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Soutok s Radbuzou

3

zastavení 1

Soutok
 

Na tomto místì v Plzni-Doudlevcích se 
po 108,5 km své délky vlévá zprava do øeky 
Radbuzy v nadmoøské výšce 303 m øeka 
Úhlava. Jméno je poprvé pøipomínáno           
v roce 1341 jako flumen Auglauia. Jeho 
základ je zøejmì v praslovanském výrazu 
pro „úhel, ohyb, kout“. Jméno je pak odvo-
zeno typickou pøíponou øíèních jmen – ava. 
Dùvod pojmenování zøejmì spoèívá              
v køivolakém prùbìhu toku. V náøeèí má 
podobu Ouhlava.  

Úhlava pramení na Šumavì na severo-
západním svahu hory Pancíø (1214 m n. m.) 
v Železnorudské hornatinì v nadmoøské 
výšce 1110 m. Teèe k severozápadu a vytváøí 
hluboké Úhlavské údolí, které oddìluje 
Královský hvozd a Pancíøský høbet.            
Na horním toku má øeka ráz bystøiny            
s velkým spádem, postupnì mohutní, 
zejména po spojení s potoky Zelenským, 
Èerným a Bílým. Pod Zelenou Lhotou byla 
vybudována v roce 1969 pøehrada Nýrsko     
s 36 m vysokou sypanou hrází, zásobující 
pitnou vodou Klatovsko a Domažlicko. 
Hlavním úèelem tohoto vodního díla je 
nalepšování prùtoku pro odbìrový profil 
plzeòské vodárny. Souèasnì má význam        
i pro èásteènou povodòovou ochranu níže 
ležících obcí. Pod Janovicemi nad Úhlavou 
se vodní tok zklidòuje, rozšiøuje, obloukem 
se vyhne Klatovùm a smìøuje kolem hrádku 
Kokšín a pozdnì gotického vodního hradu 
Švihov, protéká idylickými zákoutími 
zámeckého parku v Lužanech, k Pøešticím, 
mìstu s výraznou dominantou Dienzen-
hoferova poutního barokního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. Úhlava zde má 
charakter lužní øeky. Pøed Plzní se však 
øeèištì zahlubuje, tok se zrychluje, tvoøí 
peøeje a získává témìø horský ráz. 



5/  Pramen Úhlavy pod Pancíøem
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4/  Mlýn na Úhlavì pod Pøedenicemi

Soutok s Radbuzou1

Plocha povodí Úhlavy, které je 
na rozdíl od ostatních významných 
tokù znaènì protáhlé a pomìrnì 

2úzké, èiní 915,5 km , prùmìrný 
3prùtok ve Štìnovicích je 5,78 m /s. 

Pøi katastrofální povodni v srpnu 
3roku 2002 byl prùtok 211 m /s. 

Spád od prameništì k ústí èiní    
807 m, tj. 7,4 ‰/km.

Úhlava, významný vodárenský 
tok a stále jediný zdroj pitné vody 
pro celou plzeòskou aglomeraci, je jedinou øekou, která má na území Plznì jen 
drobné pøítoky. A je také jedinou, která nepodlehla stavebním úpravám toku              
a zachovala si pùvodní tvar svého koryta a toku s èetnými meandry a malebnými 
zákoutími. Jedná se o støednì úživnou øeku, v jejíchž vodách žijí nejrùznìjší skupiny 
vodních živoèichù. Pod kameny se vyskytuje velké množství malých vodních mlžù 
(rod Sphaerium a Pisidium). Rychleji tekoucí, dobøe prokyslièené vody Úhlavy 
obývá naše snad jediná pravá bentická (na dnì žijící) ploštice hlubenka skrytá 
(Aphelocheirus aestivalis). V jarních vodách najdeme larvy rùzného hmyzu, z nichž 

nejzajímavìjší jsou pro svou životní strategii 
jepice. Asi nejhojnìjší jepicí je Ephemerella 
ignita – jepice letní, mnohdy se nachází            
v lokalitách ve stovkách kusù. Dále se bìžnì 
setkáváme s jepicemi rodu Baetis a Caenis,   
v písèitém dnì jsou zahrabány krásné larvy 
druhu Ephemera danica – jepice dánská. 
Významným indikátorem stupnì èistoty 
vody jsou larvy chrostíkù. Mnozí z nich si 
vytváøejí typické pøenosné schránky 
utváøené z drobného detritu (rozkládající     
se organické hmoty), minerálních èástic, 
písku, ale i ze sekretu a rostlinného materiálu. 
Dosti hojné jsou ale i druhy bez schránek, 
napø. rod Hydropsyche, Rhyacophila            
a Polycentropus. Larvy chrostíkù rodu 
Hydropsyche a Polycentropus si staví ve 
vodì hedvábnou lovnou sí�, do které se 
zachycují vodou unášené drobné organismy              

Život v øece



7/  Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

8/  Stopy èinnosti bobra na Úhlavì
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Soutok s Radbuzou 1

6/  Jepice dánská (Ephemera danica)

a detritus. V klidných stojatých 
vodách, kde dochází k ukládání 
drobného sedimentu, žije poèetná 
skupina larev dvoukøídlého hmyzu 
– pøedevším rùzné larvy pakomárù, 
muchnièek a tiplic. 

Západoèeské øeky se poslední 
dobou stávají útoèištìm zákonem 
zvláštì chránìného kormorána 
velkého, který zde zimuje nebo 
migruje. Ten je znaènì rozšíøený     
na Radbuze a pøes soutok se dostává      
i na Úhlavu. V zimì hledají tito 
rybožraví ptáci potravu až v centru 
Plznì pod jezem na Denisovì 
nábøeží, kde bylo dokumentováno 
pøi lovu až tisíc jedincù. Je pøiro-
zené, že na rybí populaci dochází    
k velkým škodám a kormorán se tak 
stává kontroverzním ptaèím druhem.

Na Úhlavì u Hradištì byly 
spatøeny stopy èinnosti bobra. Bobr 
evropský (Castor fiber L.) je jedním 
z mála druhù, který se, pøedevším 
díky silnému ochranáøskému úsilí, 
podaøilo navrátit zpìt do míst 
pùvodního výskytu, a tedy i do naší 
pøírody.

Na pravém bøehu øeky Úhlavy 
pod vrchem Homolka (371 m n. m.) 
se nachází vodárna mìsta Plznì,   
ke které ještì pøed soutokem na   
0,4. km øeky odboèuje krytý pøívod 
vody. Tato vodárna vznikla zásadní 
pøestavbou vodárny zbudované       
v tìchto místech již v letech 
1888–1889. 

Ve druhé polovinì 19. století 

Vodárna



9/  Stavba Puech-Chabalovy filtrace (1924)
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Soutok s Radbuzou1

došlo k bouølivému rozvoji mìsta díky rychle se rozvíjejícímu prùmyslu, který byl 
provázen rùstem poètu obyvatel, a tak støedovìký vodovod nemohl staèit 
požadavkùm stále stoupající spotøeby vody. V osmdesátých letech 19. století, kdy 
Plzeò mìla již 40 000 obyvatel, dosáhl nedostatek vody vrcholu, a proto se 
pøedstavitelé mìsta rozhodli postavit zcela nový, na tehdejší dobu velkoryse 
øešený vodárenský komplex. Projekt i stavba byly v roce 1886 zadány firmì         
dr. Emila Škody. Bìhem roku byl vypracován profesorem ing. K. Vosykou projekt 
parní filtraèní vodárny a bìhem dalších dvou let bylo celé dílo vybudováno                
a v roce 1889 uvedeno do provozu. Zdrojem vody se stala øeka Úhlava, která tak 
od tohoto roku až do dnešní doby zásobuje Plzeò pitnou vodou. Vodárenský 

3komplex zahrnoval vodárnu o kapacitì 10 000 m dennì, postavenou u øeky Úhlavy, 
3zdìný vodojem o obsahu 6 500 m  na kopci Homolka a zásobní a rozvodné litinové 

øady v délce 47 km.
Rùst mìsta na konci 19. století však pøedèil možnosti vodárny, která              

na pøelomu století již nestaèila krýt nové požadavky odbìratelù. V roce 1903 se 
mìsto pokusilo využít pramenù ve ètvrti Doudlevce, v místì zvaném Grubrovka   
(u bývalé øíèní plovárny), kde byl vybudován rozvod vody, avšak pouze místního 
významu. V letech 1904–1906 se zdvojnásobila kapacita vodárny zrušením 

3usazovací nádrže a její pøemìnou na pomalé filtry. Dosáhlo se tak kapacity 20 000 m  
pitné vody dennì. Vlivem rozvoje prùmyslu v Klatovech a v dalších mìstech           
a obcích na Úhlavì se však zaèal projevovat pokles kvality vody v øece, a tak toto 
rozšíøení kapacity vodárny mìlo neblahý vliv na kvalitu dodávané vody.  



Správa mìsta si tuto problematickou situaci uvìdomovala, a proto zahájila         
v roce 1908 jednání s paøížskou firmou PUECH-CHABAL o postavení nové filtraèní 
stanice podle jejího systému. Kvùli nedostatku penìz a naléhání lékaøù zásobovat 
mìsto vodou pramenitou, byla stavba filtraèní stanice oddálena. Kompromisem bylo           
v roce 1916 vybudování tzv. "pitného vodovodu", se zdrojem podzemní vody                       
z roudenských studní Mìš�anského pivovaru a rozvodem vody do 120 stojánkù       
ve mìstì a do 25 škol a veøejných budov. Voda byla dodávána zdarma a náklady byly 
zahrnuty do nákladù vodárny na Homolce. Délka rozvodù vody èinila 19 km             
a pozdìji byla rozšíøena na 27 km. Plzeò tak mìla, jako jedno z mála mìst,              
dva vodovodní systémy, a to tzv. "pitný vodovod" z roudenských studní a tzv. 
"užitkový vodovod" z vodárny pod Homolkou. Tento dvojí rozvod vody fungoval až 
do roku 1970. 

Až po 1. svìtové válce v roce 1922 byla mezi mìstem a firmou Puech-Chabal    
z Paøíže podepsána smlouva na vypracování projektu a stavbu nové filtraèní stanice   

3s kapacitou 40 000 m  dennì, tj. 460 l/s.
 Stavba, na jejímž projektu se vedle francouzského odborníka ing. H. Chabala    
z Paøíže podíleli firma Müller a Kapsa, mìstská vodárenská kanceláø a plzeòský 
architekt Hanuš Zápal, byla dokonèena v roce 1926 a zahrnovala filtraèní stanici     
se tøemi stupni hrubocezù a jedním stupnìm pøedfiltrù o celkové filtraèní ploše         

25000 m . Pozdìji byl tento systém úpravy vody doplnìn o zemní usazovací nádrž      
a dávkování síranu hlinitého z dùvodu zhoršování kvality vody v øece Úhlavì. Tento 
unikátní systém fungoval až do konce roku 1997, kdy byl z dùvodù dostateèné 

10/  Soutok Radbuzy s Úhlavou od severozápadu
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kapacity ostatních èástí úpravny, nároènosti na obsluhu a potøeby rekonstrukce 
odstaven. V souèasné dobì je posuzováno další využití objektu Chabalovy filtrace. 

V letech 1935–1939 prošla vodárna rozsáhlou modernizací provozu. 
Vybudovala se elektrická strojovna a èerpací stanice spolu s trafostanicí. Stará 
parní strojovna byla ponechána jako rezerva. Zároveò byla zøízena moderní 
chemická a bakteriologická laboratoø pro kontrolu jakosti vody. 

Po 2. svìtové válce se Plzeò zaèala rozrùstat a rozšiøovat o nová sídlištì, 
obnovoval se prùmysl a rostly nároky na potøebu vody. V 60. letech 20. století se 
zahájilo rozsáhlé rozšíøení vodárny. Nejprve se v roce 1961 pøistavìly dvì komory 

3vodojemu Homolka na celkovou kapacitu 12 600 m  a v letech 1963–1969 se 
vybudovala nová chemická úpravna vody o kapacitì 500 l/s spolu s dalšími 
vodárenskými objekty. V rámci rozšíøení vodárny se vybudovalo nové jímání vody     
z Úhlavy, èerpací stanice surové a upravené vody, pøívody elektrické energie, 
budova chemické úpravny s dvoustupòovou úpravou a dávkováním chemikálií, 
prací vodojem, akumulace èisté vody s chlorovnou, kalové hospodáøství a další 
objekty. Po dokonèení mìla vodárna v Plzni celkovou kapacitu 900 l/s.

V roce 1986 byla zahájena stavba "Rozšíøení úpravny vody Plzeò", která 
obsahovala celý komplex vodárenských objektù pro úpravu vody na kapacitu            
1000 l/s s moderními postupy, jež zabezpeèují vyhovující kvalitu upravené vody 
podle souèasných zdravotních požadavkù s ohledem na kvalitu vody ve zdroji.       
Po dokonèení a uvedení do provozu v roce 1996 má vodárna v Plzni kapacitu 1500 l/s. 

3Roènì vyrobí komplex úpraven vody v Plzni témìø 18 miliónù m  pitné vody,  
na což je potøeba kolem 2 500 tun koagulantu, 700 tun vápenného hydrátu, 260 tun 
oxidu uhlièitého, 30 tun chloru a 11 miliónù kWh elektrické energie. Laboratorní 
kontrola je provádìna každý den v roce tak, aby byla optimalizována kvalita 
upravené vody i náklady na její úpravu.

Vodárna v souèasné dobì zásobuje pitnou vodou nejen Plzeò, ale i okolní 
obce s celkovým poètem 220 000 obyvatel. Za zmínku stojí, že pùvodní èást 
vodárny, rozšíøená ve dvacátých letech 20. století, je opravdovým stavebnì– 
technickým unikátem.

Zaøízení bylo uvedeno do provozu 15. kvìtna 1926. Architektonickou úpravu 
budovy navrhl ing. arch. Hanuš Zápal. Budova je tvoøena tøemi trakty ve svahu 
stupòovitì umístìných hal zastøešených ocelovou segmentovou konstrukcí. 
Nejníže umístìná hala vìtší délky i rozpìtí je uprostøed doplnìna monumentálním 
rizalitem – portikem se schodištìm. Na konci horní haly je pøipojen vstupní objekt 
se zastøešením tvaru lomeného oblouku s prosklenou vìžièkou osvìtlující vstupní 
prostor. Nad portálem vchodu je dekorativnì èlenìná atika. Domek je vodorovnì 
èlenìn pásy z režných cihel, fasády hal jsou rozèlenìny svisle lesénami (svislými 
dekorativními èlánky) z èervených cihel, z nichž jsou také okenní šambrány 
(orámování oken). Kvalitním architektonickým øešením byla rozsáhlá budova 
technického charakteru zdaøile vkomponována do krajiny pøi soutoku øek Úhlavy 
a Radbuzy.



12/  Rozhledna na Krkavci s Kostincovou 
turistickou chatou

13/  Mrakodrap

11/  Banka a Obchodní akademie na 
Masarykovì námìstí
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Hanuš Zápal

Zápalovy realizace v Plzni

Hanuš Zápal se narodil 7. února 1885 v Krašovicích u Dolní Bìlé na Plzeòsku   
v rodinì uèitele Antonína Zápala. Studoval na reálce v Rakovníku a po jejím 
absolvování na pražské technice. Studia architektury u profesora Josefa Schulze 
dokonèil v roce 1909, když 3. èervna t. r. složil II. státní zkoušku. V letech 
1908–1909 byl zamìstnán v kanceláøi profesora Jana Kouly, pak pracoval ve 
službách architekta Antonína Balšánka na stavbì reprezentaèního domu mìsta Prahy 
a na pøelomu let 1909–1910 byl zamìstnán v kanceláøi architekta Bedøicha 
Bendelmayera. V roce 1910 Hanuš Zápal vstoupil do služeb plzeòské obce.         
Ve 20. letech 20. století zastával nejprve funkci vrchního stavebního komisaøe,     
pak technického rady. V roce 1931 odešel na vlastní žádost pro zhoršený zdravotní 
stav do výslužby.

 

Již v roce 1910 byl povìøen vy-
pracováním projektu souboru školních 
budov na dnešním Masarykovì námìstí,       
z nichž do zaèátku 1. svìtové války byla 
realizována budova Obchodní akademie        
a suterénní prostory støedního rizalitu.        
V roce 1917 postavena reprezentaèní budo-
va Mìš�anského pivovaru. Dne 1. kvìtna 
1921 byl slavnostnì otevøen sokolský 
tìlocvièný pavilon žactva a dorostu             
v dnešních Štruncových sadech. Roku 1922 
byl realizován rodinný dùm Ladislava 
Lábka v Mánesovì ulici, v lednu 1923 
budova Masarykovy školy na Jiráskovì 
námìstí, 17. srpna 1923 byla otevøena 
budova nového divadelního skladištì          
v Kováøské ulici. Na vrchu Krkavci u Plznì 
byla podle návrhu H. Zápala pøistavìna tzv. 
Kostincova turistická chata, která byla 
slavnostnì otevøena  28. øíjna 1924. V roce 
1924 byl na Americké tøídì postaven 
soubor tøí èinžovních domù, nazývaný 
tehdy lidovì "U trojdohody". Nej-
významnìjší z domù – tzv. Mrakodrap byl 
tehdy nejvyšším obytným domem v Plzni. 



14/  Nejníže umístìná hala Zápalovy vodárny
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Na nároží Karlovarské a Plaské tøídy byla v roce 1924 dokonèena budova Vyšší 
hospodáøské školy. V letech 1923–1925 byl postaven areál Benešovy školy              
na Doudlevecké tøídì. V letech 1922–1925 byla v areálu plzeòské vodárny v Plzni-    
-Doudlevcích realizována již zmínìná rozsáhlá budova filtrù systému Puech-Chabal. 
Dne 16. kvìtna 1926 byla zprovoznìna budova plzeòského krematoria. Budova 
mìstských technických úøadù, vystavìná v letech 1929–1930 podle spoleèného 
návrhu H. Zápala a F. Beneše, se nachází ve Škroupovì ulici. Pro Ústav pro hlucho-
nìmé dìti byla v roce 1931 postavena na nároží námìstí Míru a ulice 17. listopadu nová 
budova. Dne 9. øíjna 1932 byl slavnostnì otevøen Vzorný statek Vyšší hospodáøské 
školy v Plzni nad Lochotínem. Funkcionalistická budova Pikovy školy na 
Masarykovì tøídì v Doubravce byla vystavìná v letech 1930–1932. 

Mimo Plzeò navrhl H. Zápal pro Haléøový spolek dìlníkù Škodových závodù 
sanatorium v Janovì u Mirošova, které bylo postaveno v letech 1928–1929. V letech 
1933–1934 byla podle návrhu H. Zápala postavena budova Masarykovy obecné         
a mìš�anské školy v Plasích. Stavba èeskobratrského kostela v Kralovicích byla       
21. øíjna 1934 dokonèena a kostel byl slavnostnì otevøen. Podle návrhù H. Zápala 
byla postavena ještì øada dalších významných budov, napø. školy v Bolevci, 
Kaznìjovì, Horní Bøíze, Plané nade Mží, Železné Rudì, Domažlicích atd.

Velice významná je èinnost H. Zápala v památkové péèi. Pod jeho vedením byla 
napøíklad v roce 1922 opravena rotunda ve Starém Plzenci, v roce 1934 kostelík       
U Ježíška v Plzni. Nejvýraznìjší jsou jeho zásluhy o záchranu a obnovu Santiniho 
stavby poutního místa v Mariánské Týnici u Kralovic.

Dne 7. záøí 1996 byla ing. arch. Hanuši Zápalovi, nejvýznamnìjší osobnosti 
západoèeské architektury 20. století, v kostele Panny Marie v Mariánské Týnici          
u Kralovic slavnostnì odhalena pamìtní busta.



16/  Lesopark Homolka

15/  Vilín japonský (Hamamelis japonica)
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Lesopark Homolka

Nejznámìjšími vrcholky reliéfu 
Plznì a okolí podél toku Úhlavy jsou 
Homolka na Slovanech s 371 m n. m.   
a Val (Valík) s výškou 434,8 m n. m. 
Oba jsou tvoøeny tvrdými spility 
(metabazalty) vzniklými podmoøskými 
sopeènými výlevy.  

Lesopark Homolka je druhým 
nejvìtším lesoparkem v Plzni. Byl 
založen na konci 19. století a již v roce 
1888 bylo osázeno lesními stromky  
7,75 ha, pøièemž se v zalesòování 
pokraèovalo, takže roku 1900 mìl tento park výmìru 13,24 ha. V pøedváleèném 
období na tento lesopark, nazývaný Èiperùv sad, navazovaly okrasné školky          
a pozdìji zahrádkáøská kolonie zamìstnancù vodárny. Josef Èipera (1850–1911) 
byl støedoškolský profesor a menšinový politik, èlen obecního výboru, øíšský             
a zemský poslanec, starosta plzeòského zastupitelského okresu. V roce 1907 mu bylo 
za zásluhy o rozvoj mìsta udìleno èestné mìš�anství. K uctìní památky prof. Èipery 
byl 11. 7. 1911 pojmenován sad na Homolce Sadem Èiperovým a v roce 1912 byla 
založena "Okresní studijní knihovna Èiperova". V 50. a 60. letech 20. století,           
v souvislosti s výstavbou sídlištì Slovany, byl znovu lesopark upravován podle 



17/  Zastavení interaktivní stezky pro dìti
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návrhu arch. Bohumila Kmínka. Od 80. let 20. století se provádí regenerace parku 
s cílem zvýšit jeho rekreaèní hodnotu. V letech 1981 a 1982 zde Mìstský výbor 
ÈSTV vytvoøil areál neorganizované tìlovýchovy. Velká èást pùvodního lesoparku 
byla zlikvidována v letech 1986–1995 v souvislosti s budováním úhlavského 
kanalizaèního sbìraèe a zvláštì s rozšiøováním úpravny vody. 

Od záøí 2010 mají plzeòské dìti k dispozici v parku a lesoparku Homolka 
novou interaktivní nauènou stezku, jejíž autorkou je Martina Kováøíková. Okružní 
trasa se 13 zastaveními je urèená pøevážnì dìtem pøedškolního a nižšího školního 
vìku. Na informaèních tabulích se návštìvníci Homolky u jednotlivých zastavení 
seznámí nejen s døevinami, ptáky nebo houbami, které se zde vyskytují. Dozví se   
i základní informace o blízké úpravnì vody a vodojemu Homolka. Stezkou dìti 
provází kreslená veverka Homolièka, která jim zadává úkoly nebo jim napovídá 
pøi jejich plnìní. Nová stezka kopíruje pùvodní nauènou stezku z roku 1985, 
kterou tehdy pøevážnì se zamìøením na døeviny pøipravil oddíl mladých ochráncù 
pøírody SVOR Plzeò. 

Na základì dendrologického prùzkumu zde bylo zjištìno 73 taxonù døevin,     
z jehliènatých napø. cypøišek hrachonosný a Lawsonùv, jedle bìlokorá, ojínìná     
a kavkazská, smrk ztepilý a Engelmannùv, smrk omorika a východní, borovice 
vejmutovka a kleè, tis èervený, jedlovec kanadský, z listnatých potom døiš�ál 
Juliin, líska obecná a turecká, brslen evropský, buk lesní, vilín japonský, støemcha 
evropská, dub letní, kalina Burkwoodova.



Pøíroda kolem Úhlavy

Od Radobyèic teèe øeka Úhlava mezi poli na východ pod èernické návrší a dále 
pak pokraèuje mezi loukami a poli až pod zástavbu Èechurova na pravém bøehu, aby 

pak vytvoøila krásné meandry pod 
Hradištìm a peøejnatý úsek, tzv. hradiš�ský 
oblouk.

Øeka Úhlava si zachovala velmi 
pøírodní tváønost bøehù. V údolí (napø. 
smìrem k soutoku s Radbuzou) jsou 
vyvinuty široké nivy provázené kulturními 
loukami, jež svými kvìty pozlacuje napø. 
pryskyøník prudký (Ranunculus acris),        
a bøehovými porosty, tvoøenými pøevážnì 
olší lepkavou (Alnus glutinosa) a vrbami 
(Salix sp. div.). Výslunné spilitové skalky    
a stránì pod Hradištìm hostí teplo- a sucho-
milná bylinná spoleèenstva, napø. smldník 
olešníkovitý (Peucedanum oreoselinum), 
ovsíø luèní (Helictotrichon pratense), 
smìlek jehlancovitý (Koeleria pyramidata). 
Na pravém bøehu Úhlavy jihozápadnì       
až západnì od Hradištì tvoøí mohutné 
porosty chrastice rákosovitá (Phalaroidus 
arundinacea). V Úhlavì, stejnì jako ve 
spodních úsecích i dalších plzeòských øek, 
se vyskytují nìkteré bìžné druhy ryb, jako 
jelec tlouš� (Leuciscus cephalus), štika 
obecná (Esox lucius), úhoø øíèní (Anguilla 
anguilla), plotice obecná (Rutilus rutilus)   
èi hrouzek obecný (Gobio gobio). Kdysi 
hojný býval ve vodách Úhlavy  velký mlž 
velevrub nadmutý (Unio tumidus), dnes     
je vzácný. Podél vodního toku se èasto 
setkáme s užovkou obojkovou (Natrix 
natrix). Nezamrzlé èásti øeky se v zimì 
stávají vyhledávaným útoèištìm vodních 
ptákù, napø. kachny divoké (Anas 
platyrhynchos) èi labutì velké (Cygnus 
olor). Z broukù je v nivách øeky velmi 
hojnì frekventovaná èeleï støevlíkovitých. 
Z teplomilnìjších druhù støevlíkù je znám 

18/  Olše lepkavá (Alnus glutinosa)

20/  Jelec tlouš� (Leuciscus cephalus)

19/  Smìlek jehlancovitý (Koeleria pyramidata)

Pravìké hradištì
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na skaliscích údolí Úhlavy 
Masoreus wetterhalli a Ophonus 
cordatus.

Podle archeologických nálezù 
spadají poèátky osídlování na 
Plzeòsku do období mladší doby 
kamenné (5300–4300 pø. n. l.). 
Vývoj osídlování se zde však 
vlivem horších pøírodních podmínek 
opožïoval oproti vývoji v pøíznivìjších oblastech, napø. Polabí, jižní Morava apod. 
Šíøení pravìkého osídlení bylo pøevážnì vázáno na vodní toky. Je proto logické, že 
pøemìna pøírodní krajiny v kulturní zaèala na Plzeòsku v soutokové oblasti zdrojnic 
Berounky.
 V povodí øeky Úhlavy žili lidé již v dobì pøed 7000 lety. Vedli život pastevcù    
a lovcù, pohybovali se po krajinì, ale nezanechali po sobì žádná pevná sídla. Vìtšina 
nálezù je uložena v Archeologickém muzeu ve Vídni a v Národním muzeu v Praze.

Vývoj osídlení

21/  Užovka obojková (Natrix natrix)

22/  Keramické nádoby (džbánek a kulovitý hrnec) mohylové kultury støední 
doby bronzové – nález z Hradištì
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     I když bylo Plzeòsko s kvalitními pøírodními podmínkami bìhem pravìku 
èasto hustì osídleno, z poèátkù doby bronzové (2000 pø. n. l. – 8. století pø. n. l.) 
máme jen velmi málo nálezù. Až v samém závìru starší doby bronzové pøišly           
z horního Podunají èetné vlny zemìdìlcù a prospektorù (hledaèù rud a nerostù), 
které obsazovaly nejen rovinné polohy (Vochov), ale budovaly první opevnìná 
sídlištì – hradištì (Plzeò-Hradištì). Obytné stavby mìly kùlové konstrukce,              
s podlahou na úrovni terénu. 
Hlavní obživou obyvatel bylo 
zemìdìlství, ale nìkterá sídlištì 
byla umístìna v blízkosti rudních 
ložisek. V této dobì byly také 
budovány první mohyly pro 
ukládání mrtvých (typické pro 
celou západoèeskou oblast po 
dalších témìø tisíc let).

Ve støední dobì bronzové 
zùstávalo Plzeòsko centrem kultur-
ního života tehdejší spoleènosti: 
velká rozlehlá sídlištì zmizela, 
sídelní strukturu tvoøily jen malé 
sídelní jednotky o nìkolika 
obydlích. Osady byly zakládány 
vždy v blízkosti poloh s kvalitní-
mi ornými pùdami (Plzeò – 
Doubravka, Plzeò – Malesice, 
Plzeò – Radèice, Vochov).

V mladší dobì bronzové 
(13.–10. století pø. n. l.) dosáhlo 
pravìké osídlení na Plzeòsku 
jednoho ze svých vrcholù a sídlištì 
zaujala témìø všechny vhodné 
polohy. Objevily se nové typy 
bronzových pøedmìtù (šperkù      
i nástrojù), keramických i bronzo-
vých nádob, nápadnì èasto 
nacházíme pøedmìty spojené se 
zpracováním obilí (srpy, mlýnky). 
Podle souèasných znalostí pøe-
važovalo na Plzeòsku v mladší 
dobì bronzové pìstování nej-
rùznìjších druhù plodin nad 
chovem skotu.

23/  Bronzová spona odìvu z èasné doby laténské – 
nález z Hradištì

Pravìké hradištì 2
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24/  Miska na nožce s páskovým ouškem 
zdobená “žebøíèkovými” pásy a klikatkami, 

vel. 185 mm – nález z oblasti Dýšina



V pozdní dobì bronzové (zejména 9. století pø. n. l.) se kromì již existujících 
osad objevují i lokality nové, založené v blízkosti pøedchozích, již zaniklých. Novým 
sídelním prvkem bylo budování poèetných, silnì opevnìných center, která byla 
nìkdy malá (Plzeò-Hradištì; 1,55 ha), vìtšinou však rozlehlá (Žïár u Rokycan;      
24 ha, Okrouhlé Hradištì; témìø 50 ha). Jestliže podobné starší lokality mìly 
charakter útoèištì v dobì neklidu nebo vojensko–strategický význam, hradištì 
pozdní doby bronzové byla výšinnými sídlišti v pravém slova smyslu. Zpùsob 
obživy se v této dobì nezmìnil, pøevažovaly osady rozložené na kvalitních pùdách.

Zmìnu ve vývoji pravìké spoleènosti znamenal nástup nového kovu – železa. 
Ve starší dobì železné (doba halštatská: 8.–7. století pø. n. l.) se osídlení výraznì 
koncentrovalo na nejlepších zemìdìlských pùdách v blízkém okolí Plznì (Dýšina, 
Kyšice, Plzeò-Újezd, Š�áhlavy) a na Rokycansku (Újezd u Sv. Køíže apod.).

V pozdnì halštatském období (6.–5. století pø. n. l.) dochází k plnému využití 
železa jako technického kovu. Lépe se také daøilo využívat pøírodní zdroje, a� již šlo 
o pùdu nebo tìžbu kovových rud a zlata. Kromì tradièních zemìdìlských osad      
bez opevnìní (Plzeò-Roudná, Vochov) se mùžeme setkat s lehce opevnìnými dvorci 
tehdejších velmožù (zejména na západ od Plznì), pøípadnì také s výraznì 
opevnìnými hradišti na strategických místech (Plzeò-Bukovec, Starý Plzenec). 
Využívány byly i polohy opevnìné døíve (Plzeò-Hradištì).

25/  Vrstvy kamenù mohyly po odkrytí pláštì zeminy - pøi prùzkumu mohyl 
       v oblasti Dýšina-Nová Hu�
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 V èasnì laténském období (5.–4. století pø. n. l.) náleželo Plzeòsko                     
k nejprogresivnìjším oblastem, které plnì využívaly nejnovìjší technické 
vymoženosti, a kde i kulturní vývoj dospìl až ke vzniku èasnì keltského umìní.       
O vyspìlosti tehdejší spoleènosti vypovídají pøedevším hroby vládcù. Mužské hroby 
byly vybaveny zbranìmi, nìkdy dokonce i vozy, ženské hroby nádhernými šperky. 
Právì spony na zapínání svrchního šatu ze západních Èech (Dýšina, Hradištì, Kšice  
u Støíbra, Kyšice, Kralovice a další) náleží k nejkrásnìjším ukázkám èasnì keltského 
umìleckého øemesla vùbec.

Brzy se však život na vìtšinì lokalit v naší oblasti témìø zastavil. Zaèala doba 
velké keltské expanze (4.–2. století pø. n. l.), kdy i Keltové ze západních Èech odešli 
hledat novou vlast. Do sídelního prostoru uvolnìného jejich odchodem však brzy 
pronikaly jiné skupiny Keltù, které známe díky antickým písemným pramenùm.       
V Èechách je doložen kmen Bójù, podle kterého dostala naše zemì i své jméno: 
Bohemia.

V plzeòské mìstské èásti Hradištì se na návrší zvaném Pod Homolkou v zaškrcení 
velkého meandru øeky nachází dobøe patrné zbytky pravìkého opevnìní. Jedná se           

Hradištì
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26/  Ohyb SV a SZ valu od západu



o opakovanì osídlované hradištì, které vzniklo na pøelomu starší a støední doby 
bronzové (1. polovina 2. tisíciletí pø. n. l.) a bylo využíváno také pozdìji v pozdní    
dobì bronzové ( 950–700 pø. n. l.) a na pøelomu doby halštatské a laténské (6.–5. stol.  
pø. n. l.).

V dobì neklidu se sem jistì uchylovali obyvatelé z okolních zemìdìlských  
osad. Je to jedno z nejkrásnìji položených pravìkých hradiš� na èeském území,          
i když jeho vnitøní plocha byla na poèátku 20. století ponièena jámami pískovcových 
lomù. Jak ukazují nálezy žárem pøepálených kamenù a speèené strusky z valù, 
zaniklo hradištì násilnì mohutným požárem – zøejmì bylo dobyto a vypáleno. 
Zbytky pùvodních hradeb je možné v terénu pozorovat jako mohutné valy 
obepínající návrší. Hradištì, støežící vstup do Plzeòské kotliny od jihu, ovládalo celý 
prostor øíèního meandru i okolního širokého údolí s výhledem pøedevším k severu    

27/  Schéma valù a pøíkopù

Ú
h

l
vaa

Úhlava

v terénu zøetelný val

pøedpokládaný prùbìh 
nedochovaného valu

viditelný pøíkop

pøedpokládaný prùbìh pøíkopu
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a jihu podél toku øeky Úhlavy. Pøevýšení plochy hradištì nad øekou èiní až 37 m. 
Opevnìná plocha nepravidelného ledvinovitého tvaru má celkovou výmìru 1,55 ha  
s osami cca 200 a 100 metrù. Výrazný hlinitokamenitý val obepíná hradištì ze západu, 
severu a východu. Na jihu je sráz k øece nejstrmìjší, proto zde bylo patrnì jen lehèí 
opevnìní. V nejpøístupnìjší severní stranì dosahuje val výšky až 8 m. Pøed ním stojí 
ještì vnìjší val s pøíkopem, z kterého se dochovala jen severní èást. Zde se zøejmì 
nacházel vstup do hradištì. Jižní strana je poškozena stavbou silnice vedoucí do obce.

Pravìké hradištì je chránìnou archeologickou památkou zapsanou do seznamu 
nemovitých kulturních památek (na území Plznì je jich 8).
 Pod hradištìm se na pravém bøehu øeky Úhlavy v jejím meandru nachází bývalá 
samostatná ves Hradištì. Na 1,8. km se øeka vrací velkým obloukem zpìt pod pravì-
ké hradištì, aby smìøovala rovinatou krajinou dále pod vrch Homolka (371 m n. m.),    
na nìmž stojí vodárna mìsta Plznì.
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28/  Celkový pohled na hradištì







29/  Hradištì u Èernic, starý hamr z roku 1907

Hradištì zastavení
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Pod pravìkým hradištìm z pøelomu starší a støední doby bronzové a pozdnì 
halštatského období se na pravém bøehu øeky Úhlavy v jejím meandru nachází 
bývalá samostatná ves Hradištì.

První zmínky o osadì, jež získala své jméno právì po zmínìném pravìkém 
hradišti, nacházíme teprve roku 1395 v odkazu plzeòského øezníka a konšela 
Vojslava. Údajnì se zde nacházel dvùr (možná tvrz, dlouho mylnì pøipisovaná rodu 
Ebrzvínù z Hradištì), kde se øíkalo U Hradu. Dvùr byl v roce 1510 prodán 
plzeòskému dominikánskému Èernému klášteru. Od nìj získalo v roce 1531 zdejší 
pozemky za 330 kop míšeòských grošù mìsto Plzeò. Usedlost pozdìji pøipadla          
k božkovskému panskému dvoru a pozemky byly v majetku plzeòských mìš•anù. 

Ke konci 17. století zavedlo mìsto na svém panství rozsáhlou železáøskou 
výrobu s centrem na Chrástecku. V Hradišti v roce 1686 vznikl mìstský vodní hamr 
(na železo holové a cánové) a okolo hamru vyrostla malá osada pøevážnì nìmeckých 
hamerníkù, která se v prùbìhu 18. století, zejména po roce 1779 a tzv. raabizaci, 
(rozparcelování panských dvorù a propachtování pùdy poddaným z popudu 
rakouského národohospodáøe, vrchního øeditele komorních a bývalých jezuitských 
statkù v Èechách Františka Antonína Raaba, tvùrce nové hospodáøské soustavy) 
rozrostla o víc než sto procent na velkou dìlnickou osadu. Vznikající domy, nejprve 
živelnì, pozdìji již podle plánu, mìly selský charakter a ještì barokní formy,            
aè vznikaly na poèátku 19. století. 

Hradiš•ský hamr byl v roce 1836 pronajat plzeòskému mìš•anovi a pozdìjšímu 
purkmistrovi Františku Wankovi. Poté se nájemníci støídali, až v roce 1911 hamr 



31/  Hradištì – usedlosti z poloviny 19. století si 
zachovávají pùvodní charakter

30/  Plzeò-Hradištì, kaple
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koupil Mìš•anský pivovar, který jej posléze pronajal plzeòské železáøské firmì 
Šimona Hofmana. Hamr fungoval až do roku 1964. 

Vybavení hamru se poté dostalo do skanzenu v Rožnovì pod Radhoštìm, samotná 
budova pomalu chátrala a v roce 2000 zanikla. Dochován je domek hamernického 
mistra èp. 8 z období kolem roku 
1800, který je zapsán v seznamu 
kulturních památek (na konci 80. let 
byl zrekonstruován pro trvalé 
bydlení). 

Za zmínku stojí i návesní 
kaplièka z roku 1846 postavená na 
místì pùvodní døevìné zvonièky.  
Ve vsi se dochovalo i nìkolik 
klasicistních statkù s klenutými 
branami. K nejvýznamnìjším patøí 
usedlost èp. 1 s obytným domem    
z 80. let 18. století s roubenými 
konstrukcemi, branou z roku 1828  
a výminkem ze 70. let 19. století.   
V usedlosti èp. 2 jsou kromì 
klenuté brány dochovány i chlévy   
a torzo stodoly. Také u usedlosti    
èp. 3 se dochovala klasicistní brána. 

Aèkoliv se Plzeò s rozvojem 
prùmyslu na konci 19. století 
rozrùstala, v Hradišti se mnoho 
nestavìlo, protože mìsto Plzeò 
bránilo nové výstavbì v souvislosti 
s novì postavenou vodárnou           
(r. 1889) na Homolce a z obavy 
pøed zneèištìním vody v Úhlavì. 
Vìtší rozvoj obce nastal až po první 
svìtové válce. Od poèátku 20. století 
se rozvíjel i spoleèenský život obce, 
vznikl dobrovolný hasièský sbor, 
pozdìji tìlocvièné spolky Sokol      
a Dìlnická tìlocvièná jednota.        
V roce 1942 byla obec Hradištì 
pøipojena k Plzni. V souèasné dobì 
je Hradištì souèástí Mìstského 
obvodu Plzeò 2-Slovany s 35,5 
tisíci obyvateli.



33/  Vodní radovánky na jezu (1906)

32/  Úsek øeky, tzv. hradiš�ský oblouk s èetnými 
peøejemi
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Hradiš�ský jez

Louka u jezu na øece Úhlavì 
byla odedávna oblíbeným výletním 
místem se známou výletní restaurací, 
kde letní noci mají svou nezamìni-
telnou romantiku. A byl na svìtì 
HRÁKULA! Slovo Hrákula vzniklo 
jako zkratka  Hradiš•ského kultur-
ního léta. Pohodový festival na louce 
u øeky Úhlavy, na jehož poèátku     
byl nápad pøivést v létì do Plznì 
Kinematograf bratøí Èadíkù, má své 
poèátky v roce 2001. Sledovat pod hvìzdným nebem filmy podmalované slabounkým 
šumìním jezu je opravdu zážitek.

Jez v Hradišti je vysoký 2,2 m a vede od nìj náhon k bývalému hamru. Pod jezem 
na 3,9. – 2,6. km øeky se nachází nejkrásnìjší úsek øeky na území Plznì, tzv. hradiš•ský 
oblouk s èetnými peøejemi. Pøes nìj se klene tzv. Lemova lávka spojující Hradištì     
s Radobyèicemi. Cesta s lávkou tu již existovala za První republiky, ale 
Radobyèickým prý chodili obyvatelé Hradištì v noci krást jahody, takže když lávku 
smetla voda, vùle k jejímu obnovení nebyla. Od 2. svìtové války až do roku 2005 
spojení pøes pole z Hradištì do Radobyèic chybìlo. Právì v tomto roce øeku 
pøemostila nová lávka s bezbariérovým nájezdem pro cyklisty èi vozíèkáøe. Jejím 



základem je èást 156 metrù dlouhého mostu, který pùvodnì sloužil jako lávka nad 
hlavním plzeòským nádražím (odstranìn byl v roce 2000 v souvislosti s výstavbou 
mostu pøes nádraží, který pøemostìním nádraží spojil ulice Lobezskou a U Prazdroje). 

Návrh na vybudování lávky vzešel od tehdejšího námìstka primátora          
Petra Náhlíka, který vybudování pìšího a cyklistického spojení mezi Hradištìm        
a Radobyèicemi dlouhodobì prosazoval. Øíká se jí Lemova, protože ji jako starosta 
Slovan podpoøil a pomohl prosadit Lumír Aschenbrenner, který má pøezdívku Lem. 

Úhlava je jedinou z plzeòských øek, která si zachovala pùvodní tvar svého 
koryta s èetnými meandry a malebnými zákoutími.

Meandr je zákrut, zpùsobený boèní erozí – vymíláním  na jedné stranì               
a usazováním sedimentù na stranì druhé. Na tvar øíèních meandrù má vliv                  
i Coriolisova síla (setrvaèná síla pùsobící na tìlesa, která se pohybují v rotující 
neinerciální vztažné soustavì). Rozdíl mezi prostým øíèním zákrutem a meandrem 
bývá stanoven normativnì, obvykle se udává, že støedový úhel oblouku musí být 
vìtší než 180°. Bøehy meandrù se nazývají jesepní (vnitøní bøeh) a výsepní (vnìjší 
bøeh). Nìkdy mùže dojít k protnutí šíje meandru a vzniku okrouhlíku. Následným 
zahloubením øíèního koryta se mùže meandr zcela oddìlit od øíèního toku a vznikne 
mrtvé rameno  øeky, meandrové jezero.

Název meandr pochází od jména maloasijské øeky Maiandros (øecky 
), dnes Büyük Menderes v Turecku, pro jejíž dolní tok jsou zákruty 

charakteristické.

l Meandry volné se vytváøejí v náplavových rovinách støedních a dolních tokù 
øek tam, kde se zpomaluje rychlost vodního toku a dochází k usazování unášeného 
materiálu. Volné meandry jsou charakteristické svou promìnlivostí, protože øeka 
neustále zvolna pøemis•uje svùj tok. Volné meandry se pohybují postupnì po smìru 
toku. To je dáno tím, že nejvíce nejsou vystaveny boèní erozi nárazové bøehy ve 
vrcholu oblouku, ale v urèité vzdálenosti po proudu. Tímto zpùsobem dochází nejen 
k posouvání meandrù, ale mùže dojít k protnutí šíje meandru. Z opuštìných meandrù 
se stávají slepá a mrtvá ramena. Typickými pøíklady jsou horní tok Vltavy, dolní tok 
Moravy èi Labe v Polabské nížinì. 
l Meandry zakleslé, též meandry zaklesnuté, vznikají v místech, kde øeka 
vytváøí hluboké údolí v tvrdých horninách. V takových místech øeka snadno své 
koryto pøemístit nemùže a zaøezává se hloubìji. Jako pøíklady lze uvést støední tok 
Vltavy èi Dyje. 

Charakteristika toku Úhlavy

Meandry bývají dvojího typu

Ìáßáíäñïò

Hradištì
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34/  Èernice na císaøském otisku stabilního 
katastru (1838)

Èernice
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Od Radobyèic teèe øeka Úhlava mezi poli na východ pod èernické návrší. 
Pùvodnì samostatná ves Èernice leží více než šest kilometrù jihovýchodnì od 
historického centra Plznì. Ve své historii se støídavì stávala mìstskou èástí Plznì 
nebo naopak samostatnou obcí. 

První písemné zprávy o obci se objevují až v roce 1402, i když archeologické 
nálezy dokazují, že tato oblast byla osídlena již kolem 1. stol. pø. n. l. Osada se 
pùvodnì rozkládala nìkolik desítek metrù pod dnešní návsí na západní vyvýšeninì 
pravého bøehu øeky Úhlavy. Název osady je pravdìpodobnì odvozen od osobního 
jména Èerný, poddaní byli oznaèováni jako Èernici, z èehož posléze vznikl název 
obce Èernice. Byla to nejvìtší plzeòská ves s 27 hospodáøi (v roce 1418), až po ní 
následovaly Skvròany s 24 a Radobyèice s 16 usedlostmi. Zápisy v kronice, staré 
kupní smlouvy a závìti svìdèí o zámožnosti zdejších obyvatel. Již tehdy byl v obci 
mlýn. Ke konci 15. století se v Plzni zaèalo rozvíjet vlastní mìstské režijní 
hospodáøství, vedle proslulého pivovarnictví to bylo výnosné rybníkáøství.              
Po zakoupení Bolevce v roce 1460 mìsto vybudovalo na jeho území rozsáhlou 
rybníkáøskou sí•. V roce 1496 byl také v Èernicích založen velký rybník,                  
po Boleveckém nejvìtší, a v roce 1500 pøibyly ještì další dva rybníky. Dnes však    
již neexistuje ani jeden z pùvodních rybníkù a jen místní název Nad Rybníkem 
ukazuje, kde býval. Zánik èernické rybnièní soustavy zapøíèinila v 18. století         
tzv. raabizace (rozparcelování panských dvorù a propachtování pùdy poddaným         

z popudu rakouského národohospodáøe, vrchního 
øeditele komorních a bývalých jezuitských 

statkù v Èechách Františka Antonína Raaba, 
tvùrce nové hospodáøské soustavy). Rybníky 

byly vysušeny a pøemìnìny na louky. 
Menší rybníky zanikly pøed rokem 1738     

a ten poslední a zároveò nejvìtší až roku 
1836. Pod jeho bývalou hrází vede 

dnešní ulice K Losiné.
Od 17. století se v nìkolika 

vápencových lomech tìžil kvalitní 
vápenec a ten se zpracovával           
v pecích na vynikající vápno.  
První zmínky o celkem dvanácti 
vápenicích se datují k roku 1661, 
ale pøed koncem 19. století 
vìtšinou zanikly, poslední roku 
1910. Místo nich vznikly v obci 
cihelny, k nimž dal podnìt      
nález ložisek kvalitní cihláøské         
hlíny. Cihelny zastavily výrobu až 
v poslední tøetinì 20. století. 



35/  Cihelna v Èernicích (1943)
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V prùbìhu staletí poèet obyvatel a èernických usedlostí z rùzných dùvodù, a• již 
hospodáøských èi v dùsledku moru, klesal. Negativní dopad na život Èernic mìla 
tøicetiletá válka, kdy byla vìtšina místních obyvatel nahrazena novì pøíchozími 
usedlíky. Až v 18. století dochází k populaèní explozi a k výstavbì nových 
zemìdìlských usedlostí. Od poèátku 19. století se nová zástavba pøesouvala            
od pùvodní návsi trojúhelného pùdorysu (v souèasnosti vesnická památková 
rezervace Èernice s charakteristickou pseudohistorickou návesní kaplièkou z r. 1875) 
jihovýchodním a východním smìrem ke staré silnici na Nepomuk. Stará náves 
dodnes nese stopy charakteristického uspoøádání støedovìké vesnice a pøedstavuje 
hodnotný soubor lidové architektury od pozoruhodných støedovìkých prvkù až       
po zajímavé stavební formy s prvky baroka, rokoka i empíru. Na èernické návsi dnes 
stojí jen jediná stavba slohovì èisté koncepce - takzvaného selského baroka. Je to 
obytná èást statku s èp. 15 z doby kolem poloviny 19. století, kde byl ve stejném stylu 
rovnìž zachován zdobný portál vstupní brány z roku 1856. Naopak polokruhová 
klenutá brána dvora èp. 28 nese prvky typické pro empír. V areálu èp. 28 je 
dochována budova mohutné pozdnì støedovìké sýpky (16. stol.) se støílnovými 
okénky a pozdnì gotickým okoseným portálem. Areál velké usedlosti èp. 21 byl 
novì zrekonstruován na malý pivovar, restauraci a hotel. Velmi cenná je sousední 
usedlost èp. 27 pøi jižním vjezdu na náves. Dùm se zápražím je dosud z èásti roubený 
s druhotnì uplatnìnými pozdnì gotickými prvky v obytném stavení a s pilíøovou 
branou. Dochovala se i klasicistní sýpka z roku 1841.

V letech 1828–1831 byla postavena nová císaøská silnice spojující Plzeò            
s Nepomukem, pøi které byl v roce 1833 vybudován nový zájezdní hostinec, po jehož 
majiteli se celá lokalita dodnes nazývá Na Bruèné. Na protìjší stranì silnice postavil 



36/  Èernická náves s kaplièkou (1943)
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v roce 1921 stavitel J. Èechura nìkolik rodinných domù a místo dostalo nový název 
Èechurov. V roce 1826 byla v Èernicích zøízena obecná škola. Nejprve se uèilo          
v domku uèitele a roku 1844 byla postavena nová školní budova. Ta prošla nìkolika 
pøestavbami a dnešní podobu získala již v roce 1887.

Velký rùst zaznamenaly Èernice na konci 19. a poèátku 20. století díky 
prùmyslovému rozvoji blízké Plznì. Na poèátku 20. století nastal v Èernicích rychlý 
rozvoj i v oblasti kulturnì – spoleèenského života. V roce 1910 byl založen Spoøitelní 
a záložní spolek pro Èernice – lidovì tzv. kampelièka. 16. listopadu 1911 zøídilo 
mìsto Plzeò pro obec úøad C. K. Poštovny, ten však byl bìhem první svìtové války 
zrušen a vyøizování poštovních služeb pøevzala nejbližší poboèka ve Štìnovicích. 
Èernice se tak za dobu celé svojí existence doèkaly vlastní pošty jen na nìkolikaleté 
období. Téhož roku byla založena obecní knihovna, kde pùsobil i první èernický 
kronikáø Alois Brejcha. Ve stejné dobì již také fungoval v obci dobrovolný hasièský 
sbor. První telefonní pøístroj byl instalován do školní budovy roku 1912 a další 
soukromé linky brzy následovaly. Uvažovalo se i o propojení s Plzní pravidelnou 
autobusovou linkou, ta byla 6. ledna 1914 skuteènì zprovoznìna na úseku Plzeò – 
Štìnovice – Pøedenice. K èernické návsi však autobus nezajíždìl a nejbližší zastávka 
byla na tehdejší císaøské silnici smìrem na Nepomuk. Doprava byla ožehavou 
otázkou dlouhá léta, zejména po pøipojení obce k Plzni v roce 1942, kdy existovalo 
jediné spojení tramvajové, které však konèilo Na Homolce a dále se muselo pìšky. 
Až roku 1944 byla zøízena autobusová linka Slovany – Èernice, nahrazená roku 1953 
novou trolejbusovou linkou Bolevec – Doudlevce – Èernice. Úzké propojení             
s mìstem umožnilo další výstavbu v obci. Zemìdìlská výroba však roku 1964 vedla 
k odlouèení Èernic od mìsta a k jejich pøipojení k zemìdìlskému okresu Plzeò-jih. 



38/   Krvavec toten                 
(Sanguisorba officinalis)

39/   Zblochan vodní 
(Glyceria maxima)
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37/  Jez a náhon k mlýnu v Èernicích

Až v roce 1976 byly Èernice opìt pøipojeny       
k mìstu a v souèasné dobì tvoøí Mìstský 
obvod Plzeò 8-Èernice, který se rozkládá na 

2výmìøe více než 5 km .
V nedávno minulých letech zde byl 

otevøen Pivovarský dvùr s vlastní výrobou 
piva. V severovýchodní èásti obvodu je 
postaveno nákupní centrum Olympia Plzeò      
s multikinem, poštou a mnoha dalšími 
obchody. Vznikla zde i území pro lehkou 
prùmyslovou výrobu, kde pùsobí øada 
významných výrobních, stavebních i prodej-
ních firem. V souèasné dobì má obvod cca 
1120 obyvatel.

Na øece Úhlavì pod historickou èástí 
obce se nachází 2,1 m vysoký kamenný jez. 
Ještì pøed ním vybíhá mlýnský náhon vedoucí 
doprava k Èernickému mlýnu s malou vodní 
elektrárnou. Zmínky o nìm nalezneme již          
v tereziánském katastru z poloviny 18. století. 

V širokých nivách provázených kultur-
ními loukami se objevuje velké množství 
rostlin, napø. lnice kvìtel (Linaria vulgaris), 
vratiè obecný (Tanacetum vulgare), tøezalka 
teèkovaná (Hypericum perforatum), krvavec 
toten (Sanguisorba officinalis). V mokøinách    
v blízkosti øeky upoutá pozornost zblochan 
vodní (Glyceria maxima).

Bohatost biotopu øeky Úhlavy mùžeme 
spatøit v plzeòské ZOO, kde byla pro 
návštìvníky na podzim roku 2008 otevøena 
expozice Èeská øeka. Pøibližuje život v jednot-
livých pásmech typické èeské øeky od jejího 
pramene až k ústí. K vidìní jsou kapøi, štiky, 
pstruzi, užovky, raci, vydry, sumec a desítky 
dalších živoèichù i rostlin. Inspirací byla právì 
øeka Úhlava od jejího pramene na Šumavì až 
po soutok s Radbuzou.

Biotop øeky mezi Èernicemi a Hradištìm



Poté, co Úhlava na svém toku k Plzni minula strmý svah kopce Valu                            
a stoèila se nejprve k západu, potom k severu, dostala se k zástavbì Radobyèic        
na levém bøehu.

Jméno obce prý tvoøí zdrobnìlina od Radobytce. Žili zde lidé, kteøí jsou rádi,    
tj. že rádi vesele žijí, nebo v druhém pøípadì odvozením od slovesa bíti, tj. lidé, kteøí 
se rádi bijí, perou. První zmínka o této osadì pochází až z roku 1418, existovala však 
již mnohem døíve. Patøila plzeòskému mìstskému velkostatku, v nìmž setrvala až    
do roku 1848, kdy se stala samostatnou obcí. Zdejší obyvatelé byli pomìrnì zámožní, 
již v roce 1418 zde bylo dle berní knihy 15 usedlostí. Radobyèice však znaènì 
utrpìly za tøicetileté války, berní rula z roku 1654 uvádí již jen 10 selských dvorù.  
Od konce 17. století dochází k demografické explozi, pøibývá obyvatel i usedlostí, 
zejména pak ke konci 18. a v prùbìhu 19. století. V roce 1850 zde bylo 43 domù,       
z toho 30 kamenných.

Dìti chodívaly do školy v Liticích, pod jejichž farnost Radobyèice spadaly. 
Když ale v polovinì 17. století došlo k ponìmèení Litic, situace se pro obyvatele 

Název obce

Život v Radobyèicích

40/  Radobyèice na poèátku 20. stol.
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èeských vsí zhoršila. Teprve až v roce 1784 byly Radobyèice spolu s Útušicemi 
pøipojeny k farnosti ve Štìnovicích, kam dìti také chodily do školy. Cesta to byla 
pomìrnì daleká, teprve až v roce 1866 došlo v Radobyèicích ke stavbì vlastní školní 
budovy. Ta sloužila až do roku 1910, kdy byla postavena nová budova. Škola byla     
v obci zrušena v roce 1963 a dìti opìt zaèaly jezdit do Litic.

S prùmyslovým rozvojem Plznì na konci 19. a poèátku 20. století zaznamenaly 
velký rùst i Radobyèice. Ve vsi se zaèali objevovat dìlníci, vesnice se rozrùstala, ale 
udržela si svùj venkovský ráz a zemìdìlské usedlosti se stavebnì pøíliš nemìnily.     
V roce 1900 zde v 61 domech žilo již 423 obyvatel. Z významných staveb, 
postavených v prùbìhu 19. století v klasicistním baroku, je tøeba zmínit statek èp. 20 
s obytným domem z 1. poloviny 19. století, areál usedlosti èp. 34 z doby po roce 
1850 s klenutou brankou, èi špýchary v èp. 19, 21. Cennou stavbou na návsi je 
kaplièka z roku 1776 (dle nìkterých údajù postavena snad již kolem roku 1600). 

Radobyèice ve 20. století

41/  Radobyèická náves s kaplièkou
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Jihovýchodnì od obce u silnice do Èernic stávala kaple z roku 1842, která byla 
zboøena mezi lety 1976–1978 pøi rozšiøování silnice. Byla ètvercová, s pilastry          
a trojúhelníkovým štítem, uvnitø sklenuta klášterní klenbou.

Rychlý rozvoj nastal na poèátku 20. století i v oblasti kulturnì – spoleèenského 
života. Již od roku 1880 zde fungoval spolek Obèanská beseda (pozdìji pøejmenován 
na Hospodáøskou besedu), ke kterému na poèátku století pøibyly místní organizace 
agrární strany a následnì sociálnì demokratické strany. Vznikl také dobrovolný 
hasièský sbor, po roce 1919 tìlocvièná jednota Sokol a Dìlnická tìlocvièná jednota. 
V roce 1915 byla obec elektrifikována a první telefonní pøístroj byl instalován roku 
1917. V roce 1924 vznikla nová ètvr� Za Vodou, nazývaná Vepøíkov (nyní Podhájí), 
protože domky byly stavìny z tzv. vepøíkù (nepálených cihel lisovaných se slámou). 
Od roku 1923 byla obec spojena s Plzní pravidelnou autobusovou linkou              
Plzeò – Pøedenice a od roku 1953 linkou mìstské hromadné dopravy.

Mnichovská dohoda pøisoudila v záøí 1938 (na základì výsledkù sèítání 
obyvatelstva z roku 1910) sousední Litice Nìmecku a hranice s Nìmeckou øíší tak 

32

5 Radobyèice

42/  V kovárnì



probíhala v bezprostøední blízkosti Radobyèic, s èímž se místní obyvatelstvo jen 
tìžko smiøovalo. Po osvobození byly Radobyèice samostatnou obcí až do roku 1949, 
kdy byly pøipojeny k Plzni. Administrativní úpravou však roku 1964 došlo                
k odlouèení Radobyèic od mìsta a k jejich pøipojení k zemìdìlskému okresu Plzeò – 
jih. Až v roce 1976 byly Radobyèice opìt pøipojeny k mìstu. V souèasné dobì jsou 
souèástí Mìstského obvodu Plzeò 3, který patøí svou rozlohou 2 308 ha mezi nejvìtší 
plzeòské obvody. Poèet obyvatel obvodu èiní necelých 47 000, z toho Radobyèice 
mají pøibližnì 750 obyvatel.

Na øece Úhlavì je na 9. km øeky betonový jez vysoký 2,14 m. Ještì pøed ním 
vybíhá z øeky po levé stranì koryto mlýnského náhonu. Za jezem se pak na levém 
bøehu nachází zajímavý Václavský mlýn z 1. poloviny 19. století, který patøí mezi 
nejvýznamnìjší stavby tohoto typu v kraji. Mlýn zde byl zachycen již pøi prvním 
vojenském mapování v letech 1763–1787. V souèasné dobì ve mlýnì funguje malá 
vodní elektrárna. Za mlýnem ústí zpìt do øeky nové koryto náhonu a o pár desítek 
metrù dále za silnièním mostem pøes øeku i pùvodní mlýnská strouha. Øeka Úhlava 
pokraèuje pak mezi poli a loukami pod èernické návrší a dále k severu.

43/  Protektorátní hranice probíhala mezi obcemi Litice a Radobyèice
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Radobyèice 5



44/   Václavský mlýn
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Témìø ve všech vesnicích, kterými èi kolem kterých Úhlava protéká, byly 
mlýny. Vodní mlýn je starovìký vynález z 1. století pø. n. l., rozšíøení po Evropì se 
doèkal až ve støedovìku. Do Èech ho pravdìpodobnì pøinesli mniši – benediktini.     
O nejstarších mlýnech v Èechách se zmiòuje Václav Hájek z Liboèan v Kronice 
èeské, kde sdìluje, že na Pšovce bylo v roce 757 mnoho mlýnù. Na celém území 
Èech nenalezneme takovou rozmanitost využití vodní síly, jako tomu bylo                 
v západních Èechách. Jenom na Úhlavì bylo v roce 1931 celkem 53 mlýnù, které 
byly od pramene k soutoku èasto spojeny ještì s jinou èinností – pilou, elektrárnou, 
brusírnou, hamrem. Ještì koncem 19. století bylo v Èechách sedm tisíc vodních         
a vìtrných mlýnù. O sto let pozdìji  jich bylo v provozu již jen nìkolik desítek. 
Hromadná likvidace malých vodních mlýnù (a tím i malých vodních elektráren) 
zaèala u nás v roce 1951 v souvislosti s kolektivizací zemìdìlství a likvidací živností 
všeho druhu.

Na Úhlavì na území mìsta Plznì se nacházejí dva mlýny – v Radobyèicích èp. 8 
a v Èernicích èp. 14. V obou mlýnech dnes fungují malé vodní elektrárny (MVE). 
Èernická elektrárna je v provozu od roku 1988 (turbína 1946) a její strojní zaøízení 
tvoøí Kaplanova turbína Propeler o výkonu 50 kW a hltnosti 3 800 l/s. V bývalém 
mlýnu v Radobyèicích je MVE v provozu od roku 1993 a její zaøízení tvoøí 
Francisova turbína o pùvodním výkonu 45 kW, nyní max. 15 kW.

5 Radobyèice
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45/  Plán dnešní èásti Radobyèic-Podhájí
       s místem nálezu z roku 1930

Valík zastavení 6
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46/  Keramické zlomky z Podhájí s typickou výzdobou pro pozdní dobu bronzovou

Vrch Val a Valík

Nálezy z doby bronzové

Vrch Val (438 m n. m.), charakteristická zaoblená metabazaltová – spilitová 
homole, se rozprostírá na pravém bøehu øeky Úhlavy a spolu se svým jihozápadním 
výbìžkem Valíkem (421 m n. m.) vytváøejí vstupní bránu do Plznì. 

Své jméno pravdìpodobnì odvozuje od valu, „snad proto, že návrší to prý 
bývalo skuteèným jakýmsi valem buï hradu Radynì, nebo spíše tvrze štìnovické.    
V døívìjších dobách zaujímaly velikou èást "Valíku" pastviny…  Ale asi kolem roku 
1905–1906 byly tyto pastviny z velké èásti zalesnìny, zbytek jich pozdìji pronajali,  
a následkem toho, druhdy vydatný chov ovcí pominul vùbec“ (z kroniky Radobyèic).

Na úpatí severního svahu vrchu Valu èi Valíku, na okraji dnešní èásti Radobyèic 
byla v r. 1930 pøi stavbì rodinných domù 
nalezena keramika z pozdní doby bronzové 
(950–700 pø. n. l.) a (5. stol. pø. n. l.). Jen 
dochovaný pomístní název "Na Valu" 
naznaèuje, že mohlo jít o opevnìné výšinné  
sídlištì.

Dále k severu na zdaleka viditelném 
návrší „Na Haèkách“ nad Èernicemi, kde je 
dnes høbitov, se ve støední dobì bronzové 
(1700–1300 pø. n. l.) rozkládalo mohylové 
pohøebištì s žárovými pohøby. Kamenité 
mohylové náspy vadily pøi orbì polí, a proto 
byly roku 1906 nákladem plzeòské obce  
rozebrány.

V Západoèeském muzeu jsou z tohoto 
pohøebištì dochovány vedle keramických 
nádob bronzové dýky, jehlice a náramky, ale 
také jantarové  korály.



48/  Pøi stavbì tunelu

47/  Romantická zákoutí podél øeky jsou 
       využívána k rekreaci
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6 Valík

V ohbí øeky, kde se Úhlava stáèí      
k západu, byly na jejím bøehu 
vystavìny chaty, které ji prová-   
zejí i za dalším ohbím smìrem        
k severu. Øeka dále pokraèuje         
k Radobyèicím, jejichž zástavba 
pozvolna zaèíná na levém bøehu.

Zaèátkem øíjna 2006 byl zprovoznìn tunel pod vrchem Valík. Tím byl dokonèen 
dlouho oèekávaný obchvat mìsta Plznì a dálnice D5 tak spojila Prahu s hranièním 
pøechodem Rozvadov.

První zmínky o dálnici na Plzeò a Nìmecko pocházejí již z konce tøicátých let 
20. století, ovšem váleèné události a pováleèná politická situace posunuly její 
výstavbu až do roku 1977, kdy byla zahájena stavba mostu v Berounì a prvního 
úseku dálnice u Prahy.  Další úseky byly otevírány v roce 1995, kdy dálnice spojila 
Prahu s Plzní. V roce 1997 byl zprovoznìn úsek Plzeò – hranice s Nìmeckem v délce 
62 km. Rychlost porevoluèní stavby dálnice D5 vypovídá, že snaha o dálnici            
na západ byla skuteènì znaèná.

Propojení v úseku obchvatu Plznì zpomalila jednání s ekologickými aktivisty         
o volbì trasy a jejím øešení. K odvedení tranzitu z centra mìsta došlo až v roce 2003 
díky èásteènému otevøení plzeòského obchvatu, poslední úsek s tunelem Valík byl 
otevøen v roce 2006. Výsledné øešení však pøineslo výraznì menší dopad na životní 
prostøedí a lesní komplex zùstal ve své celistvosti zachován.

Dálnice D5 spojuje Prahu s Nìmeckem, konkrétnì s Bavorskem, kde je na 
hranicích (Rozvadov/Waidhaus) návaznost na nìmeckou dálnici A6. Tato dálnice 

vede od èeských hranic pøes celé Nìmecko až 
do Francie.

  Zhotovitelem dálnièního tunelu Valík se 
dvìma tunelovými troubami byla spoleènost 
Metrostav. Obì tunelové trouby mají spoleèný 
støedový železobetonový pilíø, vybudovaný        
v pøedstihu v samostatném tunelu. Ražba tunelu 
byla provedena novou rakouskou tunelovací 
metodou ve stoupání cca 4 % z provizorního 
Rozvadovského portálu. Dílèí výruby byly 
navrženy tak, aby bylo možno použít výkonné 
dùlní mechanizmy, trhací práce byly použity 
výjimeènì. Doba ražby každé z tunelových trub 
se pohybovala okolo sedmi mìsícù.

Dálnièní tunel



50/  Schéma variant obchvatu Plznì

49/  Západní portál tunelu
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Valík 6

Každá trouba má dva jízdní 
pruhy a jeden nouzový pruh. 
Severní tunelová trouba je dlouhá  
390 m, jižní 380 m. Prùjezdný 
profil s výškou 8,2 m umožòuje 
dopravovat v tunelu i mimoøádné 
náklady. Šíøka mezi obrubníky je  
12 m  a 11,5 m, chodníky mají šíøku 
1 m.

Nákladem cca 1,9 mld. Kè tak 
vznikl ve své dobì nejmodernìjší 
dálnièní tunel u nás, který je 
vybaven špièkovou elektronikou umožòující mìøit rychlost, èíst registraèní znaèky, 
vážit projíždìjící vozidla a mìøit exhalace. Veškerá data jsou shromažïována            
v centrále ve Svojkovicích, která provoz nepøetržitì monitoruje. Tunel disponuje 
množstvím dosud nerealizovaných bezpeènostních opatøení, jako napøíklad nezávislé 
pøíjezdové komunikace pro vozidla integrovaného záchranného systému k obìma 
portálùm, centrálnì øízený bezpeènostní systém, vyhodnocující aktuální stav provozu 
v tunelu apod. V pøípadì nehody volá systém záchranáøe automaticky, èímž dojde    
ke zkrácení pøíjezdové doby, a v dùsledku toho k co nejnižším škodám na zdraví      
èi majetku osob.

Tunel prochází také územím zdroje pitné vody pro Plzeò, proto bylo dbáno      
na množství požadavkù na ochranu životního prostøedí. Veškerá odpadní voda, která 
vznikla jak bìhem výstavby, tak za provozu, byla a je odvádìna do speciální jímky    
a ekologicky likvidována.
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