tras kolem Plzně a vnitřní části města, nevyřešené parkování). S tím úzce souvisí
znečištění ovzduší převážně jako důsledek automobilové dopravy (NO2 resp. NOx, aromatické
uhlovodíky, CO, polétavý prach PM10) a vysoká zátěž obyvatelstva nadměrným hlukem
z dopravy.
Míra ovlivnění území a obyvatelstva je závislá na intenzitě dopravy a její organizaci a plynulosti,
složení dopravního proudu, technickými parametry komunikací, umístění v terénu a zástavbě a
existujícími opatřeními na snižování negativních vlivů dopravy (např. protihlukové stěny, zeleň,
atd). Problematika hlukové zátěže je popsána take v kapitole 3.
Následující obrázek znázorňuje rozložení nadměrné hlukové zátěže v Plzni na základě Strategické
hlukové mapy, která je zveřejněna na Národním geoportálu Inspire. Podle dostupných údajů lze
odvodit, že především v Plzni jsou zátěži zdraví škodlivým hlukem vystaveny tisíce obyvatel
žijících v blízkosti významných komunikací.
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Obr. 16: Hladiny hlukového ukazatele Ldvn (den-večer-noc) v dB

Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, 2014

V rámci akčního plánu byly vytipovány a preferovány možnosti především urbanisticko-dopravní
a dopravně-organizační, které budou mít vliv na snížení dopravy a pokles emisí v aglomeraci
Plzeň. Akční plán předkládá i další obecné možnosti snižování hluku z důvodu případného
následujícího zvážení opatření v kritických místech. V řadě míst, především v intravilánech, kde
charakter zástaveb nedovoluje po vyčerpání výše uvedených opatření ani technická opatření ke
snížení hluku, není možné realizovat opatření na ochranu venkovního prostředí, a tedy je vhodné
přistoupit alespoň k ochraně vnitřních prostorů chráněných objektů. Akční plán zohledňuje také
klidná a tichá místa, která definuje pomocí vyhlášení tichých oblastí jak v aglomeracích, tak ve
volné krajině.
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Obr. 17: Akční hlukový plan pro Aglomeraci Plzeň – vymezení kritických míst pro hluk z dopravy
na pozemních komunikacích (zdroj Ekola Group, spol. s.r.o.)

Problematika znečištění ovzduší je popsána v kapitolách 2 a 3 (ovzduší). Grafické znázornění
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší ve vztahu k limitům pro ochranu zdraví především z
automobilové dopravy je uvedeno v kapitole 2 (Ovzduší).
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Zhoršená kvalita ovzduší v Plzni však není způsobena jen dopravou. Na imisní situaci se zásadní
měrou podílejí take emise znečišťujících látek zejména TZL, SO2, CO, NOx, apod. se podílejí
stacionární zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 1-3) v Plzni i dálkový přenos znečištění.
Další problémy města Plzeň z hlediska životního prostředí lze shrnout následujícím způsobem:
Emise skleníkových plynů a ochrana klimatu
Problémem z hlediska ochrany klimatu je především neustálý růst plynů přispívajících ke
skleníkovému efektu: tj. oxid uhličitý (CO2) a oxid dusný (N2O) zejména ze silniční dopravy.
Rizika spojená se změnou klimatu ve městech zahrnují vlny horka a nárůst městského tepelného
ostrova, přívalové srážky a povodně ve městě, dlouhodobé sucho, nedostatek vody a šíření požárů.
Tyto procesy mohou mít rozsáhlé nepříznivé dopady na kvalitu života obyvatel a přírodních
složek životního prostředí i na ekonomiku.
Adaptace města na změnu klimatu je schopnost urbánního systému přizpůsobit se změně klimatu,
zmírnit potenciální škody nebo řešit následky. Adaptační opatření zahrnují stavebně-technická
opatření, ekosystémově založené přístupy a měkká opatření (změny chování, systémy včasného
varování, poskytování informací apod.). Město Plzeň si je této skutečnosti velmi dobře vědomo a
podniká v této věci přílušná opatření (Strategický plán města Plzně, 2016).
Voda







znečištění povrchových vod (např. z bodových zdrojů, zemědělské znečištění, apod.)
zhoršení odtokových poměrů města v důsledku úbytku nezastavěných a nezpevněných ploch,
nízká retenční schopnost krajiny
špatný stav vodovodní a kanalizační sítě
jediný zdroj pitné vody (Úhlava)
nevyužívání dešťových vod – odvádění dešťových vod kanalizací bez možnosti využití
zejména pro městskou zeleň a zlepšení mikroklimatu
nevyhovující jakost vody v nádrži České údolí

Příroda a krajina












nízké procento realizovaných nových ploch zeleně na nezastavěné půdě
nárůst urbanizovaného území a zastavěných ploch;
střet zájmů výstavby a realizace územního systému ekologické stability
nezbytnost revitalizace poškozených a neadekvátně využívaných ploch
úbytek nezastavěných ploch, nárůst investiční výstavby a komerční tlak na změny územního
plánu v neprospěch ploch zeleně a orné půdy
nízká průchodnost krajiny v důsledku realizace liniových staveb a scelování zemědělských
pozemků
mizení přirozených biotopů a ekosystémů v důsledku nevhodného využívání krajiny;
šíření nepůvodních, invazních druhů rostlin a živočichů;
intenzifikace lidské činnosti v chráněných oblastech;
snížení druhové biodiversity volně žijících živočichů a rostlin
úbytek a degradace ploch systému městské zeleně
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nedostatek městských pozemků pro realizace opatření v oblasti ŽP (pro realizace
protipovodňových a protierozních opatření v rámci pozemkových úprav)

Půda



postupný pokles výměry ZPF a degradace půdy
zvyšující se spotřeba minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

Lesní hospodářství




špatný zdravotní stav lesů (např. imisní poškození);
nevhodné druhové složení a věková struktura lesů;
tlak na využívání lesní biomasy jako obnovitelného zdroje energie

Odpady



stálý nárůst produkce odpadů v téměř všech odvětvích (nejvyšší nárůst ve stavebnictví a
v oblasti komunálních a průmyslových odpadů), rezervy v problematice separace odpadů a
jejich následného využití, řešení problematiky nepovolených skládek a starých zátěží.
vysoký podíl odstraňování odpadů skládkováním, apod.

Jak je z tohoto přehledu patrné, realizace opatření a staveb zahrnutých do PUMP může ovlivnit
široké spektrum složek životního prostředí. Konkrétní vlivy jsou však specifické pro každou
liniovou stavbu, resp. opatření a odpovídají charakteru, rozsahu a zaměření jednotlivých
konkrétních projektů.
Proto není na úrovni městské koncepce možno provést podrobné a jednoznačné hodnocení těchto
vlivů. Je však nezbytné zajistit, aby realizace PUMP nevytvářela podmínky pro novou zátěž
složek životního prostředí provozem nově instalovaných aktivit a aby nedošlo k náhradě
současného poškozování životního prostředí nebo zanedbání péče o něj environmentálně
nežádoucími aktivitami. Jedná se o ochranu ovzduší, vod, půdy a hlukovou zátěž, které mohou
být doprovodným vlivem dopravy na kvalitu životního prostředí.
Nové dopravní stavby, které naplní ustanovení zákona 100/2001 Sb., budou následně při jejich
přípravě posuzovány samostatně v procesu EIA na základě znalosti konkrétních projektů v
podmínkách konkrétních lokalit, případně i se zajištěním primárních terénních dat relevantních k
řešeným projektům. Celkové hodnocení stavu životního prostředí a jeho složek v Plzni na
základě dostupných dat je uvedeno v kapitole 2.
5. CÍLE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STANOVENÉ NA MEZINÁRODNÍ,
KOMUNITÁRNÍ NEBO VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE
KONCEPCI, A ZPŮSOB, JAK BYLY TYTO CÍLE VZATY V ÚVAHU BĚHEM JEJÍ
PŘÍPRAVY, ZEJMÉNA PŘI POROVNÁNÍ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ
Cíle ochrany životního prostředí představují důležitý podklad pro tvorbu referenčního rámce pro
hodnocení potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí. Vzhledem k charakteru PUMP jako
koncepce z oboru dopravy jsou z hlediska hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
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relevantní zejména cíle strategických dokumentů zabývajících se environmentálními souvislostmi
dopravy - ochranou ovzduší, ochranou před hlukem a dalšími negativními vlivy na lidské zdraví,
ochranou přírody a krajiny, apod. Níže je uveden přehled hlavních strategických dokumentů a v
nich obsažených vybraných stěžejních environmentálních cílů, které byly zohledňovány při
hodnocení jednotlivých opatření PUMP.
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Tento národní dokument schválený v lednu 2010, vytváří rámec pro zpracování dalších materiálů
koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů). Zohledňuje cíle Národního
programu reforem ČR (národní akční plán ČR pro implementaci tzv. obnovené Lisabonské
strategie
EU) i Národního strategického referenčního rámce 2007 – 2013 a na základě konsensu všech
resortů stanovuje dlouhodobé priority a cíle směřování ČR v horizontu roku do roku 2030.
Cíle relevantní pro oblast životního prostředí, které byly zohledněny při hodnocení v rámci
PUMP:
Prioritní osa 1:Společnost, člověk a zdraví
· Snižovat zdravotní rizika související s negativními faktory životního prostředí a s bezpečností
potravin
· Zlepšit životní styl a zdravotní stav populace
Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace
· Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost
Prioritní osa 3: Rozvoj území
· Zvýšit a zkvalitnit dopravní dostupnost, technologickou, energetickou a znalostní úroveň sídel, a
tím dosáhnout i zlepšení životního prostředí v sídlech.
· Hospodárně využívat zastavěné území a chránit území nezastavěné a nezastavitelné pozemky
Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita
· Udržet a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a podporovat její funkce, zejména udržitelným
hospodařením v krajině
· Chránit volnou krajinu
· Zastavit pokles biologické rozmanitosti
· Zajistit připravenost ke zvládnutí mimořádných událostí spojených se změnami klimatu
· Dosáhnout dobrého kvantitativního stavu podzemních i povrchových vod
· Zlepšit vodní režim krajiny
Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost
· Zvýšit připravenost obyvatel, veřejné správy a složek Integrovaného záchranného systému k
řešení dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a rizik.
· Rozvíjet spolupráci v rámci regionu a EU, posílit aktivní účast v mezinárodních organizacích a
prosazovat principy udržitelného rozvoje na všech úrovních mnohostranných a bilaterálních
vztahů a v souladu s nimi posilovat mezinárodní spolupráci v politické, ekonomické, sociální,
environmentální a kulturní oblasti a usilovat o zvýšení objemu a zefektivnění oficiální rozvojové
pomoci v uvedených oblastech.
· Podílet se na plnění mezinárodních závazků v oblasti snižování emisí skleníkových plynů
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Státní politika životního prostředí ČR
Základní strategický dokument formulující cíle a priority rezortu ochrany životního prostředí.
SPŽP stanovuje cíle ve čtyřech okruzích:
1. Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší
 Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů klimatické změny
 Snížení úrovně znečištění ovzduší
 Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
2. Ochrana a udržitelné využívání zdrojů
 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu
 Omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí a podpora jejich
využívání jako náhrady přírodních surovin
 Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí
3. Ochrana biologické rozmanitosti a environmentálně šetrné užívání krajiny
 Ochrana přírodních stanovišť, původních druhů rostlin a živočichů, cenných částí přírody a
přírodních procesů
 Zachování přírodních a kulturně-historických hodnot krajiny a jejích přirozených funkcí
 Zlepšení kvality prostředí v sídlech
4. Bezpečné prostředí
 Předcházení rizik
 Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobenými
antropogenními nebo přírodními hrozbami
Program rozvoje Plzeňského kraje 2014+
Pro dosažení globálního cíle bylo definováno šest strategických cílu Programu rozvoje Plzenského
kraje, které reagují predevším na hlavní zjištené problémy a rozvojové príležitosti Plzenského
kraje:
Strategický cíl 1: Zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil
Strategický cíl 2: Zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb
Strategický cíl 3: Zvýšit konkurenceschopnost regionální ekonomiky
Strategický cíl 4: Zlepšit fungování a vzhled měst a obcí a jejich vztahy
Strategický cíl 5: Zajistit funkčnost a rozvoj dopravních systému kraje
Strategický cíl 6: Zabezpečit příznivé životní prostředí pro obyvatele kraje
Z hlediska koncepce PUMP jsou relevantní zejména strategické cíle 5 a 6.
Strategický cíl 5: Zajistit funkčnost a rozvoj dopravních systémů kraje
 Specifický cíl 5.4 – Zmírnit dopravní problémy v Plzni
Opatření:
Výstavba rozhodujících částí základního komunikačního systému v Plzni
Výstavba, rekonstrukce a modernizace dílčích částí aglomeračního okruhu
Prohloubení systémové integrace automobilové a hromadné dopravy
Zajištění potřebných rekonstrukcí a rozvoje tratí veřejné dopravy včetně napájecí
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soustavy v Plzni
•
Specifický cíl 5.5 – Doplnit sít cyklistických stezek
Opatření:
Dokončení systému mezinárodních a nadregionálních cyklotras
Efektivní podpora doplňování sítě regionálních a místních cyklotras včetně
odstraňování nebezpečných míst
 Specifický cíl 5.6 – Vybudovat integrovaný dopravní systém kraje na bázi Integrované
dopravy Plzeňska
Opatření:
Optimalizace vedení linek a koordinace jízdních řádů všech dopravců s důrazem na efektivnost
systému, včetně zhodnocení efektivity některých úseků železničních tratí
Provedení nabídkových řízení na zajištění dopravního výkonu ve veřejné dopravě spojené s
rozšířením integrovaného systému na území celého kraje
Integrace tarifu v jednotlivých městech i v regionální dopravě včetně integrace jednotlivého
jízdného
 Specifický cíl 5.7 – Zkvalitnit infrastrukturu pro integrovaný dopravní systém kraje
Opatření:
Výstavba přestupních terminálů a záchytných parkovišť P+R
Zavádění a provoz komplexních řídících, informačních a platebních systémů
Obnova vozového parku
Strategický cíl 6: Zabezpečit příznivé životní prostředí pro obyvatele kraje
 Specifický cíl 6.1: Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou vodohospodářskou
infrastrukturu
 Specifický cíl 6.2: Zavést efektivní a ekologické způsoby nakládání s odpady
 Specifický cíl 6.3: Eliminovat znečištění ovzduší z dopravy a výroby energie
Opatření:
Snížení objemu emisí látek znečištujících ovzduší
Energetická efektivnost a úspory energií
 Specifický cíl 6.4: Snížit riziko povodní a eliminovat škody způsobené povodněmi
 Specifický cíl 6.5: Zlepšit stav krajiny
 Specifický cíl 6.6: Zvýšit povědomí o problematice životního prostředí
Koncepce dopravy Plzeňského kraje
Koncepce dopravy Plzeňského kraje stanovila následující startegické cíle a priority.







Rovnoměrně a vyváženě budovat a modernizovat infrastrukturu všech druhů dopravy
Uplatňovat dělbu práce, vzájemnou kooperaci (spolupráci) a integraci (dopravní i přepravní)
jednotlivých druhů dopravy v rámci společného koncepčního řešení
Preferovat všechny druhy hromadné dopravy (železniční, autobusová, městská) na úkor
individuální automobilové dopravy tak, aby se neprohluboval tento poměr v neprospěch
veřejné
dopravy
Podporovat ekologické druhy dopravy (kolejová, trolejbusová, cyklistická, vodní)
Plně využívat stávající kapacitu dopravní infrastruktury silniční a železniční dopravy
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Snižovat přirozeným způsobem poptávku po silniční dopravě zvýšením nabídky ostatních
druhů dopravy
Omezit dálkovou a tranzitní silniční nákladní dopravu její transformací na železniční nebo
restrikcí využívané silniční infrastruktury v místech, kde je nežádoucí
Omezit konkurenci železniční a autobusové dopravy
Zavádět a rozšiřovat integrované dopravní systémy v osobní dopravě
Zavádět a rozvíjet kombinovanou formu nákladní dopravy (zejména kombinace železnice –
silnice)
Podporovat rozvoj rekreační vodní dopravy
Posílit význam letecké osobní i nákladní dopravy (modernizace letiště)
Modernizovat infrastrukturu Letecké záchranné služby (helioporty)
Podporovat a rozvíjet cyklistickou dopravu ve městech (budování cyklostezek) a rekreační
cyklistiku na venkově a v rekreačních oblastech (značení cyklotras)
Obnovovat, rozšiřovat a modernizovat přeshraniční infrastrukturu silniční, železniční a
cyklistické
dopravy
Zavádět inteligentní systémy řízení dopravy
Cíleně koncentrovat finanční prostředky do účelných a opodstatněných infrastrukturních
projektů
a staveb, systémově je časově prioritizovat
Respektovat a naplňovat mezinárodní dohody a závazky týkající se silniční a železniční
infrastruktury (TEN-T AGR, AGC, AGTC)
Vybudovat kvalitní přeshraniční koncept spojení veřejné hromadné dopravy

Koncepce životního prostředí Plzně
Koncepce péče o životní prostředí v Plzni je dokumentem sledujícím základní cíl – zlepšení
životního prostředí ve městě. Koncepcí bylo vytipováno následujících šest stěžejních cílů:
• Snížení zátěže prostředí emisemi a hlukem.
• Zajištění funkčního systému městské zeleně a příměstské krajiny.
• Zabezpečení čistoty města a efektivního a ekologického nakládání s odpady.
• Efektivní spolupráce s veřejností a ekologická výchova občanů.
• Zlepšení péče o veřejná prostranství v zastavěné části města.
• Příprava městské správy do EU.
Nejvíce relevantním ke koncepci PUMP je szěžejní cíl “Snížení zátěže prostředí emisemi a
hlukem” .
Stěžejní cíl „Snížení zátěže prostředí emisemi a hlukem“
Zátěž prostředí emisemi a hlukem má prokazatelné vlivy na zdravotní stav obyvatel.
Rozhodujícím zdrojem hluku a znečištění ovzduší je doprava ve městě, ikdyž nelze opomenout ani
jiné zdroje, zejména lokální topeniště a další energetické a technologické zdroje.
Zátěž prostředí z dopravy je bezesporu největším problémem životního prostředí. Městská správa
bude postupně realizovat řadu opatření obsažených v územním plánu a v plánu investic, jejichž
cílem je snížení dopravní zátěže, odvedení dopravy mimo centrum města a mimo obytné celky.
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Kromě těchto opatření v oblasti budování komunikačního systému, rozvoje MHD a podpory
cyklistické dopravy bude v odůvodněných případech nezbytné provádět též opatření na odstranění
již existujících zátěží. Nezbytné je též podporovat programy směřující ke změně postojů obyvatel
města a k vyššímu využívání hromadné dopravy.
Strategie k dosažení cíle
1. Snížení zátěže obytných oblastí a centra města dopravou.
Opatření:
Po etapách realizovat navržený a schválený komunikační systém s ohledem na řešení
nejpalčivějších
problémů ve městě (kongesce, znečištění ovzduší, hluk)
Postupně realizovat a zprovozňovat parkoviště a parkovací objekty na obvodu centrální oblasti
města
Zabezpečit posuzování investic do dopravního systému (rozvoj komunikační sítě, městské
hromadné dopravy, integrovaného dopravního systému, parkovišť, automatického řízení dopravy)
z hlediska vlivů na životní prostředí
Postupně realizovat síť cyklistických tras
2. Podpora rozvoje MHD a IDS.
Opatření:
Dokončit koncepční dokumenty pro rozvoj MHD a IDS
Postupně rekonstruovat a dobudovat technickou základnu PMDP a.s. a rekonstruovat síť tratí
MHD
Postupně realizovat 1. a 2. etapu integrovaného dopravního systému hromadné přepravy
osob v plzeňském regionu
A dále pak strategie:
3. Provádění pasivní protihlukové ochrany.
4. Eliminace negativních vlivů energetických a technologických zdrojů na ovzduší.
5. Postupně zlepšovat nepříznivé charakteristiky městského klimatu.
Zásady rozvoje dopravního systému města Plzně
Dopravní systém organizovat a rozvíjet tak, aby byly pokryty požadavky a potřeby všech skupin
uživatelů, současně však, aby byl výhodný z celospolečenského hlediska.
Udržet příznivý poměr mezi individuální automobilovou a veřejnou dopravou, neboť individuální
automobilová doprava je plošně a finančně náročnější a má horší dopady na životní prostředí a
urbanistickou strukturu.
Vhodnou organizací jednotlivých složek dopravy snížit tlak automobilové dopravy na centrum
města. Současně je nástroji územního plánování nutné zajistit, aby do centra města nebyly
lokalizovány funkce náročné na obsluhu automobilovou dopravou.
1. Zásady rozvoje dopravního systému
Dopravní systém organizovat a rozvíjet tak, aby byly pokryty požadavky a potřeby všech skupin
uživatelů
Udržet příznivý poměr mezi individuální automobilovou a veřejnou dopravou.
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Vhodnou organizací jednotlivých složek dopravy snížit tlak automobilové dopravy na centrum
města.
2. Zásady rozvoje podmínek pro dynamickou automobilovou dopravu
Doplnit stávající radiální síť o chybějící části městského a vnitřního okruhu.
Zajistit rozvoj komunikační sítě tak, aby byla tvořena úseky s odstupňovaným dopravním
komfortem.
Po vybudování městského a vnitřního okruhu omezit kapacitní radiály.
Rozvíjet dopravní dispečink s centrálním řízením provozu k zajištění plynulosti dopravy a
preference městské veřejné dopravy.
3. Zásady rozvoje podmínek pro statickou automobilovou dopravu
Snížit objem cílové automobilové dopravy v centru města.
Omezenou nabídku v centru města kompenzovat parkovacími objekty P+G.
Zachytit cílovou příměstskou automobilovou dopravu na vjezdech do města
.
4. Zásady rozvoje podmínek pro městskou veřejnou dopravu
Zajistit preferenci městské veřejné dopravy na všech úsecích, kde je zpomalována automobilovou
dopravou
Zajistit vysoký uživatelský komfort a konkurenceschopnost městské veřejné dopravy
Na zatížených směrech rozvíjet ekologickou tramvajovou a trolejbusovou dopravu.
Rozvíjet provázanost městské veřejné dopravy na ostatní druhy dopravy.
5. Zásady rozvoje podmínek pro příměstskou veřejnou dopravu
Rozvíjet taktovou příměstskou železniční dopravu jako páteřní prvek Integrované dopravy
Plzeňska.
Zlepšit koordinaci železniční, autobusové a individuální automobilové i cyklistické dopravy..
Zlepšit koordinaci veřejné extravilánové dopravy s městskou hromadnou dopravou.
6. Zásady rozvoje podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu
Přeměnit uliční koridory přetížených komunikací v centru města na ulice s příznivými
podmínkami pro pohyb a pobyt chodců.
Pokračovat ve zvyšování atraktivnosti a pobytové kvality významných veřejných prostorů.
Rozvíjet systém sportovně rekreačních tras – greenways
Budovat cyklistické stezky dle Generelu cyklistických tras města Plzně
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7. Zásady jednotné dopravně urbanistické koncepce
Usměrňovat další růst města tak, aby nevznikaly zbytečně náročné dopravní vztahy..
Požadavky na lokalizaci a kapacitu jednotlivých funkcí stanovovat ve vazbě na dopravní systém.
V provázanosti na princip odstupňovaného dopravního komfortu zajistit soulad mezi požadavky
na rozvoj území a požadavky na parametry komunikační sítě.
8. Zásady rozvoje podmínek pro organizaci dopravního systému
Rozvojem informačních technologií zkvalitňovat:
 organizování a provázanost dopravního systému a zajišťovat tak jeho maximální efektivitu.
 správu a údržbu jednotlivých dopravních subsystémů a zajišťovat tak účelné využívání
vkládaných finančních prostředků
 komfort pro uživatele dopravního systému a zvyšováním jejich informovanosti napomáhat
účelnému kombinování jednotlivých druhů dopravy.
Program rozvoje města Plzně
V říjnu 2013 schválilo Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 515 dokument „Program rozvoje
města Plzně - aktualizace“.
PUMP svým rozsahem protíná všechny tři rozvojové pilíře vytyčené v Programu rozvoje města
Plzně:
1. rozvojový pilíř – Plzeň chce být ekonomicky silným, moderním a v Evropě
konkurenceschopným městem (oblast vzdělání, zaměstnanosti, bydlení);
2. rozvojový pilíř – Plzeň bude rozvíjet svůj význam kulturního a společenského centra, a to nejen
v rámci regionu, ale i v širším rozsahu (oblast cestovního ruchu, kultury, služeb a podnikání);
3. rozvojový pilíř – Plzeň bude cílevědomě utvářet své vnitřní prostředí tak, aby bylo příjemným
místem pro život (oblast urbanismu, životního prostředí a udržitelného rozvoje).
Životní prostředí je pak součástí 3. pilíře.
V následujícím je uveden přehled prioritních oblastí, cílů a podpodporovaných aktivit nejvíce
relevantních k PUMP a k životnímu prostředí.
Prioritní oblast 1 – Obyvatelstvo a vnitřní prostředí města
Cíl 1.1 Revitalizace zastavěných území a doplnění chybějících městských funkcí
Podporované aktivity
1.1.1 revitalizace funkčně a urbanisticky poškozených území
1.1.3 oživení centrální oblasti města
Cíl 1.2 Revitalizace krajiny a veřejných prostranství
Podporované aktivity
1.2.1 úprava a zlepšování pobytové kvality veřejných prostranství
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1.2.2 revitalizace městských tříd
1.2.3 revitalizace městské zeleně
1.2.4 revitalizace parků a parkových náměstí
1.2.5 využití vodních toků a ploch – úprava okolí vodních toků a ploch pro volnočasové
aktivity
V oblasti Obyvatelstvo a vnitřní prostředí města se PUMP podílí na revitalizaci funkčně a
urbanistiky poškozeného území a to hlavně uličního prostoru městských tříd (Klatovská,
Rokycanská, Tyršova). Dále pomáhá zatraktivnit a zlepšit prostředí pro obyvatele i návštěvníky
odklonem dopravní zátěže z rezidenčních oblastí pomocí výstavby západního a východního
okruhu nebo přeložky silnice I/27 v úseku Sukova - Borská. Pro lepší obslužnost rozvojových
ploch bydlení plánuje vystavět novou dopravní infrastrukturu veřejné i individuální dopravy
(terminály, tramvajová trať, konečné zastávky v rozvojových lokalitách). Cílem programu rozvoje
je také zpřístupnění města na frekventovaných místech, jako je například cesta z pivovaru do
centra města. PUMP plánuje vybudovat novou infrastrukturu pro pěší a cyklisty a tím překonat
dopravní a přírodní bariéry.
Prioritní oblast 2 – Doprava a technická infrastruktura
Cíl 2.1 Rozvíjet a modernizovat systém veřejné dopravy
Podporované aktivity
2.1.1 udržet a zlepšovat kvalitu tratí, přestupních uzlů, zastávek městské hromadné
dopravy (MHD) a dalších technických prvků systému MHD
2.1.2 vytvářet podmínky pro preferenci veřejné dopravy
2.1.3 rozvíjet tratě elektrických trakcí
2.1.4 zlepšovat koordinaci mezi MHD a příměstskou autobusovou a železniční
dopravou
2.1.5 zlepšování pohodlnosti, dostupnosti a uživatelské přívětivosti systémů veřejné
dopravy
2.1.6 rozvoj informačních a odbavovacích systémů (zejména rozvojem informačních
technologií)
Cíl 2.2 Realizovat základní komunikační systém s cílem snížit automobilovou
dopravu v centru města a na hlavních městských třídách
Podporované aktivity
2.2.1 dokončení základního komunikačního systému
2.2.2 omezování automobilové dopravy směřující do centra města formou rozšiřování
zóny placeného parkování a budováním záchytných parkovišť P+R a P+G.
2.2.3 realizace opatření vedoucí ke zklidnění centra města (změnami organizace
dopravy, budováním pěších zón, uvolňování veřejného prostoru pro společenské
aktivity atd.)
Cíl 2.3 Rozvíjet a podporovat ekologické druhy dopravy
Podporované aktivity
2.3.1 podpora elektromobility ve veřejné dopravě
2.3.2 zavedení elektromobility do oblasti provozu samosprávy a příspěvkových
organizací města
2.3.3 vytvoření podmínek pro rozvoj komerční elektromobility
2.3.4 podpora moderních systémů sdílené dopravy
2.3.5 podpora bezpečné a pohodlné pěší dopravy
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2.3.6 rozvoj tras cyklistické dopravy, včetně doplňkové infrastruktury
V prioritní oblasti Doprava a technická infrastruktura pomáhá PUMP plnit cíle rozvíjet,
optimalizovat a preferovat VHD a integrovaný dopravní systém vytvářením funkčních přestupních
terminálů, aktivní preferencí dopravy v provozu, rekonstrukcí a výstavbou nových tratí a hlubší
integrací MHD s regionální dopravou nebo předplacených služeb mobility (parkování, veřejná
doprava, cyklistika). Oblast dopravy se snaží omezovat IAD v centru města. PUMP napomáhá
omezovat vjezdy do města IAD zklidňujícími opatřeními (včetně omezení vjezdů do některých
ulic), výstavbou dalších částí městského okruhu a využitím inteligentních dopravních systémů a
tak omezit potřebu řidičů vjíždět do centra na minimum. Dalším bodem programu rozvoje je
preference cyklistické a pěší dopravy se zajištěním bezpečného pohybu na komunikacích. PUMP
podporuje cyklistickou a pěší dopravu výstavbou nových komunikací přes přírodní a dopravní
bariéry, zlepšuje podmínky pro odstavování kola a podporuje systém sdílení kol. Systémové řešení
dopravy zahrnuje zajištění dopravy v klidu, realizaci záchytných parkovišť, omezení parkování a
odstavování nákladní dopravy. Cílem PUMP je tato opatření podpořit rozšiřováním zón placeného
stání a zároveň budovat parkoviště P+R s úzkou návazností na městkou dopravu, provádět
rekonstrukci ulic a křižovatek zklidňování dopravy na vhodných místech a tím zvýšit bezpečnost
všech účastníků provozu.
Příklady opatření PUMP ve vztahu ke stěžejním opatřením Programu rozvoje města Plzně jsou
uvedeny v Návrhu koncepce v kapitole 4.1.1.
Vyhodnocení souladu PUMP s referenčními cíli ochrany životního prostředí
Na základě výše uvedených cílů obsažených v relevantních strategických dokumentech s vazbami
na sektor dopravy a ochranu životního prostředí byly zformulovány referenční cíle reprezentující
klíčová témata ochrany životního prostředí. Vůči těmto referenčním cílům pak bylo vyhodnoceno
zaměření priorit formulovaných PUMP.
.
Přehled referenčních cílů životního prostředí:
1. snižovat expozici hluku
2. zlepšovat kvalitu ovzduší snížením znečištění ovzduší z dopravy
3. snížit zdravotní rizika
4. přispět k šetrnému nakládání s energiemi a přírodními zdroji
5. snižovat emise skleníkových plynů
6. harmonizace využití území, ochrana přírody a krajiny
7. udržet ekologickou stabilitu krajiny a biologickou rozmanitost
8. omezít zábory půdy a její erozi
9.chránit a zlepšovat kvalitu povrchových a podzemních vod
10. zvýšit bezpečnost dopravy a snížit počet úmrtí při dopravních nehodách
11. zvýšit a zkvalitnit dopravní dostupnost sídel a dosáhnout zlepšení životního prostředí v sídlech
12. podpora osvojení vzorců chování, odpovídajících principům udržitelného rozvoje
Následující tabulka shrnuje vyhodnocení souladu priorit PUMP s referenčními cíli ochrany
životního prostředí.
Hodnocení tedy nereprezentuje vlivy na životní prostředí jako takové (ty jsou hodnoceny v
kapitole 6 SEA dokumentace), ale rozsah potenciálu PUMP naplňovat svou realizací cíle ochrany
životního prostředí a zároveň slouží jako identifikace potenciálních konfliktních oblastí.
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Použitá sada referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví představuje rámec
pro hodnocení strategického souladu s dílčími cíli PUMP.
Za účelem zjištění, zda navrhované specifické cíle jsou v souladu s cíli ochrany životního
prostředí bylo provedeno zjištění možných vazeb těchto, v dokumentu stanovených, specifických
cílů se sadou referenčních cílů ochrany životního prostředí. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v
následující tabulce.

54

Plán udržitelné mobility Plzně
Vyhodnocení koncepce podle zákona č.100/2001 Sb.
Vyhodnocení souladu PUMP s referenčními cíli ochrany životního prostředí
Dílčí cíle PUMP/ referenční
cíl ŽP
Centrum města bude lépe
dostupné veřejnou a
nemotorovou dopravou
Automobilová doprava se
přesune na komunikace mimo
rezidenční zástavbu a centrum
města.
Veřejná doprava dokončí svou
integraci mezi městem a
regionem.
Služby veřejné dopravy budou
spolehlivé a šetrné vůči
životnímu prostředí.
Parkování bude řešeno
systémově, vzniknou nová
záchytná parkoviště P+R a
P+G.
Mobilita bude vůči uživatelům
řešena jako jednotná služba.
Město bude v rozvoji
dopravního systému
postupovat koncepčně.
Výdaje města do dopravy
budou pro město udržitelné.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+2

+2

+2

+2

+2

0

0

0

0

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+1

+1

-1

-1

-2

0/-1

+1

+2

+2

+1

+1

+1

+1

+1

0

0

0

0

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

+2

0

0

0

0

0

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

0/-1

-1

0/-1

+2

+2

+2

?

?

?

0

0

?

?

?

?

0

+2

+2

?

?

?

+2

+2

+2

+2

?

?

0/+1

+2

+2

?

?

?

+1

+1

?

?

?

?

?

+1

+2

Vysvětlivky:
+2
priorita je v plném souladu s referenčním cílem
+1
priorita je v částečném souladu s referenčním cílem
-1
priorita je v částečném rozporu s referenčním cílem
-2
priorita je v plném rozporu s referenčním cílem
0
vazba mezi prioritou a referenčním cílem je indiferentní
?
soulad nelze identifikovat
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Z přehledu vyplývá, že koncepce obsahuje řadu priorit, které jsou v souladu s většinou
referenčních cílů ochrany životního prostředí. Významnou potenciálně konfliktní oblastí je
zejména otázka vlivu budování nové dopravní infrastruktury na ochranu přírody a krajiny a
obecně přírodních zdrojů (např. půdy). Priority koncepce směřující k zlepšení kvality dopravy jsou
v souladu s referenčními cíli směřujícími ke snižování emisí a hlukové zátěže a zejména jejich
vlivu na lidské zdraví v obytných zónách a celkově intravilánu v města. Dochází však vesměs k
jejich přesunu mimo město do neobydlených oblastí nebo oblastí s nízkou hustotou osídlení.
6.
ZÁVAŽNÉ
VLIVY
(VČETNĚ
SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH,
KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH,
TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ)
NAVRHOVANÝCH VARIANT KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Základní rámec pro hodnocení PUMP představuje sada témat životního prostředí. Tato témata
jsou stanovena na základě požadavků zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů. a dále na základě analýzy stavu životního prostředí v
zájmovém území. Při stanovení témat a zejména při hodnocení vlivů jednotlivých opatření PUMP
na tato témata byly zohledněny i výše zmiňované cíle relevantních koncepčních dokumentů s
vazbou na problematiku životního prostředí a veřejného zdraví na národní, regionální a místní
úrovni.
Uvedená sada témat životního prostředí představuje základní rámec pro hodnocení obecné
koncepce:
veřejné zdraví (zdravotní rizika), ovzduší a hluk, klimatická změna, příroda, krajina a biodiverzita,
půda a horninové prostředí, podzemní a povrchová voda a kulturní dědictví.
PUMP je tak hodnocen z hlediska, zda a jakým způsobem její realizace ovlivní stav, případně
trendy vývoje v rámci daného tématu životního prostředí a rovněž zda přispívá k naplnění cílů
ochrany životního prostředí stanovených relevantními strategickými dokumenty s vazbou na
problematiku životního prostředí a veřejného zdraví.
Níže uvedená tabulka shrnuje základní vyhodnocení potenciálních vlivů jednotlivých komponent
návrhové části PUMP na životní prostředí. V rámci hodnocení byly identifikovány ty skupiny,
resp. balíčky opatření PUMP, jejichž potenciální vlivy jsou významné z hlediska hodnocení
koncepce na národní úrovni a zároveň složky životního prostředí, k nimž se tyto potenciálně
významné vlivy vztahují.
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Hodnocení potenciálních vlivů opatření koncepce na složky životního prostředí a veřejné zdraví
Generální balíčky
PUMP

Veřejné
zdraví

Ovzduší a
hluk

Ochrana
klimatu

Půda,
horninové
prostředí
-2
-1/-2
0/-1

Voda

Kulturní
dědictví

+1
+1
+1

Příroda,
krajina a
biodiverzita
-1/-2
-1
0

Západní okruh
Východní okruh
Revitalizace
Klatovské třídy
Silnice I/27
Přesmyk
Domažlické trati
Terminály
veřejné dopravy
Rekonstrukce
ulic
Chůze a veřejný
prostor
Zklidňování
dopravy
Cyklostezky
Zázemí pro
cyklisty
Zóna placeného
stání
Tramvajová trať
Borská pole
Regulace v centru
města
Přestupní uzel
Adelova
Preference MHD
Přestupní uzel
Nám. Milady
Horákové
Konečné
zastávky
Rekonstrukce
tramvajových
tratí
Zázemí PMDP
Koncepce
dopravy
Rozvoj ITS
Měkká opatření –
Koordinátor
mobility
Motivační
opatření pro
developery

+2
+2
+1

+2
+2
+1

-1
0/-1
0

0/-1
0/-1
+1

0
+1

0
+1

0
0/+1

-2
0/-1

-2
0/-1

-1
0/-1

0/-1
0/-1

+1

+1

+1

0

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/+1

0

0

0

0

0

+1

0

0/+1

0

0

0

0

+2

+2

+1

0

0

0

0

+2
+2

+1
+1

+1
+1

-1
0

-1
0

0/-1
0

0/-1
0

+1/-1

+1/-1

+1/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

+1

+1/-1

+1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

+2

+2

+1

0

0

0

0

+1

+1

+1

0

0

0

0

+1
0

+1
0

+1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0/+1

0

0

0

0

0

+1
?

+1/0
?

+1
?

0
?

0
?

0
?

0
?

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

?

?

?

?

?

?

?

Vysvětlivky:
+2
významný pozitivní vliv na složku životního prostředí
+1
pozitivní vliv na složku životního prostředí
0
nulový nebo zanedbatelný vliv na složku životního prostředí
-1
negativní vliv na složku životního prostředí
-2
významný negativní vliv na složku životního prostředí
?
odhad vlivu je zatížen velkou mírou nejistoty/nelze na této úrovni detail hodnotit
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PUMP zahrnuje celkem 82 opatření různých typů, zatříděných do výše uvedených 24 balíčků. Ty
sdružují opatření provázané nejčastěji podle lokality nebo směru, ale také podle časové
provázanosti či stejného tématu realizovaného plošně na území Plzně v různých místech.
Balík opatření

Opatření

1 – Západní okruh

 Západní okruh (druhá etapa; Chebská – Karlovarská)

2 – Východní okruh

 I/20 Studentská, úseky Plaská – Gerská a Gerská – Krašovská
 I/20 Plaská - Na Roudné
 I/20 Na Roudné – Rokycanská
 SŽDC - Uzel Plzeň 4. stavba – Doubravka
 I/26 Plzeň, uzel - Rokycanská
 SŽDC - Uzel Plzeň 5. stavba – Lobzy, Koterov

3 – Revitalizace Klatovské
třídy

 Revitalizace uličního prostoru – Klatovská
 I/27 Sukova – Borská
 Dokončení propojení ZČU s centrem města

4 – Silnice I/27

 I/27 Třemošenský rybník – Orlík

5 – Přesmyk Domažlické
trati

 SŽDC - Uzel Plzeň 3. stavba – přesmyk domažlické trati

6 – Terminály veřejné
dopravy

 Terminál veřejné dopravy Šumavská / Hlavní nádraží

 Nové umístění Faltusova mostu jako lávky pro chodce a cyklisty
 SŽDC - Uzel Plzeň 2. stavba – jižní polovina osobního nádraží + mosty Mikulášská
 Parkoviště P+R na železničních stanicích v okolí Plzně (Nezvěstice, Blovice,
Nepomuk, Dobřany…)

7 – Rekonstrukce ulic

 Rekonstrukce Masarykovy ulice (Rokycanská - Moravská)
 Rekonstrukce Dlouhé ulice
 Rekonstrukce Lobezské ulice

8 – Chůze a veřejný
prostor

 Pěší propojení centra s Roudnou
 Revitalizace uličního prostoru – Tyršova
 Křižovatka U Jána - Úprava pěších tras a veřejných prostorů ve vnitřní části města
(Nádraží - centrum - Prazdroj)
 Lávka přes Rokycanskou ulici
 Revitalizace uličního prostoru - Rokycanská

9 – Zklidňování dopravy

 Zóny „Tempo 30“

10 – Cyklostezky

 Cyklistické a pěší propojení Vejprnický potok
 Stezka Mže (Skvrňany – Radčická – ZOO)
 Stezka Úslava (Chrástecká - Těšínská, Koterov - hranice města - Starý Plzenec)
 Stezka Úhlava (Plzeňská cesta, Hradiště - Radobyčice)
 Stezka Radbuza (Papírenská lávka - Malostranská)
 Stezka Radbuza (spojení Škoda sport park - České údolí - Litice)
 Pokračování výstavby Greenways

11 – Zázemí pro cyklisty

 Zázemí škol a zaměstnavatelů pro cyklistiku
 Podpora bike-sharingu
 Stojany pro parkování kol - doplňky veřejného prostoru
 Úschovny pro kola – městský systém

12 – Zóna placeného
stání

 Parkoviště P+R u konečné tramvaje Bolevec
 Rozšíření zóny placeného parkování západně od Klatovské třídy
 Parkoviště P+G Kotkova ve vazbě na zřízení zóny placeného stání Klatovská západ
 Vznik zóny placeného parkování Hamburk

13 – Tramvajová trať

 Rekonstrukce tramvajové trati Klatovská (3 úseky, vč. křižovatky Belánka)
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Balík opatření
Borská pole

Opatření
 Prodloužení tramvajové trati na Borská Pole
 Přestupní uzel v Kaplířově ulici
 Parkoviště P+R v Kaplířově ulici

14 – Regulace v centru
města

 Parkoviště P+R na náměstí Emila Škody
 Husovo náměstí - obousměrný provoz
 Uzavírka / restrikce IAD Koperníkova
 Uzavírka / restrikce IAD Tylova, vyhrazený pruh k Domažlické
 Preference MHD v historickém jádru
 Uzavírka / restrikce IAD Americká

15 – Přestupní uzel
Adelova

 Zastávky MHD Adelova, upřednostnění MHD E. Beneše ×
17. listopadu × Samaritská

16 – Preference MHD

 Vyhrazený pruh Karlovarská
 Úprava Rondelu
 Upřednostnění MHD U Prazdroje – Rokycanská
 Zkapacitnění Borská (depo - Folmavská)
 Soubor drobných opatření upřednostnění MHD - průběžně (křižovatky - různé lokality)
 Využívání vyhrazených pruhů pro hromadnou dopravu cyklisty v návaznosti na
opatření v MHD

17 – Přestupní uzel Nám.
Milady Horákové

 Přestupní uzel na Nám. Milady Horákové

18 – Konečné zastávky

 Řešení konečných zastávek v rozvojových oblastech

19 – Rekonstrukce
tramvajových tratí

 Rekonstrukce tramvaj. trati Skvrňanská – Přemyslova

 Vyhrazený pruh Malostranská

 Rekonstrukce tramvaj. trati Koterovská, úsek Sladkovského – nám. gen. Píky
 Rekonstrukce tramvajové trati Slovanská v úseku Částkova – Slovany

20 – Zázemí PMDP

 Úpravy v tramvajových obratištích Košutka a Skvrňany
 Modernizace technologie v trakčních měnírnách Bory a Letná
 Rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany
 Modernizace elektrického vozového parku MHD
 Rozvoj elektromobility - bateriové technologie v trolejbusech a autobusech

21 – Koncepce dopravy

 Vypracování analytického dokumentu v oblasti zásobování v centru města
 Zpracování Generelu MHD (střednědobý výhled)
 Zpracování koncepce příměstské dopravy (včetně ověření potenciálu železniční sítě,
střednědobý výhled)
 Integrace jednotlivého jízdného v regionální dopravě

22 – Rozvoj ITS

 Rozšíření inteligentních zastávek
 Jednotný informační systému pro uživatele dopravy
 Předplacené služby mobility na Plzeňské kartě (MHD, parkování, cykloúschovny)

23 – Měkká opatření –
Koordinátor mobility

 Návrh a projednání nového vedení tras pro nákladní dopravu skrze město (zejména do
velkých společností)
 K+R, Opatření na zlepšení krátkodobého parkování v blízkosti škol/školek apod.
(odstranění konfliktů s MHD)
 Realizace parkovacích ploch pro návěsové soupravy (bezpečnostní přestávky)
 Opatření na zlepšení výchovy veřejnosti v udržitelné dopravě
 Řešení docházky dětí do škol (nestavební)
 Zřízení koordinátora mobility města Plzně (logistika, zaměstnavatelé, školy, koncepční
příprava, koordinace uzavírek)
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Balík opatření
24 – Motivační opatření
pro developery

Opatření
 Motivační opatření pro investory/developery s cílem zvýšení atraktivity centra města
na úkor příměstských oblastí

Stručný komentář k tabulce hodnocení jednotlivých balíčků opatření
1. Západní okruh
Realizace opatření Západního okruhu (druhá etapa; Chebská – Karlovarská) lze spatřovat
především ve snížení dopravní, hlukové a emisní zátěže na Karlovarské a Klatovské třídě jejím
přenesením do extravilánu. Jedná se o realizaci okruhové komunikace spojující části města k
bydlení s částí města s pracovními příležitostmi: Zároveň se jedná o odklonovou trasu pro tranzitní
dopravu ve směru sever – jih. Jedná se tak o jednozančně pozitivní vliv na životní prostředí a
zdraví obyvatelstva v intravilánu Plzně.
Vlivy na ochranu klimatu lze považovat za mírně pozitivní, avšak z hlediska celonárodních
závazků ke snižování emisí skleníkových plynů za ne příliš významné.
Vlivy nového záměru na přírodní složky životního prostředí (příroda, krajina, biodiverzita, půda,
horninové prostředí a voda) lze označit vcelku za negativní až významně negativní. Důležitá jsou
proto eliminační, minimalizační a kompenzační opatření. Vlivy na kulturní dědictví v území jsou
neutrální.
2. Východní okruh
Soubor staveb Východního okruhu znamená především odlehčení dopravy z centra města po peáži
I/27 a I/20 (Karlovarská a Lidická ulice). S tím jsou spojené pozitivní vlivy na hlukovou zátěž a
emisní zátěž v oblasti a s tím spojené významné pozitivní vlivy na lidské zdraví.
Vlivy na ochranu klimatu lze považovat za mírně pozitivní, avšak z hlediska celonárodních
závazků ke snižování emisí skleníkových plynů za ne příliš významné.
Vlivy nového záměru na přírodní složky životního prostředí (příroda, krajina, biodiverzita, půda,
horninové prostředí a voda) lze označit vcelku za negativní až významně negativní. Důležitá jsou
proto eliminační, minimalizační a kompenzační opatření. Vlivy na kulturní dědictví v území jsou
neutrální.
3. Revitalizace Klatovské třídy
Nosným prvkem tohoto balíčku opatření je výstavba přeložky silnice I/27 v úseku Sukova –
Borská. Výstavbou dojde k odlehčení ulice Sukova a hlavně Klatovské třídy, kam se dnes
přesouvá většina dopravy z přivaděče k D5. Tím se vytvoří podmínky pro revitalizaci Klatovské.
Důsledkem bude odlehčení dopravní i ekologické zátěže Klatovské třídy a navrácení původní
funkce Klatovské jako atraktivního městského prostoru.
Vlivy záměru leze tak hodnotit pozitivně z hlediska ovzduší, hluku a vlivů na obyvatelstvo. U
ostatních složek životního prostředí převažuje neutrální hodnocení. Vzhledem ke zklidnění
Klatovské třídy atraktivního městského prostoru a okolní historickou zástavbu, lze vlivy na
kulturní dědictví hodnotit pozitivně.
4. Silnice I/27
Jedná se o nové silniční propojení dnešní čtyřpruhové komunikace I/27 Plaská a v minulosti
dokončeného obchvatu města Třemošná. Vzhledem k tomu, že se jedná o náhradu stávajícího
silničního propojení s obdobnými intenzitami dopravy, lze vlivy na ovzduší, hluk a veřejné zdrqví
v celoměstském kontextu Plzně hodnotit neutrálně. Avšak vzhledem k tomu, že stavba bude
probíhat lesními porosty a v blízkosti povrchových vod, lze vlivy na
přírodu, krajinu,
biodiverzitu, půdu, horninové prostředí a vodu lze označit za negativní až významně negativní.
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Důležitá jsou proto eliminační, minimalizační a kompenzační opatření. Vlivy na kulturní dědictví
v území jsou neutrální.
5. Přesmyk Domažlické trati
Stavba navazuje na 1. a 2. stavbu modernizace železničního uzlu Plzeň a jednotlivé stavby
modernizace III. tranzitního železničního koridoru. Součástí stavby je přeložka silnice I/26 a
odstranění jejího úrovňového křížení s trati z důvodu bezpečnosti.
Z hlediska složek životního prostředí lze vliv tohoto balíčku opatření označit za mírně pozitivní až
neutrální. Významný však bude vliv na kulturní památku Faltusova mostu, který je dnes
technickou památkou unikátního prvního svařovaného mostu v Evropě. Tento most bude
zachován a jen přemístěn z areálu Škoda do nové lokality. Tento vliv lze tedy označit vcelku za
neutrální.
6. Terminály veřejné dopravy
Balíček opatření se soustředí na dokončení zásadní modernizace plzeňského hlavního nádraží a
jeho provázání s ostatní veřejnou dopravou v terminálu Šumavská. Potenciál obnoveného
železničního uzlu je pak vhodné využít i pro účely posilování významu osobní železniční dopravy
například zřizováním záchytných parkovišť P+R na stanicích v okolí Plzně.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je negativním faktorem obdobných staveb hluková zátěž.
Avšak vzhledem k tomu, že cca 2/3 vozidel MHD má elektrický pohon vlivy na ovzduší budou
nevýznamné.
Vzhledem k tomu, že se modernizace nádraží a terminal veřejné dopravy nachází v intravilánu
města a parkoviště P+R na železničních stanicích v okolí Plzně lze vlivy na přírodní složky
životního prostředí označit za zanedbatelné. Naopak pozitivní přínos parkovišť P+R v okolí Plzně
lze spatřovat ve snížení zatížení města (centra) automobilovou dopravou s pozitivním vlivem na
hluk, ovzduší a veřejné zdraví.
7. Rekonstrukce ulic
Pozitivní přínos tohoto balíčku opatření lze spatřovat ve zvýšení pobytové funkce širšího okolí
komunikace a zlepšení hygienických parametrů komunikace, např. snížení hluku pokládkou
speciálních nízkohlučných asfaltů. Vcelku však lze vliv na složky životního prostředí označit za
neutrální.
8. Chůze a veřejný proctor
Cílem tohoto balíčku opatření je zlepšení základních podmínek pro pohyb chodců v centru města a
návaznosti na blízké okolí a vytvoření bezpečných, pohodlných a bezbariérových pěších
propojení.
Vlivy provozu těchto záměrů na složky životního prostředí je vesměs neutrální. Pozitivní přínos
lze ale spatřovat ve zvýšeném a bezpečném pohybu chodců s pozitívním vlivem na jejich zdraví a
ocharnu klimatu.
9. Zklidňování dopravy
Zóny TEMPO 30 vedou ke snížení rychlosti a intenzit motorových vozidel ve vymezeném území s
přínosy ke zvýšení bezpečnosti provozu (nesrovnatelně lepší možnost odvrácení kritické situace) a
zmírnění hlučnosti a emisí škodlivin z provozu vozidel.
Z tohoto pohledu lze zklidňování dopravy především v obytných oblastech označit za významně
pozitivní z hlediska hluku a vlivu na ovzduší/klima s korelací na zdraví obyvatel. Ostaní složky
životního prostředí nebudou zasaženy.
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10. Cyklostezky
Balík cyklostezek v sobě koncentruje všechna opatření pro výstavbu sítě „Greenways“, situované
do údolí řek a potoků propojujících městské čtvrti Plzně i okolní města a obce. Kromě podpory
dopravní funkce (dojíždění na kole do škol a zaměstnání) budou mít nové úseky cyklostezek i
významné rekreační využití.
Z tohoto lze uvažovat o významném pozitivním vlivu na lidské zdraví. Vliv na hlukovou situaci,
ovzduší/klima bude sice lokálně neutrální, avšak v širším kontextu města lze spatřovat pozitivní
přesun přepravní dělby práce směrem od automobilové dopravy. Naopak negativní vlivy lze jako
u každé nové komunikace podél vodotečí mohou nastat ve vztahu k fauně a floře, migačnímu
potenciálu (např. obojživelníků) a ÚSES. Zárověň nutně dojde k záboru půdy a zásahům do
horninového prostředí. Vlivy na vodu lze pak označit za zanedbatelné.
11. Zázemí pro cyklisty
V přímé návaznosti na rozvoj sítě cyklostezek PUMP sleduje také dostatečně rozvinuté zázemí
pro krátkodobé odstavování kol i bezpečné úschovny pro kola využitelné na každodenní bázi.
Primárním cílem je souvislost s balíčkem opatření Cyklostezky s deklarovaným přínosem pro
zvýšení podílu ekologicky šetrných druhů dopravy na pravidelném dojíždění do škol a zaměstnání
a jako podpora zdravého životního stylu, s potenciálem oslovit zejména mladší generaci.
Hodnocení vlivů na zdraví, hluk, ovzduší/klima je pak analogické s balíčkem opatření
Cyklostezky. U ostatních složek životního prostředí je předpokládán zanedbatelný vliv.
12. Zóna placeného stání
Snížení přetížení centrální části města automobilovou dopravou sleduje i tento balíček opatření,
který zahrnuje parkoviště P+R, P+G a zóny placeného parkování.
Vliv provozu parkovišť lokálně má negativní vliv na hlukovou zátěž, ovzduší/klima a s tím
spojené vlivy na lidské zdraví. V celoměstském kontextu je tomu však přesně naopak. Vliv na
ostatní složky životního prostředí je zanedbatelný nebo může být mírně negativní.
13. Tramvajová trať Borská pole
Stavba prodloužení tramvajové trati z Bor k areálu Západočeské univerzity zahrnuje vybudování
dvou přestupních terminálů: Kaplířova a Západočeská univerzita (ZČU). Kromě prodloužení
tramvajové linky číslo 4 dojde k úpravě navazujících autobusových linek MHD a veřejné linkové
dopravy integrovaných v IDP. Na terminál Kaplířova pak naváže stejnojmenné parkoviště P+R k
zachycení dopravy od silnice I/27.
Vliv předmětného balíčku opatření na ovzduší/klima je pozitivní navýšením podílu ekologické
elektrické trakce na celkových výkonech městské dopravy a úsporou dopravních výkonů veřejné
linkové dopravy v přestupních terminálech. Naopak provoz tramvajových tratí znamená zdroj
hlukové zátěže, který lze zmírnit vhodnou pokládkou tramvajového svršku. Z toho vyplývající
vlivy na veřejné zdraví lze označit za pozitivní. Vliv na ostatní složky životního prostředí je
zanedbatelný nebo nevýznamný.
14. Regulace v centru města
Výrazné zvýšení atraktivity MHD pro veřejnost (spolehlivost, rychlost, dostupnost) sleduje
regulativní balík opatření pro preferenci MHD vůči průjezdu IAD, který je soustředěn do centrální
části města do tras páteřních trolejbusových linek. Uzavření vybraných úseků komunikací pro
průjezd IAD proběhne pouze instalací dopravního značení. Součástí balíčku je take parkoviště
P+R na náměstí Emila Škody.
Regulace IAD v centru města je jednoznačně významně pozitivním opatřením ve vztahu ke
snížení hlukové zátěže, snížení emisí z provozu vozidel z provozu vozidel včetně skleníkových
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plynů s přímým pozitvním vlivem na lidské zdraví. Ostatní složky životního prostředí nejsou
ovlivněny.
15. Přestupní uzel Adelova
Základním principem tohoto opatření je preference MHD. Pozitivní vlivy, ikdyž ne příliš
významné, tak budou vlivy na zdraví, hlukovou zátěž a emise z dopravy. Ostatní složky životního
prostředí nejsou ovlivněny
16. Preference MHD
Balíček opatření sdružuje samostatné záměry na preferenci veřejné dopravy v provozu, které
nejsou přímo spojeny s jinými investicemi či zásahy do komunikační sítě. Jejich společným cílem
je snížení zdržování MHD v kolonách IAD. Hodnocení vlivů na životní prostředí je analogické k
předchozímu balíčku opatření č.15.
17. Přestupní uzel Nám. Milady Horákové
Opatření představuje realizace zastávek veřejné linkové dopravy v obou směrech na náměstí
Milady Horákové. Vlivy na životní prostředí jsou nulové.
18. Konečné zastávky
Opatření řeší špatnou dostupnost MHD z nově vznikající zástavby i nedostatečnou kapacitu
stávajících konečných zastávek v rozvojových územích. Vlivy na životní prostředí budou
zanedbatelné.
19. Rekonstrukce tramvajových tratí
Rekonstrukce tramvajových tratí ve vybraných ulicích proběhnou současně s jejich celoplošnou
rekonstrukcí, zahrnující nové povrchy silnic, chodníky, tramvajovou trať a nové zastávky s
inteligentními označníky. Z hlediska vlivů na životní prostředí je významným pozitivním
přínosem snížení hlukové zátěže a tím i vliv na obyvatelstvo při záměně nevyhovujících panelů
moderními technologiemi, příp. pokládku nízkohlučných asfaltů. Ostatní složky životního
prostředí nejsou ovlivněny.
20. Zázemí PMDP
Z hlediska životního prostředí je klíčovým opatřením v rámci uvedeného balíčku modernizace
elektrického vozového parku MHD a instalace bateriové technologie v trolejbusech a autobusech s
jednoznačně pozitivním vlivem na ovzduší, resp. ochranu klimatu a zdraví. Ostatní složky
životního prostředí nejsou ovlivněny.
21. Koncepce dopravy
Deklarovaným přínosem tohoto balíčku je vytvoření jasné nadřazené strategie pro zajištění
dlouhodobější ekonomické udržitelnosti a strategického plánování dopravního systému. Vliv v
současnosti neexistující strategie nelze z hlediska životního prostředí hodnotit.
22. Rozvoj ITS
Balík opatření zahrnuje koncepční přípravu pro integraci a provázání informačních a řídících
dopravních systémů (ITS v MHD, parkování, SSZ, navigace, hlášení uzavírek atd.). Zlepšení
informačního servisu pro řidiče a cestující nemá na životní prostředí bezprostřední přímý vliv.
Nepřímým pozitivním vlivem těchto systémů může být snižování kongescí, zvyšování plynulosti
dopravy a tim i snižování emisí a snížení nehodovosti a tím snížení počtu úmrtí a poranění.
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23. Koordinátor mobility
Koordinátor mobility zastřeší aktivity na podporu udržitelných forem dopravy. Toto měkké
opatření nemá na životní prostředí bezprostřední přímý vliv.
24. Motivační opatření pro developery
Cílem balíčku je vytvořit motivační opatření pro investory/developery s cílem zvýšení atraktivity
centra města na úkor příměstských oblastí. Vliv v současnosti neexistujících motivačních opatření
nelze z hlediska životního prostředí v současné době hodnotit.
Celkové hodnocení
Obecně platným principem je, že dopravní stavby a dopravní opatření jsou v území navrhovány s
cílem zlepšit kvalitu dopravní infrastruktury, tzn. zejména zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy,
snížit dopravní nehodovost a snížit negativní vlivy dopravy na okolní prostředí, zejména
obyvatelstvo.
Opatření PUMP jsou navrhovány zejména z důvodů snížení negativních vlivů dopravy na veřejné
zdraví snížením hlukové a imisní zátěže z ovzduší preferencí vymístění zbytné dopravy z centra
města výstavbou obchvatů, preferencí MHD proti IAD, zlepšením cyklistické a pěší nfrastruktury,
systémovým přístupem k parkování, apod.
Vlivy vyplývající z potenciálních územních střetů navrhovaných opatření souvisejících s
výstavbou nové dopravní infrastruktury mohou zahrnovat zejména negativní ovlivnění přírody a
biodiverzity, zásahy do půdního fondu a horninového prostředí a ovlivnění povrchových a
podzemních vod.
Samostatné posouzení těchto projektů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v
rámci posouzení jednotlivých staveb dle zák.č.100/2001 Sb. (procesu EIA) musí proběhnout v
rámci jejich přípravy.
Přínosy navrhovaných opatření se nejlépe projeví při úplné realizaci všech balíků opatření.
Harmonogram PUMP počítá s časovým horizontem roku 2025.
Vlivy na ovzduší
Z hlediska emisí znečišťujících látek do ovzduší představují nové dopravní trasy na jedné straně
umístění nového zdroje v území, na druhé straně ale odvedou dopravu ze stávajících dopravních
tras, které procházejí často obytnou zástavbou, nebo dojde ke zkvalitnění technického stavu a
technických podmínek stávajících dopravních tras.
Přenesení emisní zátěže mimo obytné území se projeví ve snížení zátěže obyvatelstva, v řadě
případů dojde rovněž k celkovému snížení imisních koncentrací, neboť otevřená krajina má
obvykle vyšší potenciál rozptylu škodlivin, než území se souvislou zástavbou.
Konkrétní možný dopad na kvalitu ovzduší při realizaci jednotlivých balíčků opatření bude
hodnocen v následujících etapách projektové přípravy. Při přípravě nově navrhovaných staveb a
technických úprav dopravní sítě vymezených v rámci PUMP a dle požadavků zákona č.100/2001
Sb. bude v rámci jejich projektové přípravy zpracována pro jednotlivé stavby rozptylová studie
autorizovanou osobou. Významná jsou stavební a technická opatření směřující ke zvýšení
plynulosti a bezpečnosti dopravy, dojde ke zkvalitnění technického stavu a technických podmínek
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stávajících dopravních tras. jejichž přítomnost bude znamenat příznivý dopad na možnost
ovlivnění kvality ovzduší.
Celkově je možné konstatovat, že koncepce udržitelné mobility nenavrhuje záměr, který by
významně negativně ovlivnil emisní bilanci a tím významně zhoršil celkovou kvalitu ovzduší ve
městě. Jednotlivé záměry mohou představovat lokální změny kvality ovzduší.
Naopak na základě výpočtu dopravního modelu se dopravní výkon individuální automobilové
dopravy (IAD) na území města Plzně celkově sníží o 2 %. Díky dostavbě komunikační sítě
(zejména okruhu) se dopravní výkon IAD v centru Plzně sníží o 22 %. Tím přímo úměrně klesnou
emise z dopravy.
Z hlediska výhledového stavu k roku 2025 lze za pozitivní aspekt považovat změnu v územním
rozložení dopravních intenzit na stávajících komunikacích přes širší centrum města, které jsou v
současnosti přetíženy a vyznačují se proto lokálně vysokými vlivy na kvalitu ovzduší, ve prospěch
MHD. Z uvedené modelové situace vyplývá pokles dopravních intenzit IAD na stávající silniční
síti. Zde lze odůvodněně předpokládat, že právě převedením této dopravy na nově realizované
stavby (západní a východní část okruhu Plzně) dojde ke snížení zátěže na stávajících trasách, na
nichž existuje řada závad působících zvýšenou emisní a hlukovou zátěž obytných území.
Určitý synergický pozitivní vliv lze navíc očekávat v souvislosti se zvýšením plynulosti dopravy
(snížení nutnosti popojíždění, atd.) a zlepšením technických vlastností vozovky (tam, kde budou
realizována opatření na stávající síti), kdy může docházet k poklesu jednotkových emisních
intenzit vozidel (snížení množství produkovaných spalin a otěrů.)
Pokud by se v PUMP modelované rozdíly dopravních intenzit vyjádřily v množství emisí
jednotlivých hodnocených látek (pouze NOx, PM10, benzo(a)pyren, protože trendy NO2 a PM2,5
závisejí na emisích těchto polutantů), znamenala by realizace koncepce (tzn. všech opatření na
dopravní síti) významné snížení emisní zátěže na existující síti, doprovázené však jejich přesunem
vně centra města na okruh Plzně a související nové komunikace.
Z hlediska hodnocení vlivů koncepce na veřejné zdraví lze tento odhad změn v plošném rozložení
emisí a objemu produkovaných emisí hodnotit hodnotit pozitivně. Snížení zatížení obytných
oblastí hlukem s títmo víceméně koresponduje.
Z hlediska emisí do ovzduší lze pozitivní přínos koncepce identifikovat zejména u těch opatření,
které snižují množství přepravní práce realizované individuální osobní dopravou a které podporují
veřejnou dopravu s využitím elektrické trakce, opatření na železnici, opatření v oblasti cyklistické
infrastruktury, opatření pro chodce, systému parkování pro osobní dopravu, její regulaci v centru
města, apod.
Zatímco opatření ve prospěch MHD a regulace osobní dopravy v centru města a její převedení
mimo město má výrazný pozitivní vliv na ovzduší a hlukovou zátěž v centru města, cyklistická
doprava bude mít přínos pro snížení emisní zátěže v důsledku omezení využívání osobní
automobilové dopravy však jen spíše dílčí.
Areály záchytných parkovišť budou lokálním zdrojem emisí a hluku. Při lokalizaci těchto areálů je
proto nutné zohlednit existenci obytné zástavby jak v blízkosti vlastního areálu, tak podél
příjezdové komunikace. Vedle záchytných parkovišť, koncipovaných ve významných přestupních
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uzlech, je významná problematika záchytných parkovišť ve vazbě na městskou hromadnou
dopravu, případně meziměstskou v rámci aglomerace Plzně.
Dalším aspektem je očekávaný vývoj ke snižování emisních faktorů vozidel. Do roku 2025 dojde
s velkou pravděpodobností k významnému poklesu emisních faktorů, nelze jej však s potřebnou
přesností kvantifikovat.
Vlivy na emise skleníkových plynů
Snižování emisí skleníkových plynů je v souladu s komunitární politikou i v souladu se Státní
politikou životního prostředí ČR.
Jedná se zejména o snížení skleníkových plynů z dopravy o 20% oproti roku 2008 do roku 2030,
snížení využití vozidel poháněných konvenčními palivy v městské dopravě o 50% do roku 2030 a
70% snížení spotřeby ropy v dopravě mezi roky 2011 a 2050.
Vzhledem k tomu, že 2/3 MHD jsou jsou již dnes poháněny alternativním pohonem, těžištěm
snižování emisí skleníkových plynů z dopravy na území Plzně obecně závisí na technologickém
vývoji motorů, obecném technickém vývoji v oblasti alternativních paliv a cenách ropy a energií,
příp. dotační podpoře Evropské unie nebo České republiky a touto koncepcí je nelze na
celonárodní úrovni výrazně ovlivnit.
Na lokální úrovni se jedná o pozitivní opatření ve pospěch alternativní dopravy (např. podpora
elektrické trakce MHD, podpora cyklistické dopravy, pěších koridorů, apod.) a opatření pro
plynulost jízdy a zklidňování dopravy včetně její regulace v centru města.
Vlivy na hlukovou zátěž
Doprava patří mezi nejvýznamnější zdroje hluku v životním prostředí a nadměrná hluková zátěž
představuje jeden z řady negativních faktorů, které spolu s pozitivními rozvoj dopravy přináší.
Jedním ze základních předpokladů efektivního řízení hluku v životním prostředí je určení míry
expozice hlukem prostřednictvím adekvátních hodnotících metod. Stanovení počtu obyvatel
zasažených hlukem ze silniční, železniční nebo tramvajové dopravy je prováděno za účelem
poskytování objektivních informací o hluku v území. Na základě těchto informací lze potom
přijímat opatření pro zlepšení akustické situace v lokalitách, kde je to žádoucí. V oblasti zjišťování
vlivu výhledové dopravy na celkový stav akustické situace je vhodné užít data o intenzitách z
dopravních modelů. Předpokládané dopravní intenzity jsou součástí návrhu koncepce.
Pro všechny nově navrhované dopravní stavby, které jsou v souladu s plánovací dokumentací, lze
doporučit postup při hodnocení hlukové zátěže např. dle metodiky “Výpočet hluku z
automobilové dopravy, manuál 2011”, který byl vydán jako účelová publikace pro ŘSD ČR.
Město Plzeň má vypracovaný Akční hlukový plan pro aglomeraci Plzeň (Ekola Group), který
vymezil kritická místa pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Při zpracování návrhové
části koncepce byly tyto údaje zohledněny tak, aby hlukové zatížení ve městě bylo souborem
navhovaných opatření minimalizováno.
Vlastní stavba nesmí být zdrojem hlukové zátěže nad přípustnou úroveň. Na základě známých
údajů o dopravě, řešení dopravních tras, technickému řešení jednotlivých staveb a návrhu
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protihlukových opatření bude garantováno dodržení přípustných hodnot dle nařízení vlády
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Při další přípravě stavby budou zpracovány podrobné hlukové studie na základě technického
řešení liniové stavby, na základě nichž bude možné garantovat, že budou dodrženy limity hluku
pro chráněné objekty dle tohoto nařízení vlády.
Vliv opatření koncepce na hlukovou zátěž je možné hodnotit jako výrazně pozitivní.
Zprovozněním
nových komunikací dojde k přesunu hlukové zátěže z oblastí se soustředěnou zástavbou. Zároveň
bude prověřena hluková zátěž chráněného prostoru chráněných objektů a provedena opatření pro
dodržení přípustných hodnot hlukové zátěže v souladu s platnou legislativou. Ve většině případů
dojde ke snížení hlukového zatížení v zástavbě (chráněný prostor objektů) a v místech s vysokou
hlukovou zátěží. Ke zvýšení hlukové zátěže dojde mimo oblasti s výskytem hustého osídlení, tedy
s menším vlivem na veřejné zdraví. Konkrétně je možné očekávat vlivem realizace záměrů z
hlediska hluku stejně jako u ovzduší výraznější zlepšení v centru města.
Z hlediska hlukové zátěže jsou významné záměry, které snižují množství přepravní práce
realizované individuální osobní dopravou, nákladní automobilovou dopravou, nebo které zkracují
nutné cesty v území. Hluková zátěž z provozu tramvajové a železniční dopravy bude posouzena v
rámci přípravy jednotlivých konkrétních staveb a úprav v dopravní síti. Na základě těchto
prověření budou přijata příslušná opatření na ochranu zdraví obyvatel.
Areály záchytných parkovišť budou lokálním zdrojem hluku. Při lokalizaci těchto areálů je proto
nutné zohlednit existenci obytné zástavby jak v blízkosti vlastního areálu, tak podél příjezdové
komunikace.
V následujícím je uveden semikvantifikační odhad poklesu hlukové zátěže na území města Plzně
dle výsledků dopravního modelování koncepce PUMP. Odhad snížení hlukové zátěže byl
proveden dle metodiky Inventory of Noise Mitigation Methods (2002), která udává následujcí
vztah mezi snížením intensity dopravy a snížením hlukové zátěže.
Obr. 18: Vliv snížení intenzity dopravy na snížení hlukové zátěže

Dílčí cíl PUMP - Centrum města bude lépe dostupné veřejnou a nemotorovou dopravou
- Počet cest automobilem do centra města se sníží o 20%
Tato změna bude znamenat pokles cca -1dB na stávající silniční síti, pokud půjde o
rovnoměrný pokles
-

Počet automobilů překračujících kordon centra Plzně se sníží o 15 %.
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Tato změna bude znamenat pokles cca -0,8dB na stávající silniční síti, pokud půjde o
rovnoměrný pokles
Dílčí cíl PUMP - Automobilová doprava se přesune na komunikace mimo rezidenční zástavbu a
centrum města.
- Dopravní výkon individuální automobilové dopravy se na území města Plzně sníží o 2 %.
Tato změna není kvantifikovatelná
-

Dopravní výkon individuální automobilové dopravy se v centru Plzně sníží o 22 %.
Tato změna bude znamenat pokles cca -1dB na stávající silniční síti, pokud půjde o
rovnoměrný pokles

Kromě cílů spojených s omezením IAD dojde i k předpokládanému omezení provozu autobusů
veřejné linkové dopravy ve sledovaném území za pracovní den o 808 km, což souvisí s ukončením
linek VHD v jejich terminálech. Vliv na hlukovou zátěž v uvedeném případě však nelze na této
úrovni kvantifikovat.
Vlivy na znečištění vod, půdy a horninového prostředí
Z hlediska znečištění vod a půdy představují liniové stavby, zejména silniční komunikace,
potenciální zdroj plošného difúzního znečištění. Riziko zhoršení jakosti vod je svázáno s odtokem
srážkových vod. Znečištění je charakterizováno spíše nízkými koncentracemi znečišťujících látek
a podmínkami, v nichž nelze uplatnit klasické čistírenské technologie. Vedle ploch silničních
vozovek je difúzní znečištění evidováno na větších odstavných a parkovacích plochách. V rámci
realizace balíčků opatření se pro minimalizaci difúzního znečištění realizují dešťové stoky,
retenční a sedimentační nádrže s nornými stěnami pro zachycení vzplývavých, zejména ropných
látek.
Znečištění půdy především těžkými kovy se koncentruje do zóny podél krajnice ve vzdálenosti
max. 15 m, za touto hranicí koncentrace škodlivin i u velmi zatížených komunikací klesají pod
limitní hodnoty. V souvislosti s postupným zlepšováním emisních parametrů u obnovovaného
vozového parku je možné očekávat částečné zlepšení situace v budoucnosti.
Z hlediska ovlivnění kvality povrchové i podzemní vody obsahuje voda odtékající z komunikací
celou řadu kontaminantů (chloridy, nerozpustné látky, ropné látky, stopy zinku a olova, fosforu a
dalších látek), nepříznivě působících na jakost vody. Významný bývá zejména obsah chloridu ze
zimní údržby silnic. Maximálně přípustné koncentrace těchto látek jsou dány ukazateli a
hodnotami přípustného znečištění povrchových vod ve smyslu Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o
ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
a Nařízení vlády č.416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod
a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
Seznam nebezpečných závadných látek zahrnujících i kontaminanty ze splachů z komunikací
obsahuje příloha č.1 k zákonu o vodách č.254/2001 Sb. Zachycení závadných látek musí být
zajištěno vždy při průchodu komunikace vodohospodářsky chráněnými územími akumulací v
dostatečně kapacitních záchytných jímkách sloužících i pro případ havárie vozidla s
nebezpečnými látkami.
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Vlivy spojené se vznikem zářezů a násypů a stím spojené eroze je není možné v měřítku koncepce
posoudit. Tato problematika je vyhrazena k posouzení na úrovni projektové EIA.
Vlivy na vodu
Dopravní stavby při svém zásahu do reliéfu terénu a kontinuálním průběhu ovlivňují především
odtokové poměry. Zářezy a násypy mění odtok podzemní vody, odtok povrchových vod ze
zpevněných ploch je urychlován a soustřeďován, což může působit negativně při kritických
srážkách následnou erozi. Nutná eliminace nepříznivých důsledků na vodní poměry vyžaduje
technická řešení. Při průchodu komunikace přes stanovená záplavová území je nutno jednoznačně
požadovat provedení přemostění přes celou šířku záplavového území tak, aby došlo k jen
minimálnímu zvýšení povodňové hladiny a tím k dalšímu zrychlení odtoku.
Ze staveb, které jsou součástí městského okruhu Plzně bude z hlediska koncentrace povodňových
průtoků do plzeňské kotliny složitá stavba přeložky silnice I/20 Rokycanská – Na Roudné –
Plaská, která v délce více než 1 km příčně křižuje záplavová území Radbuzy s Úhlavou a Mže. Z
hlediska odtokových poměrů je nevhodně řešen také navazující úsek přeložky I/20 Rokycanská –
Jasmínova směrově situovaný do záplavového území Úslavy, víceméně paralelně se směrem
proudění.
Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou v měřítku a podrobnosti koncepce sledovány z hlediska
změny odtokových poměrů, ovlivnění režimu a jakosti povrchových vod a ovlivnění režimu a
jakosti podzemních vod.
Z hlediska odtokových poměrů je kriteriem pro hodnocení odhad, jak se realizace záměru
promítne do odtoku povrchových vod. Vlivy na režim a jakost povrchových a podzemních vod
jsou posuzovány především ve vztahu k ochraně vodních zdrojů. Vodárensky je využívána řeka
Úhlava. Z hlediska navržených opatření jsou do jejího povodí soustředěny pouze cyklostezky.
Požadavek minimalizace vlivu na odtokové poměry je zvlášť významný v úsecích, kde
komunikace protíná inundační území. Na druhé straně mohou při povodňových situacích sehrát
pozitivní roli násypová tělesa dopravních staveb trasovaných v souběhu s vodními toky, pokud
jsou k tomuto účelu systematicky přizpůsobena. Výškové řešení nivelety by mělo vždy sledovat
možnost udržení funkčnosti dopravního spojení i při extrémních povodňových průtocích.
Hospodaření se srážkovými vodami
Nedostatečné možnosti zasakování srážkové vody, zejména při přívalových srážkách, je
celoměstský problém. Přívalové srážky bývají hlavní příčinou bleskových povodní. Dochází k
nárazovému rozvodnění drobných vodních toků a přetížení kanalizací, které vede k odlehčování
silně znečištěných vod do vod povrchových. Ve městě je často nízká propustnost povrchů, což
způsobuje velmi rychlý odtok dešťové vody, která je navíc obvykle odváděna jednotnou
kanalizací se všemi negativními důsledky. Zvýšení podílu propustných zasakovacích ploch a
přírodních retenčních nádrží ve městech proto patří z tohoto pohledu ke klíčovým opatřením.
Jedním z příkladů přírodě blízkých řešení jsou trvale udržitelné odvodňovací systémy - opatření
budovaná za účelem zvýšení kapacity a řízeného odtoku povrchové vody v průběhu intenzivních
srážek. Jedná se o zařízení, která lokálně vsakují vodu a zadržují ji až do jejího opětovného využití
(např. k zavlažování městské zeleně). Pomocí infiltračních zařízení se voda vpouští do země,
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vodních nádrží lokálního charakteru a městské infrastruktury (např. parkovací plochy, navržené k
zadržení přebytku vody během intenzivních srážek). Takto využitá dešťová voda může také
přispět ke snížení spotřeby pitné vody.
Zachycování a využívání srážkové vody, budování ploch s propustným povrchem či trvale
udržitelné odvodňovací systémy ve městech jsou opatření, která přináší řadu přínosů: zvýšení
retence vody, která pak může být prostřednictvím evapotranspirace využita ke klimatizaci
městského prostoru, a předcházení negativním dopadům sucha, snížení rizika škod na majetku v
důsledku selhání odvodňovacích systémů (přeplnění kanalizace), snížení difúzního znečištění
pronikajícího do povrchových vod, zvýšení rekreační hodnoty i lokální druhové rozmanitosti.
Navíc jsou tato opatření často efektivnější z hlediska nákladů v porovnání s tradičními
odvodňovacími systémy.
Při přípravě nové infrastruktury, zejména silniční, lze tedy doporučit realizaci zasakovacích pásů
podél těchto komunikací. V případě záchytných parkovišť je třeba zvážit jejich vybavení
propustnými povrchy (např. zatravňujícími dlaždicemi).
Vlivy na přírodu a krajinu, flóru a faunu
Realizací Plánu udržitelné mobility města Plzně je možné očekávat vesměs neutrální, tak i
negativní vlivy na úrovni přírody a krajiny. Potenciálně riziková opatření z pohledu přírody a
krajiny jsou opatření zabezpečující rozvoj dopravní infrastruktury a nové stavební objekty. Jedná
se konkrétně o výstavbu dalších částí městského okruhu (západní, východní), příp. přeložky
silničních průtahů pro odklon dopravní zátěže z rezidenčních oblastí a výstavbu cyklostezek. Z
hlediska flóry se může jednat především o ohrožení stanovišť, z hlediska fauny např. o
fragmentaci krajiny a omezení migračního potenciálu.
Nejzávažnější dopady lze očekávat při výstavbě nového tělesa silnice ve volné krajině, obvykle
menší až nulový dopad na přírodu a krajinu mívají rekonstrukce stávajících komunikací.
Obecně při realizaci zejména nových dopravních staveb je možné se setkat s následujícími
hlavními negativními vlivy na přírodu:
 střety se zvláště chráněným územím dle zákona 114/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, včetně lokalit soustavy Natura 2000
 střety s prvky ÚSES
 zásah do krajinného rázu
 zničení bioty v místě výstavby silnice
 snížení migrační propustnosti území pro terestrickou faunu
 změny v druhovém složení podél komunikací
Na základě navržených opatření nelze předpokládat jejich střety se zvláště chráněným územím ve
smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V zájmovém území se nachází jedna evropsky významná lokalita EVL Zábělá, ptačí oblasti nejsou
v území zastoupeny. Jedná se o přírodní komplex o rozloze 265,5 ha v úseku mezi obcemi
Bukovec a Druztová, cca 2 km V od Plzně při obou březích řeky Berounky, který zasahuje obce
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Plzeň (k.ú. Bukovec) a do k.ú. Druztová a Chrást. Z hlediska evropsky významných druhů se
jedná o lokalitu páchníka hnědého (Osmoderma eremita).
K návrhu koncepce bylo vydáno Stanovisko orgánu ochrany přírody – KÚ Plzeňského kraje,
Odboru životního prostředí (č.j. ŽP/4723/16) ze dne 22.3.2016. Z uvedeného stanoviska plyne, že
“koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti”.
Z obecných principů platí, že dopravní stavby přinášejí do území další liniové prvky
infrastruktury, které zvyšují fragmentaci krajiny. To má negativní důsledky zejména pro migraci
velkých druhů savců, ale i dalších druhů bioty (známé jsou např. každoroční migrace
obojživelníků).
Fragmentace stanovišť je proces, během něhož je rozlehlé stanoviště děleno na řadu menších částí.
Jednotlivé fragmenty původního stanoviště od sebe zpravidla oddělují méně hodnotné plochy,
mající často charakter bariéry pro některé organizmy.
V důsledku pokračující výstavby dopravní infrastruktury však dochází k izolaci některých
populací. Pravděpodobně nejtíživěji tento problém doléhá na druhy, jejichž relativně malý počet
jedinců obývá rozsáhlá území, tedy především na druhy velkých savců.
Ve výsledku tedy dochází k redukci migračního a kolonizačního potenciálu, ke zmenšení
loveckých možností místních druhů, ke genetickým problémům malých populací vedoucím k
poklesu populační hustoty nebo k celkovému utlumení či ohraničení výskytu druhu.
Vlastní stavby se při přípravě dotýkají flory a fauny ve vedené trase. Dalším negativním vlivem,
který může nastat rozvojem dopravní infrastruktury je zábor významných biotopů, zejména
biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Při přípravě projektové realizace řešení
jednotlivých staveb bude zpracováno biologické hodnocení ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. a
posouzení vlivů stavby ve vztahu k předmětům ochrany přírodních prvků v krajině.
Realizací koncepce může na některých místech kraje dojít k narušení krajinného rázu, především u
nových staveb dopravní infrastruktury. Mezi nejvíce citlivá území v tomto ohledu patří území
přírodních parků. Ve fázi strategického posuzování koncepce není dostatek podkladů pro
podrobné vyhodnocení vlivů záměrů na krajinný ráz ve volné krajině (zejména chybějí podrobné
podklady k trasám jednotlivých záměrů, pohledové studie, apod.). Toto hodnocení bude
provedeno v rámci projektové EIA jednotlivých záměrů.
Vlivy na půdu a horninové prostředí
Realizací Plánu udržitelné mobility Plzně nelze očekávat významné ovlivnění geologických
poměrů na území města. Zásah do horninového prostředí bude probíhat pouze na lokální úrovni v
souvislosti se stavební činností a se záborem nezastavěných ploch. Míra zásahu se bude odvíjet od
charakteru jednotlivých podporovaných staveb. Mezi významné stavby, kde lze zásah očekávat
patří především realizace nové dopravní infrastruktury (např. východní a západní část městského
okruhu).
Realizace většiny záměrů nových liniových staveb bývá spojena s trvalým nebo dočasným
záborem zemědělského půdního fondu (ZPF), případně pozemků určených k plnění funkcí lesa
(PUPFL).
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Ochrana půdy je definována ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
Zábor půd, především pro stavební účely je většinou nevratným procesem, který podstatně
omezuje nebo úplně odstraňuje plnění funkcí půdy.
Pro nezemědělské účely je nutno co nejméně používat zemědělskou půdu a odnímat jen
nejnutnější plochy. Navržené odnětí ZPF v nezbytných případech je třeba odůvodnit, přitom je
nutno co nejméně
narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a zemědělskou cestní síť.
Hodnocení z hlediska kvality půd probíhá na základě vymezení 5 tříd ochrany, které vycházejí z
kódů
mapy BPEJ (bonitovaných půdně-ekologických jednotek). Třídy ochrany uvádí Metodický pokyn
č.OOLP/1067/1996 MŽP k odnímání půdy ze ZPF. Pro nezemědělské účely je nutno používat
nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných
plochách stavebních pozemků. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí ze ZPF, je
nutno využívat pokud možno pozemky ve 3. – 5. třídě ochrany, erozně ohrožené a maximálně
chránit nejkvalitnější půdy I. a II. třídy ochrany.
Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
Při přípravě jednotlivých staveb budou posouzeny možné vlivy na hmotné statky a kulturní a
architektonické dědictví. Navrhované trasy v rámci koncepce PUMP se staveb významných z
hlediska území historického nebo kulturního významu nedotýkají. Výjimkou je vliv na kulturní
památku Faltusova mostu, který je dnes technickou památkou unikátního prvního svařovaného
mostu v Evropě. Tento most bude zachován a jen přemístěn z areálu Škoda do nové lokality.
V případě stavebních činností na území s archeologickými nálezy jsou stavebníci dle ustanovení
§22 odst.2 č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, již od doby
přípravy stavby jsou povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum. Všechny lokality, jichž se dotýkají zemní práce při výstavbě liniových
staveb je nutné považovat za území s archeologickými nálezy a respektovat §22 zákona č.20/1987
Sb., o státní památkové péči.
Historické jádro města (půdorysnou strukturou do značné míry totožné s celým původním
gotickým městem) bylo v r. 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací.
Při přípravě jednotlivých staveb bude věnována zvýšená pozornost možnosti ovlivnění
historického prostředí a osobitosti místa, historickým vazbám prostorů a nemovitostí a vnějšímu
obrazu sídel – věnovat pozornost historické zástavbě, urbanistické struktuře a prostředí
chráněných území. Zohledněny budou v jednotlivých případech chráněné nemovité památky
včetně jejich prostředí v blízkosti liniových staveb, které jsou evidovány v Ústředním seznamu
kulturních památek.
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7. PLÁNOVANÁ OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI
VŠECH
ZÁVAŽNÝCH
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
NA
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVEDENÍ KONCEPCE

Negativni vliv dopravy na kvalitu ovzduši obecně narůstá, zejména ve městech. Proto je snižovani
emisi z dopravy ve městech je prioritou. Omezeni negativnich vlivů dopravy na životní prostředí
je stále silněji akcentováno ve strategických dokumentech komunitární, národní i lokální úrovně.
V připadech, kdy jednotlivé záměry PUMP spadají pod dikci zákona č.100/2001 Sb. na projektové
úrovni (EIA) - jedná se zejména o výstavbu nových komunikací – lze doporučit následující
opatření k předcházení nebo snížení závažných vlivů na životní prostředí.
Opatření formulovaná v materiálu Plán udržitelné mobility Plzně respektují:
• mezinárodní a národní požadavky na ochranu životního prostředí a udržitelného rozvoje Plzně
• ochranu veřejného zdraví
• limity rozvoje území
• nutnost zajištění potřebné infrastruktury pro multifunkční využívání krajiny
• potřebu rozvoje komunikací a doplnění silniční sítě
• potřebu ekonomického rozvoje a a konkurenceschopnosti regionu při využití krajinného a
lidského potenciálu a zvýšení atraktivity regionu pro občany.
Vlivy na ovzduší




posouzeni vlivu záměru na ovzduší na zakladě rozptylové studie se zahrnutím změn
dopravních intenzit na nové i stávající siti v odpovídajícím měřítku autorizovanou osobou
posouzeni změny zdravotních rizik založené na výsledcích rozptylové a hlukové studie
na zakladě aktuálních demografických údajů počtu a rozmístění obyvatel v dotčeném území
autorizovanou osobou
analýzou dostupných možností směřujícich ke sníženi dopravních intenzit na těchto
komunikacich.

Vlivy na hlukovou zátěž
Možnosti opatření pro snížení hlukové zátěže z dopravy zahrnují jak opatření u zdroje hluku, tak
na dráze šíření hluku u příjemce, resp. na chráněných objektech.
Řada protihlukových opatření vyžaduje systémové přístupy. Jedná se např. o zásahy do územního
plánování, systémy nadregionálního, regionálního a lokálního dopravního řešení, regulace
dopravy, apod. Jedním z nich je Plán udržitelné mobility Plzně.
Základní principy protihlukových opatření tvoří:
 urbanisticko – architektonická opatření (územní plánování)
 urbanisticko – organizační opatření
 dopravně – organizační opatření
 stavebně – technická opatření
Ne všechna opatření však může realizovat a ovlivňovat provozovatel zdroje hluku, resp.
pořizovatel koncepce. PUMP zohledňuje:
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A) Urbanistsicko – dopravní opatření, např.
 nové trasy komunikací vést v dostatečné vzdálenosti od chráněných budov
 optimalizace přepravních nároků a zefektivnění přepravních vztahů
 minimalizovat tranzitní dopravu z centra města a obytných území
 vytvořit podmínky pro preference MHD a minimalizaci IAD
 organizovat klidové zóny s vyloučením automobilové dopravy a časově omezeným
vjezdem vozidel do centrální části města, apod.
B) Dopravně – organizační opatření, např.
 omezení rychlosti všech nebo jen nákladních vozidel
 snížení intenzity dopravy a zřizování objížděk
 vyčlenění zvláštního jízdního pruhu pro určité druhy vozidel, např. autobusy
 vhodné umístění zastávek hromadné dopravy a parkovacích ploch
 vhodná regulace dopravy, apod.
C) Stavebně – technická opatření, např.
 zabezpečení podmínek pro plynulý pohyb vozidel
 budování krytů vozovek ze speciálních nízkohlučných asfaltů, apod.
Další opatření k minimalizaci hlukové zátěže jsou otázkou posuzování vlivů na životní prostředí
konkrétního projektového záměru ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. (EIA), např. protihlukové
stěny, zemní valy/zářezy, příp. opatření na budovách zvýšením zvukové neprůzvučnosti okenního
a obvodového pláště chráněných budov ve vztahu počtu osob zasažených hlukem různých hladin.
Vlivy na přírodu a krajinu









Vyhodnotit vedení nových dopravních staveb odpovídajícím stupněm technické dokumentace
pro účely posouzení na úrovni projektové EIA a stanovit specifická opatření podle místních
podmínek
U nových dopravních staveb nebo jejich zásadních přestaveb provést biologické hodnocení
dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění s cílem identifikovat
výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Na základě konkrétních poznatků budou
stanovena eliminační a minimalizační opatření
Dimenzovat mostni objekty a propustky tak, aby byla umožněna migračni prostupnost pro
živočichy dle provedené migrační studie a při křížení s prvky ÚSES
Zajistit funkčnost prvků ÚSES v předmětném území
Minimalizovat zásahy do vodních toků z hlediska ichtyofauny a batrachofauny
U nezbytných protihlukových stěn volit jejich materiál s ohledem na krajinný ráz a střety s
avifaunou
Provádět následný biologický monitoring

Vlivy na vody
Pro fázi projektové přípravy záměrů je třeba, aby byly projednány s vodoprávnim úřadem z
hlediska vyřešení územnich střetů s důrazem na vodohospodářské limity využití územi s důrazem
na střety s ochrannými pásmy vodních zdrojů pro individuální i hromadné zásobování vodou a do
záplavových území a do území určených k rozlivu povodní.
Vzhledem k potřebě zasakování srážkových vod je třeba realizovat přírodě blízká opatření ke
zvýšení retenční schopnosti krajiny. V rámci realizace některých opatření PUMP se doporučují
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trvale udržitelné odvodňovací systémy. Jedná se o zařízení, která lokálně vsakují vodu a zadržují
ji až do jejího opětovného využití. Pomocí infiltračních zařízení se voda vpouští do země,
vodních nádrží lokálního charakteru, retenčních a sedimentačních nádrží.
Při přípravě nové infrastruktury, zejména silniční, se doporučuje zvážit realizaci zasakovacích
pásů podél těchto komunikací. V případě záchytných parkovišť je třeba zvážit jejich vybavení
propustnými povrchy (např. zatravňujícími dlaždicemi).
Vlivy na zemědělskou půdu a lesní pozemky
Pro minimalizaci vlivů nových dopravních staveb na zemědělský půdní fond a na na pozemky
určené k plnění funkce lesa jsou navržena následujíci opatřeni:
 Při přípravě jednotlivých staveb dopravní infrastruktury minimalizovat zábor ZPF v I. a II.
třidě ochrany,
 Při přípravě jednotlivých staveb dopravni infrastruktury minimalizovat zábor PUPFL bez
ohledu na jeho určení
Vlivy na kulturní dědictví
Konkrétni lokální preventivní či kompenzačni opatřeni u návrhů, u nichž byla identifikována
rizika negativních vlivů, je nutné řešit na úrovni projektové přípravy specifických staveb.
Identifikovaným střetem je střet s Faltusovým mostem, který je dnes technickou památkou
unikátního prvního svařovaného mostu v Evropě. Tento most bude zachován a jen přemístěn z
areálu Škoda do nové lokality v souladu se zákonem o státní památkové péči.
V případě stavebních činností na území s archeologickými nálezy jsou stavebníci dle ustanovení
§22 odst.2 č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, již od doby
přípravy stavby jsou povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České
republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný
archeologický výzkum.
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8. VÝČET DŮVODŮ PRO VÝBĚR ZKOUMANÝCH VARIANT A POPIS, JAK BYLO
POSUZOVÁNÍ
PROVEDENO,
VČETNĚ
PŘÍPADNÝCH
PROBLÉMŮ
PŘI
SHROMAŽĎOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ (NAPŘ. TECHNICKÉ NEDOSTATKY
NEBO NEDOSTATEČNÉ KNOW-HOW)
Plán udržitelné mobility Plzně je předkládán jako monovariantní. Nebylo proto prováděno
hodnocení a porovnávání jednotlivých variant.
Je však třeba uvést, že opatření uvedená v návrhové části koncepce jsou uvedena v takovém
rozsahu, aby postihovala řešení cílů po celou dobu platnosti PUMP a byla rámcem, v kterém
budou každoročně přijímány konkrétní projekty/záměry dle aktuální potřeby a finanční
dostupnosti. Z těchto údajů vychází provedení vyhodnocení koncepce.
Při shromažďování potřebných údajů se nevyskytly zásadní problémy, které by mohly způsobit
absenci údajů pro vyhodnocení koncepce. Některé údaje je možné doplnit až po realizaci
konečného technického řešení jednotlivých návrhů nebo úprav jednotlivých opatření a budou
řešeny podrobně v projektové dokumentaci a vyhodnoceny v rámci dalšího posouzení
jednotlivých staveb v rámci posouzení v režimu zák.č.100/2001 Sb.v platném znění, pokud budou
pod gesci tohoto zákona spadat.
Metodika provedení posuzování
Vyhodnocení PUMP na životní prostředí bylo provedeno v rozsahu přílohy č. 9 zák. č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím na došlá
vyjádření ke koncepci v rámci zjišťovacího řízení.
K návrhu koncepce bylo vydáno Stanovisko orgánu ochrany přírody – KÚ Plzeňského kraje,
Odboru životního prostředí (č.j. ŽP/4723/16) ze dne 22.3.2016. Z uvedeného stanoviska plyne, že
“koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti”.
Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 tak nebylo provedeno.
Vyhodnocení koncepce ve vztahu k cílům ochrany životního prostředí bylo provedeno na
podkladě analýzy relevantních koncepčních dokumentů celostátní, regionální (krajské) a místní
úrovně. Metodický postup této fáze vyhodnocení je popsán v kapitole 5.
Za účelem vyhodnocení vlivů navrhovaných balíčků opatření z hlediska souladu s ochranou
jednotlivých složek životního prostředí bylo provedeno orientační hodnocení jejich vlivu na tyto
základní složky životního prostředí, které je uvedeno v kapitole 6.
Posouzení vlivů opatření, resp. balíčků opatření na životní prostředí bylo provedeno tak, aby
identifikovalo všechny výrazné vlivy na základě expertního odhadu vycházejícího jednak z údajů
a informací obsažených v koncepci PUMP a dále z ostatních dostupných podkladů a informací o
stavu složek životního prostředí v dotčeném území.
Pro všechna hodnocení byla použita následující stupnice:
+2
významný pozitivní vliv na složku životního prostředí
+1
pozitivní vliv na složku životního prostředí
0
nulový nebo zanedbatelný vliv na složku životního prostředí
-1
negativní vliv na složku životního prostředí
-2
významný negativní vliv na složku životního prostředí
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?

odhad vlivu je zatížen velkou mírou nejistoty/nelze na této úrovni detail hodnotit

V zájmu podchycení vlivů vyplývajících z prostorových vazeb navrhovaných opatření a hodnot a
limitů dotčeného území byly v rámci SEA využit výkres kompletních opatření (bez měřítka).
Hodnocení v tabulkách bylo vyjádřeno s využitím uvedené hodnotící škály a doplněno souhrnným
slovním komentářem.
U návrhů opatření, resp. balíčků opatření s identifikovaným negativním vlivem byla navržena
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto možných negativních vlivů. Tato
opatření, souhrnně prezentovaná v kapitole 7 a spočívají nejčastěji v návrzích na stanovení
podmínek a kritérií pro navazující stupně přípravy konkrétních projektů.
Problémy při shromažďování údajů
Problém nedostatku informací potřebných k podrobnějšímu vyhodnocení vlivů na složky
životního prostředí vyplývá z koncepční povahy dokumentu, který nemůže podrobně hodnotit
konkrétní projektová řešení.
Rovněž s realizací některých opatření se počítá až v následných plánovacích obdobích. Tyto
projekty nejsou na projektové úrovni zatím připraveny tak, aby byla známa přesná povaha
projektu, jeho umístění, technické parametry řešení. Uvedená skutečnost se promítla do rozsahu a
podrobnosti disponibilních podkladů tak, že pro některé aspekty budou v průběhu přípravy
jednotlivých záměrů shromažďovány a vyhodnocovány vstupní údaje. Uvedené problémy spojené
s absencí nebo nedostatečnou podrobností některých údajů však nemají zásadní vliv na závěry
provedeného hodnocení.
9. STANOVENÍ MONITOROVACÍCH
KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

UKAZATELŮ

(INDIKÁTORŮ)

VLIVU

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění zavazuje
předkladatele koncepcí, aby zajistil sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví. Pokud předkladatel na základě tohoto sledování zjistí, že provádění
koncepce má nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je
povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů, informovat o tom
příslušný úřad a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně koncepce.
Nedílnou součást procesu strategického plánování představuje soustavné monitorování průběhu
realizace a vyhodnocování jeho výsledků.
Hlavní předpoklady pro efektivní monitorování vlivů Plánu udržitelné mobility Plzně na životní
prostředí zahrnují:
 vazbu navržených indikátorů na referenční cíle ochrany životního prostředí, formulované v
rámci posouzení
 indikátory musí mít přímou vazbu na danou oblast koncepce
 údaje indikátorů jsou dostupné nebo mohou být vymezeny ze základních statistických údajů,
standardně sledovaných v rámci současného systému sledováni stavu složek životního
prostředí
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Návrh environmentálních indikátorů
Základní monitorovací ukazatele pro sledování možných vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví:
A) Základní indikátory
Veřejné zdraví, hluková zátěž a imise
 počet obyvatel v zónách s překročenými limity denního a nočního hluku
cíl: snížení počtu
způsob měření: lokální měření, výpočet
 počet obyvatel vystavených nadlimitním koncentracím PM10, BaP a NO2
cíl: snížení počtu
způsob měření: lokální měření, výpočet
 vývoj nehodovosti a úrazovosti v dopravě
cíl: snížení nehodovosti
způsob měření: statistika
Dopravní indikátory
 přepravní výkony veřejné dopravy
cíl: zvýšení
způsob měření: statistika
 přepravní výkony individuální dopravy
cíl: snížení
způsob měření: sčítání dopravy, statistika
 intenzity dopravy IAD (voz/24h), resp. přepravní intenzity VHD (os/24h) v kordónových
profilech centra Plzně definovaných v kapitole 3.3.2 Návrhu koncepce
cíl: snížení
způsob měření: sčítání dopravy, statistika
Technické a ekonomické indikátory
 Délka nové dopravní infrastruktury dle jednotlivých módů (silnice, tramvajové tratě,
cyklostezky, apod.)
cíl: zvýšení
způsob měření: délka (km)
 Délka rekonstruované dopravní infrastruktury
cíl: zvýšení
způsob měření: délka (km)
 celkové investice do dopravní infrastruktury dle návrhu jednotlivých opatření PUMP
cíl: zvýšení
způsob měření: Kč/rok
Ovzduší (imise)
 Meziroční změna imisí PM10, BaP a NO2
cíl: snížení
způsob měření: imisní monitoring AIM, výpočty
 výskyt měřených imisních hodnot překračujících imisní limity stanovené z hlediska
ochrany ekosystémů (v případě ozónu cílový imisní limit AOT40)
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B) Ostatní indikátory

Voda
 Standardní ukazatele hodnot přípustného znečištění povrchových vod ve smyslu Nařízení
vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod
 Skupina ukazatelů technického charakteru vyplývající z norem a limitů:
ČSN 83 0917 Ochrana vody před ropnými látkami
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě
ropy silničními vozidly
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČSN 73 6701 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 6551 Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
Půda a využití území
 Způsob využití ploch dle druhů pozemku (ha)
 Rozsah záboru ZPF a LPF novýmí dopravními stavbami (ha, BPEJ)
Ochrana přírody a krajiny
Vzhledem k charakteru koncepce nelze stanovit monitorovací ukazatele jeho provedení ve vztahu
k přírodě a krajině. Monitorována by měla být především účinnost jednotlivých technických
opatření (např. přemostění, přechodů pro obojživelníky a střední savce) k zabezpečení migrace
živočichů.
Dále by měla být monitorována účinnost navržených kompenzačních opatření pro křížení
silničních staveb s prvky územních systémů ekologické stability - biokoridory. Monitorována by
měla být i účinnost opatření, navržená ke kompenzaci vlivu na krajinný ráz (např. vegetační
clony).
Horninové prostředí
Veškeré informace o všech složkách horninového prostředí jsou shromažďovány a evidovány v
příslušných registrech ČGS Geofond.
V rámci řízení jednotlivých staveb budou jednotlivé záměry posouzeny v rámci procesu
posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona č.100/2001 Sb.,o posuzování vlivů
na životní prostředí ve znění platných změn Tyto ukazatele budou průběžně konfrontovány se
stávajícím stavem území a bude průběžně posuzována možnost trvale udržitelného rozvoje.
10. POPIS PLÁNOVANÝCH OPATŘENÍ K ELIMINACI, MINIMALIZACI A
KOMPENZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PROVÁDĚNÍ KONCEPCE
Před realizací staveb, resp. opatření by měla být provedena technická studie nebo studie
proveditelnosti, v níž jsou uvedeny možnosti financování a realizace těchto opatření..Konkrétní
projekty budou hodnoceny dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v
platném znění.
Pro zmírnění potenciálně negativních vlivů na životní prostředí je třeba respektovat především ta
opatření obecného charakteru, která jsou popsána v kapitole 7 tohoto vyhodnocení.

79

Plán udržitelné mobility Plzně
Vyhodnocení koncepce podle zákona č.100/2001 Sb.
11. STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTU

Plán udržitelné mobility Plzně obsahuje cíle udržitelné mobility a sadu konkrétních opatření k
dosažení těchto cílů.
Hlavním kritériem pro přijímání konkrétních projektů k realizaci bude aktuální potřeba města a
finanční možnosti. Při výběru projektů budou řešeny i vlivy na životní prostředí. K tomu lze
orientačně využít indikátorů uvedených v kapitole 9, resp. porovnání vlivu konkrétních záměrů na
životní prostředí pomocí těchto indikátorů. Před realizací jednotlivých záměrů v daných plochách
bude posouzeno, zda spadají do působnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění. Tyto indikátory je poté možno využít také v procesu EIA u těchto
jednotlivých záměrů. Zde je však třeba konstatovat, že s ohledem na charakter koncepce budou při
výběru projektů pravděpodobně používány spíše indikátory ekonomického zaměření.
Hodnocení přínosu dílčích opatření PUMP, resp. indikátorů pro výběr projektu, se řídí stanovenou
metodikou uvedenou v kapitole 2.7 Návrhu koncepce. Hodnocení jednotlivých opatření bylo v
Návrhu koncepce prováděno v rámci sedmnácti kritérií sdružených do čtyř oblastí:
 Doprava a urbanismus
 Životní prostředí
 Ekonomika
 Realizovatelnost
Cílem návrhu kritérií pro výběr projektu je primární podpora těch záměrů, jejichž realizace při
zajištění požadované dopravní účinnosti přinese zároveň pozitivní efekt pro životní prostředí.
Systém environmentálních kritérií nenahrazuje jiné nástroje ochrany životního prostředí dle
příslušných právních předpisů, ale měl by zajistit maximalizaci pozitivních dopadů PUMP na
životní prostředí.
Environmentální hodnocení má odpovědět na otázku, jakým způsobem předkládaný projekt může
ovlivnit environmentální indikátory, respektive referenční cíle ochrany životního prostředí.
Hodnocení projektů dle navržených kritérií by mělo být prováděno jako nedílná součást
rozhodování o realizaci záměru.
Proto je doporučena sada kritérií navázaných na stanovené referenční cíle životního prostředí.
Jejich výběr, úprava či změny v závislosti na obsahu předkládaných projektů, tak aby kritéria
reflektovala zaměření předkládaných a hodnocených projektů je v principu možná.
Environmentální kritéria pro výběr projektu









Snížení počtu obyvatel v zónách s překročenými limity denního a nočního hluku
Snížení počtu obyvatel vystavených nadlimitním koncentracím PM10, BaP a NO2
Snížení emisí skleníkových plynů
Existence zvláště chráněných územi a lokalit výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a
rostlin, dojde k úbytku přirodnich stanovišť a biodiverzity a migrační prostupnosti území
Dotčení ÚSES a VKP
Dotčení přirodnich parků, krajinného rázu, estetické hodnoty krajiny, lesa nebo segmentů
přírodního charakteru v zastavěných územích (městská zeleň)
Nezbytnost záboru ZPF v I. a II. třídě ochrany nebo přírodních zdrojů
Ovlivnění vodniho režimu krajiny a kvality vod
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Je nutné konstatovat, že řada kritérií, která mohou být považována za environmentální, jsou
obsažena také v oblastech a kritériích Doprava a urbanismus a Ekonomika ve smyslu kapitoly 2.7
Návrhu koncepce, např. snížení dopravních intenzit v území nebo snížení celkových emisí PM10,
BaP a NO2 v území (redukce dopravní zátěže dle Návrhu koncepce), snížení nehodovosti a
úrazovosti v dopravě (zvýšení bezpečnosti dle Návrhu koncepce), socioekonomické vlivy
(stimulace růstu dle Návrhu koncepce), vlivy na kulturní dědictví (revitalizace veřejného prostoru
dle Návrhu koncepce), apod.
Provedení tohoto hodnocení poskytne informace o možnostech eliminace případných negativních
dopadů jednotlivých připravovaných projektů na životní prostředí. Hodnocení současně pomůže
maximalizovat environmentální přínos projektu již v počáteční fázi jeho přípravy.
Tabulka předprojektového environmentálního hodnocení
Kritérium výběru projektu
Název

Pozitivní +
+

Předběžné hodnocení vlivů projektu
Bez vlivu 0
0

Negativní -

12. VLIVY KONCEPCE NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Veřejné zdraví je definováno v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravi, v platném
zněni, takto: Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav
je určován souhrnem přirodnich, životnich a pracovnich podminek a způsobem života.
Environmentální zdravi je součást veřejného zdravi související s podmínkami a riziky životního
prostředí, které mohou mít vliv na lidské zdraví a to jak přímo, tak nepřímo. Zahrnuje ochranu
dobrého zdraví, rozvoj estetických, sociálních a ekonomických hodnot a pohody a prevenci
nemoci a poraněni rozvojem pozitivnich faktorů a redukci potenciálniho nebezpečí.
Vlivy posuzované koncepce resp. dopad na zdravi po jeji realizaci zahrnuje nejen negativní
působeni a vlivy, ale také vyhodnocení potenciálniho přínosu pro zdravi či pozitivního vlivu na
zdraví.
V budoucnu lze očekávat ještě větši nárůst osobní dopravy jako odraz vyrovnávání přiležitostí
mezi ČR a dalšími státy Evropy. Naproti tomu používání osobních aut je spojeno se snížením
fyzické aktivity obyvatelstva se všemi negativními důsledky.
Pro hodnocení vlivu na zdraví z dopravy považuje Světová zdravotnická organizace (WHO)
považuje např. následující faktory relevantní k posuzované koncepci:









Znečištěni ovzduší ze spalovani fosilnich paliv
Hluk z dopravy
Nehody mezi motorovým vozidlem, kolem (cyklistou) a chodcem
Klimatické změny způsobené emisemi CO2
Ztráta půdy
Zlepšeni fyzických aktivit cyklistikou nebo chůzi
Zlepšeni přístupu k zaměstnáni, k obchodům a k službám.
Příspěvek k ekonomickému rozvoji, apod.
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Nejvýznamnějšími z nich je hluková zátěž a znečištění ovzduší.
Metodika hodnocení nepříznivých vlivů z dopravy na veřejné zdraví
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána metoda
hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Tato metoda je využívaná především při přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů
škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit
expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí.
Obecný postup hodnocení zdravotního rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:
Prvním krokem je identifikace nebezpečnosti, kdy se provádí výběr škodlivin, které mají být
hodnoceny a soustřeďují se informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou
nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. V případě hluku je obsahem tohoto kroku popis možných
nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví.
Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má objasnit kvantitativní vztah mezi
dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem pro možnost
odhadu míry rizika.
Třetí etapou standardního postupu je hodnocení expozice. Na základě znalosti dané situace se
sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je
konkrétní populace exponována dané škodlivině. Cílem je postihnout expozici nejen průměrného
jedince z exponované populace, nýbrž i reálně možných případů osob s nejvyšší mírou ohrožení.
U hlukové expozice se na rozdíl od expozice chemickým látkám podstatně více uplatňují různé
okolnosti a vlivy ekonomického, sociálního či psychologického charakteru, které modifikují a
spoluurčují výsledné zdravotní účinky působení hluku. Významně se zde též projevuje odlišný
charakter hluku z různých zdrojů.
Čtvrtým konečným krokem v hodnocení rizika, který shrnuje všechny informace získané
v předchozích etapách, je charakterizace rizika, při které se snažíme dospět ke kvantitativnímu
vyjádření míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako
podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.
Uvedené hodnocení je standardní součástí posouzení konkrétních projektových záměrů procesem
EIA a nemůže být předmětem hodnocení koncepce
Hluková zátěž
Jako hluk se obecně označuje jakýkoliv zvuk, který je nechtěný a obtěžující a to bez ohledu na
jeho intenzitu. Kromě psychosociálních účinků spočívajících v rušivém vlivu na různé aktivity,
soustředění, hlasovou komunikaci, relaxaci a spánek může mít hluk i závažnější přímé zdravotní
účinky, které jsou většinou spojeny s dlouhodobou hlukovou zátěží. Následující stručný popis
vlivů hluku na zdraví vychází převážně z materiálů WHO.
Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na zdraví je obecně možné s určitým zjednodušením
rozdělit na specifické, projevující se při ekvivalentní hladině akustického tlaku nad 85-90 dB
poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), projevující
se ovlivněním funkcí různých systémů organismu.
Poškození sluchového aparátu projevující se sluchovou ztrátou je dostatečně prokázáno u
pracovní expozice hluku v závislosti na výši hladiny hluku a trvání expozice. Riziko sluchového
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postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených
s vyšší hlukovou zátěží. Tyto nespecifické systémové účinky jsou důsledkem stresové reakce a
ovlivnění nervové a hormonální regulace fyziologických funkcí a následných biochemických
reakcí, ovlivnění spánku a vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání. V
komplexní podobě se mohou projevit ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních
interakcí i ve formě nemocí, u nichž chronický stres způsobený hlukem může přispět ke spuštění
nebo urychlení vlastního patogenetického děje.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a
pocitům nespokojenosti.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční
složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou
řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné
nálady, deprese, úzkostlivost, pocity beznaděje nebo vyčerpání.
Prahová hladina hluku ve dne, od které se u průměrně citlivých osob začíná projevovat mírné
obtěžování je podle WHO 50 dB ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Prahová hladina pro silné
obtěžování je 55 dB.
Nepříznivé ovlivnění spánku hlukem je u spících osob objektivně prokazatelné hodnocením
jednotlivých stádií spánkového rytmu a různých dalších fyziologických funkcí. Spánek je základní
biologickou potřebou a jeho narušení a deficit nepříznivě ovlivňuje základní životní funkce a
souvisí s řadou závažných zdravotních problémů, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, snížená
obranyschopnost vůči infekcím, diabetes, obezita a pochopitelně i snížená výkonnost, úrazovost a
nehodovost.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní práce
a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované
analýzy. Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech náročných na pracovní paměť,
kdy je třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako jsou matematické operace a čtení.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému hlukem bylo prokázáno v řadě experimentálních i
epidemiologických studií. Hluk aktivuje jako nespecifický stresor autonomní a hormonální systém
a vede k přechodným změnám ve fyziologických funkcích, jako je ovlivnění krevního tlaku, tepu,
hladiny krevních lipidů, glukózy, vápníku, hořčíku a faktorů krevní srážlivosti. Předpokládá se, že
při dlouhodobé expozici může dojít k funkčním změnám a poruchám regulace zvyšujícím riziko
kardiovaskulárních onemocnění, tj. hypertenze, arteriosklerózy a ischemické choroby srdeční
(nedostatečné prokrvení srdečního svalu, projevující se klinicky jako angina pectoris až infarkt
myokardu).
Vztah mezi hlukem a jeho účinkem na člověka je ovšem velmi komplexní a složitý a všechny
faktory a charakteristiky hluku, které zde působí, nejsou dosud dostatečně objasněné.
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek
< 45

45-50

50-55

dB(A)
55-60

60-65

65-70

70+

x

Sluchové postižení*

x

Zhoršené osvojení řeči a čtení u
dětí
Ischemická choroba srdeční
včetně IM

x

x

x

Zhoršená komunikace řečí

x

x

x

x

Silné obtěžování

x

x

x

x

x

x

x

x

60-65

65+

x

x

x

Mírné obtěžování
*přímá expozice hluku v interiéru

Prahové hodnoty účinků hlukové expozice – noc (LAeq, 22-6 h )
Nepříznivý účinek
< 40

40-45

45-50

dB(A)
50-55

55-60

Psychické poruchy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hypertenze a IM
Subjektivně hodnocená
horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ

x
x

Ke kvantitativnímu hodnocení obtěžujícího a rušivého účinku hluku z dopravy jsou používány
vztahy expozice a účinku v podobě procenta obtěžovaných obyvatel a obyvatel rušených ve
spánku.
Podle Akčního hlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace – Plzeňský kraj (Ekola, 2008) je
odhadovaný počet osob v pásmu ovlivněných hlukem nad mezní hodnotu v noci > 60 dB
v lokalitách s výskytem kritických míst cca 12 000 osob v celkem 527 obytných objektech..
Hodnoty hluku budou před realizací jednotlivých staveb (proces posouzení staveb dle
zák.č.100/2001 Sb.) vypočteny hlukovou studií, stanoveny podmínky pro případná protihluková
opatření a posouzen vliv na veřejné zdraví. Posouzena bude celková hluková expozice chráněných
prostor obytných domů.
Znečištění ovzduší
Doprava je ve městech hlavním zdrojem emisí oxidu dusičitého a benzenu a významně přispívá
k emisím polycyklických aromatických uhlovodíků. Na znečištění ovzduší jemnou frakcí
suspendovaných částic se ve městech primární emise z výfukových plynů podílejí až 30% a u
hrubší frakce představují další emise související z dopravou (oděry pneumatik a brzdových
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obložení, povrchu silnic, zvířený prach z komunikací) nejdůležitější zdroj (WHO: Health effects
of transport-related air pollution, 2005)
V počátcích používání metody hodnocení zdravotních rizik v ČR bylo v rámci vlivů imisí z
dopravy hodnoceno riziko oxidu dusičitého, jako škodliviny s akutním i chronickým účinkem,
projevujícím se vlivem na nemocnost exponované populace a riziko účinku benzenu, jako
představitele aromatických uhlovodíků s pozdním karcinogenním účinkem. Později bylo
rozhodnuto zařadit do hodnocení i suspendované částice PM10 a benzo(a)pyren, a to s plným
vědomím úskalí při věrohodném hodnocení expozice. Důvodem bylo vyhodnocení poznatků o
vlivu těchto složek imisí na zdraví obyvatel měst na základě epidemiologických studií.
V případě imisí PM10 se jedná vedle ovlivnění nemocnosti především o nepříznivé ovlivnění
úmrtnosti, resp. délky dožití exponované populace a to i při úrovni imisních koncentrací hluboko
pod současnými limity. V případě benzo(a)pyrenu jde o zohlednění karcinogenního účinku směsi
polyaromatických uhlovodíků, který se mechanismem účinku i cílovými orgány odlišuje od
účinku benzenu.
Suspendované částice PM10
Pevné částice v ovzduší nemají na rozdíl od plynných látek specifické složení, nýbrž představují
komplexní směs různých komponent s odlišnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. I když je
z hlediska zdravotních účinků specifickému složení částic věnována velká pozornost, výzkumy
zde ještě nedospěly k možnosti spolehlivě odlišit nebezpečnost částic podle jejich zdrojů a složení
a základní klasifikace je založena na velikosti částic, která je rozhodující pro jejich průnik a
depozici v dýchacím traktu.
Nejčastěji sledovaná je frakce PM10 s průměrem do 10 m, která při vdechování proniká do
dýchacího traktu a které se přisuzují hlavní zdravotní účinky. PM10 zahrnuje jak hrubší frakci
v rozmezí 2,5 m – 10 m, tak jemnou frakci PM2,5 s průměrem do 2,5 m, pronikající až do
plicních sklípků. Poměr obou frakcí je proměnlivý podle místních podmínek.
Třetí, ze zdravotního hlediska intenzivně studovanou frakcí, jsou ultrajemné částice s průměrem
pod 0,1 m. Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný
rizikový faktor s mnohočetným efektem na lidské zdraví.
Z hlediska původu, složení i chování se jednotlivé velikostní frakce částic významně liší. Hrubší
částice vznikají nekontrolovaným spalováním, mechanickým rozpadem zemského povrchu, při
demolicích, dopravě na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. V oblastech
s intenzivní dopravou je významným zdrojem hrubší frakce pevných částic oděr pneumatik,
brzdových obložení a povrchu vozovek, tedy emise nepocházející přímo z výfukových plynů.
Z výsledků subsystému 1 Monitoringu Hygienickéé služby vyplývá, že dominantním zdrojem
znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 ve městech je doprava. Ze srovnání výsledků
jednotlivých typů měřících stanici je zřejmá přímá závislost na intenzitě dopravy, kdy se emise
z liniových zdrojů přičítají k městskému pozadí ovlivňovanému lokálními malými zdroji –
topeništi. - SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k životnímu prostředí – subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu
k venkovnímu a vnitřnímu ovzduší“ – odborná zpráva za rok 2008, SZÚ Praha, 2009
Polycyklické aromatické uhlovodíky - benzo(a)pyren (BaP)
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují skupinu organických látek, tvořených
dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry, která mohou být různě orientována a
substituována, z čehož vyplývá velká rozmanitost jejich vlastností. Vznikají při nedokonalém
spalování organických látek a vzhledem k rozšířenosti jejich přírodních i antropogenních zdrojů
jsou prakticky všudypřítomné. Většina PAU se dostává do životního prostředí cestou atmosféry z
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procesů spalování a pyrolýzy. V ovzduší jsou většinou vázány na pevné částice a mohou být
transportovány na značné vzdálenosti.
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je karcinogenita, která je u BaP a
několika dalších PAU dostatečně dokumentována. IARC klasifikuje BaP jako prokázaný
karcinogen pro člověka.
Oxid dusičitý (NO2)
Oxid dusičitý je ze zdravotního hlediska nejvýznamnějším oxidem dusíku. Jeho význam je dán
nejen přímými účinky na zdraví, ale i významnou úlohou při sekundárním vzniku dalších
škodlivých polutantů v ovzduší, jako jsou ozón a jemná frakce pevných částic.
Hlavními antropogenními zdroji NO2 jsou emise ze spalování fosilních paliv ve stacionárních
zařízeních při vytápění a získávání energie a v motorech dopravních prostředků. Většinou je
emitován oxid dusnatý (NO), který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty,
jako je ozón, na oxid dusičitý.
Objem a prostorová distribuce emisí, stejně jako podmínky pro rozptyl ovlivňují výsledné
koncentrace. Expozici populace ovlivňuje několik dalších faktorů. Dávka znečištěni je zavislá na
počtu obyvatel žijících nebo zdržujících se v územi, jejich expozičních scénářich, životním stylu,
trvalém bydlení nebo pracovišti podél rušných ulic a na čase stráveném v dopravnich prostředcich.
V západoevropských městech je koncentrace škodlivin a expozice nejvyšší v podzemních
silničnich tunelech, střední v dopravních prostředcích a nižši u cyklistů a chodců.
WHO a EU předpokládaji technické zlepšování motorů a snižováni spotřeby paliva, respektive
plněni EURO norem pro emise jako účinná opatření ke sníženi emisí v budoucnosti . Dále vidi
možnosti v lepším managementu dopravy, využivání jiné dopravy než automobilové a využiti
územního plánováni s redukcí dopravy v obytných zónách a umožňující dopravu na kolech a
pěšky. S těmito cíli jsou opatření PUMP v plném souladu.
Na úrovni projektových záměrů bude autorizovanou osobou zpracována rozptylová studie, která
poskytne o rozložení koncentrací znečišťujících látek v okolí záměru se započtením imisního
pozadí a počty pravděpodobně exponovaných osob jako podklad pro hodnocení vlivů na veřejné
zdraví v rámci procesu EIA.
Z hlediska vlivů znečištění ovzduší na zdraví obyvatelstva je závažná skutečnost, že většina území
města je dlouhodobě zařazena mezi oblasti s překročenými imisními limity (průměrné roční
koncentrace benzo[a]pyrenu a hodnoty pro 24hodinové koncentrace suspendovaných částic
PM10) s vážným dopadem na lidské zdraví. V současné době lze za největšího původce znečištění
ovzduší ve městě označit automobilovou dopravu (intravilánové komunikace I/20, I/26, I/27 i
dálniční obchvat D5), dále lokální vytápění tuhými palivy, průmyslové areály, energetické a
technologické zdroje a volné plochy umožňující opětovné zvíření sedimentovaných částic.
Priority Plánu udržitelné mobility Plzně byly hodnoceny ve vztahu k referenčním cílům životního
prostředí (kapitola 5). Ve vztahu k veřejnému zdraví nejvýznamnější korelace náleží :
1. snižování expozici hluku
Snižovat expozici obyvatel hluku z dopravy na nejnižší dosažitelnou úroveň. Zásadním
požadavkem je snížení hladin vnějšího hluku pod úroveň platných limitů (např. bez korekcí na
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starou zátěž), avšak u části obyvatel jsou prokázány nepříznivé účinky i při podlimitních hladinách
hluku.
2. zlepšování kvality ovzduší snížením znečištění ovzduší z dopravy
Snižovat expozici obyvatel znečišťujícím látkám v ovzduší, a to u látek s prahovým působením
pod úroveň prahových hodnot, v případě látek s bezprahovým působením na nejnižší dosažitelnou
úroveň. Prioritními znečišťujícími látkami jsou suspendované částice frakcí PM10 a PM2,5, dále je
nutno snižovat expozice oxidu dusičitému, polycyklickým aromatickým uhlovodíkům,
příp.benzenu.
Z hlediska priorit PUMP je významný pozitivní vliv na veřejné zdraví je patrný u následujících
dílčích cílů:
1. Centrum města bude lépe dostupné veřejnou a nemotorovou dopravou, např.:
 Preference MHD v provozu, včetně restriktivních opatření na straně automobilové dopravy;
 Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí;
 Přestupní terminály veřejné dopravy;
 Modernizace železničních tratí;
 Prohloubení integrace veřejné dopravy (tarif, síť linek), apod.
Řešení v oblasti veřejné dopravy je orientováno na vytvoření podmínek pro snížení zátěže, jejímž
zdrojem je individuální automobilová doprava. Lze proto konstatovat pozitivní vliv na zdraví
obyvatelstva. Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu vytváří podmínky pro sportovně
rekreační aktivitu občanů. Z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva jsou však tato opatření méně
významná.
V případě železniční dopravy je imisní zatížení zástavby v okolí tratí nízké (u motorizovaných
tratí) až nulové (u elektrifikovaných tratí). Rozhodujícím faktorem je zde hluková zátěž. V této
souvislosti je nezbytným předpokladem splnění hlukových limitů u všech rekonstruovaných a
nově budovaných úseků. V místech s bezprostředním kontaktem s obytnou zástavbou, je vhodné v
rámci procesu EIA doporučit i ochranu přísnější. Při ochraně pouze na úroveň limitu je nutno u
citlivé části obyvatel očekávat nárůst zdravotního rizika. Současně však platí, že navržené záměry
v oblasti železniční dopravy všeobecně přispívají k snížení vlivů na veřejné zdraví tím, že
představují její podporu na úkor dopravy automobilové. Za předpokladu dostatečné ochrany
obyvatel před hlukovou expozicí pak lze všechny tyto záměry hodnotit jako pozitivní. Vlivy
železniční dopravy na zdraví obyvatel kvůli expozici znečištěnému ovzduší jsou minimální.
Elektrická trakce neprodukuje v místě provozu znečišťující látky, intenzity provozu na
neelektrifikovaných tratích jsou tak malé, že kvalitu ovzduší z dlouhodobých ukazatelů, a tím i
zdraví obyvatel, ovlivňují minimálně. Projektované záměry železniční a tramvajové infrastruktury
tedy nebudou mít významný vliv na zdraví obyvatel z hlediska znečištění ovzduší. Rozvoj
dopravy s elektrickou trakcí má pozitivní vliv na veřejné zdraví, snižuje výkony automobilové
dopravy a tím pomáhá snižovat emise znečišťujících látek do ovzduší.
2. Automobilová doprava se přesune na komunikace mimo rezidenční zástavbu a centrum města,
např.:
 Výstavba dalších částí městského okruhu (západní, východní);
 Přeložky silničních průtahů pro odklon dopravní zátěže z rezidenčních oblastí;
 Komplexní rekonstrukce ulic a optimalizace křižovatek.
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V celkovém pohledu řeší posuzovaná Koncepce základní zdroj zdravotních rizik z automobilové
dopravy – těsný kontakt zatížených komunikací a obytné zástavby. Záměr vybudování obchvatů
sídel a přeložek komunikací je z hlediska zdravotních rizik jednoznačným přínosem. Produkce
emisí – a tím největší koncentrace znečišťujících látek – se přesunou mimo bezprostřední kontakt
s obytnou zástavbou a v celkovém měřítku negativní vlivy na zdraví obyvatel v Plzni poklesnou.
Dlouhodobá rizika z celoživotní expozice by mohly nastat zejména tam, kde se navrhované
komunikace blíží obytným zónám. V těchto místech, zejména v těsné blízkosti kapacitní silnice,
může znečištění ovzduší představovat mírné zdravotní riziko, zejména v oblasti akutních účinků.
Posuzované návrhy komunikací jsou však plánovány v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.
Uvedené riziko je tedy minimální.
Obdobná situace jako v případě znečištění ovzduší je i v případě hluku. Výstavbou obchvatů dojde
ke snížení zdravotních rizik vznikajících expozicí obyvatel nadměrným hladinám hluku. Výhodou
silničních obchvatů je navíc to, že proti hluku se lze poměrně účinně bránit protihlukovými
stěnami, které dále snižují zdravotní rizika z provozu dopravních cest. Výstavba obchvatů tak
nejen odvede zdroj hluku mimo bezprostřední kontakt se zástavbou (kde často neexistují
prostředky pro snížení hluku), ale díky technickým opatřením se hluková zátěž z nových záměrů
sníží pod hladinu hygienických limitů.
U některých komunikací sice dojde vybudováním přeložky k odklonění dopravy ze stávající
zástavby, současně se však nová komunikace přiblíží k zástavbě jiné, tj. lokálně dojde k zvýšení
zátěže obyvatel. Nezbytným předpokladem realizace příslušných staveb je ochrana dotčených
obyvatel, a to zejména před nárůstem hluku, případně i před zvýšenou prašností. V procesu
hodnocení vlivů konkrétních staveb na životní prostředí je proto nutné (tam kde se nová
komunikace přibližuje k zástavbě) stanovit taková technická opatření, která zajistí splnění
hlukových a imisních limitů (valy, stěny apod.).
Odvedení automobilové dopravy mimo zástavbu má také velmi významný vliv na snížení
nehodovosti a to jak zvýšením bezpečnosti jedoucích vozidel, tak zejména vyloučení kolizí s
chodci, cyklisty, dětmi a zvířaty.
V případě rekonstrukcí ulic a uličního prostoru se zlepší technický stav vozovek a sníží se tedy
počet nehod, spojených s jejich špatným technickým stavem. Lze tak předpokladat sniženi
nehodovosti, respektive souvisejicích úmrtí a těžkých poraněni.
3. Služby veřejné dopravy budou spolehlivé a šetrné vůči životnímu prostředí, např.
 Modernizace vozového parku a infrastruktury dopravce MHD,
 Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí;
 Přestupní terminály veřejné dopravy
Město Plzeň má již rozvinutý systém městské hromadné dopravy, kde cca 2/3 přepravní kapacity
je uskutečněno prostředky s elektrickými pohony. Modernizace vozového parku MHD proběhne
nákupem nových elektrických dopravních prostředků (tramvaje, trolejbusy, eventuálně
elektrobusy) či jejich modernizací (tramvaje).
V rámci rozvoje elektromobility dojde k doplnění trolejbusové sítě o dílčí úseky pro optimální
kombinaci trakčního a bateriového pohonu. Dále bude provedena změna linek MHD s přesunem
části výkonů autobusové dopravy na trolejbusovou, zejména v předměstích a obytných oblastech.
Implementace elektrobusů bude realizována dle aktuálního technického pokroku na perifériích
města a aglomerace.
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4. Parkování bude řešeno systémově, vzniknou nová záchytná parkoviště P+R a P+G
 Rozšiřování zón placeného stání;
 Záchytná parkoviště P+R s návazností na tramvajové a železniční tratě;
 Opatření pro krátkodobé parkování K+R.
V případě lokalizace záchytných parkovišť v dostatečné vzdálenosti od obytných zón nebude mít
realizace těchto záměrů negativní vliv na veřejné zdraví. V rámci projektové EIA je nutné každý
jednotlivý záměr prověřit hlukovou a rozptylovou studií a vyhodnocením zdravotních rizik.
U některých záměrů lze očekávat pouze velmi malé až nulové vlivy na zdraví obyvatel. Jedná se
zejména o koncepční dílčí cíle PUMP (např.mobilita bude vůči uživatelům řešena jako jednotná
služba, koordinátor mobility, apod.). U těchto dílčích cílů lze předpokádat spíše nepřímé vlivy na
veřejné zdraví. Dále to jsou záměry menšího rozsahu, např. rekonstrukce komunikací, kde může
dojít k mírnému zvýšení dopravní zátěže, na druhé straně však dojde k snížení hlučnosti díky
lepšímu povrchu silnice apod. Součástí významnějších rekonstrukcí by mělo být i provedení
protihlukových opatření v místech, kde hluk z provozu komunikace překračuje platné limity.
Z hlediska jednotlivých balíčků opatření PUMP lze konstatovat, že významný pozitivní vliv na
veřejné zdraví v celoměstském kontextu bude mít zejména realizace Východního a Západního
okruhu a silnice I/27, které ve spojitosti s regulací automobilové dopravy v centru Plzně odkloní
zbytnou dopravu mimo rezidenční oblasti do extravilánu, kde je však výrazně nižší hustota
osídlení a lepší rozptylové podmínky. Dalšími významně pozitivními balíčky opatření jsou zóny
zklidňování dopravy a nová cyklistická infrastruktura.
Dalšími pozitivními opatřeními jsou investice do MHD (preference MHD, výstavba a
rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace elektrického vozového parku MHD včetně zázemí,
apod.).
Vcelku lze konstatovat, že vyhodnocení neidentifikovalo záměr, resp. opatření, které by mohlo mít
negativní vliv na veřejné zdraví. Výjimkou mohou být některá navrhovaná záchytná parkoviště,
která v závislosti na svém umístění mohou mít lokální negativní vliv na hlukovou zátěž, ovzduší a
s tím spojené vlivy na lidské zdraví.
Výše uvedený odborný odhad vlivů na veřejné zdraví v žádném případě nenahrazuje autorizovanou činnost
nezbytnou pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě rozptylové a hlukové studie v procesu EIA.

13. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Plán udržitelné mobility Plzně představuje svým obsahem a zaměřením „koncepci z oblasti
dopravy“, která stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených příloze č.1 zák.č.100/2001
Sb., a dále “koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství”, v platném
znění a naplňuje tak ustanovení §10a, odst. 1, písm. a), zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Hlavní rysy posuzované koncepce
Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP) je strategický dokument, který podporuje rozhodování o
realizaci investičních i neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti Plzně v letech 2016 - 2025.

89

Plán udržitelné mobility Plzně
Vyhodnocení koncepce podle zákona č.100/2001 Sb.
Soustředí se na diskuzi o prioritách v širším zastoupení veřejnosti, měřitelné rozhodování a
zkoumání širších dopadů uvažovaných opatření. PUMP je důležitým podkladem pro financování
projektů z fondů EU v období 2014 – 2020.
Cílem PUMP je usilovat o podporu jednotlivých druhů dopravy tam, kde jsou nejvíce přínosné a
kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k udržitelným formám
dopravy.
Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, v cyklistické dopravě opatření navázaná na
atraktivní trasy podél řek, pro chůzi zlepšení podmínek na krátké vzdálenosti v širším centru
města, v automobilové dopravě pak zejména výstavba okruhů pro lepší převedení vzdálenějších
přepravních vztahů přes město.
Plán udržitelné mobility Plzně si stanovuje následující dílčí cíle:
Centrum města bude lépe dostupné veřejnou a nemotorovou dopravou.
Automobilová doprava se přesune na komunikace mimo rezidenční zástavbu a centrum města.
Veřejná doprava dokončí svou integraci mezi městem a regionem.
Služby veřejné dopravy budou spolehlivé a šetrné vůči životnímu prostředí.
Parkování bude řešeno systémově, vzniknou nová záchytná parkoviště P+R a P+G.
Mobilita bude vůči uživatelům řešena jako jednotná služba.
Město bude v rozvoji dopravního systému postupovat koncepčně.
Výdaje města do dopravy budou pro město udržitelné.
Plán udržitelné mobility Plzně byl zpracován monovariantně na bázi regulativního scénáře. PUMP
zahrnuje celkem 82 opatření různých typů, zatříděných do 24 balíčků. Ty sdružují opatření
provázané nejčastěji podle lokality nebo směru, ale také podle časové provázanosti či stejného
tématu realizovaného plošně na území Plzně v různých místech. Opatření PUMP jsou navrhovány
zejména z důvodů snížení negativních vlivů dopravy na veřejné zdraví snížením hlukové a imisní
zátěže z ovzduší preferencí vymístění zbytné dopravy z centra města výstavbou obchvatů,
preferencí MHD proti IAD, zlepšením cyklistické a pěší nfrastruktury, systémovým přístupem k
parkování, apod.
Popis provedení posouzení koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
Posouzení vlivů PUMP na životni prostředi a veřejné zdraví bylo provedeno v souladu se
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném zněni.
K návrhu koncepce bylo vydáno Stanovisko orgánu ochrany přírody – KÚ Plzeňského kraje,
Odboru životního prostředí (č.j. ŽP/4723/16) ze dne 22.3.2016. Z uvedeného stanoviska plyne, že
“koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti”.
Posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 tak nebylo provedeno.
Pro obecnou úroveň hodnocení byl jednak zkoumán soulad priorit koncepce s referenčními cíli
ochrany životniho prostředi a dále bylo provedeno hodnocení potenciálních vlivů realizace
koncepce na jednotlivé složky životního prostředí.
Koncepce obsahuje priority, které jsou v souladu s většinou referenčních cílů ochrany životního
prostředí. Významnou potenciálně konfliktní oblastí je zejména otázka vlivu budování nové
dopravní infrastruktury na ochranu přírody a krajiny a obecně přírodních zdrojů (např. půdy).
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Priority koncepce směřující k zlepšení kvality dopravy jsou v souladu s referenčními cíli
směřujícími ke snižování emisí a hlukové zátěže a zejména jejich vlivu na lidské zdraví v
obytných zónách a celkově v intravilánu v města. Dochází však vesměs k jejich přesunu mimo
město do neobydlených oblastí nebo oblastí s nízkou hustotou osídlení.
Z hlediska hodnocení koncepce na jednotlivé složky životního prostředí byly zvažovány možné
vlivy na ovzduší, hlukovou zátěž, vodu, přírodu, krajinu a biodiverzitu, půdu a horninové
prostředí, kulturní dědictví, a možné dopady na klimatickou změnu. V souladu s požadavky
legislativy bylo rovněž provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Vlivy na ovzduší
Celkově je možné konstatovat, že koncepce udržitelné mobility nenavrhuje záměr, který by
významně negativně ovlivnil emisní bilanci a tím významně zhoršil celkovou kvalitu ovzduší ve
městě. Jednotlivé záměry mohou představovat lokální změny kvality ovzduší.
Naopak realizace koncepce (tzn. všech opatření na dopravní síti) přinese významné snížení emisní
zátěže na existující síti, doprovázené však jejich přesunem vně centra města na okruh Plzně a
související nové komunikace, mimo oblasti s velkou hustotou obyvatelstva. Celkově na existující i
výhledové dopravní síti se na základě výpočtu dopravního modelu dopravní výkon individuální
automobilové dopravy (IAD) na území města Plzně celkově sníží o 2 %. Tím přímo úměrně
klesnou emise z dopravy.
Vlivy na emise skleníkových plynů
V porovnání s cíli ke snížení emisí skleníkových plynů na národní úrovni, nebudou mít opatření
PUMP na emise skleníkových plynů významný vliv.
Vlivy na hlukovou zátěž
Vliv opatření koncepce na hlukovou zátěž je možné hodnotit jako výrazně pozitivní.
Zprovozněním
nových komunikací dojde k přesunu hlukové zátěže z oblastí se soustředěnou zástavbou. Zároveň
bude prověřena hluková zátěž chráněného prostoru obytných a dalších chráněných objektů a
provedena opatření pro dodržení přípustných hodnot hlukové zátěže v souladu s platnou
legislativou. Ve většině případů dojde ke snížení hlukového zatížení v zástavbě (chráněný prostor
obytných objektů) v místech s vysokou hlukovou zátěží. Ke zvýšení hlukové zátěže dojde mimo
oblasti s výskytem hustého osídlení, tedy s menším vlivem na veřejné zdraví. Konkrétně je možné
očekávat vlivem realizace záměrů z hlediska hluku stejně jako u ovzduší výraznější zlepšení v
centru města.
Na základě předběžných odhadů změn dopravních intenzit lze očekávat, že na stávající silniční síti
v centru města dojde ke snížení hlukové zátěže v průměru o 1dB.
Vlivy na vodu
Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou v měřítku a podrobnosti koncepce sledovány z hlediska
změny odtokových poměrů, ovlivnění režimu a jakosti povrchových vod a podzemních vod.
Navržena jsou opatření zvyšující retenční schopnost krajiny.
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Vlivy na přírodu a krajinu, flóru a faunu
Na základě navržených opatření nelze předpokládat jejich střety se zvláště chráněným územím ve
smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. K návrhu koncepce bylo vydáno
Stanovisko orgánu ochrany přírody – KÚ Plzeňského kraje, Odboru životního prostředí (č.j.
ŽP/4723/16) ze dne 22.3.2016. Z uvedeného stanoviska plyne, že “koncepce nemůže mít
významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti”.
Potenciálně riziková opatření z pohledu přírody a krajiny jsou opatření zabezpečující rozvoj
dopravní infrastruktury a nové stavební objekty. Jedná se konkrétně o výstavbu dalších částí
městského okruhu (západní, východní), příp. přeložky silničních průtahů pro odklon dopravní
zátěže z rezidenčních oblastí a výstavbu cyklostezek. Z hlediska flóry se může jednat především o
ohrožení stanovišť, z hlediska fauny např. o fragmentaci krajiny a omezení migračního potenciálu.
K omezení negativních vlivů jsou navržena minimalizační opatření. Je zde třeba spolupracovat s
orgány ochrany přírody při plánování a realizaci projektů a respektovat jejich doporučení.
Vlivy na půdu a horninové prostředí
Realizací Plánu udržitelné mobility Plzně nelze očekávat významné ovlivnění geologických nebo
pedologických poměrů na území města. Zásah do horninového prostředí bude probíhat pouze na
lokální úrovni v souvislosti se stavební činností a se záborem nezastavěných ploch. Míra zásahu se
bude odvíjet od charakteru jednotlivých podporovaných staveb. Mezi významné stavby, kde lze
zásah očekávat, patří především realizace nové dopravní infrastruktury (např. východní a západní
část městského okruhu).
Vlivy na hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
Při přípravě jednotlivých staveb budou posouzeny možné vlivy na hmotné statky a kulturní a
architektonické dědictví. Navrhované trasy v rámci koncepce PUMP se staveb významných z
hlediska území historického nebo kulturního významu nedotýkají. Výjimkou je vliv na kulturní
památku Faltusova mostu, který je dnes technickou památkou unikátního prvního svařovaného
mostu v Evropě. Tento most bude zachován a jen přemístěn z areálu Škoda do nové lokality.
Vlivy na veřejné zdraví
Velku lze konstatovat, že PUMP jako celek svojí podstatou a charakterem sleduje svůj základní cíl
a tím je ochrana veřejného zdraví. Z hlediska jednotlivých balíčků opatření PUMP lze konstatovat,
že významný pozitivní vliv na veřejné zdraví v celoměstském kontextu bude mít zejména
realizace Východního a Západního okruhu a dalších nově realizovaných komunikací, které ve
spojitosti s regulací automobilové dopravy v centru Plzně odkloní zbytnou dopravu mimo
rezidenční oblasti do extravilánu. Dalšími významně pozitivními balíčky opatření jsou zóny
zklidňování dopravy a nová cyklistická infrastruktura, preference MHD, apod. .
Vcelku lze konstatovat, že vyhodnocení neidentifikovalo záměr, resp. opatření, které by mohlo mít
negativní vliv na veřejné zdraví. Výjimkou mohou být některá navrhovaná záchytná parkoviště,
která v závislosti na svém umístění mohou mít lokální negativní vliv na hlukovou zátěž, ovzduší a
s tím spojené vlivy na lidské zdraví.
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Hlavní závěr posouzení vlivů koncepce
Na základě výše uvedených skutečností je možné konstatovat, že předložená koncepce "Plán
idržitelné mobility Plzně” nebude mít významné negativní dopady na životní prostředí a veřejné
zdraví.
Přínosy navrhovaných opatření se nejlépe projeví při úplné realizaci všech balíků opatření.
Harmonogram PUMP počítá s časovým horizontem roku 2025.
Před realizací staveb, resp. opatření by měla být provedena technická studie nebo studie
proveditelnosti, v níž jsou uvedeny možnosti financování a realizace těchto opatření..
Samostatné posouzení vlivů opatření, resp. projektů, které spadají pod gesci zákona č.100/2001
Sb, na životní prostředí a veřejné zdraví musí proběhnout v rámci jejich přípravy procesem EIA.
Zároveň lze doporučit zajištění informovanosti příslušných cílových skupin využívajících
jednotlivé druhy dopravy a celkově zvyšovat povědomost o udržitelných formách dopravy.
14. SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ OBDRŽENÝCH KE KONCEPCI Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
V průběhu zjišťovacího řízení provedeného Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem
životního prostředí se ke koncepci vyjádřily následujících 9 subjektů :
1. MO Plzeň 2
2. pí. Eva Havlenová
3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
4. p. Robert Zemčík
5. MO Plzeň 4
6. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň
7. Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
8. Statutární město Plzeň
9. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
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Číslo
1.

Autor vyjádření
MO Plzeň 2

Datum

Obsah připomínky

12.4.2016

 Zapracovat do posuzování
koncepce i oblast
hospodaření se srážkovými
vodami z důvodu, že u
dopravních staveb je většinou
nedostatečně řešeno snižování
srážkového odtoku a není
zohledněn funkční systém
přírodě blízkého odvodnění
 Shromažďovat podněty ze
širší veřejnosti a propojit je se
záměry města

2.

pí. Eva Havlenová

Bez data,
došlo
18.4.2016

Nesouhlas s realizací lávky přes
Rokycanskou ulici v roce 2025,
ale potřeba její realizace již v
současné době.

3.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni
p. Robert Zemčík

18.4.2016

Bez připomínek

18.4.2016

 Bezpečnější úprava průjezdu
pod železničním viaduktem z
nově rekonstruované Jateční
ul. do ul. Na Roudné

4.

 Chybí logické napojenína
stávající cyklotrasu č.2127
vedoucím údolí Úslavy do
Lobez, a to buď u Baumaxu,
anebo až Na Lopatárně , tj.
včetně prodloužení trasy od
Baumaxu údolím řeky až k
Lopatárně

94

Vyjádření zpracovatele
 oblast hospodaření se
srážkovými vodami u
dopravních staveb je
zapracována v kapitole 6 vlivy
na vodu..
 Podněty veřejnosti byly
zapracovány při zpracování
návrhu koncepce. Zároveň byly
zapracovány podněty 2 občanů
v rámci zjišťovacího řízení
(pí.Havlenová, p.Zemčík)
Opatření výstavby lávky přes
Rokycanskou ulici je spojeno s
revitalizací uličního prostoru
Rokycanské. Vzhledem ke níže
uvedeným skutečnostem, byla
realizace v harmonogramu určena
až na rok 2025:
1) Na místě lávky je již dnes k
dispozici mimoúrovňové křížení
pro chodce, byť není v optimální
podobě,
2) Dopad opatření je veskrze
lokální - v oblasti pro pěší jde o
nejnižší hodnocení přínosu z
navrhovaných opatření.
3) Rozpočet Odboru investic dříve
než v roce 2025 má omezené
zdroje, které je nutné upřednostnit
na spolufunancování staveb s vyšší
prioritou
Připomínky chápeme jako další
podněty spíše než výhrady k
návrhu PUMP v předložené
podobě.
Na již realizovanou přestavbu
Jateční ulice a výstavbu nového
mostu přes řeku Berounku bude
navazovat stavba sil. I/20 a II231 v
úseku Plaská - Na Roudné –
Chrástecká, včetně paralelní
cyklistické stezky. Detaily
cyklistického řešení nebudou
řešeny v dokumentaci PUMP, ale
v DÚR předmětné stavby.
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Číslo

Autor vyjádření

Datum

Obsah připomínky

Vyjádření zpracovatele
Ohledně cyklotrasy Úslava PUMP
zahrnuje úpravu úseků
"Chrástecká -Těšínská" a "Koterov
- hranice města", jejichž realizace
se bude časově koordinovat s
navazujícím úsekem na správním
území obce Starý Plzenec.

5.

MO Plzeň 4

19.4.2016

Doporučení klást důraz na vliv
hluku, prachu a emisních částic
a take vliv na životní prostředí v
obytných zónách, do kterých
koncepce zasahuje

6.

Česká inspekce životního
prostředí,
Oblastní inspektorát Plzeň
Magistrát města Plzně,
odbor životního prostředí

22.4.2016

Bez připomínek

20.4.2016

 Vodní hospodářství
Optimální návrh odvodnění
nových dopravních staveb
dořešit v jednotlivých
stupních stavebního řízení

7.

 Odpadové hospodářství
Obecně známě informace
 Ochrana ovzduší
Obecně známé informace
 Příroda a krajina
Rozvoj dopravní
infrastruktury budou muset
být v jednotlivých případech
vyhodnoceny včetně návrhu
ochranných opatření
 Ochrana lesa
Bez připomínek
 ZPF
Nutnost dodržet zákon na
ochranu ZPF aa opatření musí
být v souladu s ÚPn Plzně

Problematika hluku a emisí z
dopravy je zpracována v kapitole 6
hodnocení. Vlivy na veřejné zdraví
jsou popsány v kapitole 12.
 Specifický návrh optimálního
odvodnění jednotlivých
dopravních staveb bude
posouzen v rámci projektové
EIA konkrétních záměrů a
zapracován do DÚR a DSP
 PUMP se primárně týká
udržitelné mobility. Odpadové
hospodářství jednotlivých
dopravních staveb bude
posouzeno v rámci projektové
EIA konkrétních záměrů a
zapracován do DÚR a DSP v
Plánu odpadového hospodářství
 Ochrana ovzduší je popsána v
kapitole 6 a 7. V další
projektové přípravě záměrů
bude v rámci EIA zpracována
rozptylová studie, která bude
kvantifikovat vlivy na ovzduší.
 Návrh opatření z hlediska
ochrany přírody a krajiny bude
specifikován v rámci EIA na
základě projektové dokumentace
konkrétníc h záměrů.
  Vlivy na půdu včetně požadavku
ma dodržení ustanovení zákona
o ochraně ZPF jsou popsány v
kapitole 6 vlivy na půdu

8.

Statutární město Plzeň

20.4.2016

Bez připomínek

-

9.

Povodí Vltavy, státní
podnik, závod Berounka

22.4.2016

Bez připomínek

-
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15. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ NÁVRHU STANOVISKA KE KONCEPCI
Koncepce PUMP zahrnuje velké množství opatření, které vedou k implementaci udržitelné
mobility v Plzni. Tato opatření zahrnují 82 opatření sdružených do 24 balíčků. Ty sdružují
opatření provázané nejčastěji podle lokality nebo směru, ale také podle časové provázanosti či
stejného tématu realizovaného plošně na území Plzně v různých místech.
Z předloženého vyhodnocení vlivů PUMP na životní prostředí vyplývá, že koncepce jako celek
nebude mít závažné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví za předpokladu dodržení
navrhovaných opatření a dalšího posouzení v rámci další projektové přípravy jednotlivých staveb.
Vzhledem k rozsahu předmětu posouzení a měřítku podrobnosti řešení je vyhodnocení SEA
zaměřeno na hlavní koncepční záměry, resp. balíčky opatření s tím, že podrobné vyhodnocení
vlivů na složky životní prostředí a veřejné zdraví musí být provedeno na úrovni „projektového
posouzení“ (tzv. „projektová EIA“). Důležitými vstupy pro fázi projektového posouzení proto
jsou tyto části SEA dokumentace:
 plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních
vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce (kap. 7 a 10.)
 soubor navržených indikátorů pro sledování vlivů koncepce na životní prostředí regionu a
soubor kritérií pro výběr projektů (kap. 9. a 11.)
Tyto ukazatele budou průběžně konfrontovány se stávajícím stavem území a bude průběžně
posuzována možnost trvale udržitelného rozvoje.
Vzhledem k charakteru PUMP jako flexibilního plánovacího nástroje, určenému k periodickému
vyhodnocování a korekci realizované strategie, je doporučeno, aby aktualizace PUMP do
budoucna věnovala větši pozornost hlediskům ochrany životního prostředí a veřejného zdraví a
aby všechny budoucí aktualizace a výběry prioritních projektů pro dalši plánovaci cykly
postupovaly dle doporučenich formulovaných v návrhu stanoviska.
NÁVRH STANOVISKA
Zpracovatel vyhodnocení SEA předkládá následující návrh stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů:
Název koncepce:

Plán udržitelné mobility Plzně

Předkladatel koncepce:

Statutární město Plzeň,
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
Divadelní 3, 301 21 Plzeň

Zpracovatel posouzení:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 15, 110 00 Praha 1

RNDr. Přemysl Marek
Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve smyslu § 19
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; č. osvědčení:8985/1390/OHRV/93.
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Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku č.j.: 19576/ENV/16
vydaným MŽP dne 15.4.2016.
Ing. Daniel Šesták
Průběh posuzování
Oznámení koncepce Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP), zpracované v rozsahu přílohy č. 7
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životní prostředi, ve zněni pozdějšich předpisů.
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 4.4.2016 zveřejněním informace o oznámení koncepce a tom,
kdy a kde je možno do něj nahlížet, na úřední desce Plzeňského kraje. Informace byla rovněž
zveřejněna v Informačním systému SEA pod kódem PLK008K.
Zjišťovací řízení vedené odborem životního prostředí Plzeňského kraje bylo ukončeno dne
28.4.2016 vydáním závěru zjišťovacího řízení č. ŽP/7590/16.
Stručný popis koncepce
Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP) je strategický dokument, který podporuje rozhodování o
realizaci investičních i neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti Plzně v letech 2016 - 2025.
PUMP je důležitým podkladem pro financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020.
Cílem PUMP je usilovat o podporu jednotlivých druhů dopravy tam, kde jsou nejvíce přínosné a
kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k udržitelným formám
dopravy.
Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, v cyklistické dopravě opatření navázaná na
atraktivní trasy podél řek, pro chůzi zlepšení podmínek na krátké vzdálenosti v širším centru
města, v automobilové dopravě pak zejména výstavba okruhů pro lepší převedení vzdálenějších
přepravních vztahů přes město.
Koncepce PUMP zahrnuje velké množství opatření, které vedou k implementaci udržitelné
mobility v Plzni. Tato opatření zahrnují 82 opatření sdružených do 24 balíčků. Ty sdružují
opatření provázané nejčastěji podle lokality nebo směru, ale také podle časové provázanosti či
stejného tématu realizovaného plošně na území Plzně v různých místech.
Stručný popis posouzení
Posouzení vlivů Plánu udržitelné mobility Plzně na životní prostředí a veřejné zdraví bylo
provedeno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů a zpracováno v rozsahu přílohy č.9 tohoto zákona. Posuzování bylo
provedeno po zpracování koncepce. K posouzení byla využita metoda referenčních cílů, tj.
porovnávání možného vlivu strategických cílů PUMP na stanovené referenční cíle ochrany
životního prostředí.
V rámci hodnocení byly identifikovány balíčky opatření PUMP, jejichž potenciální vlivy jsou
významné z hlediska hodnocení koncepce na složky životního prostředí, k nimž se tyto
potenciálně významné vlivy vztahují.
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K návrhu koncepce bylo vydáno Stanovisko orgánu ochrany přírody – KÚ Plzeňského kraje,
Odboru životního prostředí (č.j. ŽP/4723/16) ze dne 22.3.2016. Z uvedeného stanoviska plyne, že
“koncepce nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti”.
Závěry posouzení
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán podle § 22 písm. b)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu koncepce včetně vyhodnocení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a veřejného projednání
vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu koncepce
Plán udržitelné mobility Plzně
za těchto podmínek :


Při přípravě a realizaci záměrů a opatření obsažených v koncepci budou uplatněna opatření
pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví. Návrh opatření je uveden v kapitole 7. SEA hodnocení „Plánovaná
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na
životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce“.



Do systému výběru a přípravy projektů zahrnout environmentální kritéria. Návrh
environmentálních kritérií je uveden v kapitole 11. SEA hodnocení „Stanovení indikátorů pro
výběr projektu.“



Sledovat vývoj kvality životního prostředí na území Statutárního města Plzně dle
odpovídajících indikátorů. Návrh indikátorů je uveden v kapitole 9. SEA hodnocení
„Stanovení monitorovacích indikátorů vlivu koncepce na životní prostředí”.



Při přípravě projektů jednotlivých staveb bude respektován aktuální vývoj národní i evropské
legislativy a aktuální vývoj ekonomické situace pro stanovení reálně dosažitelných dílčích
cílů.



Zajistit, aby realizace koncepce preferovala opatřeni, která aktivně směřují k naplnění cíle
snížení imisní a hlukové zátěže na území města a zejména v obytné zastavbě



Zajistit, aby aktualizace PUMP vedly k vytvoření klesajícího trendu dopravních imisních
příspěvků suspendovanych častic, oxidů dusiku a benzo(a)pyrenu na území města Plzně. Při
realizaci nových dopravních staveb zajistit posouzeni vlivu konkrétního projektového záměru
ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. (EIA) na ovzduší na základě rozptylové studie se zahrnutím
změn dopravních intenzit na nové i stávající siti v odpovídajícím měřítku autorizovanou
osobou



Při realizaci nových dopravních staveb a jejich významných rekonstrukcí, u kterých není
možno vyloučit negativní účinky hluku, přijmout na základě zpracované hlukové studie
opatření k minimalizaci negativních účinků hluku.

Krajský úřad Plzeňského kraje upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu dle §10g odst.4
zákona č.100/2001 Sb.a příslušných ustanovení stavebního zákona zohlednit požadavky a
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podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci. Zároveň upozorňuje schvalující orgán na
povinnost ve smyslu §10g odst.5 zákona č.100/2001 Sb.
Krajský úřad dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů
schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10h
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Krajský úřad Plzeňského kraje dále předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce zajistí u
každého navrženého řešení co nejširší publicitu a informování veřejnosti.
Datum zpracování hodnocení:

30.9.2016

Zpracovatel hodnocení:

RNDr. Přemysl Marek

Podpis zpracovatele hodnocení: _______________________
Držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků ve smyslu § 19
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; č. osvědčení:8985/1390/OHRV/93.
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku č.j.: 19576/ENV/16
vydaným MŽP dne 15.4.2016.
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