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Potenciály Plzně
	Markoúroveň - region, EU

	 Podpora nadregionální osy – München-Heillbronn-Nürnberg-Pl-
zeň-Praha

	 Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň - Líně jako další 
možný rozvoj průmyslu a obchodu

	 Vznik tzv. průmyslových clusterů v návaznosti na sjezdy dálnice 
D5- iniciace investorů

	Mezoúroveň I. – Město

	 Monocentričnost – čtvrti vždy vztažené k centru, ale stále podpora 
jejího specifického charakteru

	 Centrum jako místo k bydlení
	 Vymezit město vůči krajině, prioritou vnitřní volné a přestavbové 

plochy – doplnění a recyklace
	 řeky jako iniciační osy města-jejich definice
	 podpořit koexistenci průmyslu ve vazbě na centrum města

 Mezoúroveň II – Čtvrť

	 Posílení charakteru čtvrtí
	 Propojení satelitů – doplnění návazností čvrtí a města na liniové 

bariéry (řeka, doprava) – jejich integrace do struktury
	 Osa Radbuza Jih - jako místo pro bydlení, řeky jako iniciační osy 

města – přimykání sportu, rekreace, bydlení
	 Osa Borská- Provázanost školství s kulturním centrem města – 

zpětné navázání univerzity na střed, napojení areálu Škoda na 
město

	 Osa Rokycanská – obchodní osa, od maloobchodu v centru po 
business část Cvokařská po velkoobchod, ( od Americké přes Ham-
burk)

	 Osa Karlovarská – potenciál propojení dvou měst – území Roudná, 
centrální park

	 Kasárna Slovany – potenciál lokálního centra městské části její 
intenzifikací



 Mikroúroveň - lokalita, parcela

	 Přirozené doplňování započaté struktury- dostavba proluk, rohů, 
přestaveb, dostaveb – doplnění a recyklace

	 Péče o detail struktury a veřejný prostor (hodně veřejného prostoru 
– nákladnější údržba)

Potřeba navýšení počtu bytů v majetku města realizací 
nové výstavy

	 Reakce na demografické proměny obyvatelstva – očekávání přílivu 
expatů

	 Stabilizace hrozeb tržního prostředí k dostupnosti bytů
	 zaměřené na intenzifikaci lokalit v lokalitách stanovených územ-

ním plánem
	  zkompaktnění centra a jeho navazujících lokalit
	 Podpora sociální udržitelnosti – eliminace sociální a etnické segre-

gace



Cílová skupina/ typologie

	Senioři _co-housing 

 Expati _vysoký standard /80-120m2
	 potřební kvalifikovaní pracovníci pro firmy

	Mladé rodiny z jiných regionů _1kk – 2+11/ max 60m2

 Absolventi vysokých škole_1kk – 1+1/max 50 m2

 Kvalifikovaní cizinci_vysoký standard /80-120m2

 Osoby se specifické_nižší standard/ 28-50m2
	 Viz koncepce soc.byldení

Cílová skupina/ typologie
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 „Zahálka i krále i kdysi šťastná zhubila města.“
– Gaius Valerius Catullus
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Vize města
 Již při výběru tématu jsem si byla vědoma nelehké-
ho úkolu práce se svým rodným městem.  Na druhou stra-
nu tato vstupní situace je taktéž výhoda, tedy znát dobře 
dané město a mít ho načtené do nejmenšího detailu.  
 Nicméně již na počátku jsem narazila na první úska-
lí. Obraz města a její vize. Komplexní znalosti o městě od-
váděly a tříštily moji pozornost na nepodstatné věci. Od-
pověď na otázku – co je vlastně Plzeň vykrystalizovala po 
zvětšení měřítka.

Plzeň satelitní

Plzeň je satelit Prahy. Mís-
to k zastavení ve fast foodu nebo na 
dobrou Plzeň cestou do Norimberku.
Samo město je historické jádro propo-
jené s okolními satelity – čtvrtěmi- dál-
nicemi (tahy Klatovská, Rokycanská, 
Slovanská, Koterovská). Jednotlivé 
čtvrtě se  přimykají k  těmto tahům 
na cestě z centra a nová výstavba po-
kračuje liniově s nimi. Město roste do 
krajiny. Rozpadá se a pohlcuje okolní 
obce či je možné říct, vzhledem k silné 
suburbanizaci, která proběhla v uply-
nulém desetiletí, že dané okolní obce 
si postupně anektují Plzeň.  Satelitní 
čtvrtě – Severní předměstí, Vinice, Slo-
vany, Skvrňany, Bory.

Plzeň bariérová

Město již historicky vnímalo 
své řeky jako nutné bariéry. Po celém 
jejich toku se k nim město obrací zá-
dy průmyslových areálů a snaží se 
co nejvíce eliminovat možné škody 
z potenciálních záplav. Jediná světlej-
ší chvíle je Anglické nábřeží v centru 
města, které ovšem nečerpá ze svého 
potenciálu městské promenády. Sil-
niční tahy protínající město ho rozdě-
lují citelně na oddělené části. Prostory 
přimykající se k železnici trpí svoji ne-
koncepčností.

Plzeň obytná

Hledání vize mě dovedlo k zá-
kladním potřebám tedy základním 
pilířům fungujícího města. Město tvo-
ří lidé a dokud budou mít kde dobře 
a kvalitně bydlet, spokojeně pracovat 
a kde smysluplně trávit volná čas, 
tedy se rekreovat. Všechny tyto pilí-
ře reflektují Maslowovu pyramidu 
potřeb. Pokud tedy nedokáži zajistit 
dostupné bydlení pro širokou diver-
zitu obyvatel, nedokáži tím vytvo-
řit dostatečné množství pracovních 
míst – resp. investoři mé město nebu-
dou vyhledávat jako místo pro jejich 
podnikání kvůli nedostatku požado-
vaných pracovníků. Jakmile toto za-

jistím, nastává potřeba odpočinku a 
požadavek široké nabídky možností 
k trávení volného času – tedy kultura, 
sport, příroda.

 V Plzni dochází ke značnému 
deficitu bydlení, které v  posledním 
desetiletí vykrystalizovalo k  masové 
suburbanizaci a posílilo pozici Prahy, 
jako magnetu kvalifikovaných odbor-
níků. Jeden z  patrných parametrů, 
který je pro město zásadní je velké 
procento prázdných soukromých by-
tů v centru města a neatraktivita cen-
tra pro samotné bydlení. Související 
téma rozvedu v následujícím odstavci.

Plzeň rekreační

Potenciál Plzně nabídnout 
dostatečnou škálu možností, jak trá-
vit volný čas je velký. Neatraktivita 
centra pro bydlení i přes jeho blízkost 
k  dvěma řekám (Mže, Radbuza) je 
překvapující. Je nutné si uvědomit, že 
se tyto části řek nacházejí v neutěše-
ném stavu a poblíž nich se koncentrují 
spíše lidé ze sociálně slabších skupin.
Kompaktní historické centrum se po 
dosažení zamýšlené RingStrasse – 
tedy hradebních sadů kolem centra 
začne směrem k  lineárním bariérám 
rozpadat. 

 Relevantnějším komentářem 
je to, že město v  kontaktu s  řekami, 
průmyslovými areály, železnicí a ko-
munikačními tahy začne ztrácet ná-
zor či tyto externality naprosto popře. 
Vůči řekám začne obracet průmyslo-
vé areály, výrobny, zahrádkářské ko-
lonie a další typologie, které nic nevy-
povídají o přítomnosti řeky, ani na ni 
nijak nereagují.

 Plzeň má nejen řeky jako re-
kreační linie, ale také vodní nádrž 
České údolí, oblast Boleveckých ryb-
níků a k nim se přimykající sportovní 
areály. Kulturu zastane divadlem, sé-
rií festivalů v průběhu celého zimního 
období, výzkumně naučnými centry 
v kontaktu se areálem Škoda a boha-
tou alternativní scénou tvořenou stu-
denty.

 Mapa s vyznačením průmyslových areálů u 
řeky či jiného (střelnice)



Relevance tématu
 Již při výběru tématu jsem si byla vědoma nelehké-
ho úkolu práce se svým rodným městem.  Na druhou stra-
nu tato vstupní situace je taktéž výhoda, tedy znát dobře 
dané město a mít ho načtené do nejmenšího detailu.  
 Nicméně již na počátku jsem narazila na první úska-
lí. Obraz města a její vize. Komplexní znalosti o městě od-
váděly a tříštily moji pozornost na nepodstatné věci. Od-
pověď na otázku – co je vlastně Plzeň vykrystalizovala po 
zvětšení měřítka.

Návrat k základním pilířům

Vize Plzně jako prosperujícího města, 
která, nastavovaná úřednickým apa-
rátem města, je v současné době silně 
roztříštěná.

	 Město průmyslu a inovací 
(Škodovka, pivovar)

	 Město výzkumu a vzdělá-
ní (ZČU, Techmania Science 
centre)

	 Město kultury jako spíše vy-
modlený mediální obraz 
EHMK 2015

	 Město festivalů (Divadlo na 
ulici, Festival na ulici, Pilsner 
fest, Rock for Plzeň, Bohemia 
Jazz Fest, Skupova Plzeň)

	 Město na řekách (opomíjený 
obraz)

Vize není jednotná a je zmatečná. 
Plyne z ní, že Plzeň je všechno a zá-
roveň nic. 
Ze situace zmatení je třeba se vrátit 
k principů fungujícího města, jak jsem 
již zmiňovala o odstavec výše. Fungu-
jící město vychází z Maslowovy py-
ramidy potřeb, tedy nejdříve musím 
uspokojit základní potřeby, abych 
mohl postupovat k vyšším principům. 
Obyvatelé tedy mají mít kde kvalitně 
bydlet, kde smysluplně pracovat a 
kde se rekreovat.   
V mé práci se zaměřuji na první a nej-
základnější pilíř – bydlení.

Kontext města

Sociodemografická predikce 
Plzně modelovaná v  tematické ana-
lýze Obyvatelstvo a bydlení Strategic-
kého plánu města Plzně není optimi-
stická vzhledem k celkovému stárnutí 
populace, snižování porodnosti a od-
livu obyvatel z města, který se nyní 
zpomaluje. Dobré dopravní napoje-
ní na hlavní město Prahu umožňuje 
obyvatelům dostupnost kvalitních 
pracovních míst a služeb, ale zároveň 
svoji nabídkou nemotivuje zkvalitňo-
vat služby a vytvářet pracovní místa 
přímo ve městě, jelikož investor upřed-
nostní spíše hlavní město i díky dané 
značce -brandu, kterou Praha má. 

Úzká souvislost je taktéž s  počtem 
kvalifikovaným pracovních míst, kri-
tickou masou, která v Plzni přebývá a 
aktivitou trhu v rámci města.
Nedostatek kvalitního bytového fon-
du, široké škály pracovních míst, 
kvalifikovaných zaměstnanců, ne-
objevené možností rekreace – to jsou 
deficity Plzně, které lze napravit.
Plzeň jako 200 tisícové město má ide-
ální velikost pro to, aby poskytla kva-
litní prostor pro život, kvalitní služby 
a produkty na úrovni hlavního města 
a podnětné prostředí pro rozvoj svých 
obyvatel (od vzdělání po rekreaci).
Obsáhnout město této, velikosti, kdy 
jste za 20 minut z  jedné strany měs-
ta na druhé, je snadné. Ale pochopit 
je ho těžší. Roztříštěnost a nekon-
cepčnost zanechala šrámy v městské 
struktuře, která by měla být zacelena 
a zkulturněna.

Plzeň jako spádové město 
kraje a regionu dokáže obstát vůči 
Praze pouze tehdy, pokud dokáže 
pracovat s výše zmíněnými potenci-
ály, v kterých Praha nedokáže konku-
rovat.

Bydlení jako jistota

Jednou z  jistot, které město 
může a mělo by umět nabídnout je 
kvalitní bytový fond ve veřejných 
rukou města, který nabídne dostup-
né bydlení co nejširší diverzitě jejich 
obyvatel. Touto cestou město dokáže 
zajistit stabilitu cen a dostupnosti 
bytů vůči nestabilnímu tržnímu pro-
středí (krize se nebude dotýkat byd-
lení), reflektovat potřebu bydlení pro 
obyvatele se specifickými potřebami, 
tedy reflektovat potenciální úbytek 
obyvatel, stárnutí populace (seni-
or co-housing) a zároveň nabídnou 
atraktivní bydlení pro mladě rodiny / 
jedince/ expaty, které budou doplňo-
vat obyvatelstvo produktivního věku 
a potřebné kvalifikace, v  neposlední 
řade zajistit bydlení pro obyvatele se 
specifickými potřebami (chráněné 
bydlení).
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Dalším jevem, na který reagu-
je potřeba městských bytů je již rea-
lizovaná značná privatizace bytové-
ho fondu v republikovém měřítku a i 
v měřítku Plzně (nejvyšší počet bytů 
je v osobním vlastnictví), který plyne 
z  prodeje státních a družstevních 
bytů. Problém, který tímto nastává 
je, že takto roztříštěný fond již není 
schopný znovu vygenerovat kapitál 
na opravu fasád či údržbu veřejné-
ho prostoru. (lidé se jednoduše nedo-
mluví) Tento  celoevropský trend se již 
obrací zpět a skupiny obyvatel opět 
vytvářejí družstva.

Financování a správa

Existence fondů MMR pro 
podporu bydlení v  České republice 
je možností jak, výstavbu vedenou 
samotným městem uskutečnit. Ne-
větším zdrojem je Státní fond na 
podporu bydlení. V  současné době 
je ze strany ministerstva požadována 
konkrétnější specifikace role tohoto 
fondu.
Úspěšným projektem byla realizace 
zóny Sylván, která byla již nastavena 
v předrevoluční době a měla reagovat 
na novou bytovou potřebu. Samotné 
započetí prací bylo podmíněno získá-
ním dotací.

Plzeň

	 Celkový počet bytů ve městě 
73 158 (100%)

	 Město vlastní  3  390 bytů 
(4,6%)

	 Město se zbavovalo majetku 
privatizací a rozprodejem

	 Dlouhou dobu nebyl majetek 
udržován – v  současné době 
hodně bytů ve špatném stavu

	 Snaha vytvářet podmínky 
pro opravu byty samotnými 
nájemníky (slevy na nájmu) 

	 vytvořeny kategorie bytů – 
parametr je stav, lokality, 
velikost a energetická nároč-
nost

	 část bytů odmítána pro 
neatraktivní lokalitu

	 plán výstavby senior co-hou-
singu a dostaveb stávajících 
domů pro vytvoření bytů se 
zvláštním určením

Plánované/ potřebné kapacity soci-
álního bydlení:

	 1039 bytů
	 Větší konceptrace typologie 

malých bytů 1+1 (reflektuje 
též snižování počtu členů do-
mácnosti)



Typ počet jed-
not-
ka

veli-
kost

Pozn. lokalita

Chráněné bydlení 80 bytů 1+1 Vzor sv.Zita; přenechání mest-
ského domu neziskové organi-
zaci

Byty zvláštního určení 700 bytů Přístavba současných prostor 
(96 bytů), nová zástavba, re-
konstrukce domů ve vlastnictví 
města

Prostřední 48; U Jam 23; 
Zátiší (studie); ad Záběl-
ská 43

Komunitní bydlení pro se-
niory, komunitní byty

Nástavba U Jam 23 – 11 bytů; 
vytipování velkometrážních 
bytů/prostor a jejich přestavby 
na komunitní

U Jam 23;

Cohousing 55+ 15 -25 domác-
ností

Jeden vchod v Plachého 
ulici

Chráněné bydlení pro rodi-
če s dětmi

2-5 bytů 2+1 Jednotky na sobě nezávislé

Bezbariérové byty 150 bytů Nová zástavba nižší náklady 
než rekonstrukce

Zátiší (studie)

Bydlení pro lidi pod opat-
rovnictvím

29 míst Doporučená cena 50,-Kč/m2
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 Předpokladem pro formová-
ní hodnot jsou osobní (a skupinové) 
potřeby a jejich preference. Pro jejich 
identifikaci byla učiněna řada po-
kusů. Za jeden z nejpřesvědčivějších 
(svou celistvostí) je považován soubor 
potřeb a preferencí vyjádřený Abra-
hamem Maslowem. 

 Tyto potřeby mají formativní 
charakter i s přihlédnutím k územ-
nímu plánování a velmi často se (v 
transponované podobě) objevují jako 
slogany politických programů územ-
ních samospráv (město zdravé, město 
bezpečné, město přívětivé, město na-
bízející příležitosti/potencialita). 

 Potřeby tvořící samu základ-
nu pyramidy, zejména potřeby fy-
ziologické, bezpečí, sounáležitosti a 
úcty, označuje Maslow jako „potřeby 
deficitní povahy (deficience)“, zatímco 
vrchol pyramidy – potřebu seberea-
lizace a sebepřesahu – považuje za 
„potřebu povahy růstové“. 

 I při úvahách o přístupu k 
plánování města v širším sociálně
-kulturním kontextu je nutno přihléd-
nout k podmínkám jejich uspoko-
jování a je nezbytné minimalizovat 
restrikce směřující k jejich omezení. 
Uspokojení níže položených – a tu-
díž vývojově starších – potřeb bývá 
obvykle nezbytnou podmínkou pro 

rozvoj a uspokojování potřeb vývojo-
vě mladších. Jejich uspokojení je tudíž 
zpravidla naléhavější, avšak uspoko-
jování vyšších (vývojově mladších) po-
třeb (potřeba krásy, potřeby duchovní 
či metafyzické) mohou – zejména v 
mezních situacích, za nichž je uspo-
kojování vývojově starších potřeb ně-
jak omezeno – napomáhat k překo-
nání deficitů v uspokojování těchto 
(vývojově starších) potřeb.

(Metodika zadávání územních plánu, 2014)

Maslowova pyramida 
potřeb

 „Uspokojení níže položených – a tudíž vývojově star-
ších – potřeb bývá obvykle nezbytnou podmínkou pro rozvoj 
a uspokojování potřeb vývojově mladších. Jejich uspokojení 
je tudíž zpravidla naléhavější, avšak uspokojování vyšších 
(vývojově mladších) potřeb (potřeba krásy, potřeby duchov-
ní či metafyzické) ...“



 Vídeň má náskok svojí dlou-
hou historií v  souvislosti s  městským 
bydlením.
62% Vídeňanů žije v dotovaných by-
tech (Vídeň vlastní 220 tis. městských 
bytů – 63% ze všech bytů).
Oproti Praze, kde je sociální bydlení 
cizím pojmem a bytový trh připomí-
ná spíše Londýn – tedy se střední vrst-
va pomalu stěhuje na okraje, je Vídeň 
schopna zajistit svým obyvatelům 
dostupné bydlení v centru.
V minulé dekádě, kdy ceny bytů dra-
maticky stouply, stály právě měst-
ské byty mimo tyto tržní síly a udr-
žely stabilní podmínky. Trhem zde 
bylo ovlivněno pouze 27% bytů.

	 Finance na realizaci bydlení město čerpá z  fondu pro obnovu města 
Vídně, založeného již v roce 1984. 

	 Dále je zde úspěšně zavedený systém participace nájemníků na rozho-
dovacích otázkách týkajících se jimi obývaných domů.

	 Od roku 1995 v soutěžích pro projektanty dochází k posuzovanání i hle-
diska sociální udržitelnosti

	 Roku 1997 sloučeny bytové odbory do samostatného městského pod-
niku Wiener Wohnen, který se zabývá facility managementem a ad-
ministrativou městkých bytů, důležitá je otevřenost, PR a propagace, 
kterou vytváří

	 Roku 2004 je realizace obecních bytů přesunuta z rukou města do 
rukou obecně prospěšných stavebních společností. Staviteli je prodán 
městský pozemek a poskytnuta podpora ve výši asi 1/3 stavebních 
nákladů (dlouholetá, nízko úročená půjčka), ten v rámci výstavby zřídí 
byty, které pronajímá oprávněným osobám. 

	 Z dnešních asi 930 tisíc bytů ve Vídni je 220 tisíc ve vlastnictví města 
(23%), dalších asi 150 tisíc bytů patří neziskovým stavitelům (16%). 
Ročně je postaveno asi 5 tisíc nových bytů, 10 tisíc je sanováno. 

	 Zásadní je legislativní systém!!!

Příklad Vídně

 Příklad bytové politiky Vídně dosvědčuje, že bez dob-
ře nastavené bytové politiky nelze očekávat rozvoj města. 
Zmíněná bytová politika a snaha postarat se o to, aby 
mzdy obyvatel nestačily jen k přežití je zásadní. 

V mnoha evropských zemích byla 
v uplynulých desetiletích narozdíl 
od Rakouska velká část bytového 
fondu privatizována či byly redu-
kovány dotace na bydlení. Nyní ale 
vzrůstají tendence systémy obecního 
a sociálního bydlení znovu vybudo-
vat. Vlády a městské samosprávy si 
čím dál tím více uvědomují výhody 
sociálního bydlení, které předsta-
vuje ekonomicky únosnou možnost 
zajištění kapacitně dostačujícího a 
kvalitního bytového fondu, je také 
potenciálně silným nástrojem v eli-
minaci sociální a etnické segregace 
ve městech. Svoji roli může ale jistě 
hrát i jeho možná výdělečnost a pře-
devším atraktivita ve smyslu politic-
kého tématu. 
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Cíle projektu

„...příčinou odlivu obyvatel pryč z města do okolních vesnic 
a nezahušťování města jako celku je ignorace potenciálu 
kvalitního obytného prostřední v centru, přítomnosti řek a 
nedostatečně kvalitní bytové typologie nabízené ve městě.“

Předdiplomní seminář
 
 Cílem předdiplomního semi-
náře je vypracovat možné scénáře 
sociodemografického vývoje Plzně, 
které budou sloužit jako výchozí pro 
diplomní projekt. 

 Cestou je analýza bytového 
fondu jak veřejného, tak soukromého 
a hledání odpovědi na otázku vylid-
ňování města. Resp. potvrzení či vy-
vrácení hypotézy, že příčinou odlivu 
obyvatel pryč z  města do okolních 
vesnic a nezahušťování města jako 
celku je ignorace potenciálu kvalit-
ního obytného prostřední v  centru, 
přítomnosti řek a nedostatečně kva-
litní bytové typologie nabízené ve 
městě. 

 Atraktivita bydlení ve městě 
s potenciálem a měřítkem jako je Pl-
zeň nebyla ještě objevena. Resp. ne-
byla podporována. 

 Výsledkem je lokalizace míst 
vhodných pro bytovou výstavbu v in-
travilánu města. Jejich možná etapi-
zace se scénářem, kdy investorem je 
veřejný sektor nebo soukromý.

Projekt

 Cílem diplomního projektu 
je nalezení potenciálu Plzně. Cílem 
diplomního projektu je prověřený vy-
braných lokalit k realizaci obytných 
struktur v různých situacích, které 
čerpají z neobjevených potenciálu 
situace Plzně – tedy ukazují metodu 
s jakou lze přistupovat ke zdánlivě  
„problematickým lokalitám v rámci 
města.
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c) Charakteristické oblasti 

jako proces vymezování jednotných 
celků 

Charakteristické oblasti jsou 
definovány dvěma způsoby. Prvním 
je tvrdé vymezení, které vytváří jas-
nou rozeznatelnou hranici jednotné-
ho prostředí, orientovaného dovnitř. 
Sem spadají některé areály průmy-
slové, vědeckotechnické a další. Dru-
hým je vymezení měkké, které je vy-
tvářené formou charakteristického 
centra (linie, oblasti) a rozsahu jeho 
vlivu v prostředí. Jsou to hlavně celky 
s rozdílným prostorovým jazykem. 

Metodika 

-dělení na oblasti je stanove-
no pro měřítko prezentace tj. 1:20 000 

Při zařazování do oblastí mo-
hou nastat tři situace 

1. objekt se nachází v jejím 
centru nebo v relativní blízkosti -pro-
středí popsáno jazykem centra 

2. objekt se nachází v oblas-
ti blízko působnosti jiného centra, ve 
styku vlivů dvou oblastí - podle výbě-
ru forem, které použije, upevňuje pů-
sobnost jedné z oblastí, může vytvářet 
vlastní prostředí na nižší úrovni 

3. objekt se nachází v oblas-
ti a styku více oblastí - podle výběru 
forem, které použije, upevňuje působ-
nost jedné z oblastí, téměř s jistotou 
vytváří vlastní prostředí na nižší úrov-
ni 

Oblasti 

K vytvoření oblasti může do-
jít v překryvu, obsahujícím hodnoty 
dvou či více okolních oblastí. Dalším 
způsobem je záměrné plošné zane-
sení nových hodnot. Oblasti také při-
pouštějí bodový výskyt prvků nedodr-
žujících jejich hodnoty - ty jsou pak 
tvořiteli oblasti nových dle rozsahu 
svého působení. Umísťování těchto 
objektů a plošných záměrů musí být 
ostře diskutováno odbornou veřejností 
vzhledem k jejich možnému dopadu. 

Hodnoty oblastí 

Hodnoty jsou přiřazovány 
dle měřítka a priorit v daném dělení. 
Pro námi prezentované dělení jsou 
specifikovány název, vjemový popis 
jako soubor nevyjádřitelných objek-
tivních a subjektivních hodnot, dále 
převažující měřítko a význam. Pou-
žití v rozhodovacím procesu vyme-
zení oblastí tímto způsobem nutí k 
zodpovědnému rozhodovaní v území 
s přímou zodpovědností rozhodující-
ho. Systém může být dále použit pro 
určení „smyšlených tvrdých hranic“ s 
větší přesností, případné v rozhodo-
vání specifických případů v blízkosti 
těchto „hranic“. 

Pozice systému v teo-
rii plánování 

Systém oblastí a jejich dělení 
je volně inspirován texty Christophera 
Alexandera. Hlavně axiomem polo-
mřížky 

Soubor množin tvoří polomříž-
ku tehdy a pouze tehdy, pokud platí, 
že když dvě překrývající se množiny 
náleží do souboru, potom množina 
prvků společná oběma množinám 
také náleží do souboru. (Christopher 
Alexander - A City is not a Tree, např. 
Architectural Forum 1965) 

Tkáň oblastí vytváří zajímavá 
zjištění – silný charakter centra města 
stojí na středověkém jádru a silných 
liniových prvcích začátku 20 stole-
tí. Okolní zástavba je spíš ostrovního 
charakteru.
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Základní údaje

Region 1.-3.čtvrtletí 2016

Počet obyvatel regionu:   578 194 (+0,3%)
Průměrná mzda:    25 885,- Kč (+4,1%)
Podíl nezaměstnaných:   3,29% (-0,09%)
Počet ekonomických subjektů: 144 274 (+0,9%)
(pozn. podnikatelé)

Výstavba 

Zahájené byty:    1 790 (+63,0%)
Dokončené byty:    1044(+22,0%)
Základní stavební výroba:  4 058 mil.Kč,b.c. (-10,1%)
(představuje objem stavebních prací, které organizace provedla pracovníky zahrnutými do jejího evidenčního stavu)

Mzdy v průmyslu:   29 605,-Kč (+4,0%)
Tržby v průmyslu:   157 414 mil. Kč (+3,5%)
(ČSÚ, 2016)

Plzeňský kraj je svou rozlo-
hou 7561 km2 třetím největší krajem 
České republiky, nicméně počtem 
obyvatel je třetím nejméně zalidně-
ní kraj v ČR. Sedm okresů kraje (Do-
mažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-
jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov) 
představuje územní celky výrazně se 
odlišující krajinným charakterem, po-
čtem i skladbou obyvatelstva, ekono-
mickým potenciálem, velikostí i hus-
totou osídlení.
 Z  hlediska těžby nerostných 
surovin má kraj značný potenciál pro 
zpracovatelský průmysl (černé uhlí, 
keramické jíly, vápenec na Šumavě).
Znečištění ovzduší dosahuje v  Pl-
zeňském kraji nižších hodnot než ve 
zbytku ČR. Na území Plzeňského kra-
je se vyskytují čtyři chráněné krajinné 
oblasti (Šumava, Český les, Chodsko, 
Křivoklátsko) a 196 maloplošných 
chráněných území. V  rámci města 
Plzně je životní prostředí extrémně 
narušeno koncentrací průmyslu a sil-
niční dopravou.

 Pro region je typický vysoký 
počet malých sídel s nerovnoměr-
nou hustotou osídlení. Je zde značná 
absence měst střední velikosti (Do-
mažlice, Klatovy, ad.) a struktura stře-
disek je v  porovnání se zbytkem ČR 
atypická.
Město Plzeň má 169  858 obyvatel 
(ČSÚ, 2016) a představuje tak spádové 
město kraje jako protiklad k  malým 
sídlům. Tím je po Praze druhým nej-
významnějším centrem v Čechách. 

 Kraj má 57 měst, ve kterých 
žije 387 568 obyvatel, tj. 67,4 % z cel-
kového počtu obyvatel kraje (ČSÚ, 

2015). Kraj má 15 správních obvodů 
obcí s  rozšířenou působností (Blovi-
ce, Domažlice, Horažďovice, Horšov-
ský Týn, Klatovy, Kralovice,Nepomuk, 
Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, 
Stod, Stříbro, Sušice a Tachov.)

 Hlavní sídla leží především 
na rozvojových osách  regionálního 
významu a na západní radiální ose, 
která spojuje Plzeň s Prahou směrem 
k  německému Norimberku. Území 
mimo tyto osy jsou charakteristické 
nízkou hustotou zalidnění, převažu-
jící obytnou a zemědělskou funkcí, 
nedostatečně vyvinutou sociální a 
technickou infrastrukturou a omeze-
nou dopravní obslužností. Snahou je 
vytváření malých podniků a obnova 
řemesel vázaných na cestovní ruch. 
Pro realizaci se obce sdružují do tzv. 
mikroregionů.

 Ve struktuře obyvatelstva 
v kraji je vysoký podíl staršího obyva-
telstva. Počet obyvatel se zvyšuje při-
rozenou migrací. Plzeňský kraj je kraj 
s  vysokou koncentrací cizinců, kteří 
k růstu přispívají. Počet nezaměstna-
ných se v kraji drží na republikovém 
nejnižším procentu. Nedostačují pra-
covníci v technických oborech. V Plzni 
se nachází Západočeská univerzita, 
Lékařská fakulta UK. Kraj má síť 11 
nemocnic. 

 V  průmyslu zde dominuje 
potravinářství (Plzeňský Prazdroj a.s., 
Stock Plzeň a.s., Bohemia Sekt Česko-
moravská vinařská a.s.), strojírenství 
s  výzkumem (Škoda) a další odvětví 
(keramický, plastický průmysl).
 

 Díky své poloze je kraj přitaž-
livý pro zahraniční investory zaměřu-
jící se na výrobu dílu  součástek pro 
elektroprůmysl a automobilový prů-
mysl.

Mezi organizace s větším počtem 
zaměstnanců patří v Plzeňském kra-
ji Fakultní nemocnice, Psychiatrická 
léčebna Dobřany, Plzeňský Prazdroj 
a.s., Západočeská univerzita v Plzni, 
Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., 
Zeman maso-uzeniny, a.s., IDEAL 
AUTOMOTIVE Bor, s.r.o., VISHAY 
ELECTRONIC, spol. s r.o., HP-Pelzer 
s.r.o., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., 
Doosan ŠKODA POWER s.r.o., ŠKODA 
JS a.s.,
MD ELEKTRONIK spol. s r.o., LA-
SSELSBERGER, s.r.o., Statutární město 
Plzeň, Krajské ředitelství policie Pl-
zeňského kraje, GRAMMER CZ, s.r.o., 
BORGERS CS spol. s r.o. Plzeň, Inter-
national Automotive Components 
Group s.r.o., HOFMANN WIZARD s.r.o.



Širší vztahy

Západočeská aglomerace leží 
na významné dopravní trase Praha — 
Plzeň — Nürnberg — Heilbronn. Tato 
osa osídlení v dlouhých úsecích, zejmé-
na Plzeň — Amberg, prochází územím 
s nízkým zalidněním. Plzeň dominuje 
svému kraji, který postrádá větší cen-
tra. Perspektivní osa je Praha — Plzeň 
— Regensburg Landshut — München. 
Na české straně na ní leží menší města 
Staňkov, Horšovský lyn a Domažlice, 
na bavorské straně města Furth im 
Wald, Cham a Roding. 

 Plzeňský mezoregion je v pod-
statě totožný s vymezenĺm kraje. Plzeň 
zcela dominuje území kraje, který po-
strádá (s výjimkou Klatov) střední cent-
ra Z tohoto 

Plzeň leží mimo významné diagonální 
vazby přes území ČR:
			 Dresen- Pha- Brno-Wien/Bra-
tislava (velké deficity v dopravní infra-
struktuře)
	 München-Pha- Wroclaw-Wars-
zawa (téměř souvislé dálniční spojení)

Ekonomie v území

Mimo koncentrace obyvatel je důleži-
tým faktorem potenciálu jednotlivých 
regonů a měst jejich ekonomická vý-
konnost, vyjadřovaná HDP (v přepočtu 

na kupní síly). Z  tohoto hlediska jsou 
právě Praha a Norimberk – silná eko-
nomická centra konkurenční vůči Plzni.

Norimberk (Nürnberg)

Druhé významné centrum Bavor-
ska

Hlavní město kraje Mittelfranken 
(1,7 mil. Obyv.)

Region leží na západovýchodní 
ose Mannheim-Heillbronn-Nürn-
berg-Plzeň-Praha, na které neleží 
žádná další významná města

Pokles počtu obyvatel je nejvýznam-
nějším stagnačním, resp. útlumovým 
faktorem; problémem budoucího vý-
voje je však především nízká ekono-
mická výkonnost (HDP/obyv.) a s tím 
související vysoká nezaměstnanost.
Perspektiva

Z výhledového hlediska se jeví perspek-
tivně diagonální osa:
München-Heillbronn-Nürnberg-Pl-
zeň-Praha
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Dálnice a rychlostní silnice

stávající
ve výstavbě

výhled

hranice ČR
mezinárodní silnice

dojižďka
oblast s nízkou hustotou zalidnění

Železnice záměry
vysokorychlostní výhled
konvenční mezinárodní

Rozvoj PÚR
rozvojová osa

rozvojové centrum

Velikost sídel podle počtu jejich obyvatel 
1.1.2015

Plzeň 169 858
Praha 1 247 000
Karlovy Vary 49 781
Klatovy 22 415
Domažlice  11 163
Deggendorf 31 561
Norimberg 495 121
Regensburg 138 296
Mnichov 1 388 000
Heilbron 117 531



Politika územního rozvoje 
České republiky

Str.21
OB5 Rozvojová oblast Plzeň 

Vymezení: 
Území obcí z ORP Nýřany (bez obcí v 
severozápadní části), Plzeň, Přeštice 
(jen obce v severní a střední části), 
Rokycany (jen obce vzápadní části), 
Stod (bez obcí v jihozápadní a severo-
západní části), Kralovice (jen obce v 
jižní části).] 
Důvody vymezení: 
Území ovlivněné rozvojovou 
dynamikou krajského města Plzně. 
Jedná se o silnou koncentraci oby-
vatelstva a ekonomických činností, z 
nichž značná část má mezinárodní 
význam; rozvoj podporuje poloha na 
dálnici D5 a na III. tranzitním želez-
ničním koridoru.

Str.23
Rozvojové osy 

(52) OSI n Rozvojová osa Praha—Pl-
zeň— hranice ČR/Německo (—Nürn-
berg) 
Vymezení: 
Obce mimo rozvojové oblasti, s výraz-
nou vazbou na významnou dopravní 
cestu, tj. dálnici D5 a železničnítratč. 
170 
Duvodv vvmezení: 
Území ovlivněné dálnicí D5, 
železniční tratí č. 170 v úseku Praha—
Stříbro (Ill. tranzitní železniční kori-
dor) a spolupůsobením center osíd-
lení Hořovice, Rokycany, Stříbro a 
Tachov. Navazuje na rozvojovou osu v 
zahraničí.

Str.29
Specifická oblast Šumava

SOBI Specifická oblast Šumava 
Vymezení: 
Území obcí z ORP Český Krumlov 
(západní část), Klatovy (jihozápadní 
část), Prachatice (jihozápadní část), 
Sušice, Vimperk. 
Důvody vymezení: 
a) Potřeba úměrně a rovnoměrně roz-
víjet a využívat s ohledem na udrži-
telný 

rozvoj území vysoký rekreační poten-
ciál krajiny přírodně cenné a spole- 
čensky atraktivní oblasti Šumavy, 
která je největším národním parkem 
v ČR, chráněnou krajinnou oblastí a 
biosférickou rezervací UNESCO. 
Jedná se o celistvé území s kvalitním 
životním prostředím a vysokými pří- 
rodními a krajinnými hodnotami. 
b) Potřeba posílit ekonomický a so-
ciální rozvoj v souladu s ochranou 
přírody, zejména rozvoj drobného a 
středního podnikání v oblasti místní 
tradiční výroby a cestovního ruchu. 
c) Potřeba koordinace využívání úze-
mí se sousedními zeměmi Svobod-
ným státem Bavorsko a Spolkovou 
zemí Horní Rakousko. 

Kritéria a podmínky pro rozhodování 
o změnách v území: 
Při rozhodování a posuzování zámě-
rů na změny v území přednostně sle-
dovat: 

a) využití rekreačního potenciálu ob-
lasti, 
b) rozvoj zejména ekologického země-
dělství, lesnictví a dřevozpracujícího 
průmyslu, 
c) zlepšení dopravní dostupnosti úze-
mí, zejména přeshraničních doprav-
ních vazeb. 

Úkoly pro územní plánování: 
V rámci územně plánovací činnosti 
kraje a koordinace územně plánovací 
činnosti obcí: 
a) identifikovat hlavní póly a středis-
ka ekonomického rozvoje oblasti a 
vytvářet zde územní podmínky pro 
zkvalitnění a rozvoj dopravní a tech- 
nické infrastruktury, bydlení a občan-
ského vybavení, 
b) vytvářet územní podmínky pro 
rozvoj dopravní dostupnosti území 
a rozvoj přeshraničních dopravních 
tahů mezinárodního a republikového 
významu, 
c) vytvářet územní podmínky pro pro-
pojení systému pěších a cyklistických 
tras se sousedními státy a koncepční-
ho rozvoje systému dálkových tras, 
d) vytvářet územní podmínky pro roz-
voj celoroční rekreace a cestovního ru- 
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Úkoly pro ministerstva a jiné ústřed-
ní správní úřady: 
Prověřit vedení koridorů z Plzně na 
hranice ČR/SRN (v alternativě Re-
gensburg nebo Nürnberg) a z Ost-
ravy na hranice ČR/Polsko, možnost 
připojení Ústí nad Labem na koridor 
Praha hranice ČR/SRN (—Dresden) se 
zastávkou pro konvenční rychlíkovou 
dopravu. Prověřit reálnost, účelnost 
a požadované podmínky územní 
ochrany koridorů VRT, včetně způso-
bu využití vysokorychlostní dopravy 
a její koordinace s dalšími dotčenými 
státy a navazující případné stanove-
ní podmínek pro vytvoření územních 
rezerv.
Zodpovídá: Ministerstvo dopravy ve spolupráci s 
Ministerstvem pro místní rozvoj, 
Ministerstvem životního prostředí, Hlavním měs-
tem Praha a se Středočeským 
krajem, Plzeňským krajem, Ústeckým krajem, Kra-
jem Vysočina, Jihomoravským

Koridory konvenční želez-
niční dopravy:

ŽD4
Vymezení: 
Koridor Plzeň—Strakonice—České 
Budjovice—České Velenice—hranice 
ČR/Rakousko 

Důvody vymezení: 
Vytvoření podmínek pro zvýšení rych-
losti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) 
želez- 
ničního koridoru, zařazeného do ev-
ropské železniční sítě TEN-T, s nároky 
na případné změny vedení koridoru v 
území i jako spojnice Ill. a IV. tranzitní-
ho železničního koridoru, tak i propo-
jení Plzeň (Ill. TŽK)—Strakonice—České 
Budějovice (IV. TŽK)—České Velenice—
hranice ČR/ Rakousko (—Wien). Posí-
lení obsluhy území. Podpora rozvoje 
cestovního ruchu prostřednictvím do-
pravy šetrné k životnímu prostředí.

ŽD6 
vymezení: 
Koridor Plzeň—Domažlice—hranice 
ČR —Regensburg).

Důvody vymezení: 
Vytvoření podmínek pro zvýšení rych-
losti zkapacitnění (zdvoukolejnění) 
železničního koridoru zařazeného do 
evropské železniční sítě TEN-T s náro-
ky na případné změny vedení korido-
ru v území jako konvenční trati. Posí-
lení obsluhy území. 
Podpora rozvoje cestovního ruchu 
prostřednictvím dopravy šetrné k ži-
votnímu prostředí, zlepšení železnič-
ního spojení Praha—Plzeň—hranice 
ČR (—Regensburg München)—Mol-
daubahn. Možnost rychlejšího a ka-
pacitnějšího napojení na stávající a 
připravované sítě VRT v SRN.J

chu a dřevozpracujícího průmyslu a 
místních tradičních řemesel, zejmé- 
na vymezením vhodných lokalit a 
stanovením podmínek pro umísťo- 
vání těchto aktivit v koordinaci s 
ochranou přírody a krajiny,
e) vytvářet územní podmínky pro roz-
voj ekologických forem dopravy včet-
ně železniční. 
Zodpovídá: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj 

Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední 
správní úřady: 
a) při tvorbě resortních dokumentů 
zohlednit specifika oblasti a cílenými 
programy podporovat rozvoj zejména 
ekologického zemědělství, ekologic- 
kých forem rekreace, zpracování 
místních surovin, místních tradičních 
řemesel, 
Zodpovídá: Ministerstvo zemědělství a Minister-
stvo průmyslu a obchodu ve 
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Mi-
nisterstvem životního pro- 
středí 

Termín: průběžně 
b) při tvorbě resortních dokumentů 
zohlednit specifika oblasti a cílenými 
programy podporovat rozvoj ekolo-
gických forem dopravy, především na 
území Národního parku Šumava, 
zejména veřejné hromadné dopravy 
pro dojížďku za prací, službami a re-
kreací, dále rozvíjet síť cyklistických 
a turistických tras. 
Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s 
Ministerstvem životního prostředí 
Termín: průběžně

Str.42
Koridory vysokorychlostní 
dopravy(83) VRI 

Vymezení: 
(Dresden—) hranice SRN/ČR—Lovosi-
ce/ Litoměfice—Praha, Plzeň—Praha, 
Brno—Vranovice—Břeclav—hranice ČR 
Praha—Brno, Brno—(Přerov)—Ostrava—
hranice ČR/PoIsko. 

Důvody vymezení: 
Chránit na území ČR navržené korido-
ry vysokorychlostní dopravy v návaz-
nosti na obdobné koridory v zahrani-
čí. 

Úkoly pro územní plánování: 
prověřit územní podmínky pro umís-
těni rozvojového záměru a podle 
výsledků prověření zajistit ochranu 
území pro tento rozvojový záměr vy-
mezením územních rezerv, případně 
vymezením koridorů pro úseky (Dre-
sden—) hranice SRN/ČR— Lovosice/
Litoměfice—Praha, Plzeň—Praha, Pra-
ha—Brno, Brno—(Přerov)—Ostrava— 
hranice ČR/Polsko, Brno—Vranovice— 
Břeclav—hranice ČR. 
Zodpovídá: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, 
Plzeňský kraj, Ústecký kraj, 
Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, 
Moravskoslezský kraj, pří- 
padně další kraje dotčené záměrem VRT 



Str 47
Koridory kapacitních silnic

S13 
Vymezení: 
a)(Plzeň)-D5-Nepomuk-Blatná-Pí-
sek—Vodňany—České Budějovice; 
b) Písek—Tábor—D3—Pelhřimov—D1. 
Důvody vymezení: 
Převedení možného zvýšeného do-
pravního zatížení mezi dotčenými 
kraji.

Str 48
Veřejné terminály a přísta-
vy s  vazbou na logistická 
centra (dále VTP)

Vymezení: 
a) terminály nákladní dopravy Ostra-
va, Plzeň; Přerov, Brno (silnice, železni- 
ce, případně letiště), 
b) vnitrozemské říční přístavy Praha, 
Děčín, Ústí nad Labem, Lovosice, Měl-
ník a následně Pardubice. 

Důvody vymezení: 
Postupné etapovité budování sítě VT 
napojených na železniční, silniční a 
pří- padně i vodní a leteckou dopravu, 
budované podle jednotné koncepce 
za účelem poskytování překládky a 
širokého spektra logistických služeb. 
Síť VTP umožní optimalizovat silniční 
dopravu a uplatnit princip komoda-
lity (účinné využívání různých druhů 
dopravy provozovaných samostatně 
nebo v rámci multimodální integrace 
za účelem dosažení optimálního. 
a udržitelného využití zdrojů)část 
evropské sítě veřejných terminál a 
přístavů TEN-T.

Letiště

L2
Vymezení: 
Prodloužení a rozšíření stávající vzle-
tové a přistávací dráhy, vzletové a 
přibližovací prostory letiště Karlo-
vy Vary včetně nutného zvětšení 
samotného zázemí letiště.

Důvody vymezení: 
Zvýšení kapacity mezinárodního le-
tiště, zlepšení bezpečnosti letového 
provozu. 

Úkoly pro územní plánování: 
V závislosti na potřebách rozvoje leti-
ště Karlovy Vary řešit územní rozvoj, 
dotčených obcí. 
b) Řešit napojení letiště na další dru-
hy dopravy. 
zodpovídá: Karlovarský kraj v součinnosti s Minis-
terstvem dopravy



Zásady územního rozvoje 
Plzeňského kraje

Rozsáhle je v ZÚR vymezena rozvojová oblast čtvrtého nej-
většího města Plzně (365 tis.obyv. - reálná velikost galome-
race je cca 260 tis.).

Str.4

2.2. Požadavky územního plánování v Plzeňském kraji 

2.2.1. Prostorové uspořádání - rozvoj sídelní struktury 

	 změnami v území vytvářet podmínky pro posílení stability osídlení a 
hospodářské výkonnosti Plzeňského kraje, zejména ve specifických ob-
lastech se sociálně ekonomickými problémy a v rozvojových oblastech, 
které představují přirozené póly ekonomického rozvoje území, 

	 posilovat rozvoj okrajových, specifických oblastí, vedoucí ke sniţování 
územních disparit, 

	 vytvářet územně plánovacích předpoklady pro stabilizaci osídlení pře-
devším posílením nabídky ploch pro podnikání v rozvojových oblastech, 

	 posilovat polycentrickou sídlení strukturu Plzeňského kraje podpo-
rou rozvoje sídel v rozvojových oblastech a osách a podporou center 
venkovského osídlení. Současný stav polycentrického osídlení kraje 
by měl být dále rozvíjen, v rozvojových osách rozvoj koncentrovat do 
vymezených rozvojových území, 

	 k rozvoji jednotlivých obcí přistupovat diferencovaně s ohledem s ohle-
dem na místní podmínky a preferované funkce území, 

	 výstavbu v obcích usměrňovat s cílem omezit vznik nových satelit-
ních obytných lokalit vyvolávajících nadměrné infrastrukturní inves-
tice, vytvářejících prostorově – sociální segregaci s negativními vlivy 
na soudržnost obyvatel území 

	 v sídlech je nutné lokalizaci a koncentraci vybavenosti regulovat přede-
vším s ohledem na dopravní předpoklady území a další funkce (zejmé-
na vytváření souvislých ploch veřejné zeleně, památkovou ochranu a 
zachování civilizačních a kulturních hodnot), 

	 v rekreačně atraktivních územích specifických oblastí je nutné lokali-
zaci a koncentraci vybavenosti usměrňovat především s ohledem na 
dopravní předpoklady a udrţitelný rozvoj území, 

	 k vymezování nových rozvojových ploch na pozemcích, které jsou 
součástí ZPF, přistupovat aţ po vyuţití vnitřní rezerv sídel, areálů 
„brownfields“ a intenzifikaci vyuţití stávajících podnikatelských are-
álů, 

	 racionálním vyuţitím území minimalizovat negativní dopady hospo-
dářského rozvoje, zejména na životního prostředí, 

	 při urbanistickém rozvoji a intenzifikací vyuţití zastavěného území 
minimalizovat fragmentaci krajiny a vytvořit podmínky ke zvyšování 
biodiverzity krajiny, 

	 zvýšenou pozornost věnovat optimálnímu vyuţití území rozvojových 
os, nevytvářet v nich podmínky pro vznik pásové zástavby. 

Str.6

2.2.2. Rozvoj dopravní infrastruktury 

	 územní vazby se SRN podpořit vymezeným koridorem silnice I/26 s nově řeše-
ným připojením na dálnici D5, 

	 ke zlepšení dopravní dostupnosti v příhraničí rozvíjet vymezený koridor 
tangenciální přepravní osy Horažďovice – Klatovy – Domažlice – Bor u 
Tachova, 
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	 řešit návaznosti na vymezené koridory mezinárodních a nadregio-
nálních cyklotras. 

2.2.6. Vymezování rozvojových území 

Nové rozvojové lokality výrobních a obslužných zařízení s plochou nad 30 ha 
jsou vymezeny v ZÚR PK. Jedná se o tyto zóny: 
	 RÚ 1 Průmyslová zóna Bor – Vysočany, 
	 RÚ 2 CTPark Bor, 
	 RÚ 3 Průmyslová zóna Jihozápad (Nýřany, Úherce), 
	 RÚ 4 Rozvojová zóna Litice – Radobyčice, 
	 RÚ 5 Rokycany – Jih, 
	 RÚ 6 Mezinárodní letiště s komerční zónou Plzeň - Líně. 

Pozn. KF Jedná se především oblasti v návaznosti na sjezd dálnice D5 tzv.clustery.

Str.7
Kapacitní plochy pro bydlení přednostně vymezovat: 

	 v administrativních územích obcí, které jsou součástí vymezených roz-
vojových oblastí a os, v lokalitách s možností připojení na kapacitní vod-
ní zdroje a kanalizaci 

	 v administrativních územích obcí, které jsou součástí zpřesněné rozvo-
jové osy OS1 (netýká se to k.ú. Třebnuška, Přísednice a Jablečno v obci 
Zbiroh a k.ú. Malé Dvorce, Třískolupy pod Přimdou, Rajov u Třískolup a 
Málkov u Přimdy v obci Přimda), 

	 v jádrových územích vybraných obcí (mimo vymezené rozvojové ob-
lasti a osy): Bezdruţice, Kašperské Hory, Manětín, Plánice, Radnice, Spá-
lené Poříčí, Všeruby a v dalších centrech venkovského osídlení Břasy, 
Hromnice, Merklín, Blížejov, Černošín. 

Str.8

Komplexně vnímat specifické postavení města Plzně na území kraje, jeho roz-
voj zaměřit zejména na posílení soudržnosti obyvatel území a obecné zlepšení 
podmínek životního a obytného prostředí a dopravy.

Str.9

3.1. Rozvojové oblasti vymezené v politice územního roz-
voje 

3.1.1. OB5 Rozvojová oblast Plzeň 
Vymezení bylo provedeno v hranicích obcí: Bdeněves, Blatnice, Čeminy, Čes-
ká Bříza, Čižice, Dobřany, Dolany, Druztová, Dýšina, Heřmanova Huť, Hněvnice, 
Horní Bříza, Chlumčany, Chotěšov, Chotíkov, Chrást, Chválenice, Kbelany, Kozo-
lupy, Kyšice, Ledce, Letkov, Lhůta, Líně, Losiná, Město Touškov, Mokrouše, Mys-
linka, Nevřeň, Nezbavětice, Nezvěstice, Nová Ves, Nýřany, Plzeň, Přehýšov, Příšov, 
Rochlov, Starý Plzenec, Stod, Šťáhlavy, Štěnovice, Štěnovický Borek, Tlučná, Tře-
mošná, Tymákov, Úherce, Útušice, Vejprnice, Vochov, Vstiš, Zbůch, Zruč-Senec. 

3.1.1.1. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v 
území 

	 V rozvojové oblasti podporovat zejména rozvoj obslužné funkce (využí-
vající kvalifikovanou pracovní sílu). 

	 V rozvojové oblasti mimo území města Plzně neumisťovat velká zařízení 
pro cestovní ruch a rekreaci. Navržená zařízení budou sloužit především 
pro každodenní rekreaci obyvatel Plzně a okolí. 

	 Vytvářet podmínky pro územní rozvoj a zkvalitnění dopravní, technické 
a občanské infrastruktury. 

	 Komplexně vnímat specifické postavení města Plzně na území kraje, 
jeho rozvoj zaměřit zejména na posílení soudržnosti obyvatel území a 
obecné zlepšení podmínek životního a obytného prostředí a dopravy. 

	

3.1.1.2. Úkoly pro územní plánování obcí 

	 V územních plánech vymezit dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj 
bytové výstavby a obslužných funkcí. 

	 Usměrňovat suburbanizační tendence rozvoje obcí, zejména s ohle-
dem na infrastrukturní předpoklady území, soudržnost obyvatel území 
(nevytvářet funkčně a sociálně oddělená satelitní sídla obcí). 

	 Optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací 



průmyslových zón Plzeň – Líně, Litice – Radobyčice a Jihozápad (Nýřany, 
Úherce). 

	 Rozvoj průmyslové zóny Plzeň – Líně řešit etapovitě tak, že prioritně budou 
v první etapě využity plochy v areálu letiště a jižně navazující zastavitelné 
plochy budou využity až ve druhé etapě rozvoje. 

	 Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní 
rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit 
(zejména průmyslových zón). 

	 V územních plánech vymezit plochy pro rozšíření skládky odpadu Chotíkov. 
Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje 9 

	 Do územních plánů zapracovat návrhy změn vedení silnic I/19, I/20, I/26, 
I/27, II/180, II/203, II/233 a II/605 včetně výhledů uvedených v kapitole 
5, které budou zapracovány jako územní rezervy.

Rozvojové oblasti vymezené v PÚR a zpřesněné v ZÚR

Obecně: Vyuţití území orientovat na posílení obytných, výrobních a obsluţných 
funkcí. Zástavbu koncentrovat v návaznosti na stávající sídla.

	 OS1 Rozvojová osa Praha-Plzeň-hranice ČR (-Nürnberg) 
	 Podnikatelské aktivity na ose OS1 koncentrovat zejména do vybraných 

lokalit vymezených v ZÚR: 
Průmyslová zóna Bor – Vysočany, CTPark Bor, Rokycany – Jih a rozvojových 
území: Střeble, Svatá Kateřina u Rozvadova, Čečkovice, Bor u Tachova, Vyso-
čany u Boru, Mlýnec pod Přimdou, Lužná u Boru, Mýto.

	 RO1 Rozvojová oblast Domažlice 
	 Vycházet z požadavků na uchování charakteru a způsobu osídlení 

regionu Domažlicka.
	 RO2 Rozvojová oblast Klatovy 
	 RO3 Rozvojová oblast Rokycany 
	 RO4 Rozvojová oblast Stříbro 
	 RO6 Rozvojová oblast Tachov 

Nadmístní rozvojové osy

Obecně: Zvyšovat nabídku ploch pro bydlení včetně přiměřeného rozvoje druhého 
bydlení a vybavenosti s ohledem na širší region.

	 OR1 Rozvojová osa Plzeň – Kralovice – hranice kraje (- Most) 

	 OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje (– Písek – České Budě-
jovice) 

	 OR3 Rozvojová osa Plzeň – Klatovy 

	 OR4 Rozvojová osa Plzeň – Domažlice – hranice ČR (- Regensburg) 

	 OR5 Rozvojová osa Tachov (dálnice D5) – Planá u Mariánských Lázní – hra-
nice kraje (- Karlovy Vary) 

	 OR6 Rozvojová osa Tachov (dálnice D5) – Domažlice 

	 OR7 Rozvojová osa Domažlice – Klatovy 

	 OR8 Rozvojová osa Klatovy – Horažďovice – hranice kraje (- Strakonice – Čes-
ké Budějovice) 

Využití území usměrňovat v návaznosti na stabilizaci osídlení, rozvoj výroby a slu-
žeb v sídlech a dělby funkcí se specifickou oblastí SON2 Podhůří Šumavy a řešení 
technické infrastruktury (zejména dopravní).
Rozvoj jednotlivých obcí koordinovat podle územní studie Šumavy

Specifické oblasti nadmístního významu

	 SON1 Specifická oblast Český les 
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Aglomerační okruh 

II/180 - Starý Plzenec - Štěnovice - Dobřany - Nýřany - Město Touškov - Třemošná 
- Chrást - Dýšina - St. Plzenec 
	 Kyšice - Dýšina - Chrást, přeložka se západními obchvaty sídel 
	 Záluží, přeložka se severním obchvatem 



	 Třemošná, přeložka s jižním obchvatem 
	 Zruč- Senec, přeložka se severním obchvatem 
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5.2.8.2. Neveřejná mezinárodní letiště 

Na území kraje se nachází letiště Líně, u kterého je navrhováno prodloužení 
VPD a rozšíření ochranných pásem, a letiště Klatovy. S vymezením nových 
ploch letišť se nepočítá.

Str.30

5.2.9. Významné dálkové cyklistické trasy 

	 Nadregionální cyklostezka 1 Praha – Plzeň – Regensburg včetně 
navazující sítě cyklostezek 

Dotčené obce: Babylon, Česká Kubice, Dobřany, Dobřív, Domažlice, Ejpovice, 
Holýšov, Horšovský Týn, Hradec, Hrádek, Chotěšov, Kamenný Újezd, Klabava, 
Křenovy, Kvíčovice, Kyšice, Luženičky, Meclov, Plzeň, Rokycany, Staňkov, Stod, 
Strašice, Střelice, Újezd, Vstiš. 

	 Nadregionální cyklostezka 2 Železná – Bělá nad Radbuzou – Stříbro – 
Plzeň 

Dotčené obce: Bělá nad Radbuzou, Třemešné, Stráž, Staré Sedlo, Prostiboř, 
Kladruby (TC), Sytno, Vranov, Sulislav, Pňovany, Plešnice, Bdeněves, Kozolupy, 
Vochov, Plzeň 
	 Nadregionální cyklostezka 3 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda 

Dotčené obce: Plzeň, Nová Ves, Dobřany, Chlumčany, Dnešice, Soběkury, 
Merklín, Otěšice, Roupov, Vřeskovice, Červené Poříčí, Dolany, Klatovy, Vrhaveč, 
Běšiny, Velhartice, Hlavňovice, Hartmanice, Čachrov



(ČSÚ, 2016)
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Návrh koncepce sociální-
ho bydlení ČR 2015-2025 
(MPSV, 2015)
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Tři stupně sociálního byd-
lení:

1. Krizové bydlení 

	 nově upravená forma sociální 
služby (na pomezí noclehár-
ny a azylovým domem) 

	 určeno osobám, které získají 
osvědčení a potřebují ihned 
ubytovat a sociální pomoc, 

	 nemělo být na delší dobu než 
6 měsíců. 

2. Sociální byt (součást bytového 
fondu obce) 

	 zkolaudovaný prostor určený 
k trvalému bydlení se sníže-
nými standardy bydlení 

	 povinná sociální práce s oso-
bou/osobami v tomto bytě 

3. Dostupný byt (součást bytového 
fondu obce) 

	 Zkolaudovaný prostor určený 
k trvalému bydlení. 

	 DB je užíván oprávněnou 
osobou na základě nájemní 
smlouvy na dobu určitou. 

	 Nájemní smlouva je uzavírá-
na na dobu určitou 2 let. 1 
x ročně test příjmů a majet-
ku. Přesáhne-li výše příjmu 
oprávněné osoby zákonem 
stanovenou mez (po 2 le-
tech), se nájemné může zvý-
šit max. o 15%. Po skončení 4 
let nájmu, se nájemné zvýší 
na cenu obvyklou na trhu. V 
případě, že se příjmy nemění 
zůstává osoba v DB. 

	 Pokud osoba již nebude spl-
ňovat podmínky nároku na 
DB (díky zlepšení příjmu nebo 
majetku), byt bude vyřazen z 
rejstříku. 

Str.9
Role obcí

	 Zajistit minimální velikost 
fondu sociálního/dostupné-
ho bydlení (% bude určeno) 
na svém území. Tohoto počtu 
budou muset dosáhnout obce 
postupně nejpozději k datu 
stanoveného zákonem. 

	 Obecní fond lze zajistit vlast-
ním bytovým fondem, pro-
střednictvím NNO či proná-
jmem bytů od soukromých 
vlastníků. 

	 Na obecní úrovni bude vy-
tvářen Obecní fond rozvoje 
sociálního bydlení (OFRSB). 
Zdroje lze získat z výnosů z 
nájmu a dále z příjmu z nové 
dávky na podporu bydlení, 
která se vytvoří sloučením 
současného doplatku a pří-
spěvku na bydlení. 

	 U sociálních bytů poskytnout 
sociální práci (NNO nebo do-
tační titul na soc. práci dle zá-
kona o soc. službách). 

 Str.10
	 díky investiční podpoře stá-

tu dostane možnost obnovy 
stávajícího či výstavby nové-
ho bytového fondu 

Str.13
Role státu v  systému soci-
álního bydlení
MMR 

	 investiční zdroje na sociální 
bydlení ( výstavba a rekon-
strukce ) 

IROP a stát. rozpočet



SCHÉMA NÁVRHU KOMPETENCÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ (MMR, 2014, STR.9)

Schéma zajištění fondu sociálního bydlení (MMR, 2014, STR.12)
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KONCEPCE BYDLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
DO ROKU 2020

zajištění bydlení je v základu osobní 
odpovědností jednotlivce

Hlavními principy bytové politiky 
jsou: 
	 ekonomická přiměřenost, tzn. re-

spektování elementárních ekono-
mických principů, 

	 udržitelnost veřejných i soukro-
mých financí

	 odpovědnost státu za vytváření 
podmínek, které jednotlivcům 
umožní naplnění práva na byd-
lení.

V rámci jednotlivých vizí v oblasti by-
dlení DOSTUPNOST, STABILITA A 
KVALITA si stát stanovil tři strategic-
ké cíle:
	 zajištění přiměřené dostupnosti 

všech forem bydlení,
	 vytvoření stabilního prostředí v 

oblasti financí, legislativy a insti-
tucí pro všechny účastníky trhus 
bydlením,

	 snižování investičního dluhu by-
dlení, včetně zvyšování kvality 
vnějšího prostředí rezidenčních 
oblastí.

fond ČR celkem

	 4 756 572 bytů, z toho bylo 4 104 
635 obydlených bytů, z nichž 
43,7 % bylo v rodinných domech 
a 55 % v bytových domech

	 456 všech bytů (obydlených i ne-
obydlených) na 1000 všech ob-
vykle v ČR bydlících obyvatel (v 
bytech i mimo byty), 

	 resp. 393 obydlených bytů na 
1000 všech obvykle v ČR bydlí-
cích obyvatel

	 Mezi dvěma sčítáními jde tedy 
o přírůstek 390 279 sečtených 
bytů.

	 Z obydlených bytů bylo 55,9 % (2 
294 250) užíváno jejich vlastníky 
či vlastníky domů, 22,4 % (920 405) 
užívali nájemníci. Byty družstev-
ní, které se svým charakterem blí-
ží bydlení vlastnickému,

	 užívané domácnostmi členů druž-

stev, představovaly k datu sčítání 
9,4 % z obydlených bytů v ČR.

	 Dalších 3,4 % obydlených bytů 
bylo užíváno např. blízkými oso-
bami vlastníků (tzv. jiné bezplat-
né užívání bytů).

	 přibývá i neobydlených bytů. K 
datu posledního sčítání (březen 
2011)jich bylo celkem 651 937. 

	 Mezi neobydlenými byty pře-
važují byty v rodinných domech 
(461 007) nad byty v bytových 
domech (176 641). 384 911 neo-
bydlených bytů je v neobydle-
ných domech.

	 359 141 z nich jsou v neobydle-
ných rodinných domech, tedy 
jsou z drtivé většiny soukromé.

	 Zbývajících 267 026 neobydle-
ných bytů je v obydlených do-
mech. Obcím z nich patří 26 463 
bytů a státu 2 241.

V porovnání s ostatními zeměmi

	 EU má ČR spíše starší bytový 
fond, který se však nijak zásadně 
nevymyká situaci ve vyspělých 
evropských zemích – spíše na-
opak – např. Spojené království, 
Belgie, Dánsko, Švédsko, Francie,

	 Německo mají vyšší podíl bytů 
postavených nebo rekonstruova-
ných před rokem 1980.

	 Průměrná celková plocha 1 oby-
dleného bytu činila v roce sčítání

	 86,7 m2, pro obydlené byty v by-
tových domech to bylo 68,5 m2 
a pro obydlené byty v rodinných 
domech to bylo 109,1 m2.

	 V evropském srovnání patří ČR k 
zemím se spíše menšími celkový-
mi plochami bytů

	 Relativně nízký počet malých 
bytů (jen 17,7% je bytů s 1-2 
obytnými místnostmi), při ros-
toucím počtu málopočetných 
domácností, vede ke skutečnosti, 
že i domácnosti jednotlivců uží-
vají větší byty. 



	 Z celkového počtu obydlených 
bytů má pouze 8 % celkovou plo-
chu menší než 40 m2 a 15 % cel-
kovou plochu menší než 50 m2.

	 16,5 % nájemních obydlených 
bytů má celkovou plochu menší 
než 40 m2 a celkem 28,7 % je ná-
jemních obydlených bytů s plo-
chou do 50 m2

Hlavním problémem je tedy možný 
místní nedostatek přiměřených a 
současně cenově
dostupných bytů, tedy nízká dostup-
nost bydlení, která se dotýká přede-
vším sociálně slabších domácností. 
Zde je potom prostor pro státní inge-
rence. Ať již ve formě podpory nabídky 
prostřednictvím státem podporované 
výstavby (investice) nebo podpory vy-
užití stávajícího bytového fondu, či ve 
formě podpory poptávky – tedy zvyšová-
ním příjmových možností domácnos-
tí poskytováním dávek na bydlení.
Pozn. V úvahách o možnosti využít 
pro bydlení neobydlené byty je nut-
ná opatrnost. Kategorie neobydle-
ných bytů není totožná s kategorií 
„bytů k pronájmu právně volných“. O 
části těchto bytů bylo při sčítání de-
klarováno, že jsou užívány k rekreaci 
a dalším účelům.

2.1.4 Výstavba bytů od roku 2011

	 V posledních pěti letech bylo roč-
ně dokončeno v průměru kolem 
26 tisíc bytů, přesně 28 630 v roce 
2011, 29 467 v roce 2012, 25 238 v 
roce 2013, 23 954 v roce 2014 a 25 
094 roce 2015.

	 Podle druhů staveb převažují i v 
roce 2015 dokončené byty v ro-
dinných domech: 13 890 (55,4 %), 
počet dokončených bytů v byto-
vých domech činí 7 368 (29,4 %), 
nástavby a přístavby k rodinným 
domům čítají 815 dokončených 
bytů (3,2 %), nástavby a přístavby 
k bytovým domům 1 162 dokon-
čených bytů (4,6 %).

	 Od roku 2011 klesá počet do-
končených modernizací: 17 207 
(2011), 16 906 (2012), 10 786 
(2013), 9 428 (2014), 9 900 (2015).

	 Počet zahájených bytů se v roce 
2015 meziročně zvýšil o 8,3 % a 
činil 26 378 bytů.

	 Počet zahájených bytů v rodin-
ných domech vzrostl o 10,3 %, v 
bytových domech byl nárůst o 
2,9 %.

Průměrná doba výstavby do-
končených bytů u bytů v rodinných 
domech se od roku 2011 udržuje na 
stejné úrovni (42 měsíců), ale v pří-
padě dokončených bytů v bytových 
domech dochází k výkyvům, kdy vý-
stavba trvala v měsících 32 (2011), 41 
(2012), 34 (2013), 30 (2014), údaj za 
rok 2015 zatím není zveřejněn.
Co se týče nosné konstrukce bytů do-
končených výstavbou, stoupá počet 

dřevostaveb. Zatímco koncem 90. let 
činily dřevostavby něco mezi 1-2 %, 
posledních pět let 7-10 %, přesněji 8,7 
% (2011), 10 % (2012), 8,6 % (2013), 9,5 
% (2014), rok 2015 zatím nezveřejněn 
(podle předběžných údajů domy po-
stavené ze dřeva tvořily 13,4 % všech 
postavených rodinných domů).

Z hlediska velikosti, resp. tzv. 
pokojovosti dokončených bytů lze 
konstatovat, že u bytů v  rodinných 
domech stále převažují byty čtyř a 
více pokojové (přes 80 %). Posledních 
pět let v dokončených bytových do-
mech představují největší podíl byty 
se dvěma pokoji. Podíly z celkového 
počtu bytů v dokončených bytových 
domech vypadaly v roce 2015 násle-
dovně: garsoniéry (13,6 %), jednopo-
kojové (21,8 %), dvoupokojové (33,6 
%), třípokojové (22,9 %), čtyřpokojové 
(8,1 %).

Průměrná pořizovací hod-
nota dokončeného bytu činila v roce 
2015 v rodinném domě 3,25 mil. Kč, 
pořizovací hodnota bytu v bytovém 
domě 1,9 mil. Kč (bez ceny pozemku, 
včetně DPH).

Základními faktory určujícími výši 
poptávky po bydlení jsou příjmy do-
mácností a demografické faktory. 
Vliv mají ceny nemovitostí, reálné 
úrokové sazby nových úvěrů na ne-
movitosti, nabídka bydlení (počet ro-
zestavěných a dokončených bytů) a 
fiskální politika státu.

2.1.6 Situace na realitním trhu
V období od roku 2011 do 

současnosti se podmínky na trhu s 
byty výrazně proměnily. Zásoba no-
vých bytů z developerské výstavby 
na počátku tohoto období vykazova-
la převis nové výstavby nad poptáv-
kou. Vzhledem k nerealizovaným pro-
dejům se příliš nepřipravovaly nové 
projekty výstavby bytů. Tento stav se 
však v současnosti již obrací. Rok 2015 
byl podle informací z realitního trhu 
rokem rekordních prodejů nových bytů 
a optimistická očekávání prosperity vedou 
i v letošním roce k  velkému zájmu o 
nové byty. Majitelé existujících nemovitostí 
vyčkávali s prodejem v očekávání růstu 
cen, ke kterému již nyní dochází. Sta-
vební úřady však i loni vydaly relativ-
ně malé množství stavebních povolení 
na bytové budovy: 28 886 v roce 2015, 
28 127 v roce 2014 (v roce 2011 byl 
počet vydaných stavebních povolení 
na bytové budovy 39 656).

Proti roku 2011 se zvýšila na-
bídka nájemního bydlení vlivem od-
stranění ekonomických a právních 
bariér trhu s byty, došlo k uvolnění 
dříve spekulativně držených nájem-
ních bytů v důsledku deregulace ná-
jemného a k úplnému zmizení černé-
ho trhu s nájemními byty. Vzrostla 
tím fyzická dostupnost nájemního 



bydlení, finanční dostupnost star-
šího bydlení ve sledovaném obdo-
bí od roku 2011 pro byty a od roku 
2012 pro rodinné domy zlepšuje. V 
roce 2014 by na koupi modelového 
staršího bytu bylo potřebných 44 
měsíčních průměrných mezd roku 
2014 či 3,2 průměrných ročních čis-
tých peněžních příjmů připadajících 
na domácnost za rok 2014. Pro kou-
pi staršího rodinného domu stačí 62 
měsíčních průměrných mezd či 4,6 
průměrných ročních čistých peněžních 
příjmů domácnosti. Obdobně kon-
struovaná finanční dostupnost nové-
ho bydlení
vykazuje postupné zlepšení pro ceny 
nově pořízených rodinných domů (v 
roce 2014 potřebných 115 průměr-
ných měsíčních mezd resp. 8,5 roč-
ních čistých peněžních příjmů), i zlep-
šení pro nové byty (71 průměrných 
měsíčních mezd resp. 5,2 ročních 
čistých peněžních příjmů). Meziroční 
výkyvy hodnot ukazatele dostupnosti 
nových bytů mohou být způsobené 
relativně malým existence Státního 
fondu rozvoje bydlení a programl 
MMR
podpora výstavby senior co-housingu 
(viz. Koncepce sociálního bydleni) a 
Domů bez bariér
Podpora výstavby nájemních bytů 
byla Státním fondem rozvoje bydlení 
realizována formou nízkoúročených 
úvěrů, vzhledem k nařízením vlády 
stanovené fixní míře úročení
se však díky vývoji na bankovních tr-
zích ukázala jako neoperativní a bylo 
nutno přistoupit k úpravě.

2.4 Závěry:
	 Ve sledovaném období došlo po 

dvouletém propadu HDP v roce 
2014 k obnovení

	 hospodářského růstu, který nadá-
le pokračuje. V porovnání s ostat-
ními zeměmi se však HDP na oby-
vatele vyjádřený ve standardu 
kupní síly v ČR nachází nadále 
pod úrovní průměru zemí EU 28.

	 Oblast bydlení ovlivňují optimi-
stická očekávání domácností, 
ovlivněná nízkou nezaměstna-
ností a růstem peněžních příjmů, 
a rekordně nízké úrokové sazby 
hypotečních

	 bank.
	 V porovnání s ostatními zeměmi 

EU má ČR spíše starší bytový fond. 
Stejně tak v  evropském srovnání 
patří ČR k zemím se spíše menší-
mi celkovými plochami bytů.

	 Vybavenost byty ČR z 28 zemí EU 
se pohybuje zhruba v polovině 
žebříčku.

	 Podíl nájemního bydlení v ČR 
(22,4 %) je při srovnání jednot-
livých zemí EU relativně nízký 
(Německo 47,5 %, Rakousko 42,8 
%), ve srovnání s ostatními post-
komunistickými zeměmi je však 
nejvyšší.

	 Finanční dostupnost jak staršího, 

tak nového vlastnického bydlení 
se ve sledovaném období zvýšila.

	 Průměrné domácnosti vydaly 
podle Statistiky rodinných účtů 
v roce 2015 na bydlení 16,2 % 
svých čistých peněžních příjmů. 
U domácností bydlících v nájem-
ních bytech představovaly tyto 
výdaje 26 % z čistých peněžních 
příjmů.

V Koncepci bydlení ČR do roku 2020 
byly definovány nové výzvy, kterým 
bude čelit bytová politika v následu-
jícím období:
	 Zhoršení finanční dostupnosti 

bydlení velké části domácností.
	 Růst cen energií, tepla a vody a z 

nich vyplývající tlak na snižová-
ní jejich spotřeby.

	 Demografické změny spočívající 
ve snižujícím se počtu mladých 
rodin a naopak

	 zvyšujícím se počtu domácností 
starší generace.

	 Omezené veřejné prostředky.

Z výše uvedeného vyplývá, že cíle a 
priority Koncepce bydlení ČR do roku 
2020 se nepodařilo naplnit ani přes 
splnění stanovených úkolů.

SWOT výtah

S
	 Existence finančních nástrojů na 

podporu bydlení.
	 Dlouhodobý koncepční přístup v 

oblasti bytové politiky.

W
	 Kompetenční meziresortní roztříš-

těnost provázená nedostatečným 
prosazováním koordinační role 
Ministerstva pro místní rozvoj.

	 Časté legislativní změny.
	 Nesoulad soukromého a veřejné-

ho práva týkající se bydlení.
	 Nedostatečné hodnocení účelné-

ho, hospodárného a efektivního 
vynakládání prostředků na pod-
poru bydlení v důsledku chybějí-
cích informací a monitorování.

	 Vztah Státního fondu rozvoje by-
dlení a Ministerstva pro místní 
rozvoj.

	 Stávající role Státního fondu roz-
voje bydlení jako nástroje bytové 
politiky.

O
	 Aktivní zapojení odborné veřej-

nosti do tvorby efektivní bytové 
politiky.

	 Mezinárodní spolupráce v oblasti 
bytové politiky.

	 Využití potenciálu vícezdrojového 
financování.

	 Uplatnění komplexního systémo-
vého přístupu k revitalizaci a reu-
rbanizaci sídlištních celků.

	 Vyšší zapojení samosprávných 
celků do řešení sociálního bydle-
ní.



Priorita 2. Investiční podpora bydle-
ní se zaměřením na segment sociál-
ního bydlení

Tyto faktory společně s trž-
ními riziky bytové výstavby pro de-
velopery, pomalou reakcí nabídky 
existujících bytů na změny v poptáv-
ce vedou ke zdražování bydlení a 
snižování jeho dostupnosti pro níz-
kopříjmové domácnosti a poměrně 
dlouhou délkou a vysoká administ-
rativní náročností stavebního řízení v 
ČR.
Zkušenosti ze zahraničí (např. Belgie) 
ukazují, že lze navázat dlouhodobou 
spolupráci s  poskytovateli bydlení, 
kteří jsou za podmínek motivačních 
pobídek a programů poskytovat 
standardní bydlení i znevýhodněným 
skupinám obyvatelstva.

Proto je třeba nově definovat posta-
vení Státního fondu rozvoje bydle-
ní, využít volné finanční prostředky v 
maximální míře pro účely bydlení.



(ČSÚ, sldb 2011)
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Základní údaje

 

 

 Plzeň je čtvrtým největším městem v České republi-
ce. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní po-
stavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní 
centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek 
Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem 
II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými 
hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj. 

 

 Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde 
zhruba 187 245 obyvatel z toho 91 170 mužů a 96 075 žen. 
Vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila 
v osobitém stavebním vývoji. Historické jádro města bylo 
v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací. 
Město je členěno do 10 obvodů.
(OSS A OB MMP, 2015)



Tématická analýza 
obyvatelstvo a bydlení 
k novému Strategickému 
plánu

 

Str.3
Město Plzeň má 169 033 obyvatel 
(31. 12. 2014). Žije zde 29,4 % obyva-
tel Plzeňského kraje a 1,6 % obyvatel 
České republiky.

Plzeň má v porovnání s populací ČR 
nízký podíl dětské složky populace 
(14,1 % osob ve věku 0-14 let), nižší 
podíl obyvatel v produktivním věku 
(66,0 % ve věku 15-64 let) a vysoký 
podíl osob v poproduktivním věku 
(19,9 % ve věku 65 a více let). Průměr-
ný věk obyvatel zde dosahuje 42,9 let 
(r. 2014).

V Plzni žije 91,4 % obyvatel se stát-
ním občanstvím Česká republika, což 
nepřímo dokládá atraktivitu města 
pro migraci ze zahraničí. Občané Slo-
venské republiky tvoří 1,9 % a obča-
né ostatních zemí EU 0,9 % obyvatel 
města.

V Plzni žije 12,3 tis. obyvatel s trvalým 
pobytem v jiných obcích. Z obyvatel, 
kteří mají v Plzni trvalý pobyt, jich ob-
vykle bydlí v jiných obcích 9,5 tis.

Str.4
Ekonomická aktivita a za-
městnanost podle odvětví 
(SLDB 2011) 
Z celkového počtu obyvatel Plzně je: 
	 49,7 % ekonomicky aktivních 

(84,6 tis.) 
	 45,8 % zaměstnaných (78,0 tis.) 
	 3,9 % nezaměstnaných (6,7 tis.) 
	 22,2 % nepracujících důchodců 

(37,8 tis.) 
	 11,8 % žáků, studentů a učňů 

(20,1 tis.) 

Z celkového počtu zaměstnaných by-
dlících v Plzni je nejvíce obyvatel za-
městnáno v odvětví: 
	 průmysl 24,3 % (18,9 tis.) 
	 velkoobchod, maloobchod, opra-

vy 10,7 % (8,3 tis.) 
	 zdravotní a sociální péče 7,9 % 

(6,1 tis.) 
	 vzdělávání 6,7 % (5,3 tis.) 
	 stavebnictví 6,0 % (4,7 tis.) 
	 doprava a skladování 5,6 % (4,4 

tis.) 

Plzeň je výrazným hospodářským 
centrem kraje, je zde soustředěno 
množství pracovních příležitosti, jsou 
zde střední i vysoké školy a proto dojí-
žďka do zaměstnání a škol do Plzně 
výrazně převyšuje vyjížďku z města.

Do zaměstnání vyjíždí obyvatelé Plz-
ně nejčastěji do jiných obcí Plzeňské-
ho kraje (59,1 %); do jiného kraje vy-
jíždí 32,2 % (Praha) a mimo ČR 8,7 % 
(německo?) vyjíždějících z Plzně.
	Dojížďka do Plzně: Starý Plzenec, 

Vejprnice, Rokycany, Třemošná a 
Dobřany

	Vyjížďka: Praha, Rokycany a 
Nýřany.

Nejvyšší počet obyvatel žije v měst-
ských obvodech: 
· PlzeH 3: 52 025 
· PlzeH 1: 50 237 
· PlzeH 2-Slovany: 35 431 
· PlzeH 4: 24 664 

Str.5
	 Nejvyšší podíl obyvatel ve věku 

0-14 let mají obvody Plzeň 9-Ma-
lesice (19,4 %), Plzeň 10-Lhota 
(18,3 %) a Plzeň 8-Černice (16,4 
%). 

	 Nejvyšší podíl obyvatel ve věku 
15-64 let mají obvody Plzeň 1 
(74,4 %), Plzeň 5-Křimice (71,4 %) 
a Plzeň 10-Lhota (71,1 %). 

	 Nejvyšší podíl obyvatel ve věku 
65 a více let mají obvody Plzeň 4 
(23,3 %) Plzeň 2-Slovany (20,8 %) 
a Plzeň 3 (18,1 %). 

	 Nejvyšší průměrný věk obyvatel-
stva byl zjištěn v obvodech Plzeň 
4 (43,9 let) a Plzeň 2-Slovany (43,2 
let). 

	 Nejnižší průměrný věk mělo oby-
vatelstvo obvodů Plzeň 9-Malesi-
ce (35,4 let) a Plzeň 10-Lhota (37,4 
let).

	 Plzeň 3: 2489 osob (4,8 % obyva-
tel obvodu) 
	 Plzeň 1: 1134 osob (2,3 % oby-

vatel obvodu) 



	 Plzeň 2-Slovany: 629 osob (1,8 
% obyvatel obvodu) 

	 Městské obvody s nejvyšším po-
dílem osob bydlících mimo byty 
a zařízení (ovlivněno zejména by-
dlením v rekreačních chatových 
oblastech): 
	 Plzeň 6-Litice: 11,4 % (219 

osob) 
	 Plzeň 5-Křimice: 5,9 % (110 

osob) 
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Za kritické období vývoje obyvatel-
stva města je možno označit roky 1991 
až 2004. V této době došlo k poklesu 
porodnosti na velmi nízkou úroveň v 
důsledku změny populačního klima-
tu a odkládání narození dítěte do vyš-
šího věku matky. Současně poklesla 
intenzita výstavby bytů, zvláště bytů 
v bytových domech, a zesílil proces 
suburbanizace – stěhování obyvatel 
do obcí a měst v okolí Plzně.

Vývoj migrace 
Vysoké migrační přírůstky Plzeň za-
znamenávala v období 1970 až 1985, 
kdy zde probíhala rozsáhlá bytová 
výstavba. V následujících deseti le-
tech došlo k jejich snížení (v několika 
letech i k migračním úbytkům) a v le-
tech 1996 až 2004 město obyvatele 
migrací trvale ztrácelo. Přírůstky 
obyvatel stěhováním byly zjištěny v 
letech 2005 až 2009 a v posledním 
období od roku 2012 s tendencí ke 
zvyšování velikosti migračních zisků 
města.

Str.7
Migrační zisk oblasti Plzně s kraji 
ČR potvrzuje atraktivitu města pro 
stěhování obyvatel ze vzdálenějších 
částí republiky. Město Plzeň ztrácí 
obyvatelstvo stěhováním do Prahy, v 
posledních letech se migrační úbytek 
ve prospěch Prahy stabilizoval přibliž-
ně na 100 osob za rok.

Vývoj věkového složení 

Plzeňská populace stárne, v období 
2003 až 2014 vzrostl průměrný věk 
obyvatelstva města ze 41,2 na 42,9 
let. Podíl dětské složky populace se 
přechodně zvýšil díky vyšším počtům 
narozených dětí (dočasný nárůst po-
čtu žen ve věku rození dětí), zvýšil se i 
podíl seniorů, avšak zastoupení osob 
v produktivním věku se snížilo: 
věková skupina 0 – 14 let - nárůst po-
dílu z 13,3 % na 14,1 % 
věková skupina 15 – 64 let – pokles 
podílu ze 71,1 % na 66,0 % 
věková skupina 65 a více let - nárůst 
podílu z 15,6 % na 19,9 % 

Vývoj obyvatelstva podle 
státního o občanství (SLDB 
2001 a 2011) 

Počet obyvatel Plzně se státním ob-
čanstvím Česká republika klesl mezi 
roky 2001 a 2011 ze 163,2 tis. na 155,6 
tis. a jejich podíl klesl z 98,7 % na 91,4 
%. Nárůst počtu cizinců ve městě do-
kládá atraktivitu Plzně pro migraci 
ze zahraničí. (struktura cizinců?)

Vývoj obyvatelstva Plzně 
podle dalších charakteris-
tik 

V Plzni se zvyšuje zastoupení obyva-
tel s vysokoškolským vzděláním a 
klesá podíl osob se základním vzdě-
láním nebo bez vzdělání. 
Snižuje se počet a podíl osob zaměst-
naných v průmyslu a stavebnictví. 
Snižuje se počet osob dojíždějících 
do zaměstnání do Plzně i vyjíždějí-
cích z Plzně. 
Úroveň nezaměstnanosti je v Plz-
ni dlouhodobě velmi nízká. Od roku 
2005 se nezaměstnanost v okresu 
Plzeň-město pohybuje pod úrovní 
údajů za celou ČR. Podíl nezaměstna-
ných osob v Plzni v posledním období 
klesá, snížil se postupně z 6,3 % (bře-
zen 2014) na 5,0 % (březen 2015) a na 
4,0 % (únor 2016). 

Vývoj obyvatelstva měst-
ských obvodů Plzně 

Počet obyvatel velkých městských 
obvodů Plzeň 1, Plzeň 2-Slovany, Pl-
zeň 3 a Plzeň 4 stagnuje s tendencí 
k mírnému poklesu. Počet obyvatel 
všech ostatních menších obvodů se 
zvyšuje, velmi rychlý nárůst počtu 
obyvatel byl zaznamenán u obvodů 
Plzeň 10-Lhota, Plzeň 8-Černice a Pl-
zeň 9-Malesice. (kobercová nová vý-
stavba, blízkost dálnice)
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Trendy

	 Klesající porodnost
	 Migrace do Prahy a okolních ves-

nic
	 Zvyšování obyvatel ve věku > 65 

let
	 Suburbanizace – příčina neodsta-

tečná nabídka typologie? Kvality? 
Nekvalitní veřejný prostor v  loka-
litách

	 Sníží se počet dětí (0-14 let), v le-
tech 2015-2030 přibližně o 5,6 tis.

	 Sníží se počet osob v produk-
tivním věku (15-64 let), v letech 
2015-2030 přibližně o 5 tis.

	 Zvýší se počet osob v poproduk-
tivním věku (65 a více let), v letech 
2015-2030 přibližně o 5,7 tis.

Podle střední (nejpravděpodobnější) 
varianty prognózy obyvatelstva lze M

ez
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Hlavní problémy vyplývající z ten-
dencí budoucího vývoje obyvatelstva 
města, na jejichž řešení je třeba za-
měřit pozornost, jsou: 
	 hrozba poklesu celkového počtu 

obyvatel včetně počtu obyvatel 
v produktivním věku v důsledku 
nízké porodnosti a nedostatečné 
reprodukci populace přirozenou 
měnou (počty zemřelých převy-
šující počty narozených); 

	 nárůst počtu a podílu osob v po-
produktivním věku, zvláště počtu 
seniorů v pokročilém věku; 

	 nerovnoměrná věková skladba 
dětí a mládeže. 

Pokles počtu obyvatel a strnutí po-
pulace města bude možno zmírnit 
nebo zastavit posilováním atrak-
tivity města pro migraci mladého 
obyvatelstva, vytvářením podmínek 
pro jejich bydlení, zaměstnání a 
zvyšováním úrovně života ve městě 
(zdravé a příjemné životní prostředí, 
kvalitní služby, doprava, infrastruk-
tura apod.). Otázka rozvoje bydlení 
úzce souvisí s tématy územního roz-
voje (rozvojové lokality pro bydlení) 
a technické infrastruktury (napojení 
území na sítě infrastruktury). Úbytku 
lidských zdrojů se bude muset přizpů-
sobit hospodářský rozvoj města. Zlep-
šování životní úrovně obyvatelstva se 
dotýká všech tematických okruhů za-
bývajících se rozvojem města. 

Str.12
Píčusové: Vývoj počtu a struktury 
obyvatelstva není přímo ovlivňován 
prostředky z rozpočtu města. 

4 Srovnávací analýza s dal-
šími města ČR 

	 Přírůstek obyvatelstva migrací 
byl kromě Plzně zaznamenán 
také v Praze, Liberci a Pardubi-
cích, ostatní města migrací oby-
vatelstvo ztrácela. 

	 V Plzni je po Praze nejvyšší podíl 
obyvatel s občanstvím jiným než 
ČR. 

Plzni je podíl osob se základním nebo 
neukončeným vzděláním výrazně 
vyšší než v Praze a Brně, ale nižší než 
ve většině ostatních velkých měst 

Podíl osob s vysokoškolským vzdě-
láním je v Plzni výrazně nižší než v 
Praze a Brně a nižší než v Olomouci, 
Hradci Králové a Českých Budějovi-
cích. (odliv lidí do Phy?)

Zaměstnaní podle odvětví ekonomic-
ké činnosti (SLDB 2011): 
· Podíl zamstnaných v odvtví promy-
slu   v Plzni je v porovnání s velkými 
msty relativn vysoký, spolu s Pardubi-
cemi a Libercem nejvyaaí. 

očekávat stagnaci a později pokles 
celkového počtu obyvatel Plzně. Za 
předpokladu příznivějšího vývoje 
(podle vysoké varianty prognózy) by 
mohlo docházet k mírnému nárůstu 
počtu obyvatel v celém výhledovém 
období do roku 2030. 

Trendy ve vývoji migrace 

V posledním období došlo ke snížení 
velikosti migračních ztrát Plzně ve 
prospěch okresů Plzeň-jih a Plzeň-
sever (oslabení suburbanizuace) a 
pokud nedojde k výraznému snížení 
intenzity bytové výstavby ve městě, 
pravděpodobně nenastane opětovné 
zvýšení odlivu obyvatel z Plzně do 
okolních obcí. 
Lze očekávat pokračování v tendenci 
získávat nové obyvatele z ostatních 
krajů ČR (s výjimkou Prahy) a ze za-
hraničí a stabilizaci velikosti migrač-
ních ztrát ve prospěch Prahy. 

Trendy ve vývoji dalších charakteris-
tik obyvatelstva 
	 Zvyšování podílu obyvatelstva s 

vysokoškolským vzděláním. 
	 Pokles počtu a podílu osob za-

městnaných v odvětví průmyslu. 
(snižování míst?)

	 Nárůst počtu cizinců (obyvatel s 
občanstvím jiným než Česká re-
publika). 

	 Souhrn analytické části tématu 
obyvatelstvo 
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V období 1991 až 2004 docházelo 
k trvalému snižování počtu oby-
vatel města, a to jak přirozenou 
měnou, tak i migrací. Příčinou 
tohoto vývoje byl pokles úrovně 
porodnosti na velmi nízkou úro-
veň (v důsledku odkládání roze-
ní dětí do vyššího věku matky a 
změnami populačního klimatu) a 
nízká intenzita bytové výstavby, 
zejména výstavby bytů v byto-
vých domech, což napomohlo 
zesílení procesu suburbanizace 
– stěhování obyvatel Plzně do 
okolních obcí. 

Od roku 2005 se trend snižování 
počtu obyvatel města zastavil a 
s výjimkou let 2010 – 2011 počet 
obyvatel města trvale narůstal. 
Došlo ke zvýšení počtu naroze-
ných dětí v důsledku početněj-
ších ročníků žen – potenciálních 
matek a k přírůstku obyvatelstva 
migrací, který souvisel s oživením 
bytové výstavby ve městě. Pro-
běhla výstavba obytného sou-
boru Sylván a následně se zvýšil 
zájem soukromých investorů o 
výstavbu bytových domů v Plzni. 
Po roce 2009 bylo zaznamená-
no zmírnění intenzity suburba-
nizace, která byla v předchozích 
letech jednou z hlavních příčin 
úbytku obyvatelstva města. 



· Podíl zamstnaných v promyslu v 
nebo PlzeHském kraji je vyaaí ne v 
nejvtaích mstech, s velikostí msta kle-
sá (nejni~aí je v Praze a Brn). (Plzeň 
jako průmyslové město)

Velikost dojížďky do zaměstnání do 
velkých měst závisí na kombinaci ně-
kolika faktorů: velikosti města (resp. 
počtu pracovních míst), velikosti 
spádového území, dominantnosti 
města v oblasti (existence konkurenč-
ních center dojížďky v jeho zázemí) a 
dopravních možnostech pro dojížď-
ku. Do zaměstnání do Plzně dojíždě-
lo 23,1 tis. a z Plzně vyjíždělo 6,1 tis. 
osob, mezi velkými městy ČR se jed-
nalo o čtvrté nejvyšší počty dojíždějí-
cích. 

Str.14
V Plzni se v roce 2011nachází celkem 
79 964 bytů, z toho 73 158 obydle-
ných. Převážná část obydlených bytů 
byla v bytových domech (58 980 
bytů, 80,6 %), méně v rodinných do-
mech (13 260 bytů, 18,1 %). V ostat-
ních budovách a nezjištěných druzích 
domů se nacházelo 918 bytů (1,3 %). 
Neobydlených bytů bylo zjištěno v 
rodinných domech 2238 (14,4 % z po-
čtu bytů v RD) a v bytových domech 
4 493 (7,1 % z počtu bytů v BD). 

	 · ve vlastním domě: 11 016 (15,1 
%) 

	 v osobním vlastnictví: 35 330 
(48,3 %) 

	 nájemní: 16321 (22,3 %) 
	 družstevní: 2 364 (3,2 %) 

Obydlené byty podle období výstav-
by nebo rekonstrukce domu:
	 · 1919 a dříve: 5 966 (8,2 %) 
	 1920-1970: 28 837 (39,4 %) 
	 1971-1980: 17 820 (24,4 %) 
	 1981-2000: 12 467 (17,0 %) 
	 2001-2011: 5 757 (7,9 %) 

Bytové domácnosti podle 
počtu členů: 

	 1 člen: 25 356 (34,7 %) 
	 2 členové: 23 475 (32,1 %) 
	 3 členové: 12 477 (17,1 %) 
	 4 členové: 8 479 (11,6 %) 
	 5 členů: 2 073 (2,8 %) 
	 6 a více členů: 1 298 (1,8 %) 

Bytový fond městských obvodů Plz-
ně (obydlené byty, SLDB 2011) 
Nejvyšší počet bytů v rodinných do-
mech se nacházelo v městských ob-
vodech Plzeň 2-Slovany (4 242 bytů) 
a Plzeň 4 (2 744 bytů). Nejvíce bytů 
v bytových domech bylo zjištěno v 
městských obvodech Plzeň 3 (19 894 
bytů) a Plzeň 1 (18 749 bytů). 
Nejstarší bytový fond s byty s obdo-
bím výstavby nebo rekonstrukce v 
roce 1919 a dříve se nacházel v městských 
obvodech Plzeň 3 (3460 bytů, 58,0 % 

z bytů tohoto stáří v Plzni) a Plzeň 
2-Slovany (1481 bytů, 24,8 % z bytů 
tohoto stáří v Plzni). Území těchto ob-
vodů zahrnuje celé historické jádro 
města navazující zástavbu z konce 19. a 
začátku 20. století. 
Nejmladší bytový fond s byty s ob-
dobím výstavby nebo rekonstrukce 
v letech 2001 až 2011 se nacházel v 
městských obvodech Plzeň 1 (2067 
bytů, 35,9 % z bytů tohoto stáří v Plz-
ni) a Plzeň 2-Slovany (1203 bytů, 20,9 
% z bytů tohoto stáří v Plzni). 
Nejvíce bytů užívaných jako byt ve 
vlastním domě bylo zjištěno v měst-
ských obvodech Plzeň 2-Slovany 
(3520 bytů) a Plzeň 4 (2277 bytů). 
Nejvíce bytů užívaných jako byt v 
osobním vlastnictví bylo zjištěno v 
městských obvodech Plzeň 1 (12 407 
bytů) a Plzeň 3 (9 887 bytů). 
Nejvíce bytů užívaných jako byt ná-
jemní se nacházelo v městských ob-
vodech Plzeň 3 (7 019 bytů) a Plzeň 1 
(4 115 bytů). 16 

Nejvíce bytů užívaných jako byt druž-
stevní se nacházelo v městských ob-
vodech Plzeň 1 (1033 bytů) a Plzeň 3 
(713 bytů). 
Polovina bytů v panelových domech 
je soustředěna v městském odvodu 
Plzeň 1 (16 176 bytů, 50,0 % těchto 
bytů v Plzni) a významně jsou za-
stoupeny také v obvodech Plzeň 3 (8 
089 bytů, 25,0 % těchto bytů v Plzni) a 
Plzeň 4 (5388 bytů, 16,6 % těchto bytů 
v Plzni).

Zastavitelná území pro roz-
voj bydlení 
Podle návrhu Územního plánu Plzeň 
(z roku 2015) se na území města na-
chází více než 500 ha rozvojových 
ploch v zastavitelných lokalitách s 
obytnou funkcí. Rozsah těchto ploch 
postačuje k uspokojení výstavby 
potřebného počtu nových bytů i 
v případě zvýšení počtu obyvatel 
města podle vysoké varianty 
prognózy. Ze zastavitelných území 
pro bydlení je v současnosti připrave-
no k realizaci přibližně 15 %(které??), 
ostatní území lze využít až po výstav-
bě potřebné technické infrastruktury. 
Rozvoji funkce bydlení bude možný 
také v přestavbových územích, která 
jsou již integrována do stávající zá-
stavby a jejichž celková plocha činí 
přibližně 180 ha. 

Str.16
Objekty ve vlastnictví města Plzně  
(3130 bytů) jsou rozdělené do 3 se-
znamů podle způsobu nakládání: 
	 407 objektů s 2 387 byty – budovy 

pro ponechání ve vlastnictví 
	 57 objektů se 194 byty – budovy 

vhodné pro další nakládání (pro-
dej nebo směna celého domu) 

	 549 bytů (včetně bytů v lokalitě 
Sylván) – budovy prodávané po 
bytových jednotkách 



Nájemného v městských bytech je 
stanoveno v této výši (2015): 
	 byty standardní kvality - 82,10 

Kč/m2/měsíc podlahové plochy 
bytu 

	 byty se sníženou kvalitou - 73,89 
Kč/m2/měsíc podlahové plochy 
bytu 

	 Při průměrné velikosti standard-
ního bytu 60 m2 činí měsíční ná-
jemné 4 926 Kč. 

	 U některých domů (v závislosti na 
stavu domu a lokalitě) došlo ke 
slevě na nájemném ve výši 5 až 
30 %. 

	 U bytů zvláštního určení je měsíč-
ní nájemné stanoveno na 50 Kč z 
1 m2 podlahové plochy bytu. 

Vývoj celkového počtu bytů 
Celkový počet bytů v Plzni se trvale 
zvyšuje, z 54,8 tis. v roce 1970 vzros-
tl na 73,8 tis. v roce 2001 a na 80 tis. 
v roce 2011. Podobně narůstá i počet 
obydlených bytů, který se zvýšil z 
53,7 tis. v roce 1970 na 68,1 tis. v roce 
2001 a 73,2 tis. v roce 2011. 
Podíl obydlených bytů v rodinných 
domech vzrostl období 2001 až 2011 
ze 17,0 % na 18,1 % a podíl bytů v 
bytových domech poklesl z 80,5 % 
na 80,6 %. 

Vývoj počtu bytů ve vlastnictví měs-
ta 
V roce 1990 bylo ve vlastnictví města 
přibližně 34 500 bytů, v roce 1993 (po 
restitucích) se jejich počet snížil na 25 
360. K dalšímu snižování počtu měst-
ských bytů docházelo v důsledku pri-
vatizace bytového fondu. V roce 2002 
vlastnilo město přibližně 10 tis. bytů a 
jejich počet dále klesal - na 5193 bytů 
(rok 2007), 3751 bytů (rok 2010) až na 
3130 bytů v roce 2015. 
V průběhu let 2008 až 2015 v Plz-
ni prakticky neprobíhala žádná 
výstavba obecních bytů. 

Vývoj obydlených bytů podle práv-
ního důvodu užívání bytu (SLDB 
2001 – 2011) 
V období 2001 až 2011 došlo k vý-
znamným změnám ve struktuře bytů 
z hlediska právního důvodu jejich 
užívání. Bylo to způsobeno rozsáhlou 
privatizací nejen městských bytů, ale 
také bytů družstevních. Významně se 
zvýšil podíl bydlení v bytě v osobním 
vlastnictví ze 32,8 % na 48,3 %, na-
opak klesl podíl bytů nájemních ze 
30,4 % na 22,3 % a družstevních ze 
17,5 % na 3,2 %. Podíl bytů užíva-
ných ve vlastním domě (jedná se pře-
vážně o rodinné domy) vzrostl ze 14,3 
% na 15,1 %. 

Výstavba 2000-2014:
	 100-200 bytů za rok
	 Více jak 1/3 byly byty v RD
	 2000-2003 výstavba BD nižší než 

RD
	 2004 -2009 200 bytů ročně

	 2008 dokončeno více než 600 
bytů v BD

	 2010-2014 kolísání mezi 150 – 250 
bytů rok

Počet žádostí o byt vzrostl od roku 
2007 do roku 2015z 686 na 1926
Snižování velikosti domácnosti – ten-
dence životního stylu, roste počet jed-
notlivců.

Trendy
	 Odhadovaná intentzita výstavby 

400-500 bytů
	 Poptávka po menších cenově do-

stupných bytech
	 Podíl bytů v  RD nadále poroste. 

Byty v bytových domech nebutou 
tvořit více jak 80% dokončených 
bytů

	 Snižování velikosti průměrné do-
mácnosti

	 Cílem je nabídnout diverzitu typo-
logie a ukázat atraktivitu bydlení 
ve městě a jeho napojení na řeky

	 Počet bytů ve vlastnictví města se 
sníží, v budoucnu na cca 2,4 tis., 
případně 2,75 tis. bytů (po nové 
výstavbě 350 bytů sociálního 
bydlení). Město počítá s postup-
ným prodejem cca 740 bytů.

Shrnutí analytické části

	 Cca 80 tis.bytů – 73,2 tis. obydle-
ných

	 80% bytů v BD
Srovnání ostatními městy ČR
	 Vyšší podíl staršího bytového fon-

du
	 Nízký počet osob na jeden byt
	 Nejvyšší podíl bytů v  osobním 

vlastnictví
	 Nejnižší podíl družstevních bytů
	 Nízký počet nájemních
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Za klíčové oblasti problematiky by-
dlení ve městě lze označit potřebu 
vytváření příznivých podmínek pro 
novou bytovou výstavbu a uskuteč-
nění záměrů města na zajištění do-
stupného bydlení osobám, které ne-
mohou za tržních podmínek získat 
přiměřené nájemní bydlení. 

TEZE
Potřeba nové bytové výstavby úzce 
souvisí s tendencemi demografické-
ho vývoje. V zájmu města je stabili-
zovat současné obyvatelstvo (bránit 
opětovnému zesílení suburbanizace 
– odlivu obyvatel do okolních obcí) a 
umožnit migraci mladého obyvatel-
stva do města. Dostatečná nabídka 
bydlení je jednou z podmínek pro mi-
graci obyvatelstva (včetně absolventů 
plzeňských škol) z jiných krajů. Mož-
nosti dalšího rozvoje bydlení ve městě 
souvisí s tematickými okruhy „Územ-
ní rozvoj“ (rozvojová území) a „Tech-
nická infrastruktura“ (připojení lokalit 
na technickou infrastrukturu). 



Srovnávací analýza s další-
mi městy ČR

Plzeň patřila k velkým městům s vyš-
ším zastoupením bydlení v bytových 
domech a nižším podílem bytů v ro-
dinných domech. Stupeň neobydle-
nosti bytů v rodinných i bytových 
domech byl v Plzni vyšší než ve vět-
šině z deseti velkých měst ČR. (14,4 % 
neobydlených bytů v rodinných do-
mech a 7,1 % v bytových domech)
Podle právního důvodu užívání bytu 
bylo v Plzni ze všech deseti velkých 
měst ČR užíváno nejvíce bytů v osob-
ním vlastnictví (48,3 %), podíl užívá-
ní bytů družstevních zde byl naopak 
nejnižší (3,2 %). 
Z obydlených bytů v bytových do-
mech se v Plzni v domech ze stěno-
vých panelů nacházelo 54,7 % bytů. 
Byla to hodnota vyšší než celorepubli-
kový průměr, ale mezi deseti velkými 
městy ČR patřila Plzeň mezi města s 
nižším podílem bytů v panelových 
domech. 
Město Plzeň má z deseti velkých měst 
ČR (po Ostravě a Praze) třetí nejvyšší 
podíl staršího bytového fondu. Oby-
dlených bytů z období výstavby nebo 
rekonstrukce v roce 1970 a dříve zde 
bylo zaznamenáno 47,6 %. Nejstarší 
obydlené byty (v domech s obdobím 
výstavby v roce 1919 a dříve) se nejvý-
razněji podílí na bytovém fondu měst 
Liberec, Praha, Brno a Plzeň (8,2 %). 
Obydlených bytů v domech posta-
vených v posledním období 2001 až 
2011 bylo ve městě Plzni zaznamená-
no 7,9 %. Z deseti velkých měst ČR se 
Plzeň zařadila mezi pět měst s nejvyš-
ším podílem obydlených bytů tohoto 
stáří. 
Intenzita bytové výstavby v Plzni (v 
přepočtu na počet obyvatel) dosaho-
vala v období 2007-2014 průměrných 
hodnot, byla nižší, než např. v přípa-
dě Prahy, Olomouce a Brna, ale vý-
razně vyšší než v Ústí nad Labem a 
Ostravě. 
Ve městě Plzeň byl v porovnání s de-
seti velkými městy ČR zaznamenán 
druhý nejnižší počet osob na 1 obyd-
lený byt, a to u rodinných domů 2,70 
osob/byt a u bytových domů 2,13 
osob/byt. U velkých měst bylo zastou-
pení jednočlenných a dvoučlenných 
domácností vyšší a domácností se 
čtyřmi a více členy nižší než celostátní 
průměr. Jednočlenných domácností 
se nacházelo nejvíce v Praze (36,0 %) 
a poměrně vysoký podíl jich byl za-
znamenán také v Plzni (34,7 %).

SWOT výtah
S
	 příznivý populační vývoj města v 

posledních 10 letech 
	 dostatek rozvojových ploch pro 

bytovou výstavbu (kde?)
W
	 nepřipravenost části lokalit pro 

bytovou výstavbu z hlediska tech-
nické infrastruktury (které?)

-  migrační ztráty města ve pro-
spěch Prahy a některých obcí v okolí 
Plzně (suburbanizace)
-  nevyhovující stav části byto-
vého fondu z hlediska stavebního a 
energetického
-  relativně vysoká vyjížďka za 
prací do Prahy

O
-  nabídka pracovních míst pro 
absolventy plzeňských škol po-cháze-
jící z jiných krajů
-  výstavba bytů dostupných 
pro mladé rodiny
-  migrace obyvatel z oblastí ČR 
s vysokou nezaměstnaností

T
-  pokles počtu obyvatel v pro-
duktivním věku
-  migrace sociálně slabých 
skupin obyvatel do města (bezdomo-
vec-tví, kriminalita)
-  nebezpečí koncentrace soci-
álně slabého obyvatelstva v někte-
rých lokalitách (vznik „špatných ad-
res“)
- odliv pracovní síly do SRN
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10 Zhodnocení a východiska pro cel-
kovou analýzu
Zhodnocení vývoje v oblasti obyvatel-
stva a bydlení v období 2002 – 2015 
na základě vybraných tvrzení SWOT 
analýzy k Programu rozvoje města 
Plzně z roku 2002: 

Silné stránky: 
	 „Relativní dostatek pracovních 

příležitostí v pestré struktuře“ – 
zůstává v platnosti. 

	 „Vysoká vzdělanostní a profes-
ní úroveň obyvatelstva a široká 
nabídka vzdělávání“ - zůstává v 
platnosti, hrozí však nedostatek 
pracovních sil určitých kvalifika-
cí. 

Slabé stránky: 
	 „Nepříznivá věková struktura oby-

vatelstva“ – zůstává v platnosti. 
	 „Nesoulad mezi kvalifikační struk-

turou pracovních sil na straně 
nabídky a poptávky“ - zůstává v 
platnosti. 

	 „Nízká intenzita bytové výstav-
by“ – po roce 2004 došlo k vý-
raznému zlepšení, ke zvýšení in-
tenzity výstavby v souvislosti s 
rozvojem bydlení v bytových do-
mech. 



	 Výstavba bytů po roce 2010 čás-
tečně poklesla a je navrhováno 
podpořit její oživení. 

	 „Relativně vysoké migrační i při-
rozené úbytky obyvatelstva“ – v 
současnosti neplatí. V posledních 
10 letech dochází k příznivému 
populačnímu vývoji – k mig-
račnímu přírůstku (v souvislos-
ti se zvýšením bytové výstavby) 
a dočasnému zastavení úbytku 
obyvatel přirozenou měnou díky 
vyšším počtům narozených dětí 
(nerovnoměrné věkové složení po-
pulace, nástup početnějších roč-
níků žen – potenciálních matek). 

Příležitosti: 
	 „Funkční trh s byty“ – privatizace 

velké části městského bytového 
fondu napomohla rozvoji trhu s 
byty. (bullshit)

	 „Udržení absolventů vysokých 
škol a kvalifikovaných pracov-
ních sil“ - zůstává v platnosti. 

Hrozby: 
	 „Neřešení příčin migrace z měs-

ta“ – město v posledních letech 
obyvatelstvo migrací získává. 
Nežádoucí zůstává případný od-
chod vysoce kvalifikovaných 
pracovníků (resp. absolventů 
škol) např. do Prahy nebo do za-
hraničí. 

	 „Růst podílu sociálně problémo-
vých skupin a jejich nedostatečná 
integrace do společnosti“ - zůstá-
vá v platnosti. 

	 „Sociálně nezvládnutá zahranič-
ní migrace“ - zůstává v platnosti. 
(ukrajinci)

	 „Suburbanizace, tj. posilování 
okrajových částí města a příměst-
ských oblastí na úkor centra“ 
– po roce 2010 došlo k oslabení 
procesu suburbanizace, avšak 
do budoucna nelze vyloučit jeho 
opětovné zesílení. Nabídnout do-
statešně kvalitní škálu bytů

a) Vývoj počtu obyvatel města
Doporučení: 

	 Vytvářet podmínky pro novou 
bytovou výstavbu, podporovat 
výstavba bytů dostupných pro 
mladé rodiny. 

	 Vytvářet podmínky pro migraci 
absolventů plzeňských škol po-
cházejících z jiných krajů, ale i ji-
ných obyvatel s poptávanou kva-
lifikací. 

	 Zvyšovat celkovou úroveň života 
ve městě (občanská vybavenost, 
pracovní příležitosti, životní pro-
středí) a posilovat jeho atraktivi-
tu pro život stávajících obyvatel 
i stěhování nových obyvatel do 
města.

b) Nerovnoměrné věkové složení a 
stárnutí plzeňské populace.

	 Počet obyvatel v produktivním 
věku (15-64 let) se sníží do roku 

2022 přibližně o 4,2 tis. a po krát-
kém přibližně pětiletém období 
stagnace klesne do roku 2030 
o další necelý 1 tis. osob. Zdro-
je pracovních sil jsou limitujícím 
faktorem pro rozvoj ekonomiky 
města. 

Doporučení: 
Včas a v předstihu reagovat na oče-
kávané změny počtu obyvatel jednot-
livých věkových kategorií, zejména 
osob v předproduktivním věku (při-
způsobení kapacit škol) a poproduk-
tivním věku (kapacity zařízení sociál-
ní a zdravotní péče, případně rozvoj 
dalších forem péče o osoby v pokro-
čilém věku a vytváření podmínek pro 
prodlužování zdravé délky života).

c) Rozvoj bydlení. 

	 vytváření podmínek pro novou 
bytovou výstavbu, zkvalitňová-
ní stávajícího bytového fondu a 
zabezpečení nabídky cenově do-
stupného bydlení pro všechny 
skupiny obyvatelstva 

	 Při nedostatečné intenzitě byto-
vé výstavby v minulosti dochá-
zelo k posílení suburbanizace – k 
rozsáhlé výstavbě zejména rodin-
ných domů v obcích v okolí Plz-
ně a odlivu obyvatelstva mimo 
město. Současná potřeba nové 
bytové výstavby je odhadována 
na 400 až 500 bytů za rok. Měs-
to má dostatek lokalit určených 
pro rozvoj funkce bydlení, avšak 
jejich využití často brání nedo-
statečná připravenost ploch z 
hlediska majetkových vztahů a 
zabezpečení technickou infra-
strukturou 

Doporučení: 
Podporovat rozvoj bydlení všech fo-
rem, zejména výstavbu bytových 
domů. 
Pokračovat v zabezpečení rozvojo-
vých lokalit i ostatních urbanizova-
ných částí města potřebnou technic-
kou infrastrukturou. 
Naplňovat závěry schválené koncep-
ce sociálního a dostupného bydlení 
v Plzni (zajistit dostupné bydlení pro 
seniory, pro osoby se zdravotním po-
stižením a pro samoživitele s nízkými 
příjmy). 
Realizovat výstavbu nového sociál-
ního bydlení městem Plzeň. 
Pokračovat v modernizaci a rekon-
strukci staršího bytového fondu. 





(UKR, SLDB 2011)







Koncepce sociálního a do-
stupného bydlení statutár-
ního města Plzně na roky 
2016-2020
(OSS a OB MMP, 2015)
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Str.6
 Mezi skupiny domácností ohrožených sociálním vy-
loučením v oblasti bydlení patří zejména: lidé na začátku 
a po skončení své profesní kariéry, samoživitelky a samoži-
vitelé, (častěji se jedná o ženy), lidé znevýhodnění na trhu 
bydlení z důvodu své národnosti, rasy či náboženství, mla-
diství a mladí, kteří opouští ústavní výchovu nebo pěstoun-
skou péči, osoby odcházející z vězení, senioři, osoby se zdra-
votním postižením, zjevní, skrytí a potenciální bezdomovci, 
nízko-příjmové domácnosti aj.

Str.7
Jako prioritní skupiny pro získání formy dostupného bytu byly stanoveny tyto 
skupiny: 

	 senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi, samoživitelky a samoživitelé, 
osoby nacházející se v situacích definovaných v ETHOS2 nebo splňující pří-
jmovou podmínku (více než 40 % disponibilních příjmů vynakládaných 
na bydlení), 

	 oběti domácího násilí, 
	 osoby opouštějící instituce (např. děti odcházející z dětských domovů), 
	 osoby opouštějící pěstounskou péči, 
	 ohrožené domácnosti s dětmi nebo tam, kde je nutné zajistit sloučení rodi-

ny. 

Jako prioritní skupina pro získání formy sociálního bytu byla stanovena tato 
skupina: 

	 rodiny s dětmi a osoby přežívající venku. 

Jako prioritní skupina pro získání krizového bydlení byla stanovena tato sku-
pina:
 
	 osoby, u kterých je výrazné riziko ohrožení na zdraví či životě. 

…Aby se tak skutečně stalo, měly by bytové koncepce rozpracovávat tyto prio-
rity: 

1. péče o urbanistický rozvoj města (včetně rozrušování sociálně vyloučených 
lokalit); 

2. odpovědnou správu bytového fondu (včetně včasné reakce na prodlevy s plat-
bou nájemného); 

3. provázání sociální a bytové politiky města (včetně podpory zavádění pro-
stupného bydlení).
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V souvislosti s požadavkem na propojování sociální a bytové politiky to pak 
mnohé obce staví před nelehké dilema – v Plzni tomu není jinak. 
Otázky typu: 

1) upřednostnit odhlížení od problémů s udržováním adekvátního stavu byto-
vého fondu obývaného nízkopříjmovými skupinami obyvatel a od problémů 
spojených s často špatnou platební disciplínou nájemníků (a akcentovat tak 
požadavek zajištění bytových potřeb)? 
nebo 
2) dát větší váhu péči o majetek (a odhlédnout tak od sociálního rozměru 
tohoto řešení)? 
zůstávají nezodpovězené. 
I s tímto dilematem je potřeba pracovat a tato koncepce by měla být průnikem 
obojího.

3. Vymezení základních pojmů:

	 Bydlení – obecný pojem pro standardní a běžné bydlení v bytě. 

	 Sociální bydlení – představuje obecný termín pro bydlení osob, které se 
ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny zajistit si bydlení vlast-
ními silami. Sociální bydlení je poskytováno zpravidla na dobu určitou za 
zvýhodněné nájemné. Cílem je motivace klientů k mobilizaci svých schop-
ností tak, aby byli schopni dosáhnout standardního (tržního) bydlení. 

	 Dostupné bydlení – představuje termín pro bydlení osob, které mají nízké 
příjmy a z tohoto důvodu nejsou schopny žít v komerčním bytě a zároveň 
je u nich vyloučeno, že díky mobilizaci svých schopností jsou schopny si 
zvýšit příjem. 

	 Sociální byt – byt či ubytovací jednotka poskytovaná osobám v nepříznivé 
sociální situaci za přesně stanovených podmínek a pravidel. 

	 Osoba v nepříznivé sociální situaci – dle § 3, odst. b) zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů se jedná o osobu v 
situaci, kdy dojde k oslabení nebo ztrátě schopnosti z důvodu věku, nepří-
znivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a 
způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující 
prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo 
z jiných závažných důvodů nemohou řešit vzniklou situaci tak, aby toto ře-
šení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. 
Pro potřeby této koncepce se jedná o cílové skupiny: osoby s psychickým 
onemocněním, osoby se zdravotním postižením, seniory, osoby sociálně 
znevýhodněné (především rodiny s dětmi) a klienty tzv. startovacích bytů. 

	 Chráněné bydlení – dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
ve znění pozdějších předpisů je chráněné bydlení pobytová služba posky-
tovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění a 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

	 Azylové zařízení - dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 
znění pozdějších předpisů se jedná o pobytovou službu poskytovanou na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení.

Str.11
Odlišnosti věkového složení obyvatelstva městských ob-
vodů Plzně a celoměstské populace na konci roku 2014 jsou shrnuty v ná-
sledujících bodech:

	 Městský obvod Plzeň 1, ve kterém žije nejvíce obyvatel v Plzni (48,9 tis. 
obyvatel), se vyznačuje nejvyšším podílem osob v produktivním věku 
(70,1 %) a velmi nízkým zastoupením osob v poproduktivním věku (15,5 
%). Podíl dětí ve věku 0-14 let (14,4 %) se zde blíží celoměstskému průměru. 

	  Levné a dostupné bydlení při nedostatku který Plzeň má

	 Městský obvod Plzeň 2 - Slovany je třetím nejlidnatějším obvodem Plzně 
(33,3 tis. obyvatel) s nízkým podílem osob v produktivním věku (62,3 %). V 
porovnání s celoměstským průměrem je zde nižší podíl dětí ve věku 0-14 
let (14,1 %) a vyšší zastoupení obyvatel v poproduktivním věku (23,6 %). 



Obvod má nejvyšší podíl nejstarších seniorů ve věku 75 a více let (12,4 %). 

	 Městský obvod Plzeň 3 má z plzeňských obvodů druhý nejvyšší počet oby-
vatel (45,7 tis. obyvatel). Podíl osob v produktivním věku je zde nižší (62,0 
%) a osob v poproduktivním věku vyšší (23,8 %) než celoměstský průměr. 

	 Městský obvod Plzeň 4 je čtvrtý nejlidnatější obvod v Plzni (23,6 tis. obyva-
tel) a vyznačuje se nejvyšším podílem osob v poproduktivním věku (27,3 
%), nejnižším zastoupením osob v produktivním věku (58,9 %) a nejnižším 
podílem obyvatel v předproduktivním věku (13,8 %). Zastoupení seniorů ve 
věku 75 a více let (11,6 %) je zde druhé nejvyšší mezi plzeňskými obvody. 

	 Starci – stabilizované bydlení

	 Velké městské obvody Plzeň 1 až 4 mají podobnou úroveň zastoupení 
dětí ve věku 0-14 let (14,1 až 14,4 %), která se blíží celoměstskému průměru 
(14,3 %). 

	 Zastoupení dětí v malých městských obvodech Plzeň 5 až 10 je vyšší než 
celoměstský průměr a pohybuje se v rozmezí 14,7 až 21,6 %. 

	 Nejvyšší počet dětí ve věku 0-14 let žije v městských obvodech Plzeň 1 
(7,0 tis.), Plzeň 3 (6,5 tis.), Plzeň 2 - Slovany (4,7 tis.) a Plzeň 4 (3,3 tis.). 

	 Nejvyšší počet osob v produktivním věku 15-64 let se nachází v měst-
ských obvodech Plzeň 1 (34,3 tis.), Plzeň 3 (28,4 tis.), Plzeň 2 - Slovany (20,7 
tis.) a Plzeň 4 (13,9 tis.). 

	 Nejvíce osob v poproduktivním věku 65 a více let žije v městských 
obvodech Plzeň 3 (10,9 tis.), Plzeň 2 - Slovany (7,9 tis.), Plzeň 1 (7,6 tis.) a 
Plzeň 4 (6,4 tis.). 

	 Nejvyšší počet dětí ve věku 3-5 let (tj. přibližně ve věku návštěvy mateřské 
školy) žije v městských obvodech Plzeň 1 (1 641), Plzeň 3 (1 381), Plzeň 
2-Slovany (1 067) a Plzeň 4 (696). 

	 Ve městě Plzni žije 5 099 dětí ve věku 3-5 let a 4 764 dětí ve věku 0-2 let. 
Pokud by nedošlo k výraznějšímu ovlivnění obyvatelstva města migrací, 
lze předpokládat v průběhu příštích 3 let pokles počtu dětí ve věku 3-5 let 
přibližně o 340. 

	 Pokles počtu dětí ve věku 3-5 let lze v časovém horizontu 3 let očekávat v 
obvodech Plzeň 1, Plzeň 2 - Slovany, Plzeň 4 a v menších obvodech Plzeň 
5 až 10. V obvodu Plzeň 3 pravděpodobně zůstane počet dětí zhruba na 
stejné úrovni. V městských obvodech s nízkými počty dětí je však prav-
děpodobnost ovlivnění věkové struktury stěhováním (posílení nejmladších 
ročníků dětí) vyšší. 

Str.16
 2. negativní – na území města je hodně pracovních agentur, které na-
bízejí krátkodobou, nízko kvalifikovanou práci, za kterou do města přicházejí 
cizinci, příp. čeští občané z jiných částí republiky. Tito lidé se nám koncentrují 
na ubytovnách, po nějaké době o práci přijdou a představují pro město Plzeň 
značnou sociální zátěž směrem ke službám. Jak můžeme vidět v dalších ana-
lýzách, občanů Plzeňského kraje je na ubytovnách z celkového počtu cca 40 % 
- tedy méně než půlka. 
Vzhledem k tomu, že se zabýváme problematikou bydlení, je nutné si položit 
otázku: Co s lidmi, kteří nemají vyhovující bydlení, ale nejsou občany města 
Plzně? Kdo má povinnost se o tyto lidi postarat?

Plzeň vykazuje nadprůměrné hodnoty podílu obyvatel ve věku nad 65 let vůči 
počtu obyvatel ve věku do 14 let (index stáří). Tento ukazatel ve městě Plzni 
dosahuje hodnoty 135,6 což je nejvyšší údaj v porovnání všech okresů České 
republiky11.
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4.2 Analýza dostupnosti sociálního bydlení ve městě Plzni 

Obydlené byty podle typu hospodařící domácnosti, typu a velikosti bytu a 
právního důvodu užívání bytu a podle druhu domu. Na území města Plzně je 
73 158 obydlených bytů. Před privatizací bytového fondu v roce 1995 mělo 
město Plzeň cca 22 200 bytů. V současné době vlastní nebo spoluvlastní měs-
to Plzeň cca 3 390 bytů, přičemž ve správě Obytné zóny Sylván a.s. je z toho 3 
150 bytů.

Str.22
Koeficient kvality městských bytů

Město Plzeň vlastní byty určené k nájemnímu bydlení rozdílné kvality. Z uvede-
ného důvodu je zvolen postup, kde kvalita bydlení je rozlišena stanoveným ko-
eficientem kvality domu. Každý bytový dům ve vlastnictví města Plzně určený 
k nájmu má přiřazen koeficient.
Koeficient je stanoven v závislosti na lokalitě, ve které se dům nachází, staveb-
ně-technickému stavu domu a případně ostatních skutečností ovlivňujících 
bydlení nájemců. Koeficient je stanoven v rozmezí od 0,7 až 1,0 a vyjadřuje 
slevu na nájemném v procentech 30 až 0.

Uvolněné byty určené k nájmu jsou rozlišovány podle velikosti podlahové plo-
chy a koeficientu kvality domu, ve kterém se byt nachází, následovně: 

a) byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné o velikosti do 90 m2 s 
koeficientem kvality domu nižším než 1,0; 

b) byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné o velikosti do 90 m2 s 
koeficientem kvality domu 1,0; 

c) byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné o velikosti větší než 90 m2; 

d) byty na úpravu bez ohledu na velikost bytu a kvalitu domu. 

KF: Budovy a stavby tvoří významnou část majetku města. Bytový a nebytový 
fond Plzně je velmi zastaralý, jedná se totiž o starší zástavbu, která byla v prů-
běhu minulých desetiletí značně zanedbávána a energetická náročnost budov 
je neudržitelná.
Byty s koeficientem kvality 1,0 jsou nabízeny na městských dražbách pro ob-
čany bez ohledu na socialni sitaci. Nejsou poskytovány na nájemném žádné 
úlevy, vyjma dočasných a účelových slev schválených Radou města Plzně (dále 
jen RMP).
Správou nemovitého majetku města Plzně je pověřen Bytový odbor MMP (dále 
jen BYT MMP) a jím řízený správce, kterým je akciová společnost Obytná zóna 
Sylván a.s. vlastněná městem

 Většinu z těchto z nemovitostí město pronajímá, a to byty občanům 
města a nebytové prostory komerčním subjektům, a také v poměrně velkém 
počtu subjektům z neziskového sektoru (nadace, příspěvkové organizace 
apod.), které nejsou schopny hradit vysoké nájemné v soukromém sektoru. Cel-
kem 105 objektů je městem přenecháno do výpůjčky (bezúplatné přenechání) 
různým organizacím. Jedná se ve velké míře o školská zařízení a o organizace, 
které v rámci města vykonávají potřebnou sociální činnost.

	 Pro byty standardní kvality je stanovena základní sazba nájemného ve výši 
82,10 Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu

	 za byty se sníženou kvalitou je pak cena stanovena na 73,89 Kč/m2/měsíc 
podlahového plochy bytu. Při průměrné velikosti bytu 60 m2 činí měsíční 
nájemné 4 926,00 Kč. 

 Takto stanovené nájemné by se mohlo jevit jako problém pro nájem 
bytů v některých stavebně horších domech a v některých lokalitách. Nejvíce 
pak u bytů s velkou podlahovou plochou. Může pak u takovýchto bytů dochá-
zet k tomu, že je o ně u klientů minimální zájem a žadatelé se raději obrací na 
realitní kanceláře, kde mohou za stejných cenových podmínek získat vhodnější 
bydlení. Proto došlo ze strany města Plzně v poslední době u části bytů ke sní-
žení nájemného formou slevy až o 30% - v závislosti na stavu domu a lokalitě, 
kde se nabízené byty nacházejí.
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Kapacity

21 domů zvláštního určení (473 bytů)
	 Žadatelé pobírající starobní důchod nebo důchod invalidního 3. stupně
	 Byty menších rozměrů: garsoniéry, 1+1, 1+kk nebo max. 2+1 nebo 2+kk, od 

cca 16 m2 do 65 m2 započitatelné plochy bytu
	 Nájem 50,00 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc
	 39 volných bytů v rekonstrukci
	 V současné době 437 žádostí (385 jednotlivci)

109 bezbariérových bytů
	 Pouze jeden čistě bezbariérový dům Kaznějovská 43 (40 bytů)
	 25,63 Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc
	 37 žádostí v současné době

Bydlení pro osoby se zdravotním postižením
	 Chráněné bydlení 74 míst
	 Diakonie CČE 6+15, Ledovec o.s. 18, Zbůch 35

Senioři
	 Trend terénních služeb – bydlení vy bytě se zvláštním režimem, současná 

kapacita celkem 340 lůžek
	 Domovy pro seniory, současná kapacita 312 lůžek
	 Týdenní stacionář 29 lůžek
	 Chráněné bydlení 11 míst

	 847 sociálních bytů se sníženým koeficientem
	 333 bytů volných – umístění v neatraktivních lokalitách (Plachého-Koran-

dova, Doubravecká)
	 162 bytů 3. a 4. kategorie bez kompletního sociálního vybavení
	 Evidováno 1955 žádostí o byt (převážně páry)
	 90 bytů > 90 m2
	 let 181 žadatel odmítl nabízený byt – nevhodná lokalita
	 Ubytovny
	 Ve vlastnictví města ubytovna  provozované Obytnou zónou Sylván a.s., ka-

pacita 30 míst, 100,-/den – výdaje 4x vyšší než zisk
	 Kapacita komerčních ubytoven celkem 1148 míst

Str. 49
SWOT výtah
	Strenghts

	 5. Relativně nízká možnost substitutů za město v sociální oblasti bydlení 

	Weaknesses

	1. Pasportizace bytového fondu 
	4. Diverzifikovat nájemné ve vybraných objektech podle ekonomických mož-

ností uživatelů 
	6. Prostorová segregace městských bytů 

	Oportunities

	 2. Specifikace a nabídka jiného druhu bydlení než běžně dostupného v 
konkurenčním prostředí 

	 4. Restrukturalizace bytového fondu města a odprodej nepotřebného ma-
jetku 

	 9. Zákon o sociálním bydlení 

	Threats

	 2. Rostoucí nároky klientů na nabízené služby v oblasti bydlení 
	 4. Nerovnoměrné složení nájemců městských bytů 
	 7. Poměrně značný nedostatek menšího a levnějšího bydlení na trhu 



Str. 49

Strategická část

Plánované kapacity

Typ počet jednot-
ka

veli-
kost

Pozn. lokalita

Chráněné bydlení 80 bytů 1+1 Vzor sv.Zita; přenechání mest-
ského domu neziskové organi-
zaci

Byty zvláštního určení 700 bytů Přístavba současných prostor 
(96 bytů), nová zástavba, re-
konstrukce domů ve vlastnictví 
města

Prostřední 48; U 
Jam 23; Zátiší 
(studie); ad Záběl-
ská 43

Komunitní bydlení pro se-
niory, komunitní byty

Nástavba U Jam 23 – 11 bytů; 
vytipování velkometrážních 
bytů/prostor a jejich přestavby 
na komunitní

U Jam 23;

Cohousing 55+ 15 -25 domác-
ností

Jeden vchod 
v Plachého ulici

Chráněné bydlení pro rodi-
če s dětmi

2-5 bytů 2+1 Jednotky na sobě nezávislé

Bezbariérové byty 150 bytů Nová zástavba nižší náklady 
než rekonstrukce

Zátiší (studie)

Bydlení pro lidi pod opat-
rovnictvím

29 míst Doporučená cena 50,-Kč/m2

Dostupné bydlení: pro sa-
moživitele a lidi s nízkými 
příjmy 

50 bytů Vyčlenit jednotky ze současné-
ho byt.fondu; ceny dle příjmů 
50-82,1 ,-Kč dle příjmů

2 vchody Plaché-
ho, U Radbuzy 8

Cohousing 55+

 Koncept stárnutí v komunitě nabízí možnost prožít kvalitně druhou 
půlku života v příjemném a bezpečném prostředí po boku svých přátel (aging 
with friends), kteří mohou nahradit často vzdálenou, chybějící nebo nefungující 
rodinu.
Obyvatelé by měli mít šanci si vybrat mezi tím být sami nebo být s ostatními, 
proto je pečlivě rozlišen soukromý, polosoukromý a společně sdílený prostor. 
Centrem sociálních aktivit je společenský dům, u kterého je důležité umístění a 
náplň. 
 Architektonické a urbanistické řešení podporuje vzájemné setkávání. 
Klíčový je pěší provoz. Automobily jsou parkovány na okraji. A velmi důležitá 
je blízkost, nejlépe pěší dostupnost, občanského vybavení (tj. např. obchod s 
potravinami, lékárna, zdravotnické, kulturní i sportovní zařízení). Důležitá je 
účast při vytvoření komunity. Organizace probíhá formou dohody. Ověřený 
počet bytových jednotek je stejný jako u cohousingu, a to 15 – 25 domácnos-
tí.21

Parametry sociálního bydlení IROP: 

	 sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními 
předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení; sociálním bytem se 
rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího 
zařízení nábytkem 

	 sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vyba-
vením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva; v lokalitě musí být 
zajištěná veřejná doprava; 

	 sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v Pro-
gramovém dokumentu; podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin 



Systém prostupného bydlení je zpravidla tvořen těmito stupni: 

1) krizové bydlení (azylové bydlení, bydlení v ubytovnách s doprovod-
ným sociálním programem, bydlení v ubytovnách, noclehárny) 

2) bydlení v tréninkových bytech, ve kterých je podnájemníkům po-
skytována doprovodná sociální asistence (sociálně aktivizační služby, terénní 
sociální práce); 

3) dlouhodobé sociální bydlení (bydlení, jehož parametry jsou nasta-
veny tak, aby umožnily zajištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové sku-
pině) bez sociálních služeb.





ČSÚ, definitivní výsledky SLDB, 2011  





Úkr města Plzně, Obyvatelstvo a bydlení – analýzy, [online]
 Obydlenost domů pro bydlení postavených v Plzni v letech 1995 až 2007



ČSÚ, definitivní výsledky SLDB, 2011  
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Důležitým aspektem bylo i vyu-
žití vztahů synergie mezi projekty a 
snaha o vytvoření kvalitních podmí-
nek pro bydlení ve městě, možností 
pro pracovní uplatnění v tradičních 
výrobách i ve vědeckovýzkumných a 
inovačních podnicích a nabídky pes-
trých příležitostí pro trávení volného 
času obyvatel i návštěvníků města.

 Zatraktivní nabídku bydlení 
s cílem udržet ve městě absolventy 
škol a přitáhnout vzdělané a profesně 
zdatné lidi, pro které přestane mít Pl-
zeň image „černého města“.

1.3.3 podporovat zařízení, služby a 
bydlení pro nízkopříjmové skupiny 
obyvatel, klienty odcházející z dět-
ských domovů, seniory atd.

Cíl 1.2 Revitalizace krajiny 
a veřejných prostranství

Město Plzeň bude naplno využívat 
jedinečný potenciál plzeňských řek z 
hledisek ochrany
a tvorby krajiny a každodenní rekre-
ace svých obyvatel. Dále bude udržo-
vat a zlepšovat
pobytovou kvalitu veřejných pro-
stranství a ploch zeleně. Při revitaliza-
ci městských tříd je
třeba reflektovat městotvorný pří-
stup spočívající ve zvýšení pobytové 
kvality a neřešit jen
dopravní situace.

Podporované aktivity

1.2.1 úprava a zlepšování pobytové 
kvality veřejných prostranství
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
1.2.6 realizace protipovodňových 
opatření

Cíl 3.2 Vytváření podmínek 
pro rozvoj investic

 Město Plzeň bude i nadá-
le hrát významnou roli při vytváře-
ní podmínek pro rozvoj investic ve 
městě. Vytvořením fungujícího infor-
mačního systému bude město Plzeň 
poskytovat zájemcům o investování 
informace o rozvojových plochách 
a službách, které město nabízí. Pro-
střednictvím pozitivního marketingu 
se bude zlepšovat image města jako 
moderního města s kvalifikovanou 
pracovní silou.

Podporované aktivity

3.2.1 pozitivní marketing města jako 
investorsky zajímavé lokality
3.2.2 vyhledání, prověření a marke-
ting rozvojových ploch umožňujících 
lokalizaci
investic
3.2.3 podporovat vytváření kvalifi-
kované pracovní síly dle potřeb trhu 
práce

1.3. Městské funkce 

1.3.1. Bydlení 

 Bydlení je jednou ze základ-
ních funkcí města a jeho kvalita je 
jedním ze základních kritérií při po-
suzování atraktivity pro trvalý po-
byt. 
 Dobrá dostupnost a kvalita 
bydlení je zásadním faktorem ovliv-
ňujícím vývoj populace ve městě. Je 
zřejmé, že nemůže zvrátit nepřízni-
vý trend přirozeného vývoje (stárnutí 
a úbytek počtu obyvatel), ale může 
přispět ke zpomalení, popřípadě až k 
obrácení migrace. 

 Velmi významnou vazbou je 
vztah bydlení a pracovních příleži-
tostí. Noví investoři kromě možnosti 
lokalizace záměru sledují otázku by-
dlení jako další kritérium související s 
dostupností pracovních sil. 



 Zvyšování kvality bydle-
ní spočívá jednak v přestavbách a 
modernizaci stávajících bytů a také 
ve výstavbě nových bytů s vyšším 
standardem. Potenciál pro novou vý-
stavbu uvnitř zastavěného území je 
převážně vyčerpán a je omezen na 
vestavby, nástavby a dostavby pro-
luk. Přestože je třeba využít tyto mož-
nosti v zastavěném území, je nutné 
sledovat vytvoření vyššího standardu 
prostředí představovaného zejména 
dostatkem ploch pro zeleň a pro vol-
ný čas. Z tohoto důvodu není žádoucí 
další zahušťování stávající zástavby.  
(ŠPATNĚ!!!)

 Velký potenciál pro výstav-
bu nových bytů je v rozvojových plo-
chách, kterých je územním plánem 
vymezen dostatek. O výstavbu v no-
vých plochách je zájem ze strany 
investorů i budoucích obyvatel, bo-
hužel realizace naráží na náročnost 
investiční přípravy území a na příliš 
vysoké cenové požadavky vlastníků 
pozemků. Výstavba se realizuje pře-
devším v plochách, v nichž vlastní po-
zemky město a je uplatněn nárok na 
podporu vyhlášenou městem formou 
veřejného příslibu. Největší projekt by-
tové výstavby probíhá s aktivní účastí 
města. Jeho opodstatněnost byla po-
tvrzena i vysokým zájmem o byty při 
jejich obsazování. 

 Informace o dostupnosti bytů 
jsou zkresleny neexistencí volného 
trhu s byty. Současný stav legislativy 
v oblasti bydlení ztěžuje rozhodování 
městské správy o další výstavbě bytů.
V  rozvojových lokalitách doporučo-
váno stavět na okrajích města – pod-
pora rozrůstání města do krajiny a 
suburbanizace, dále mai nedostateč-
nou technickou infrastrukturu – zvyšu-
jí náklady.

Problémy

3.4.1. Neexistující systém 
koordinace investiční vý-
stavby (včetně oprav a 
údržby) 

Obsah problému 

Pro většinu oblastí ve městě neexistují 
oborové plány priorit investic, a pro-
to nemůže existovat ani provázaný a 
koordinovaný plán priorit výstavby v 
rámci celého města. Existující sezna-
my investičních akcí tuto funkci ne-
splňují dostatečně. 

Popis společenského napětí 

neefektivnost nakládání s prostředky 
města; 
obtížné rozhodování o vynakládání 

prostředků na projektovou dokumen-
taci; 
obtížné rozhodování o okamžitém vy-
užití neopakovatelných příjmů města; 
nízká efektivita využívání mimoroz-
počtových zdrojů; 
nekoordinované rekonstrukce komu-
nikací a sítí; 
nekoordinovaná příprava rozvojových 
území. 

Aktéři 

městská správa; 
Plzeňský holding a.s.; 
správci a provozovatelé technické in-
frastruktury a komunikací; 
Plzeňský kraj; 
soukromí investoři; 
Hospodářská komora; 
neziskový sektor. 

Možné oblasti řešení 

vytvoření koordinačního pracoviště v 
rámci městské správy; 
dohoda města a správců a provozo-
vatelů technické infrastruktury a ko-
munikací; 
finanční plán odpovídající plánu prio-
rit investičních akcí s možností mode-
lování podle aktuální situace; 
koncepční dokumenty pro jednotlivé 
oblasti a na jejich základě stanovené 
priority: 
oprav a rekonstrukcí; 
nových investic; 
vzájemné porovnání jednotlivých ob-
lastí investiční výstavby z hlediska ča-
sové a územní koordinace a rovněž z 
hlediska strategie rozvoje města a ná-
vrh plánu priorit; 
systematické vyhodnocování mož-
ných zdrojů financování.

3.4.2. Nedostatečná opti-
malizace hospodaření měs-
ta s movitým a nemovitým 
majetkem 

Obsah problému 

Optimalizace a efektivita vynakládá-
ní finančních prostředků města patří 
mezi základní principy uplatňova-
né v hospodaření každého subjektu. 
Nalézt správnou rovnováhu efektivity 
příjmů a výdajů městského rozpočtu, 
navíc podloženou dostatečně prů-
hlednými údaji o aktivitách města, 
patří mezi důležité cíle, na které by se 
město mělo zaměřit. 



HLAVNÍ PROBLÉMY 

 Plzeň disponuje poměrně roz-
sáhlým movitým a nemovitým ma-
jetkem, který lze potenciálně využít 
jako jeden z rozhodujících faktorů 
dynamického rozvoje města. Přitom 
neexistuje koncepce nakládání s 
městským majetkem. Chybí rozvaha 
o budoucí potřebě majetku a jednot-
livé majetkové transakce jsou posu-
zovány bez širších souvislostí. 

Optimalizaci hospodaření města s 
vlastním majetkem je nutné řešit v 
rámci optimalizace rozpočtového 
hospodaření města. 

Popis společenského napětí 

- nekoncepční využívání majetkového 
potenciálu města ve vztahu k rozpoč-
tu; 
- chybějící rozvaha o budoucí potřebě 
majetku omezuje m.j. možnost efek-
tivního nákupu nových nemovitostí; 
- zdlouhavý a komplikovaný proces 
projednávání majetkových transakcí; 
nejistota investičního prostředí města. 

Aktéři 

městská správa; 
obce, v jejichž území má město maje-
tek; MF ČR; 
realitní kanceláře. 

Možné oblasti řešení 

- vypracování standardů pro řízení 
mandatorních výdajů; 
- optimalizace priorit výdajů z pohle-
du cílové skupiny občanů, pro kterou 
výdaje slouží; 
- vytvoření strategie nakládání s ma-
jetkem s ohledem na zajištění funkcí 
města i s ohledem na budoucí údržbu 
či zajištění jeho provozu na požado-
vané úrovni; 
- v rámci finančního majetku dosáh-
nout přesnějšího plánování plateb; 
plné využívání informačního systému, 
včetně kvalifikovaných agregovaných 
údajů o příjmech a výdajích s potřeb-
nou vypovídací schopností.
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Územní plán Plzně, 2016
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Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. 
V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní posta-
vení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní 
centrum. 

Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úh-
lavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem 
II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými 
hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj. 

Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde 
zhruba 187 245 obyvatel z toho 91 170 mužů a 96 075 žen. 
Vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v 
osobitém stavebním vývoji. 

Historické jádro města bylo v roce 1989 prohlášeno 
městskou památkovou rezervací. Město je členěno do 10 
obvodů.
(OSS a OB MMP, 2015)



Str.8

Územní plán stanovuje následující základní koncepci roz-
voje území města: 

- potvrzuje návrhem odpovídajících ploch s rozdílným způsobem využití a sta-
novením prostorové regulace základní existující pozitivní prvky města, na které 
navazuje jeho další rozvoj, kterými jsou především: 

- přírodní prvky a charakteristická geomorfologie terénu; 
- zemědělská krajina – nivy jednotlivých řek, především niva řeky Mže v blíz-
kosti historického jádra města; 

- koncentrovaná struktura zástavby v centru města; 
- plochy aktivní (transformované) výroby v blízkosti centra města. 
- řeší území celého města tak, aby nedošlo k zásadnímu ovlivnění a změnám 
požadavků demografických, sociálních a ekonomických, to znamená k pod-
statné změně velikosti města a k zásadní změně orientace jeho ekonomické 
základny; 
- preferuje intenzivní využití již zastavěného území úměrným zahuštěním 
zástavby ve smyslu naplnění regulativů využití území jednotlivých ploch s 
rozdílným způsobem využití před záborem zemědělského půdního fondu a 
přírodních ploch; 
- vymezuje plochy přestavby – transformace a navrhuje pro ně nový způsob 
využití; 
- omezuje rozvoj na kvalitní zemědělské půdě s cílem maximální ochrany ze-
mědělské půdy I. a II. třídy ochrany; 
- navrhuje zastavitelné plochy určené pro další rozvoj přednostně ve vazbě na 
zastavěné území; 
- navrhuje zastavitelné plochy určené pro další rozvoj tak, aby nevznikaly ná-
ročné dopravní vztahy přednostně v polohách, které mají zajištěnou nebo vý-
hledově předurčenou vysokou kvalitu obsluhy městskou hromadnou dopravou; 
- navrhuje zastavitelné plochy pro umístění činností náročných na dopravní ob-
sluhu především v okrajových polohách města s vazbou na okružní komunikace 
schopné dobře přenášet požadované dopravní zátěže; 
- navrhuje jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití vyváženě jak v rámci 
území celého města, tak v rámci jeho jednotlivých částí – městských obvodů 1 
až 10; 
- definuje jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití převážně jako poly-
funkční se stanoveným hlavním využitím (pokud je stanoveno) a pestrou škálou 
přípustného využití s tím, že současně definuje využití pro danou plochu nepří-
pustné; 
- vytváří dostatečnou nabídku ploch pro bydlení různých forem (rodinné domy, 
bytové domy) a tím omezuje nežádoucí suburbanizační tendence; 
- vytváří územní předpoklady pro další rozvoj vědy, výzkumu a výroby s vyšší 
přidanou hodnotou dostatečnou nabídkou ploch přestavby - transformace a 
zastavitelných ploch; 
- vytváří dostatečnou nabídku ploch pro umístění významných kulturních, spor-
tovně rekreačních, školských a společenských zařízení, zdravotnických a soci-
álních služeb; 
- chrání stávající a navrhuje nové zastavitelné plochy pro umístění občanského 
vybavení; 
- potvrzuje plochy pro rekreaci vymezené v Územním plánu města Plzně schvá-
leném v roce 1995 v jeho aktuální podobě k roku 2010 v maximální možné míře 
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pro původní účel, tedy rekreační využití s převahou nezastavitelných ploch ze-
leně a nízkým prostavěním; 

- vymezuje dále jako plochy rekreace podstatnou část ploch, definovaných v 
Územním plánu města Plzně schváleném v roce 1995 v jeho aktuální podobě k 
roku 2010 jako plochy zahrad a zahrádek a potvrzuje způsob jejich využití pro 
rekreaci; 

- vylučuje rozvoj těžkého průmyslu a dalších výrob a činností s negativními vlivy 
na životní prostředí a s vysokými dopravními nároky. 

Str.10
- využití potenciálu místa doplněním a intenzifikací urbanistické struktury; 
- posílení významu centra města a zamezení jeho další „periferizace“ doplně-
ním narušené urbanistické struktury a jejím úměrným zahuštěním - intenzifika-
cí - volbou kompaktních forem zástavby; 

Str.11
Územní plán člení správní území města Plzně z hlediska 
základního uspořádání na území: 

- urbanizované - městské, které zahrnuje jednak území zastavěné (v členění na 
území stabilizované a plochy přestavby - transformace) a dále zastavitelné 
plochy; 
- neurbanizované - krajinné, které zahrnuje území nezastavěné a plochy parků. 
Neurbanizovaným územím se rozumí území, které nelze zastavět vůbec nebo 
výjimečně a za zvláštních podmínek; součástí neurbanizovaného území je i úze-
mí již zastavěné stávajícími objekty; přípustnost umisťování staveb a zařízení je 
stanovena v kapitole 6, v regulativech způsobu využití pro jednotlivé plochy s 
rozdílným způsobem využití. 

Součástí neurbanizovaného území jsou plochy změn v krajině

Str.71
5. 8. Ochrana před povodněmi a záplavová území 

Územní plán zobrazuje navržená protipovodňová opatření a respektuje 
stanovená záplavová území vodních toků na území města Plzně (dále jen 
„záplavová území“): 
- Mže 
- Radbuza 
- Úhlava 
- Úslava 
- Berounka 
- Vejprnický potok 
- Bolevecký potok 
- Božkovský potok 
- Malesický potok 

 Územní plán omezuje povolování staveb a zařízení v záplavovém území 
mimo jeho aktivní zónu s ohledem na možnost ovlivnění odtokových poměrů a 
s ohledem na požadavky zabezpečení ochrany osob a majetku při záplavách 
takto: 

- v zastavěném území povolovat stavby, objekty a zařízení v souladu s regulativy 
způsobu využití pro příslušnou plochu s rozdílným způsobem využití, přičemž je 
nepřípustné povolovat zde jakékoli stavby a zařízení pro školství, zdravotnictví, 
pro sociální účely a dále čerpací stanice pohonných hmot; 
- stavby pro bydlení lze povolovat omezeně s tím, že bydlení je možné navrh-
nout až od druhého nadzemního podlaží. 

Str.73

lokality se z hlediska míry stability, tj. navrhovaných - 
předpokládaných změn člení na: 

- lokality nebo části lokalit stabilizované, tedy plochy s plně vyvinutou stávající 
urbanistickou strukturou, kde nejsou navrhovány ani se nepředpokládají žádné 
zásadní změny stávajícího charakteru, významu ani způsobu využití území a 
území, resp. jeho struktura, bude jen doplňováno; 
- lokality nebo části lokalit přestavbové - transformační, v nichž je navrhováno 
buď částečné zachování stávajícího charakteru, způsobu využití a urbanistic-



ké struktury území s možností jejího dalšího doplnění nebo změna charakteru, 
způsobu využití a vznik nové urbanistické struktury území; 
- lokality nebo části lokalit zastavitelné určené pro další rozvoj, v nichž je na-
vrhováno vytvoření zcela nového charakteru a urbanistické struktury území s 
ohledem na danosti území a jeho limity. 

Str.89
Územní plán stanovuje: 

- podmínku prověření změn v území formou územní studie v plochách zastavi-
telných a přestavbových - transformačních, vyznačených ve výkresu č. 1. Zá-
kladní členění území; 

Část lokality 1_27 Roudná - Územní studie navrhne pro přestavbovou - trans-
formační část lokality 1_27a rozvoj rezidenčního charakteru formami zejména 
kompaktní blokové struktury zástavby, na ploše původní drožďárny navrhne 
doplnění a intenzifikaci struktury zástavby. Územní studie prověří umístění ve-
řejného prostranství a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu včetně 
stanovení podmínek pro připojování staveb. 

Lokalita 2_9 Kasárna Slovany - Územní studie navrhne lokalitu jako nové lo-
kální centrum Slovan s převážně rezidenčním charakterem v kombinaci s ob-
jekty a zařízeními občanského vybavení samostatnými nebo integrovanými do 
objektů s jiným způsobem využití. Lokalita bude rozvíjena zejména formami 
kompaktní blokové struktury zástavby s důrazem na význam veřejného pro-
stranství posíleného návrhem plochy urbanistické zeleně (PUZ) o ploše min. 2 
ha v centru nově navržené městské části. Územní studie prověří napojení na do-
pravní a technickou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro připojování 
staveb a současně upřesní trasu navrženého zásobního řadu z vodojemu Ostrá 
Hůrka (TV-2). 

- Lokalita 2_16 Papírna - Územní studie navrhne pro lokalitu převážně rezi-
denční charakter rozvíjením zejména kompaktní blokové struktury zástavby při 
současném zachování industriálního charakteru v její zastavěné části. Při ná-
vrhu budou respektovány a zachovány objekty, které jsou nemovitou kulturní 
památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 104998. Územní studie 
prověří umístění veřejného prostranství, ploch zeleně a napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro připojování staveb. 
Důraz bude kladen na úpravu úseku Cyklistické ulice, pro napojení území na 
Slovanskou budou přednostně využity Papírenská a Modřínová ulice. Při zá-
padním okraji lokality podél Radbuzy je nutné respektovat významnou pěší a 
cyklistickou trasu - greenway Radbuza.
 
- Lokalita 2_28 U Radbuzy - Územní studie navrhne pro rozvojovou část lokality 
2_28a rozvoj hromadné rekreace formami volné areálové struktury s důrazem 
na kontakt s říční krajinou - nivou řeky Radbuzy. V území nebude navržena 
individuální rekreace. Územní studie prověří napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro připojování staveb.
 
- Část lokality 2_36 Zahradní - Územní studie navrhne pro rozvojovou část 
2_36a rozvoj rezidenčního charakteru formami nízkopodlažní zástavby – rodin-
ných domů s důrazem na polohu v meandru řeky Radbuzy. Prověří napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu včetně stanovení podmínek pro připo-
jování staveb. 

- Část lokality 3_2 Americká - Sirková - Územní studie navrhne polyfunkční 
charakter pro část lokality vymezenou ulicemi Americká, Denisovo nábřeží a 
Nádražní rozvojem kompaktní blokové struktury zástavby s důrazem na vyme-
zení veřejného prostranství zajišťujícího propustnost územím zejména pro pěší. 
Územní studie potvrdí a bude dále rozvíjet Americkou jako významnou měst-
skou třídu návrhem nové zástavby městského typu s veřejně přístupným parte-
rem. Prověří napojení na dopravní a technickou infrastrukturu včetně stanovení 
podmínek pro připojování staveb. 

Část lokality 3_68 Zelený trojúhelník - Územní studie navrhne pro rozvojovou 
část 3_68a,b a transformační část 3_68c posílení rezidenčního charakteru in-
tenzifikací struktury zástavby kompaktního města, a to především formami 
kompaktní blokové struktury zástavby zejména v návaznosti na trasu přeložky 
komunikace I/27. Návrhem obestavění této trasy bude podpořen její charakter 
jako jedné z hlavních kompozičních os města. Územní studie prověří umístění 
veřejného prostranství a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu včet-
ně ověření funkčnosti a kapacitní propustnosti okružních křižovatek a včetně 
stanovení podmínek pro připojování staveb. Upřesní navrženou trasu vodovodu 
TV-3 Doplnění vodárenského souboru Vinice. Ve vymezené části plochy určené 



pro dopravní infrastrukturu DI-26 studie navrhne potřebnou kapacitu a vhodné 
technické řešení parkoviště P+R a jeho integraci do navržené zástavby. 

Část lokality 4_16 Lobzy - Územní studie navrhne pro rozvojovou část 4_16a 
posílení rezidenčního charakteru formou nízkopodlažní zástavby – rodinných 
domů v blokové izolované struktuře zástavby, která bude reagovat svým uspo-
řádáním a měřítkem na sousedství VPZ Lobzy. Územní studie prověří umístění 
veřejného prostranství a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu včet-
ně stanovení podmínek pro připojování staveb. 

- Část lokality 4_42 Zóna Cvokařská - Územní studie navrhne pro rozvojovou 
část 4_42a posílení obchodně produkčního charakteru doplněním areálové vol-
né struktury zástavby. Studie prověří napojení na dopravní a technickou infra-
strukturu včetně stanovení podmínek pro připojování staveb. 

 6.3.3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hod-
not lokalit

Předpokládané lokality

	 Zóna cvokařská 4_42 a její napojení na město - propojení Doubravky a 
centra- doplnění města- vstup do Plzně

	Území kolem Radbuza jih 3_12a DEPO; 2_16 Papírna; 2_28 U radbuzy, 
2_36a v návaznosti na ÚS Papírna Plzeň

	Návaznost Škoda 3_68 Zelený trojúhelník; 3_46 U Škodovky, 3_9 Domažlic-
ká, 3_4a - vše v návaznosti na prostupnost Škoda areálu

Potential

	 3_6 Bory doplnění struktury města pro účely socialniho, studentskeho, star-
tovacího a komerčního bydlení

	 3_49 U Zvonu - dostavba bloku a jeho navázání na Štruncovy sady

	 3_34 Rychtářka - dostavba a navázání - potencial exponovanosti firem?

	 2_9 Kasárna Slovany - nová čtvrť

	 Jádro-CAN -Škoda- Tylova 3_42, U Škodovky 3_46, Škoda 3_37, Jíkalka 3_9

	Hamburk -  Americká - Sirková 3_2; 3_13 Hamburk, Zóna Hamburk 2_38

Transformační plochy lokality ÚP

2_9 Kasárna Slovany (podmíněné ÚS)
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet polyfunkční charakter lokality; 
- vytvořit novou pestrou městskou část jako nové subcentrum Slovan; 
- rozvíjet městský kompaktní charakter zástavby; 
- rozvíjet polyfunkční charakter lokality dle základních podmínek pro územní 
studii stanovených v kapitole 10; 
- rozvíjet liniovou zeleň podél Nepomucké ulice. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridory DK-15 a DK-44; 
- chránit vymezenou část plochy určenou pro dopravní infrastrukturu DI-10; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Nepomucké, na-
vrhované ulici Mezi Řekami a z navrhované prodloužené tramvajové tratě do 
kasáren Slovany a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly náro-
ky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření; 
- při obestavění Nepomucké chránit její současný uliční prostor; 
- zajistit pěší a cyklistické propojení mezi ulicemi Šeříkova, K Hornovce; 
- chránit navrženou trasu podzemního vedení VN 22 kV z ulice V Hliníku v Čer-



nicích do lokality kasárna Slovany (TE-6); 
- chránit vymezenou část plochy pro novou satelitní digitální ústřednu (TT-1); 
- chránit navrženou trasu vodovodu VS Ostrá Hůrka (TV-2); 
- chránit kvalitní vzrostlé stromy a porosty z původního areálu kasáren na zá-
kladě dendrologického průzkumu; 
- vymezit a chránit plochu veřejného prostranství s převahou parkových ploch, 
která bude mít zároveň funkci PUZ N2.01 - Kasárna Slovany; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR C5; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK. 

2_16 Papírna 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rezidenční charakter lokality; 
- rozvíjet městský, kompaktní charakter zástavby podporou intenzifikace a do-
plnění struktury zástavby; 
- transformovat území dle základních podmínek pro územní studii stanovených 
v kapitole 10; 
- chránit objekty tvořící areál papírny, které jsou nemovitou kulturní památkou 
zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 104998. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridor C-12; 
- reagovat při návrhu na sousedství řeky Radbuzy; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR a1, C4; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK 

2_24 Světovar 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rezidenční charakter lokality; 
- chránit kvalitní původní objekty industriální architektury tvořící areál pivovaru, 
které jsou nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstříkovým 
číslem 102901; 
- podporovat polyfunkčnost území návrhem pestrého způsobu využití; 
- rozvíjet Koterovskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města; 
- chránit a rozvíjet strukturu veřejných prostranství a jejich prostupnost v celé 
lokalitě. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Koterovské a Slo-
vanské aleji a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na 
vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření; 
- chránit navrženou trasu primárního horkovodu z Brojovy ulice do Slovanské 
aleje (TH-4); 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR C5; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK. 

2_36 Zahradní 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rezidenční charakter lokality; 
- rozvíjet rezidenční charakter lokality na části lokality 2_36a dle základních 
podmínek pro územní studii stanovených v kapitole 10; 
- chránit a rozvíjet blokovou souvislou strukturu zástavby; 
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu 
okolní zástavby dané lokality a naváže na převládající výškovou hladinu zá-
stavby; 
- chránit vymezenou část plochy pro veřejnou infrastrukturu, občanské vybave-
ní pro sport při ulici Květná; 
- chránit a rozvíjet strukturu veřejných prostranství a jejich prostupnost v celé 
lokalitě. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridory C-11, C-12, DK-44 a DR-1; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Slovanské a Ma-
lostranské a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na 



vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření; 
- umožnit připojení areálu Vodárny ke stávající soustavě CZT v ulici Květná; 
- chránit a rozvíjet prostupnost podél řeky Radbuzy formou rekreačních nábře-
ží; 
- reagovat při návrhu na sousedství řeky Radbuzy; 
- rozvíjet a chránit ÚSES - RBK č. 1437-2008/01; 
- respektovat a rozvíjet PUZ č. 2.15 - Ul. Květná - Habrová, č. 2.16 - Ul. Liliová - 
Motýlí, č. 2.17 - Dětské hřiště Jetýlek, č. 2.18 - Ul. Zahradní - Motýlí, č. 2.22 - Vni-
troblok Zahradní - Olšová, č. 2.23 - Stráně Na Skalce, č. 2.24 - Ul. Malostranská, 
2.33 - Pod Homolkou; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR a1, a2, C4; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK. 

2_28 U Radbuzy 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rekreační charakter lokality pro hromadnou rekreaci a volnočasové 
aktivity; 
- rozvíjet rekreační charakter lokality a strukturu zástavby na části lokality 
2_28a dle základních podmínek pro územní studii stanovených v kapitole 10; 
- rozvíjet rekreační charakter pro individuální rekreaci a drobnou izolovanou 
strukturu zástavby ve stávající části lokality; 
- zástavba musí svým měřítkem doplnit stávající okolní strukturu dané lokality 
a odpovídat převládající hladině zástavby; maximální zastavěná plocha ob-
jektů určených pro individuální rodinnou rekreaci a zahrádkářských chat bude 
odpovídat velikosti zástavby dle schématu D. Rekreace individuální - prostorová 
regulace 
- chránit a rozvíjet prostupnost lokality podél řeky Radbuzy. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR a1, C4; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK. 

3_2 Americká - Sirková 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet část lokality dle základních podmínek pro územní studii stanovených 
v kapitole 10; 
- rozvíjet polyfunkční charakter lokality návrhem pestrého způsobu využití s 
důrazem na zachování a částečný rozvoj obytné funkce, především v části při 
Denisově nábřeží; 
- chránit, intenzifikovat a dále rozvíjet kompaktní blokovou strukturu respektují-
cí měřítko struktury centrální části Plzně návrhem nové zástavby členěné do sa-
mostatných dílčích hmot, odpovídajících svým měřítkem maximálně hmotám 
stávajících objektů v dané lokalitě; 
- rozvíjet Americkou jako významnou městskou třídu návrhem nové zástavby 
městského typu s veřejně přístupným parterem; 
- navrhnout výšku nově navrhované zástavby tak, aby respektovala převažující 
výškovou hladinu centrální části města; výška nové zástavby při severní straně 
Americké bude odpovídat výškové hladině protilehlého obestavění, výška nové 
zástavby při Denisově nábřeží naváže na výšku stávající zástavby; 
- posílit význam přístupu k nádraží, do širšího přednádražního prostoru v kříže-
ní Americké – Sirkové – Šumavské a Nádražní vymezením jasně definovaného, 
stavebně vymezeného veřejného prostranství; 
- členit území návrhem veřejných prostranství zajišťujících pěší propojení ve 
směru západ - východ v prodloužení lávky přes Radbuzu souběžně s Americkou 
až k Sirkové a dále ke vstupu do nádraží ČD ze Šumavské;
- členit území ve směru sever – jih návrhem veřejných prostranství zajišťujících 
mj. pěší propojení v prodloužení ulice U Lázní až na Americkou; 
- navrhnout tato veřejná prostranství jako různorodá a současně čitelná, měřít-
kově úměrná charakteru lokality a jejím jednotlivým částem; 
- základní členění území formou výše uvedených veřejných prostranství lze 
navrhnout jako parkově upravené plochy, promenádu, piazetu, obchodní ulici, 
kombinaci předcházejících s obslužnou komunikací atd.; jako veřejná prostran-
ství nejsou v tomto případě míněny vnitřní prostory stavebních objektů, tj. prů-
chody, pasáže, podloubí apod.; 
- dostavět volné proluky v části lokality jižně od Americké, nová zástavba doplní 
svým měřítkem strukturu okolní zástavby; 
- chránit stávající hodnotnou a rozvíjet novou zástavbu při Denisově nábřeží tak, 
aby zůstal zachován vzhled a význam prostoru nábřeží jako říční promenády 



s omezenou dopravou; 
- dokomponovat blok mezi Nádražní a Sirkovou ulicí. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Sirkové a Tyršově 
a na železniční trati a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly 
nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření; 
- reagovat při návrhu na sousedství řeky Radbuzy; 
- respektovat VKP podle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., Radbuza od soutoku s Úhlavou 
č. 8511; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR a1, C1; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK. 

3_6 Bory 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rezidenční charakter lokality; 
- transformovat rezidenční charakter lokality na části (bývalá mlékárna) 3_6a, 
způsob a forma přestavby budou podporovat kompaktní městskou strukturu 
zástavby s důrazem na zachování industriální stopy; 
- chránit a rozvíjet blokovou strukturu zástavby; 
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu 
okolní zástavby a naváže na převládající výškovou hladinu zástavby; 
- rozvíjet Klatovskou jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města; 
- chránit vymezenou část plochy pro veřejnou infrastrukturu, občanské vybave-
ní pro školství při ulicích Klatovská a Majerova. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridor DK-11; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Klatovská, 
Sukova, 17. listopadu a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly 
nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření; 
- respektovat a rozvíjet PUZ – č. 3.17a - Vnitroblok Majerova - Raisova, č. 3.17b - 
Vnitroblok Majerova - Raisova, č. 3.17c - Vnitroblok Majerova - Raisova, č. 3.33 
- Vnitrobloky Sukova, 3.34 - Vnitroblok Boettingerova; 
- respektovat a rozvíjet veřejné prostranství s převahou parkových ploch Náměs-
tí Míru; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A, a3; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo I a SUK. 

3_9 Domažlická 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rezidenční charakter lokality; 
- transformovat část lokality 3_9a pro posílení rezidenčního charakteru s dů-
razem na blokovou strukturu zástavby a na potvrzení stopy původní zástavby 
podél bývalé Křimické ulice; 
- chránit a rozvíjet kompaktní blokovou strukturu zástavby; 
- dostavět volné proluky a plochy, zástavba doplní svým měřítkem stávající 
strukturu okolní zástavby dané lokality a naváže na převládající výškovou hla-
dinu zástavby; 
- rozvíjet převážně kompaktní charakter zástavby podporou intenzifikace a do-
plnění struktury; 
- rozvíjet Domažlickou jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města; 
- chránit vymezenou část plochy pro veřejnou infrastrukturu, občanské vybave-
ní pro sport (Skvrňanská sokolovna) při ulici Domažlická. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridory DŽ-2 a DK-36; 
- chránit vymezenou část plochy určenou pro dopravní infrastrukturu DI-24; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Domažlická, 
Vejprnická a železniční trati Plzeň – Domažlice a Plzeň – Cheb a funkčně a pro-
storově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných 
pasivních protihlukových opatření; 



- rozvíjet a chránit ÚSES - LBC č. PM052 Na Stráních; LBK č. PM052-K50/137; 
- respektovat VKP podle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., Vejprnický potok č. 0512; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR B, G4; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK. 

3_12 Doudlevecká 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet a posilovat rezidenční charakter lokality; 
- chránit a rozvíjet kompaktní blokovou strukturu zástavby; 
- rozvíjet městský, kompaktní charakter zástavby podporou intenzifikace a do-
plnění struktury; 
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu 
okolní zástavby dané lokality a naváže na převládající výškovou hladinu zá-
stavby; 
- transformovat část lokality 3_12a pro posílení rezidenčního charakteru s dů-
razem na zachování a využití původních objektů industriálního charakteru a 
vhodné dokomponování novou zástavbou; 
- rozvíjet strukturu veřejných prostranství v části lokality 3_12a; 
- rozvíjet a podporovat polyfunkčnost území návrhem pestrého způsobu využití; 
- chránit a rozvíjet Štefánikovo náměstí jako významné veřejné prostranství; 
- chránit a rozvíjet prostupnost lokality podél řeky Radbuzy, rozvíjet říční pro-
menády s prostory s volnočasovým charakterem. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridory DŽ-5 a DK-11; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Zborovská, 
Doudlevecká, U Trati a železniční trati Plzeň – Železná Ruda a funkčně a pro-
storově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných 
pasivních protihlukových opatření; 
- reagovat při návrhu na sousedství řeky Radbuzy; 
- rozvíjet a chránit ÚSES - LBC č. 2008/02 U Papírny; 
- respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.03 - Vnitroblok Lukavická - Tělocvičná; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A, a1; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK. 

3_46 U Škodovky 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rezidenční charakter přestavbové lokality; 
- rozvíjet městský, kompaktní charakter zástavby formou kompaktní blokové 
struktury zástavby; 
- rehabilitovat území doplněním a intenzifikací urbanistické struktury v celé lo-
kalitě, zástavba musí odpovídat převládající výškové hladině navazující zástav-
by s důrazem na vytvoření dominanty v nároží Husova – nové náměstí Emila 
Škody; 
- rozvíjet strukturu veřejných prostranství a jejich prostupnost s důrazem na ná-
vrh prostoru „nové náměstí Emila Škody“ jako lokálního centra v nové čtvrti; 
- rozvíjet Tylovu ulici a navazující rozšířenou ulici - náměstí Emila Škody jako 
významné veřejné prostranství a městskou třídu; 
- rozvíjet Skvrňanskou jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridory DK-2 a DK-3; 
- chránit vymezenou část plochy určenou pro dopravní infrastrukturu DI-25, 
DI-30 a DI-33; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Skvrňanská, 
Přemyslova a Kotkova a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly 
nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření; 
- chránit navrženou trasu výtlačných řadů do vodojemu Vinice (TV-3); 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A, B; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK. 

4_14 Jateční 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet produkční charakter lokality; 
- transformovat produkční charakter na části lokality 4_14a; 



- rozvíjet volnou areálovou strukturu zástavby; 
- dostavět volné plochy v areálu, zástavba doplní svým měřítkem stávající struk-
turu okolní zástavby dané lokality a naváže na převládající výškovou hladinu 
zástavby; 
- chránit a rozvíjet plochu pro veřejnou infrastrukturu, občanské vybavení pro 
sport při Chrástecké. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridor DK-7 a DŽ-1; 
- chránit navrženou trasu kanalizačního sběrače A´ (TK-3); 
- zachovat stávající sběrný dvůr v ulici Jateční; 
- reagovat při návrhu na sousedství řek Berounky a Úslavy; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na Jateční ulici, na 
městském okruhu a železniční trati Plzeň - Žatec a funkčně a prostorově řešit 
zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních pro-
tihlukových opatření; 
- rozvíjet a chránit ÚSES - RBK č. 2010/05-2010/06, č. K50/141-K50/142, č. 
K50/142-1436; RBC č. 1436 Svatý Jiří; LBC č. 2010/06 Na Lopatárně, č. K50/141 
Na Roudné, č. K50/142 Zadní Roudná-niva; 
- respektovat VKP podle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., Úslava č. 7615, Berounka po 
soutok s Úslavou č. 8411; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR C1, d3; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK. 

4_42 Zóna Cvokařská 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet obchodně produkční charakter lokality; 
- rozvíjet obchodně produkční charakter části lokality 4_42a dle základních 
podmínek pro územní studii stanovených v kapitole 10; 
- chránit a rozvíjet volnou areálovou strukturu zástavby; 
- dostavět volné plochy, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu okol-
ní zástavby dané lokality a svou výškou bude odpovídat výšce okolní zástavby; 
- rozvíjet Rokycanskou ulici jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města; 
- zdůraznit kompozici území umístěním prostorové nebo výškové dominanty v 
prostoru budoucího křížení významných komunikací; 
- zachovat při změnách v území maximum plochy urbanistické zeleně. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridor DK-7 a DŽ-1; 
- chránit vymezenou část plochy určenou pro dopravní infrastrukturu DI-7; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Rokycanská, 
Jateční, Těšínská a železniční trati Plzeň - Praha a funkčně a prostorově řešit 
zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních pro-
tihlukových opatření; 
- reagovat při návrhu na sousedství řeky Úslavy; 
- rozvíjet a chránit ÚSES - RBK č. 2010/05-2010/06; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR c1, C1, C2, C3; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK. 

Mnou vytipované lokality:

3_49 U Zvonu 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rezidenční charakter lokality; 
- chránit a rozvíjet rostlou městskou zástavbu; 
- rozvíjet městský, kompaktní charakter zástavby; 
- podporovat polyfunkčnost území návrhem pestrého způsobu využití; 
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu 
okolní zástavby dané lokality a naváže na převládající výškovou hladinu zá-
stavby; 
- chránit a rozvíjet prostupnost lokality podél řeky Radbuzy, rozvíjet říční pro-
menády s prostory s volnočasovým charakterem. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 



- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Tyršova a 
funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování 
dodatečných pasivních protihlukových opatření; 
- reagovat při návrhu na sousedství řeky Radbuzy; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK 

3_34 Rychtářka 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet polyfunkční charakter lokality s důrazem na zachování a posílení 
obytné funkce; 
- chránit a rozvíjet rostlou městskou strukturu zástavby vycházející ze stopy 
původní zástavby; 
- rozvíjet městský, kompaktní charakter zástavby podporou intenzifikace a do-
plnění struktury; 
- dostavět volné proluky a plochy, zástavba doplní svým měřítkem stávající 
strukturu okolní zástavby dané lokality a naváže na převládající výškovou hla-
dinu zástavby; 
- chránit a rozvíjet prostupnost podél řeky Mže po nábřeží, rozvíjet říční prome-
nády s prostory s volnočasovým charakterem. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridor DK-20; 
- chránit vymezenou část plochy určenou pro dopravní infrastrukturu DI-34 a 
DI-36; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Tyršova 
a navrženém silničním systému v oblasti Roudné a funkčně a prostorově řešit 
zástavbu tak, aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních pro-
tihlukových opatření; 
- respektovat VKP podle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., Mže č. 0313; 
- rozvíjet a chránit ÚSES – LBC č. K50/139 U Pekla; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A, d3; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK. 

Potenciální 

3_42 Tylova 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rezidenční charakter lokality; 
- posilovat blokovou strukturu zástavby; 
- rozvíjet městský, kompaktní charakter zástavby podporou intenzifikace a do-
plnění struktury; 
- podporovat polyfunkčnost území návrhem pestrého způsobu využití; 
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu 
okolní zástavby dané lokality a naváže na převládající výškovou hladinu zá-
stavby; 
- rozvíjet ulice Klatovskou a Přemyslovu jako hlavní kompoziční osy ve struktuře 
města; 
- dostavět proluky v jižní části lokality objekty ve hmotové podobě odpovídající 
navazující zástavbě; 
- dostavět volnou plochu v části lokality při ulici Korandova; 
- dostavět prostor stávajícího parkoviště v sadech Pětatřicátníků v severní části 
lokality; 
- chránit veřejné prostranství s převahou parkových ploch - Husovo náměstí. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridor DK-2; 
- chránit vymezenou část plochy určenou pro dopravní infrastrukturu DI-27 a 
DI-54; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Klatovská, 
Přemyslova, Kotkova, Korandova a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby 
nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opat-
ření; 
- chránit trasu podzemního vedení VN 22 kV pro posílení distribučního systému 
22 kV; 
- chránit navrženou trasu výtlačných řadů do vodojemu Vinice a zásobního 



řadu v souběhu (TV-3); 
- respektovat a rozvíjet PUZ č. 3.09 - Vnitroblok Korandova - Plachého; 
- respektovat a rozvíjet veřejná prostranství s převahou parkových ploch Husovo 
náměstí a Zahrada Miroslava Horníčka; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK. 

3_37 Škoda 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet produkční charakter lokality; 
- chránit a rozvíjet kompaktní areálovou strukturu zástavby s důrazem na vý-
znamné původní architektonicky hodnotné industriální objekty; 
- podél Korandovy ulice rozvíjet městský, kompaktní charakter zástavby pod-
porou intenzifikace a doplnění struktury; 
- dostavět volné části lokality, zástavba doplní svým měřítkem stávající struk-
turu okolní zástavby dané lokality a naváže na převládající výškovou hladinu 
zástavby; 
- chránit vymezenou část plochy pro výrobnu tepla a elektřiny, teplárnu ELÚ 
III; 
- chránit vymezenou část plochy pro veřejnou infrastrukturu, občanské vybave-
ní pro technické vzdělávání při ulici Emila Škody. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridor DK-12, DK-36 a DŽ-2; 
- chránit vymezenou část plochy určenou pro dopravní infrastrukturu DI-31 a 
DI-53; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Borská a na-
vrženém propojení Sukova – Domažlická a funkčně a prostorově řešit zástavbu 
tak, aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních protihluko-
vých opatření; 
- chránit navrženou trasu podzemního vedení VVN 110 kV mezi rozvodnou Rz 
Nová Hospoda, transformovnou HTR Škoda a Tr ELÚ III (TE-3); 
- chránit vymezenou část plochy s rozdílným způsobem využití pro stávající 
transformovnu ELÚ III; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR B; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK. 

3_15 Jíkalka 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet rezidenční charakter lokality 
- transformovat části lokality 3_15a s důrazem na rozvoj rezidenčního charak-
teru; 
- chránit a rozvíjet blokovou strukturu zástavby; 
- dostavět volné proluky a plochy, zástavba v lokalitě i na její části 3_15a doplní 
svým měřítkem stávající strukturu okolní zástavby v dané lokalitě a naváže na 
převládající výškovou hladinu zástavby; 
- rozvíjet městský, kompaktní charakter zástavby podporou intenzifikace a do-
plnění struktury; 
- rozvíjet Skvrňanskou a Přemyslovu jako hlavní kompoziční osu ve struktuře 
města; 
- doplnit zástavbu v blocích mezi Radčickou ulicí a přeložkou komunikace I/27; 
- chránit a rozvíjet prostupnost podél řeky Mže a Vejprnického potoka formou 
rekreačních nábřeží. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- chránit koridor DK-3; 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Přemyslo-
va, Skvrňanská, Kalikova a Radčická a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, 
aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových 
opatření; 
- chránit navrženou trasu výtlačných řadů do vodojemu Vinice a zásobního 
řadu v souběhu (TV-3); 
- reagovat při návrhu na sousedství řeky Mže; 
- rozvíjet a chránit ÚSES - NRBK č. K50/137-K50/138; 
- respektovat VKP podle § 3 zák. č. 114/1992 Sb., Mže č. 0313; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR A, d1; 



- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo II a SUK. 

3_13 Hamburk 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet a posilovat polyfunkční charakter lokality návrhem pestrého způsobu 
využití; 
- chránit a rozvíjet blokovou strukturu zástavby, rozvíjet městský, kompaktní 
charakter zástavby lokality; 
- dostavět volné proluky, zástavba doplní svým měřítkem stávající strukturu 
okolní zástavby dané lokality a naváže na převládající výškovou hladinu zá-
stavby; 
- rozvíjet ulici U Prazdroje jako hlavní kompoziční osu ve struktuře města. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici Lobezská, 
U Prazdroje a Sirková a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly 
nároky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření; 
- chránit navrženou trasu primárního horkovodu ze Žatecké do Lindauerovy a 
Klicperovy ulice; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR C1, C3; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK. 

2_38 Zóna Hamburk 
Prostorové a kompoziční požadavky na rozvoj lokality a ochranu a rozvoj jejích 
hodnot: 
- rozvíjet obchodně produkční charakter lokality; 
- doplnit volnou areálovou strukturu zástavby, zástavba doplní svým měřítkem 
stávající okolní strukturu dané lokality a naváže na převládající výškovou hladi-
nu zastavění, důraz bude kladen na obestavění ulice U Prazdroje formou měst-
ské zástavby. 

Požadavky dopravní a technické infrastruktury a koncepce krajiny na rozvoj 
lokality a na ochranu a rozvoj jejích hodnot: 
- při umístění staveb v místech se sníženými hygienickými parametry reagovat 
na kvalitu hygieny životního prostředí dle podmínky uvedené v kapitole 6. 2. 2.; 
- reagovat na negativní vlivy dopravy vyplývající z provozu na ulici U Prazdroje, 
Sirková a Lobezská a funkčně a prostorově řešit zástavbu tak, aby nevznikly ná-
roky na vybudování dodatečných pasivních protihlukových opatření; 
- respektovat ochranné podmínky KR pro MKR C1; 
- dodržovat ochranná opatření KR pro Pásmo SUK.
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 Obecní bytová výstavba ve 
Vídni má dlouhou tradici a její ději-
ny, vývoj i současný stav slouží jako 
příklad mnoha světovým metropolím. 
Jedná se však nejen o kvalitní archi-
tekturu a urbanistické celky, příklad-
nou je především bytová politika, 
propracovaná legislativa obecní vý-
stavby i marketing a komunikace s 
veřejností.

2 Bytová politika a legisla-
tiva 

Počátky obecní bytové vý-
stavby ve Vídni spadají, jak je již zmí-
něno výše, do období bezprostředně 
po první světové válce. V roce 1918 za-
vádí sociálně- demokratická radnice 
novou politiku komunální bytové vý-
stavby. Roku 1922 vstupuje v platnost 
zákon na ochranu nájemníků (pro 
ochranu před nepřiměřeně vysokými 
nájmy a nevyhovujícími podmínka-
mi) a daňová reforma, která zahrnuje 
zdanění majitelů bytových domů a 
zdanění bohatých, a s jejíž pomocí se 
daří financovat první plán výstavby, 
tzv. „bytový program“. Roku 1929 je 
zaveden první Stavební zákon. 

Mezi lety 1934-45 je vývoj 
přerušen nástupem austrofašismu, 
občanskou a následně druhou světo-
vou válkou. Vídeň přestává být samo-
statnou spolkovou zemí, od roku 1938 
je Rakousko připojeno k fašistickému 
Německu. Po druhé světové válce se 
do čela Vídně vrací sociální demokra-
té a zaměřují se na obnovu poničené-
ho bytového fondu, roku 1949 je za 
tímto účelem založen speciální fond. 

Roku 1954 vstupuje v platnost 
první zákon na podporu bytové vý-
stavby. Roku 1968 druhý, který před-
pokládá spoluúčast soukromých 
subjektů při financování. Město se 
orientuje k obnově - roku 1969 je za-
veden zákon o obnově bytového fon-
du, roku 1974 zákon o obnově města, 
zabývající se obnovou dopravní a 
technické infrastruktury. Roku 1984 
je založen Fond pro obnovu města 

Vídně. 

Roku 1981 je zaveden systém 
participace nájemníků ve věcech roz-
hodování o otázkách týkajících se 
jimi obývaných bytových domů, kte-
rá se ukázala být důležitým fakto-
rem vzbuzujícím v obyvatelích zájem 
o (byť jimi nevlastněné) nemovitos-
ti a péči o ně. Systém proto dodnes, 
po aktualizaci v roce 2000, úspěšně 
funguje. 

Od roku 1995 jsou zaváděny 
soutěže na projektanty a dodava-
tele staveb, jejichž komise posuzují 
projekty nejen z hlediska architekto-
nického a urbanistického, ale i ekono-
mického a ekologického, později i z 
hlediska sociální udržitelnosti. 

Roku 1997 jsou sloučeny by-
tové odbory magistrátů jednotlivých 
městských částí a vzniká společné 
oddělení v rámci „velkého“ Magistrá-
tu města Vídně. Roku 2000 se stává 
samostatným městským podnikem s 
názvem Wiener Wohnen. 

Roku 2004 je realizace obec-
ních bytů přesunuta z rukou města 
do rukou obecně prospěšných sta-
vebních společností. Staviteli je pro-
dán městský pozemek a poskytnuta 
podpora ve výši asi 1/3 stavebních 
nákladů (dlouholetá, nízko úročená 
půjčka), ten v rámci výstavby zřídí 
byty, které pronajímá oprávněným 
osobám. 

V posledních letech se provoz-
ní oddělení Wiener Wohnen pro větší 
efektivitu práce centralizují, naopak 
přímé služby se v zájmu lepší dosaži-
telnosti decentralizují. 

3 Obecní byty dnes 

Obecní nájemní byty byly a 
dodnes jsou ve Vídni velmi žádané. V 
počátcích jejich výstavby to bylo ne-
jen z důvodu nižších nákladů na by-
dlení, ale především z důvodu akut-
ního nedostatku jakýchkoli bytů a 
také vzhledem k jejich na tehdejší po-
měry vysokému prostorovému i hygi-

Koncepce Vídeňské bytové 
politiky (VUT v Brně)



enickému standardu. 

I v dnešní době jsou nájmy 
ve srovnání s privátně pronajímaný-
mi byty mnohem nižší a město stále 
představuje záruku určitého stan-
dardu bydlení i související občanské 
vybavenosti a veřejných prostor. Z 
dnešních asi 930 tisíc bytů ve Vídni je 
220 tisíc ve vlastnictví města (23%), 
dalších asi 150 tisíc bytů patří nezis-
kovým stavitelům (16%). Ročně je 
postaveno asi 5 tisíc nových bytů, 10 
tisíc je sanováno. 

3.1 Cesta k získání 
obecního bytu 

Zájemce o získání obecní-
ho nájemního bytu musí splnit a 
doložit řadu podmínek - dosažení 
předepsané věkové hranice 17 let, 
občanství Rakouska nebo EU, azyl 
či legální trvalý pobyt v Rakousku, 
minimálně dvouletý předchozí po-
byt ve Vídni, maximální měsíční pří-
jem 3000 EUR a vyjasněné rodinné 
(partnerské) poměry. Dále musí spl-
nit alespoň jednu z tzv. doplňkových 
podmínek („přeplněný“ či zdraví ne-
bezpečný stávající byt, zdravotní dů-
vody, pokročilý věk, omezená schop-
nost pohybu a orientace a podobně). 

Zájemce podá oficiální žá-
dost doloženou předepsanými doku-
menty a je zařazen na čekací listinu. 
Čekací doba se v současnosti pohy-
buje mezi jedním až dvěma roky. Po 
nalezení vhodného bytu je žadatel 
pozván k jeho prohlídce. V případě, 
že žadatel nabízený byt odmítne, je 
povinen své rozhodnutí zdůvodnit, v 
případě dvou za sebou následujících 
odmítnutí je vyřazen na 3 roky z data-
báze čekatelů. Další možností získání 
bytu je jeho přímý převod, při kterém 
nový nájemník (samozřejmě při do-
ložení splnění všech výše uvedených 
podmínek) ve vlastní režii přebírá byt 
přímo od nájemníka stávajícího, od-
lehčuje se tak administrativě Wiener 
Wohnen. 

Ve Vídni existuje také mož-
nost čerpání pravidelných přímých 
příspěvků na bydlení pro domácnosti 
s nízkým příjmem. V tomto případě 
se přidělování řídí pravidlem, že pří-
spěvek by měl pokrýt náklady na 
bydlení do takové míry, aby nepře-
sahovaly asi 20-25 procent příjmu 
domácnosti.

4 Závěr 

Klíčovým faktorem úspěšné-
ho fungování systému obecní bytové 
výstavby ve Vídni je, jak bylo zmí-
něno výše, legislativní systém. Kro-
mě zákona o podpoře bydlení jsou 
v platnosti často novelizované a na 
změny trhu a společnosti tedy pružně 

reagující vyhlášky. Důležitá je jistě 
také otevřenost společnosti Wiener 
Wohnen směrem k potenciálním i 
stávajícím nájemníkům nebo kom-
plexnost jejích služeb. 

V mnoha evropských zemích 
byla v uplynulých desetiletích naroz-
díl od Rakouska velká část bytového 
fondu privatizována či byly redu-
kovány dotace na bydlení. Nyní ale 
vzrůstají tendence systémy obecního 
a sociálního bydlení znovu vybudo-
vat. Vlády a městské samosprávy si 
čím dál tím více uvědomují výhody 
sociálního bydlení, které předsta-
vuje ekonomicky únosnou možnost 
zajištění kapacitně dostačujícího a 
kvalitního bytového fondu, je také 
potenciálně silným nástrojem v eli-
minaci sociální a etnické segregace 
ve městech. Svoji roli může ale jistě 
hrát i jeho možná výdělečnost a pře-
devším atraktivita ve smyslu politic-
kého tématu. 
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500,000
people
live in Vienna’s municipal housing. 
That’s equivalent to the populations 
of the Austrian cities of Graz, Inns-
bruck, Bregenz and Klagenfurt all put 
together (total inhabitants 509,450; 
Statistik Austria: 1 Jan. 2012). One in 
four Viennese citizens lives

610
hectares of green space
are maintained by Wiener Wohnen. 
That’s an area equivalent to 854 (FIFA 
standard) football pitches or the Vie-
nnese districts of Mariahilf, Josefsta-
dt, Neubau and Margareten all put 
together. in one of the city’s 1,800 or 
more municipal housing complexes.

5,129
retail units
are administered by Wiener Wohnen 
– some 15 times as many as in Vien-
na’s major shopping malls Shopping 
City Süd and Shopping Center Nord.

13,441,914
square metres of floor space
are let and managed by Wiener 
Wohnen. That’s equivalent to the sur-
face area of a four-metre-wide road 
from Madrid to
Stockholm.

2,992
caretakers
mean that the team of people in 
charge of keeping Vienna’s municipal 
housing complexes clean and tidy is 
bigger than the population of St. An-
ton am Arlberg.

AHEAD OF THE GLOBAL 
FIELD

 According to the internatio-
nal Mercer survey, Vienna is the wor-
ld city with the highest
quality of life. The principle of affor-
dable housing for all is a key factor in 
this achievement.

 Two-thirds of Viennese ci-
tizens live in municipal or publicly 
subsidised housing, and eight out of 
ten flats built in the city today are fi-
nanced by Vienna’s housing subsidy 
scheme. For many years now, Vienna 
has been recognised as an internati-
onal pioneer in publicly subsidised 
housing construction, the policy of 
providing supply-side building sub-
sidies allowing more new flats to be 
built than in other major cities. The 
city is even further ahead of the field 
when it comes to housing refurbis-
hment: the City of Vienna subsidises 
the modernisation of some 10,000 
flats per  nnum, while in Munich the 
figure is only about 1,000.

Municipal housing Wiener 
Wohne



 Měsíční náklady na jednom 
z našich apartmánů vyplývající z je-
jich velikosti.  Uvedené ceny jsou ori-
entační, ve které je již zahrnuto na 
provozní náklady a 10 procent daň 
z obratu.  Plyn, elektřina a topení 
nejsou zahrnuty do nákladů jako 
každý jiný byt. s nímž zařízení kate-
gorie nabízíme Který byt vám záleží 
na tom, kolik nájemné si můžete do-
volit. V průměru lze očekávat, že tyto 
náklady:

•	obývací pokoj s minimem 300 eur 
pronájmu

•	dva obývací pokoje s nejméně 450 
eur pronájmu

•	po dobu tří obytných místností s 
nejméně 650 eur pronájmu

•	Čtyři obývací pokoj s nejméně 750 
eur pronájmu

Jako bydlení počítá každý pokoj, kte-
rý je větší než 8 m² a okno má, který je 
dodáván s denním světlem.

Zařízení kategorie A

•	Space: alespoň o 30 metr čtvereční
•	Pokoj, kuchyň (kuchyňský kout), 

chodba, WC, koupelna nebo vybrá-
ní koupání

•	Společný systém zásobování tep-
lem nebo podlahové vytápění nebo 
ekvivalentní stacionární topení

•	horká voda

Kategorie zařízení B

•	Pokoj, kuchyň (kuchyňský kout), 
chodba, WC, koupelna nebo vybrá-
ní koupání

Kategorie zařízení C

•	Tap a WC uvnitř

Zařízení kategorie D

•	No Tap nebo ne záchod uvnitř

Velmi dobrá zmapovanost majetku 
města- dostupná online a ke každé-
mu domu passport a popis historie, 
architektury, jména, architekta
Wohn partner – společně pro dobré 
sousedství – organizace nastavující 
s obyvateli celou řadu aktivit – zlep-
šuje spolupráci, vzájemné porozu-
měmí a podporuje dialog

Ve vedení kvalitní facility manage-
ment

Náš management

ŽIVOTOPIS

Ředitel Ing. Josef Neumayer
•	Června 1974 Schrack Elektrobau AG
•	01.07.1975 vstup do města Vídně v 

bývalém MA 34, skupina „administ-
rativní a školní budovy“

•	Mid-1976 převod do skupiny „Nový 
dům“ v bývalém MA 34 jako úřed-
ník

•	1983 transfer do odboru bývalé rad-
nice MA 34

•	1993 Vedoucí skupiny Hall a okolní 
objekty v bývalé MA 34

•	1996 Vedoucí stavebního služby ve 
skupině bývalé radnice MA 23 - 
kancelářských budov, obchodních 
budov, telekomunikace

•	1.9.2000 úředník v kanceláři 
GGR. Bydlení, Bytová výstavba a ob-
nova měst, Koordinátor projektu pro 
Facilities Management města

•	05.01.2003 Interimistic linie MA 34 - 
stavebnictví a Facility Management

•	10.07.2003 jmenován hlavou MA 
34 - stavebnictví a Facility Manage-
ment

•	Od 10.11.2011 ředitel společnosti 
Stadt Wien - Wiener Wohnen

Ostatní činnosti
•	2009 předseda Sdružení pro záchra-

nu a revitalizaci zámku Neugebäu-
de - do října 2013. vykonávána (sta-
žení: 15/10/2013)

•	do dubna 2012 dozorčí rada vice
-prezident SZA - svařování Zentra-
lanstalt
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Vaše Vídeň pravidelně vyhrává me-
zinárodní cenu pro nejlepší město 
k životu. Podle čeho vy sám při svých 
cestách posuzujete kvalitu navštíve-
ného města?

Mé návštěvy se odehrávají v  trojú-
helníku mezi letištěm, radnicí a hote-
lem, a z  toho není možné získat jas-
ný dojem. Životního pocitu si dokážu 
všímat, až když do  nějakého města 
jezdím častěji. S  výjimkou možná 
Londýna a Paříže nemáme v Evropě 
skutečná megaměsta a  zbylá velká 
města jsou si v  mnoha směrech vel-
mi podobná. Samozřejmě si v  nich 
jako první všímám čistoty a bezpečí. 
Zajímá mě hromadná doprava a so-
ciální soudržnost, zda je ve městě dost 
cenově dostupných bytů, což je pro 
nás ve Vídni obzvláště důležité. Musí 
fungovat tyto základní věci, vše ostat-
ní – kultura, sport, volný čas – je nad-
stavba.

Jak často navštěvujete Prahu?

Byl jsem tu již mnohokrát. Poprvé 
koncem šedesátých let, to mi bylo 
devatenáct a  návštěva byla trochu 
kulturním šokem. Zvláště pro mladé-
ho člověka, který byl citlivý na svobo-
du, na  možnost volně se pohybovat. 
I  když je fakt, že i  v  Rakousku jsme 
si hodně svobod vybojovali až v  té-
hle době. Já například nepocházím 
z  Vídně a  na  začátku studia jsem 
bydlel na kolejích, které byly jen pro 
chlapce, nesměla tam na  návštěvu 
žádná žena, ani moje matka. O čtyři 
roky později už to bylo totálně jiné – 
bydleli tam společně chlapci a  dív-
ky. Studenti bojovali o nové svobody 
a tehdejší kancléř Bruno Kreisky nám 
vycházel vstříc.

Musím uznat, že se Praha za ty roky 

neskutečně změnila. Dělá na mě vel-
mi uklizený, spořádaný dojem, město 
je v pořádku, fungují tu základní služ-
by. A  během krátkých návštěv cítím 
třeba proměnu zdejší gastronomie. 
Včera jsme byli s  manželkou a  nej-
bližšími kolegy ve steakhousu a jídlo 
bylo skutečně prvotřídní.

Co byste rád z Prahy přenesl do Víd-
ně?

Hospodářský rozvoj. Coby členové 
eurozóny máme velmi omezený ma-
névrovací prostor, omezené možnosti 
investovat. Například bych nyní k jed-
né reformě městského zdravotnictví 
potřeboval čtyři miliardy eur a  tyto 
peníze bych díky dobré pověsti Víd-
ně na finančních trzích snadno získal 
u Evropské investiční a rozvojové ban-
ky. Ovšem půjčku si vzít nemohu, pro-
tože by odporovala maastrichtským 
kritériím omezujícím zadlužování. 
Praha takovým brzdám nečelí, pro-
tože v  Česku neplatíte eurem. Rád 
bych spojil obojí: měl euro i svobodu 
investovat.

Existují ale evropské svazy měst, kte-
ré se tu situaci snaží změnit. Třeba síť 
Eurocities, dobrovolné sdružení, které 
je velmi efektivní a  hájí zájmy měst 
v  EU.  Národní vlády městům zvlášť 
nepomáhají, proto se o to musí starat 
sama.

A  kdybyste mohl vzít jednu věc 
z Vídně a přenést ji do Prahy?

Děláme jinou sociální politiku, měs-
to například vlastní nemocnice, 
a  především jinou bytovou politiku. 
Šedesát dva procent Vídeňanů žije 
v  dotovaných bytech, které město 
přímo vlastní nebo se podílelo na vý-
stavbě a  nájem v  nich nepřekračuje 
sedm eur na  metr čtvereční. Vídeň 
vlastní dvě stě dvacet tisíc městských 
bytů. Tato politika umožňuje i  lidem 
s  nízkými příjmy bydlet ve  velmi 

S  primátorem rakouské metropole Michaelem Häuplem 
o sousedských hádkách, levném bydlení a odvaze k sebe-
vědomí



kvalitním nájmu, který nespotřebuje 
veškeré jejich příjmy. Mám pocit, že 
v Praze je sociální bydlení cizím po-
jmem a bytový trh spíše připomíná 
Londýn, kde se střední vrstva poma-
lu stěhuje na okraje.

Říkám vždycky kolegům: 
Když v hospodě slyšíte vy-
pjatou debatu o  politice, 
tak do ní vstupte.
 Tweetni to

I ve Vídni ale v minulé dekádě ceny 
bytů dramaticky stouply.

Přesně tak, ale to se týká zhruba 
sedmadvaceti procent bytů, které 
fungují v  klasickém, volnotržním 
prostředí. Nájmy valné většiny bytů 
stojí mimo tržní síly.

Je tahle bytová politika přenositelná 
jinam?

Ano. Potřebujete správné finanční 
nástroje, v Rakousku k tomu máme 
jeden dosti komplikovaný fond, 
a  trochu trpělivosti. Ve  Vídni tuhle 
bytovou politiku s výjimkou nacismu 
a pěti let austrofašismu sledujeme už 
od  roku 1919  a  na  dlouhodobé vý-
sledky jsme pyšní.

Jak vypadá spolupráce Vídně s Pra-
hou?

Je, když to řeknu přátelsky, velmi pro-
měnlivá. Jsem starostou Vídně dvacet 
dva let a za tu dobu měla Praha po-
malu desítku primátorů. To samozřej-
mě brání ve  vytváření kontinuálních 
vztahů, které budujeme s jinými měs-
ty, kde se za tu dobu vystřídali dva tři 
kolegové. Třeba v Paříži.

Excelentní, přátelské vztahy fungova-
ly v  době, kdy byl primátorem pan 
Koukal, ale nechci nikoho konkrét-
ně kritizovat. Když vládnete krátkou 
dobu, tak sotva poznáte své podříze-
né a pořádný vztah s kolegy v jiných 
městech ani nemůže vzniknout. Sou-
časnou paní primátorku jsem už ale 
potkal častěji než několik jejích před-
chůdců dohromady.

Jak současná spolupráce Vídně 
a Prahy tedy konkrétně vypadá?

Probíhá na  úrovni správních úřed-
níků. Teď například Vídeň navštívila 
skupina pražských úředníků z ekono-
mických referátů a potkali se s kolegy 
ze stejného oboru. Zajímá je Wiener 
Holding, což je městská společnost 
vlastnící podíly ve firmách, třeba dva-
cet procent letiště, sto procent dunaj-
ského přístavu a  tak dále. To je jen 
malý příklad. S  paní primátorkou 
jsme mluvili o  hodně rozdílných té-
matech, od  organizace městské ad-
ministrativy až po  kulturu. Všude je 
potenciál pro větší spolupráci.

Pracujeme, abychom žili

Co je příčinou, že Vídeň tak často ví-
tězí v soutěži o město, kde se nejlépe 
žije?

Máme zhruba dva miliony obyvatel, 
což je velikost, která je pořád ještě pře-
hledná, pořád se dá dobře spravovat. 
A  jsme bohatí, to si musíme přiznat. 
Co nás dále odlišuje třeba od Něm-
ců, je povaha: oni žijí, aby pracovali, 
my pracujeme, abychom žili. Tenhle 
životní postoj dobrou kvalitu života 
do  velké míry vytváří. Dokážeme si 
pak organizovat i  krásné stránky ži-
vota.

Ze strany města je zásadní už zmíně-
ná bytová politika a snaha postarat 
se o to, aby mzdy obyvatel nestači-
ly jen k přežití, ale aby ten život byl 
opravdu dobrý. To se nám, uznávám, 
nedaří ze sta procent, ovšem z deva-
desáti procent ano. Propast mezi bo-
hatými a chudými u nás existuje, ale 
není tak velká jako v  jiných velkých 
městech.

Jak jde dohromady, že Vídeň vyhrá-
vá žebříčky o nejlepší město a záro-
veň třetina Vídeňanů volí protestní, 
současné poměry radikálně kritizují-
cí Svobodnou stranu Rakouska?

To s materiální situací voličů příliš ne-
souvisí. Vídeňané se často dělají men-
šími, než opravdu jsou, a naše remcá-
ní je proslulé – máme sklon připadat 
si chudí a pak musíme najít někoho, 
koho z  toho obviníme. V  tom jsme 
vcelku dobří. Už jsme v  tomto směru 
vynikali v  meziválečném Rakousku, 
ovšem tehdy se lidem opravdu daři-
lo zle, sociální systémy neexistovaly. 
Dnes je to jiné: základní sociální po-
moc, na kterou má nárok každý Ra-
kušan, představuje osm set eur. Mají 



na  ni nárok mimochodem i  uznaní 
uprchlíci, podle evropského práva 
mají mít stejné podmínky jako místní, 
a to samozřejmě vyvolává dost závis-
ti, kterou populisté živí a využívají. Ví-
deň není bezzávistivou zónou.

Při svých rozhovorech s  obyvate-
li vídeňských čtvrtí, kde populisté 
na úkor vaší sociální demokracie sílí, 
jsem narazil na  stížnosti na  každo-
denní sousedské spory s  rodinami 
imigrantů a  na  pocit lidí, že „jejich 
Vídeň“ mizí. Jejich oblíbený park 
je plný rodin imigrantů, obchody 
na nákupní třídě jsou vesměs turec-
ké apod. Jak se tomuhle pocitu dá 
čelit?

Znám svět vídeňských dělnických 
čtvrtí velmi dobře. Sousedské hádky 
vždycky existovaly a nikdo v nich ne-
viděl víc než sousedské hádky. V sou-
časnosti jsou tyhle každodenní spo-
ry strašně politizované, projektují se 
do nich názory na  imigraci nebo in-
tegraci cizinců. Jako město můžeme 
hlavně zajistit, aby všichni imigranti 
mluvili německy, protože když se ne-
domluví, tak nemohou hádku a spor 
ani vyřešit. A když se spolu už ani ne-
můžete pohádat, tak stoupá agresivi-
ta. Proto teď nově příchozím nabízíme 
kurzy němčiny od prvního momentu, 
například už od  chvíle, kdy někdo 
požádá o  azyl. Vedle jazyka vysvět-
lujeme i  základní pravidla našeho 
soužití. Třeba že se muslimští příchozí 
mohou šaríou řídit ve vlastním životě, 
avšak v žádném případě nestojí nad 
rakouskými zákony, o čemž se vůbec 
nedá jednat či debatovat.

Další možnou strategii jsme použili 
ve  čtvrti Ottakring, kde bylo v  minu-
losti opravdu hodně problémů. V ně-
kterých částech této čtvrti existova-
ly pouze srbské a  turecké obchody, 
a  když tam před deseti lety nějaký 
sociálnědemokratický politik přišel, 
tak mu místní vynadali. Dnes se ná-
lada obrátila a nadávají šéfovi popu-
listů Strachemu. Atmosféru pomohla 
změnit pětiletá systematická komu-
nitní práce, do které se zapojilo měs-
to spolu s katolickou charitou.

Jak přesně probíhala?

Byla za  tím spousta drobné práce. 
Cílem bylo, aby město bylo skrze své 
pracovníky ve čtvrti neustále a hodně 
přítomné, aby se na ně místní moh-
li kdykoli obrátit. Sociální pracovní-
ci také hovořili srbsky nebo turecky, 
tím jsme se přizpůsobili multikultur-
ní realitě toho prostoru a  mohli vy-
tvářet vazby mezi lidmi. Můj příspě-
vek k  místní kulturní kohezi spočíval 
v tom, že jsem občas zašel ke své ob-

líbené řeznici na sekanou, dal jsem si 
u ní na stojáka lahvové pivo a povídal 
si s místními. Dnes jsme tam opět do-
sáhli příjemného mixu rakouských 
a  cizokrajných obchodů, obyvatelé 
spolu mnohem lépe vycházejí.

Jak chcete dlouhodobě vyvážit dvě 
priority: na  jednu stranu být nadá-
le otevřený a  pomáhat uprchlíkům 
a současně brát vážně obavy obyva-
tel z negativních projevů imigrace?

Úplně se nám to zatím nepovedlo, 
jinak by Svobodní neměli třicet 
procent hlasů. Není univerzální 
recept, musíme trpělivě pracovat 
na  odbourávání konfliktů na  všech 
rovinách každodenního soužití.

U starších imigrantů je pro mě klíčo-
vá znalost němčiny, o  které jsem už 
mluvil. Ale současně chci podporovat 
bilingvní školy, existuje u nás už dlou-
ho Komenského škola, kde studuje 
v  češtině přes pět set žáků. Radnice 
dvoujazyčné školy podporuje, nemě-
ly by být jen anglické a francouzské, 
ale také v  jazycích našich sousedů, 
a proto doufám, že brzy budeme mít 
i maďarskou školu. To neříkám z ně-
jaké nostalgické monarchistické vize, 
mám vizi, aby v našem městě žili lidé, 
kteří budou hovořit jazyky našich sou-
sedů. Je to významné i pro ekonomi-
ku a vytváření pracovních míst.

Z  uprchlíků mají zvláště mladí Sy-
řané dobré vzdělání a vůli zapojit se 
do  zdejšího života. Provádíme napří-
klad screening jejich kvalifikace, aby 
třeba někdo studovaný nemusel dělat 
taxikáře, to je zbytečná ztráta jeho ta-
lentu, chceme mu usnadnit možnost 
pracovat ve Vídni ve svém oboru. Pro-
blémy máme zvláště s Čečenci a s ra-
dikálním islamismem rozšířeným 
mezi částí afghánských uprchlíků. 
Vysíláme sociální pracovníky do par-
ků, kde se zejména mladí uprchlíci 
pohybují, a nabízíme jim alternativu. 
Buď půjdou s námi a dostanou šan-
ci naučit se německy a později najít 
práci. Anebo to neudělají, dříve či poz-
ději poruší zákony a my je vyhostíme.

Ale to jde v praxi těžko, do Čečenska 
nebo také do Afghánistánu.

Tam ne. Ale Rakousko leží uvnitř Unie, 
nikoli na jejích hranicích.



Ale státy na hranici EU by trestané 
imigranty také nepřevzaly.

To je otázka. Čistě právně ano, ale to 
budeme moci zorganizovat, až budou 
sedět ve  vězení. Protože když nabíd-
ku k integraci nepřijmou, tak zákony 
dříve nebo později poruší a ve vězení 
skončí.

Svoji volební kampaň jste předloni 
vedl s poselstvím vstřícnosti a pomo-
ci běžencům. V čem jste během roku 
změnil názory na uprchlickou krizi?

Upřímně, vůbec. Neměl jsem žádné 
iluze a  i  předloňský rok během sta-
rostovské kampaně mi bylo jasné, že 
devět set tisíc uprchlíků procházejí-
cích skrze Vídeň, se všemi vedlejšími 
projevy, je pro nás i  pro Německo 
výjimečnou situací, která se nemůže 
opakovat. Už v roce 2015 jsem tvrdil, 
že podstatné je zajistit ochranu hra-
nic EU, ale současně v nich musí zů-
stat otevřená vrátka. Chci vědět, kdo 
k nám přichází, ale nechci nedostup-
nou pevnost Evropa. Máme vysokou 
úroveň péče o  uprchlíky, kterou mů-
žeme zajistit jen tehdy, když nebu-
deme přehlceni příliš velkým počtem 
příchozích.

Vídeňané ve volbách hlasují výrazně 
jinak  – populisté jsou slabší, proev-
ropské strany silnější – než obyvatelé 
menších rakouských měst a  vesnic. 
Tato propast se zvětšuje i  v  jiných 
zemích. Jak byste město a  venkov 
zase sblížil?

Není to jediná propast. Špatně vzdě-
laní lidé snáze věří sloganům pravico-
vých populistů než ti dobře vzdělaní. 
Muži jim propadají více než ženy, 
které dokážou skryté násilí v  rétorice 
populistů citlivěji rozeznat. Ale máte 
pravdu  – sám jsem vyrostl v  malé 
rakouské vesnici s  pěti sty obyvateli 
a většina mých spolužáků ze základ-
ky volila teď v prezidentských volbách 
kandidáta Svobodných Norberta Ho-
fera. V neděli po mši sedí v hospodě, 
dají si nějaké to pivo, v jednu přijdou 
domů, dají si oběd a lehnou si do po-
stele, tak vypadá běžná neděle. Tihle 
lidé se z  nějakého důvodu považují 
za znevýhodněné. Vlastně k tomu ne-
mají žádný materiální důvod, přesto 
se tak cítí. A  jak víme, volby nejsou 
věc rozumu, ale emocí.

Vyřešit se to dá podle mě jen dvě-
ma způsoby. Vzděláním: ne že zave-
deme předmět politické vzdělávání, 
což by připomínalo hodiny ideologie 
a  dialektického materialismu v  ko-
munistických zemích. Politické vzdě-
lávání musí být chytřejší, třeba skrze 
neobvyklé semináře v  rámci jiných 

předmětů. A druhé řešení vidím v po-
litických stranách: musí zase dob-
ře fungovat na  nejnižší úrovni státu 
a v tomto směru mají naše dvě velké 
politické strany nyní problém – jejich 
organizace už nefungují tak dobře 
jako v minulosti.

A  jak změnit emoce nespokojených 
voličů, o nichž jste mluvil?

Jenom spoustou diskusí, před nimiž 
nesmíme utíkat. Říkám to vždycky 
kolegům ze strany: když v  hospodě 
slyšíte vypjatou debatu o  politice, 
tak do ní vstupte. Nikoli se zdviženým 
ukazováčkem, nikoli s  dikcí učitele, 
nikoli poučovatelsky. Ale nemusíte se 
na druhé straně ani bát a ustupovat. 
Je třeba nebýt arogantní, ale zůstat 
sebevědomý.

Michael Häupl • Autor: Milan Jaroš

Michael Häupl (67)
Ve  Vídni studoval biologii a  zoologii, 
svou dizertační práci psal o  lebkách 
gekonů; po studiu pracoval ve vídeň-
ském Muzeu přírodní historie. Krátce 
byl členem studentské organizace, 
jež měla blízko k národoveckým Svo-
bodným, ještě během studia se však 
přiklonil ke svazu socialistických stu-
dentů a vstoupil do rakouské sociální 
demokracie (SPÖ).  V osmdesátých le-
tech byl městským radou pro životní 
prostředí a sport rakouské metropole, 
od roku 1994 je starostou. Na radnici 
vládne v koalici se stranou Zelených. 
Dlouhodobě patří k nejvlivnějším po-
litikům své strany a je předsedou sva-
zu rakouských měst a obcí. Je potřetí 
ženatý, z předchozích manželství má 
dvě děti. 
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Praha v číslech

 Vlastnická struktura domov-
ního fondu se oproti jiným charakte-
ristikám domovního fondu mění re-
lativně rychle. Přesto v porovnání se 
změnami vlastnické struktury v rámci 
bytového fondu (viz dále v kapitole 
č. 2.3) nebyly změny mezi sčítáními 
v letech 2001 a 2011 až tak drama-
tické. Jak ilustruje graf č. 1, při SLDB 
2001 i 2011 byly více než dvě třetiny 
domovního fondu ve vlastnictví fyzic-
kých osob. 

 Vzhledem k pokračující pri-
vatizaci především komunálního do-
movního fondu došlo v letech 2001 
a 2011 k poklesu podílu obecních a 
státních domů určených bydlení z 
10,5 % na 5,5 %. Naopak počet i pro-
centuální zastoupení domů vlastně-
ných bytovými družstvy se v uplynulé 
dekádě mezi sčítáními navýšil ze 4 
319 domů (tj. 5,3 %) v roce 2001 na 5 
372 domů (tj. 5,8 %) v roce 2011, což 
opět souvisí především s transforma-
cí obecního bytového fondu, kdy se v 
řadě případů vlastnictví privatizova-
ných obytných (bytových) domů pře-
vádí na nově vznikající bytová druž-
stva. 

 Při SLDB 2011 významně na-
rostlo (oproti SLDB 2001) zastoupení 
kategorie „ostatní formy vlastnictví“. V 
této souvislosti je nutné uvést, že pod 
touto kategorií bylo zahrnuto mimo 
jiné i spoluvlastnictví vlastníků bytů/
jednotek a tento druh vlastnictví se v 

roce 2011 podílel na vlastnické struk-
tuře domovního fondu 11,7 % a repre-
zentoval tak druhou nejčastější for-
mu po vlastnictví domů soukromými 
(fyzickými) osobami. 2 Při porovnání 
změn ve vlastnické struktuře obydle-
ných domů s byty mezi sčítáními v 
letech 2001 a 2011 je rovněž patrný 
nárůst kategorie „nezjištěná forma 
vlastnictví“.

Podle SLDB 2001 činila v Praze prů-
měrná obytná plocha připadající na 
1 trvale obydlený byt 43 m2 (v ČR 
49,5 m2), přičemž minimální hodno-
ty bylo dosáhnuto v rámci bytového 
fondu městské části Praha 9 (36,5 
m2), naopak maxima na území 
městské části Praha-Koloděje (80,2 
m2). Podle posledního sčítání z roku 
2011 došlo v Praze oproti SLDB 2001 
k velmi výraznému nárůstu průměr-
né velikosti obytné plochy obydlené-
ho bytu, která dosahovala hodnoty 
57,8 m2 (v ČR 65,3 m2) a byla výraz-
ně diferenciována podle typu domu 
(v rodinných domech 87,8 m2, v by-
tových domech 53,0 m2 a v ostatních 
budovách 64,2 m2).
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