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I. Úvod 
 
Základem předložené studie je socio-ekonomická analýza současné situace Plzeňského 
kraje, především z hlediska postavení kraje v rámci ČR, tj. ve srovnání s ostatními kraji. 
K tomu byly zpracovány tabulky podle jednotlivých témat – podkapitol analýzy (viz příloha). 
Tabulky 1 až 5 dokumentují pozici kraje podle doporučených ukazatelů. Pro některé 
ukazatele byly doplněny o vývojové indexy v posledních letech. Cílem bylo postihnout také 
změny související s globálním ekonomickým vývojem v posledních letech a jeho důsledky 
pro Plzeňský kraj. Výsledkem je poměrně celistvá představa o postavení kraje v rámci ČR. 
Několik ukazatelů dokumentuje také vnitrokrajské rozdíly na úrovni okresů (viz tabulka 6). 
Nejpodstatnější analytické poznatky byly shrnuty ve SWOT analýze. Vztahy mezi klíčovými 
socioekonomickými jevy uvedenými ve SWOT analýze jsou popsány ve shrnutí v podkapitole 
1.3.  
 
Východiskem pro návrh priorit rozvoje Plzeňského kraje pro období po roce 2013 byl kromě 
analýzy aktuální Program rozvoje Plzeňského kraje schválený 2. 9. 2008 Zastupitelstvem 
Plzeňského kraje, který definuje globální cíl „Zvýšit kvalitu života obyvatel Plzeňského 
kraje“. Tento cíl byl formulován již v minulém Programu rozvoje v roce 2002 a lze ho tedy 
považovat za dlouhodobý rámec rozvoje Plzeňského kraje. Program dále formuluje 4 
specifické cíle, z nichž vycházejí problémové okruhy Programu: 

− Ekonomika 
− Lidské zdroje 
− Územní rozvoj 
− Životní prostředí.  

Program rozvoje Plzeňského kraje je podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje schválen do roku 2012. Program tvoří strategický rámec pro jakékoliv koncepční 
úvahy o rozvoji kraje.  
Na základě analýzy provedené v této studii je možno konstatovat, že i pro nové plánovací 
období EU tvoří globální cíl a specifické cíle Programu dosud nejvhodnější rámec úvah o 
rozvojových možnostech a potřebách Plzeňského kraje, neboť v analýzách obou dokumentů 
nebyly nalezeny zásadní odlišnosti nebo rozpory. 
Program rozvoje územního celku je komplexně dokument. Z důvodu velké finanční 
náročnosti nebylo možno dosud Program rozvoje v celé šíři realizovat. 
 
Předložená studie si klade za cíl definovat rozvojové priority Plzeňského kraje v konkrétnější 
podobě při respektování platného Programu rozvoje. Navržené priority rozvoje se soustředí 
na oblasti, které mohou nejvíce přispět k naplňování Programu rozvoje Plzeňského kraje 
v aktuálních podmínkách. Některé z nich jsou navrženy průřezově, tj. zasahují do více 
problémových okruhů Programu rozvoje Plzeňského kraje. 
Priority rozvoje Plzeňského kraje pro programové období po roce 2013 jsou popsány ve 
struktuře: 

prioritní oblast (4) 
  priorita (12) 
   prioritní aktivity – příklady  

Ke každé prioritní oblasti je uvozující text blíže vysvětlující navržené priority a aktivity a pro 
každou prioritu je formulován její cíl. 
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II. Základní charakteristika Plzeňského kraje 

1. Postavení kraje 

1.1. Správní struktura 
Na území Plzeňského kraje se nachází 501 obcí. Jsou rozděleny do správní působnosti 15 
obcí s rozšířenou působností a 35 pověřených obecních úřadů. V kraji se kromě statutárního 
a zároveň krajského města Plzně se nacházelo k 31. 12. 2009 v Plzeňském kraji 54 měst a 
11 městysů. Spolu s Jihočeským krajem tvoří Plzeňský kraje NUTS II Jihozápad. 

1.2. Geografická a dopravní poloha 
Plzeňský kraj se nachází v jihozápadní části České republiky při hranici se Spolkovou 
republikou Německo. S jiným státem Plzeňský kraj nesousedí. Vnitrozemské hranice má kraj 
s Jihočeským, Středočeským, Ústeckým a Karlovarským krajem. 
Z hlediska dopravní polohy se kraj nachází na nejvýznamnější spojnici Prahy a původních 
spolkových zemí. Krajem prochází dálnice D5 Praha-Plzeň-Německo i III. železniční koridor 
Praha-Plzeň-Cheb-Norimberk, který v současnosti prochází rozsáhlou modernizací. Na 
státní hranici se SRN se v Plzeňském kraji nachází 2 železniční hraniční přechody a 10 
silničních hraničních přechodů. Význam těchto zařízení poklesl v souvislosti se začleněním 
ČR do Schengenského prostoru v roce 2007. 

1.3. Postavení v rámci ČR  
Poloha Plzeňského kraje na hranici s Bavorskem a zlepšení jeho dopravní dostupnosti 
dálnicí D5 ve vazbě na německou dálniční síť udržovala Plzeňský kraj mezi 
nejatraktivnějšími oblastmi ČR z hlediska investic. Výsledkem byly významné investice, 
především zahraniční, v Plzni a kolem dálnice D5 a to dříve a ve větší míře než tomu bylo ve 
většině ostatních krajů ČR. Větší podíl zahraničních podniků a poloha také mají vliv na 
vysokém podílu exportu do EU, zejména do SRN. 
To byly hlavní příčiny dobré ekonomické výkonnosti kraje a pozitivního vývoje 
nezaměstnanosti. Značný rozsah investic v době ekonomického růstu (přelom let 2007/2008) 
vedl k velkému nedostatku pracovních síl a intenzivní imigraci za prací. Globální ekonomická 
krize ovlivnila v roce 2008 také hospodářství Plzeňského kraje, ale již předtím lze indikovat 
zpomalení ekonomického vývoje Plzeňského kraje ve srovnání s ostatními kraji ČR.  
Pokles investiční aktivity v Plzeňském kraji si vyžádá efektivnější využití vnitřních zdrojů. 
Perspektivní je intenzivnější využití výsledků výzkumu a vývoje, zejména vysokých škol, a 
inovačního potenciálu firem. Plzeňský kraj má stále relativně nízké výdaje na vědu a výzkum. 
Pozitivní je rozvoj vědecko-technického parku v Plzni a snaha vysokých škol o budování 
výzkumných center. 
Pozitivní ekonomický vývoj zvrátil také populační vývoj Plzeňského kraje. Imigrace, 
především zahraniční z ekonomických důvodů, stojí za populačním růstem kraje v 
posledních letech. Ani tato změna však nezabrání dalšímu stárnutí populace Plzeňského 
kraje s dopadem na potřebné kapacity sociální a zdravotnické infrastruktury. Již dnes jsou 
kapacity domů pro seniory v Plzeňském kraji výrazně pod průměrem ČR. 
Problémy působí také snížení porodnosti v 90. letech, které se v současné době promítá do 
poklesu počtu žáků na 2. stupni základních škol a na středních školách. Během několika 
dalších let sníží také počty uchazečů o studium vysokých škol, kde počty studentů 
v posledních letech výrazně rostly. Tyto změny mohou vést k zániku některých studijních 
oborů, o které klesá zájem, i když absolventi jsou na trhu práce vyhledávaní (zatím 
především některé obory s výučním listem).  
Životní podmínky obyvatel Plzeňského kraje z hlediska dostupnosti pracovních příležitostí a 
služeb, ale i svými negativními vlivy, významně ovlivňuje doprava. Ta má v kraji výrazně 
tranzitní charakter (dálnice D5) a také dopravní náročnost ekonomiky je vysoká. Dopravní 
zátěž a s ní spojené problémy jsou díky radiální dopravní síti koncentrovány v Plzni a okolí. 
Vysoká je hustota silnic II. třídy s vysokými nároky na údržbu a modernizaci. 
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Negativním jevem je největší pokles výkonů veřejné dopravy v Plzeňském kraji ze všech 
krajů ČR a vysoký stupeň automobilizace (2. nejvyšší po Praze). Integrovanou dopravu 
Plzeňska se zatím nedaří rozšířit do dalších částí kraje. 
Infrastruktura Plzeňského kraje pro kulturu a další volnočasové aktivity vyžaduje doplnění a 
modernizaci, neboť nevyhovuje aktuálním požadavkům. Impulsem v tomto směru je 
kandidatura města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. 

2. Obyvatelstvo a osídlení 

2.1. Vývoj a struktura populace 
V Plzeňském kraji k 31. 12. 2009 žilo 571 863 obyvatel. Tento stav je výsledkem výrazného 
populačního růstu kraje, který začal v roce 2002 (549 374 obyvatel k 31. 12. 2009). V období 
2004-2009 se zvýšil počet obyvatel kraje o 4,0 %, což je 3. nejrychlejší růst mezi kraji ČR 
(viz tabulka 1). V posledních pěti letech rostl Plzeňský kraj nejvíce migrací, když průměrné 
roční migrační saldo v letech 2005-2009 bylo 7,6 ‰ (viz tabulka 1).  
Do roku 2004 však byl populační vývoj kraje neuspokojivý, neboť docházelo k poklesu počtu 
obyvatel, především přirozeným úbytkem (málo narozených) a kladná migrace nestačila 
nahradit tyto úbytky. Nejhorší situace byla v Plzni, která ztrácela v letech 2000-2004 každým 
rokem 500-1600 obyvatel! Migrační ztráty Plzně byly především ve prospěch okolních okresů 
v důsledku suburbanizačních procesů, které probíhaly od poloviny 90. let.  
V souvislosti s ekonomickým oživením, které je zřetelné od roku 2004, došlo v následujících 
letech ke změnám v demografickém chování obyvatel. Od roku 2005 vzrostl migrační 
přírůstek Plzeňského kraje, neboť i Plzeň začala migračně růst vlivem příchodu pracovníků 
ze zahraničí. Od roku 2007 vykazuje Plzeňský kraj také přírůstek přirozenou měnou (viz 
tabulka 1). Příčinou byl především růst počtu narozených (z 5 445 v roce 2005 na 6 429 
v roce 2009). Podobně jako v jiných krajích se v Plzeňském kraji příznivě vyvíjela i úmrtnost 
a aktuálně je stejná jako je průměr ČR (viz tabulka 1).  
Tento zdánlivě pozitivní vývoj však povede k dalšímu stárnutí populace kraje, neboť i 
v současné době připadá na jednu ženu pouze 1,5 narozeného dítěte a nadále se zvyšuje 
naděje dožití. Podle naděje dožití jsou na tom obyvatelé Plzeňského kraje mírně lépe než je 
průměr ČR (viz tabulka 1). Přitom ani současná věková struktura obyvatel kraje není 
příznivá. Index stáří má Plzeňský kraj jeden z nejvyšších v ČR (viz tabulka 1). Na 100 
obyvatel mladších 15 let připadalo již v roce 2009 více než 112 obyvatel starších 65 let a 
tento poměr se bude i nadále zhoršovat! V dalších letech se očekává pokles počtu 
narozených (slabší ročníky žen v produktivním věku). 
Migrace, především zahraniční, může přispět k pomalejšímu zhoršování věkové struktury 
populace. Zahraniční migrace má hlavní podíl na přírůstku obyvatel Plzeňského kraje a 
největší podíl zahraničních imigrantů tvoří lidé na počátku své ekonomické aktivity, neboť do 
kraje přicházejí především za prací. Tím mírně zlepšují věkovou strukturu populace, ale 
otázkou je jejich stabilita. Předpokladem stabilizace imigrantů je jejich integrace.  
V uplynulých letech v Plzeňském kraji počet cizinců s povolením k pobytu výrazně rostl, 
v letech 2005-2009 dokonce nejrychleji ze všech krajů v ČR, když vzrostl více než dvakrát 
(viz tabulka 1). Maxima dosáhl v roce 2008 (27,6 tisíc) a téměř na téměř na stejné výši se 
udržel i v roce 2009, což kraj řadí na 3. místo v republice podle podílu cizinců s povolením k 
pobytu na obyvatelstvu (4,7 % - viz tabulka 1). V důsledku ekonomické krize se však v roce 
2009 snížil přírůstek obyvatel Plzeňského kraje migrací meziročně téměř na pětinu (z 8 tisíc 
v roce 2008 na 1,7 tisíc v roce 2009). 

2.2. Bydlení (bytový fond a bytová výstavba) 
Při Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 měly starší byty (postavené do roku 1970) 
v Plzeňském kraji mírně nadpoloviční podíl (51,7 %) na bytovém fondu, což odpovídá 
republikovému průměru (viz tabulka 1). Lze předpokládat, že situace se od té doby poněkud 
změnila. To ale prokáže až nové sčítání v roce 2011. 
Migrační atraktivita Plzeňského kraje je sice podmíněna především ekonomickým vývojem 
kraje, ale promítla se také do bytové výstavby. Na základě rostoucí poptávky po bydlení i 
zvyšujících se nároků na bydlení rostla intenzita bytové výstavby v kraji. V roce 2008 bylo 
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v Plzeňském kraji dokončeno téměř 5 bytů na 1000 obyvatel (3. místo po Praze a 
Středočeském kraji – viz tabulka 1). Ještě v roce 1997 to bylo pouze 1,4 bytů/1000 obyv. a 
kraj měl třetí nejnižší intenzitu bytové výstavby v rámci ČR. Nejhorší situace byla tehdy 
v Plzni, kde to bylo pouze 0,6 bytů na 1000 obyvatel. 
Dnes se situace výrazně změnila. V okrese Plzeň-město bylo v roce 2008 postaveno téměř 6 
bytů/1000 obyv., což je nejvyšší intenzita bytové výstavby v rámci kraje (viz tabulka 6). Svou 
roli sehrály změny v uplynulých 10 až 15 letech ve způsobech investování do bytové 
výstavby. Dříve se jednalo převážně iniciativu obcí a nájemní bydlení. V posledních letech 
však dominují soukromí investoři a nové byty končí v soukromém vlastnictví. I z hlediska 
zájmu o byty se tedy projevila (investiční) atraktivita Plzně.  
Rostoucí zájem o byty v Plzeňském kraji a především v Plzni se promítl i do jejich ceny. 
V období 2006-2008 se v Plzeňském kraji zvýšila průměrná cena bytu vztažená na plochu o 
80 %, což bylo nejvíce z celé ČR (viz tabulka 1). Kraj se tak zařadil na 7. místo mezi 14 kraji 
ČR, i když průměrná republiková hodnota (výrazně ovlivněná Prahou) je vyšší. 

2.3. Struktura osídlení (kategorizace a funkce sídel) 
Plzeňský kraj se vyznačuje řídkým osídlením na republikové poměry, když počet obyvatel na 
km2 má druhý nejnižší (75,6 - viz tabulka 1). Přitom téměř 30 % obyvatelstva je soustředěno 
v krajském městě Plzni, které má po Praze a Brnu nejvyšší podíl na obyvatelstvu kraje (viz 
tabulka 1) a je 4. největším městem v ČR. Proto i když kraj má 4. největší podíl populačně 
malých obcí do 999 obyvatel (viz tabulka 1), jejich obyvatelé tvoří menší část populace a 
index rozdrobenosti sídelní struktury ho řadí na 7. místo v ČR (viz tabulka 1).  
Také podíl městského obyvatelstva na populaci Plzeňského kraje (viz tabulka 1) nepotvrzuje 
venkovský charakter kraje na velké většině jeho území. I tento údaj je však podstatně 
ovlivněn Plzní a také skutečností, že v Plzeňském kraji je více menších měst, která plní 
především roli center venkovského osídlení pro své okolí, ale naprostá většina z nich má 
malé předpoklady stát se póly rozvoje.  
Druhým největším městem kraje jsou Klatovy s necelými 23 tisíci obyvatel (7,5krát méně než 
Plzeň). V kraji jsou dále pouze 4 města s 10-15 tisíci obyvatel. Menší velikost center dokládá 
i to, že 3 obce s rozšířenou působností nemají ani 4 tisíce obyvatel. Tato fakta nejlépe 
dokumentují typickou bipolaritu Plzeňského kraje z hlediska sídelní struktury, tj. dominantní 
centrum a rozsáhlé venkovské oblasti opírající se o venkovská centra. 
Druhou výraznější bipolaritu v osídlení kraje tj. rozdíl mezi centrální (okresy Plzeň-město, 
Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany) a příhraniční částí Plzeňského kraje (okresy Domažlice, 
Klatovy a Tachov), jak dokládá územní diferenciace např. podle hustoty osídlení (viz tabulka 
6). Nízká hustota osídlení v příhraničí, která přináší problémy s dostupností služeb i 
pracovních příležitostí, je důsledkem nejen přírodních podmínek, ale také historického 
vývoje. 
Uvedené diference se promítají i do funkce jednotlivých sídel. Krajské centrum Plzeň plní i 
některé nadregionální funkce (např. v oblasti vyšších služeb – vysoké školství, zdravotnictví, 
kultura). Zároveň je hlavním rozvojovým pólem kraje, jehož atraktivitu zvýšila dálnice D5 
z Prahy do Německa. Kolem dálnice D5 se nachází i hlavní rozvojová osa Plzeňského kraje, 
ale mimo Plzeňskou aglomeraci se jedná o méně osídlené území.  
Rozvojový potenciál mají také další větší sídla kolem silnic I. třídy. Města Tachov a Sušice 
(nad 10 tisíc obyvatel) však leží mimo tyto koridory. Zájmy ochrany přírody na Šumavě brání 
intenzivnějším vztahům jižní části Plzeňského kraje s Německem (Sušice, ale i další města 
okresu Klatovy), neboť není možné zlepšit dopravní napojení na území Národního parku a 
Chráněné krajinné oblasti Šumava. 

3. Veřejné služby 

3.1. Vzdělávání 
Plzeňský kraj patří podle podílu osob s vyšším stupněm vzdělání k více vzdělaným. V roce 
2008 byl na 4. místě mezi kraji jak v podílu obyvatel alespoň s maturitou, tak v podílu 
obyvatel s vysokoškolským vzděláním (vztaženo k celkovému počtu obyvatel ve věku 15 a 
více let), i když nedosahoval průměru ČR, který výrazně deformuje Praha (viz tabulka 2). 
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Na solidní úrovni vzdělanosti má vliv jeho dobrá dostupnost. V Plzeňském kraji existuje 
komplexní nabídka vzdělávání z hlediska stupně dosaženého vzdělávání. Terciární 
vzdělávání poskytuje ZČU v Plzni (8 fakult a Ústav umění a designu), Lékařská Fakulta 
Plzeň UK v Praze, pobočka ČZU Praha v Klatovech a čtyři vyšší odborné školy zřizované 
krajem. Vzdělávací nabídka ZČU je velmi komplexní, chybí některé přírodovědné a technické 
obory. Připravuje se zahájení výuky stavebních oborů. Obě vysoké školy připravují 
významné rozvojové projekty, které uvažují s využitím fondů EU. 
Střední školy mají také téměř úplnou nabídku z hlediska skupin oborů, ale některé obory se 
dlouhodobě nedaří naplnit dostatečným počtem žáků. V souvislosti s klesajícím počtem 
potenciálních uchazečů se s tímto problémem začíná potýkat stále více středních škol. 
V období 2003-2008 se snížil počet osob, které nastoupily do 1. ročníků SŠ v Plzeňském 
kraji o 6 %, což je i republikový průměr (viz tabulka 2). Z věkové struktury obyvatel však 
vyplývá, že v letech 2008-2014 klesne počet patnáctiletých v Plzeňském kraji o 30 %! To si 
vyžádá změny i ve struktuře nabídky.  
Větší šance na přijetí snižuje zájem o nižší stupně vzdělání (obory s výučním listem), což 
snižuje šanci na udržení těchto oborů na SŠ v kraji s dopady na ekonomiku i život obyvatel 
v budoucnu (řemesla, služby). V posledních letech se však nedaří naplnit ani kapacity 
některých gymnázií. 
Přitom je nutno říci, že zavedení možnosti podání 3 přihlášek v roce 2009 nepřineslo 
(alespoň v prvním roce) v Plzeňském kraji významné změny v rozložení zájmu o různé 
stupně středního vzdělání. Pokles počtu potenciálních uchazečů byl dosud zčásti 
kompenzován rostoucím podílem opakovaných nástupů do prvních ročníků středních škol po 
neúspěšném studiu. V souvislosti s uvedenými změnami klesá i počet absolventů středních 
škol v ČR. V Plzeňském kraji je tento pokles zatím nejmenší (viz tabulka 2), ale lze očekávat, 
že ve druhé dekádě bude velmi razantní. Jen malá část absolventů SŠ s maturitou 
v Plzeňském kraji nechce studovat VŠ. V budoucnu lze tedy očekávat nedostatek pracovních 
sil se středním vzděláním. 
Na základních školách se přesunul pokles počtu žáků způsobený snížením počtu 
narozených v 90. letech z 1. na 2. stupeň. Nejsou již tedy bezprostředně ohroženy malé 
neúplné školy, které přečkaly období poklesu žáků, ale problémy mají úplné školy s malým 
počtem žáků ve třídách. Zatím se však jedná o spíše o výjimky, neboť většina samospráv má 
zájem školu v obci zachovat. Situaci ve venkovských oblastech zhoršuje vyjížďka žáků za 
vzděláním do center osídlení společně s rodiči. Společně s mírným zvýšením počtu obyvatel 
v nejmladších věkových kategoriích a dalšími změnami v rozložení obyvatel, např. vlivem 
suburbanizace, může v některých obcích vzniknout potřeba posílení kapacit základních a 
mateřských škol. 

3.2. Sociální péče 
Legislativní změny v poskytování sociálních služeb, vč. financování, se významně dotkly 
fungování sociálních zařízení v Plzeňském kraji. Snahou je především rozvíjet poskytování 
terénních sociálních služeb klientům v domácím prostředí.  
Dalším trendem je rozvíjení moderních forem sociálních služeb, např. chráněné bydlení nebo 
chráněné dílny. Aktuálně Plzeňský kraj připravuje projekt transformace Domova pro osoby 
se zdravotním postižením ve Stodě.  
V současné době má Plzeňský kraj nedostatečné kapacity v domovech pro seniory, když na 
1000 obyvatel ve věku 65 a více let připadá necelých 20 lůžek v těchto zařízeních, což kraj 
řadí na jedno z posledních míst (viz tabulka 2). Další stárnutí populace v následujících 
letech, které je nevyhnutelné, tedy zesílí tlak na kapacity těchto zařízení.  
Nejhorší situace je v Plzni a v okolních okresech. V příhraničí je situace podstatně lepší. 
Zřejmě to souvisí s horší dostupností služeb, která snižuje soběstačnost seniorů.  

3.3. Zdravotnictví 
V Plzeňském kraji je dominantním zařízením z hlediska poskytovaných zdravotnických 
služeb Fakultní nemocnice Plzeň. V roce 2010 obnovila provoz Nemocnice Planá soukromá 
společnost, takže pouze okres Plzeň-sever nemá zdravotnické zařízení s lůžkovou částí. To 
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se projevuje např. v malém počtu lékařů na 1 000 obyvatel i lékařů ambulantní péče na 
10 000 obyvatel v tomto okrese (viz tabulka 6). 
Počtem více než 6 lůžek v nemocnicích na 1000 obyvatel (viz tabulka 2) se Plzeňský kraj 
řadí k lépe vybaveným krajům (5. místo), když dosahuje průměru ČR (viz tabulka 2). Ještě 
lépe je na tom v ambulantní péči, neboť podle počtu lékařů ambulantní péče na 10 000 
obyvatel je čtvrtý. Stejné pořadí mu patří i podle počtu obyvatel na 1 lékaře. To potvrzuje 
solidní vybavenost Plzeňského kraje z hlediska kapacit zdravotnických služeb. Také 
vybavení zdravotnických zařízení se zlepšuje. 
Problémem je v některých případech stav objektů, kde je poskytována zdravotnické péče. 
Z tohoto důvodu přistoupil Plzeňský kraj k výstavbě nové nemocnice v Klatovech. Také 
Fakultní nemocnice v Plzni soustavně rozvíjí své vybavení a služby. V současné době např. 
buduje Národní onkologické centrum. 
Také ve zdravotnictví se stárnutí populace zřejmě projeví rostoucími požadavky na kapacity, 
rozsah a kvalitu poskytované péče. Již dnes roste potřeba restrukturalizace lůžkového fondu 
nemocnic ve prospěch lůžek následné péče a tzv. sociálních hospitalizací. Nerovnoměrná 
struktura osídlení zvyšuje nároky na zajištění územní dostupnosti zdravotní péče. 

3.4. Kultura, sport, volný čas 
Vybavení Plzeňského kraje z hlediska infrastruktury pro oddech a volný čas je soustředěno 
převážně v Plzni. Sídlí zde 3 stálé divadelní scény (další je v Klatovech), Západočeská 
galérie i Západočeské muzeum. Velmi aktuální problémem je kvalita zázemí, které mají tyto 
kulturní instituce k dispozici. Lze očekávat, že především kandidatura Plzně na titul Evropské 
hlavní město kultury 2015 přinese pozitivní změny v infrastruktuře, kulturních aktivitách i 
zájmu obyvatel nejen města Plzně.  
Plzeňský kraj v těsné spolupráci s městem Plzní připravuje projekt nové budovy 
Západočeské galerie, která by nabídla nové možnosti prezentace sbírek. Město Plzeň 
připravuje výstavbu nové scény Divadla J. K. Tyla, která by měla nahradit nevyhovující 
Komorní divadlo. Také Západočeské muzeum připravuje dvě nové stálé expozice.  
V Plzni se pořádá několik již tradičních kulturních akcí minimálně republikového významu 
(např. festivaly Divadlo, Finále, Žebřík). V souvislosti s kandidaturou města na titul Evropské 
hlavní město kultury 2015 probíhají nebo se chystají nové typy akcí, které mají za cíl oslovit 
další skupiny obyvatel. Lze říci, že kandidatura města je silným impulsem rozvoje kultury i 
cestovního ruchu v Plzni, v širším okolí i v celém kraji. 
Atraktivní pro návštěvníky jsou i jiná větší historická města Plzeňského kraje, např. 
Domažlice (městská památková rezervace), Klatovy nebo Sušice (obě městské památkové 
zóny). Solidní návštěvnost mají také nejatraktivnější historické a sakrální památky 
v Plzeňském kraji (např. zámek Kozel, klášter Kladruby). Většina památek se však potýká 
s poklesem návštěvnosti v souvislosti s ekonomickou krizí. Snaží se tedy přilákat 
návštěvníky různými akcemi. 
Z hlediska návštěvnosti je však v Plzeňském kraji nejvýznamnější Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně (více než 450 tisíc návštěvníků v roce 2009). Toto zařízení neustále 
zkvalitňuje své expozice i s využitím zdrojů EU. Dalším významným turistickým cílem 
především pro zahraniční, popř. mimokrajské, návštěvníky Plzně je Plzeňský Prazdroj a 
Pivovarské muzeum v Plzni. 
Také infrastruktura pro sport v Plzeňském kraji je soustředěna do Plzně, kde sídlí většina 
prvoligových oddílů kraje. Kvalita vrcholových sportovišť však také často neodpovídá 
rostoucím požadavkům především ze strany diváků (např. fotbalový stadion ve Štruncových 
sadech v Plzni). Postupně se zlepšuje a doplňuje infrastruktura pro sportovní vyžití 
neorganizované veřejnosti. Např. v Plzni se po velmi úspěšném projektu Škoda sport park 
připravuje podobný, ale rozsáhlejší projekt při soutoku řek Mže a Radbuzy v návaznosti na 
sportoviště ve Štruncových sadech. Také další města v Plzeňském kraji usiluji o zlepšení 
sportovní infrastruktury pro veřejnost. 
Velmi atraktivní pro zimní sporty, turistiku, ale i pro některé další sportovní aktivity 
v Plzeňském kraji je Šumava. Také v tomto prostoru se postupně zlepšuje stav infrastruktury 
pro rekreaci a cestovní ruch.  
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Na Šumavě existuje solidní síť cyklostezek a v Národním parku fungují tzv. Zelené autobusy, 
které jezdí až z Plzně (a z Č. Budějovic) pro cyklisty. O tuto službu stále stoupá zájem. 
Základ sítě cyklostezek buduje město Plzeň v rámci rekonstrukcí komunikací. Na ostatním 
území kraje není tato aktivita řešena systémově a záleží spíše na zájmu a aktivitě obcí nebo 
jejich sdružení. 

4. Ekonomika 

4.1. Struktura ekonomické základny 
Plzeňský kraj je dosud vnímán jako převážně průmyslový. Tuto tradici symbolizuje 
především strojírenský podnik Škoda, který se po restrukturalizaci v devadesátých letech 
minulého století věnuje především oborům energetiky a dopravní techniky. Významné 
podniky působí v oboru výroby nápojů.  Největším podnikem ve svém oboru je Plzeňský 
Prazdroj, a.s., součást skupiny SABMiller. K dalším významným potravinářským 
producentům patří také Stock Plzeň, a.s. (výroba lihovin) a Bohemia Sekt Českomoravská 
vinařská, a.s. I přes útlum využití bohaté surovinové základny kraje zůstává významné 
zpracování keramických materiálů, především skupina Lasselsberger a.s. (výroba obkladů).    
Strukturu průmyslu v nedávné minulosti rozšířily přímé zahraniční investice, zejména 
v oborech elektrotechnika a výroby komponent pro automobily.  
Podíl sekundéru na celkové zaměstnanosti se však v Plzeňském kraji poměrně rychle 
snižuje (o 5 proc. bodů v letech 2004-2009), takže v roce 2009 se Plzeňský kraj řadil podle 
podílu sekundéru na zaměstnanosti až na deváté místo (viz tabulka 3). Na hrubé přidané 
hodnotě kraje se sekundér v roce 2008 podílel 41,2 %, což je až desátá nejvyšší hodnota 
mezikrajského srovnání (viz tabulka 3).    
Podíl sekundéru klesá ve prospěch terciéru. Zaměstnanost v terciéru se stejně jako ve 
většině krajů v Plzeňském kraji v období 2005-2009 zvýšila (viz tabulka 3), v Plzeňském kraji 
pouze průměrně.   Největšími stabilními zaměstnavateli v sektoru služeb jsou však veřejné 
subjekty, například Fakultní nemocnice Plzeň, Psychiatrická léčebna Dobřany nebo 
Západočeská univerzita. 
Velikostní struktura zaměstnavatelů v Plzeňském kraji je spíše nepříznivá. Podíl MSP na 
celkové zaměstnanosti v kraji je nižší, než ve většině ostatních krajů. Tento rozdíl se 
pohybuje v rozpětí 5 – 10% (viz tabulka 3).  To je nejspíše důsledkem koncentrace 
pracovních sil do větších podniků a přímých investic v průmyslu, s obvykle větším počtem 
pracovníků než 250 zaměstnanců.  

4.2. Vnější ekonomické vztahy  
Plzeňský kraj tak patří v rámci ČR mezi investičně nejatraktivnější regiony. Kraj je výhodně 
napojen na evropskou dálniční síť, především ta umožňuje využít dostupnosti hlavního 
města ČR, cílových trhů v SRN a dalších komparativních výhod, zejména relativně nižší ceny 
pracovní síly. Polohové faktory a aktivní přístup místní správy umožnily úspěšnou lokalizaci 
některých republikově významných investic. Nejvýznamnější průmyslovou investicí je závod 
společnosti Panasonic AVC Networks Czech s.r.o. zaměřený na výrobu televizorů, který jako 
jediný podnik se sídlem v Plzeňském kraji patřil v roce 2008 mezi 10 největších firem ČR (v 
žebříčku TOP100) co do objemu realizovaných tržeb. 
Ukazatel podílu aktivních průmyslových podniků pod zahraniční kontrolou v Plzeňském kraji 
je v porovnání s ostatními kraji s hodnotou 44,8%  v roce 2009 bezkonkurenčně nejvyšší (viz 
tabulka 3). Naopak index změny tohoto ukazatele srovnávající roky 2009 a 2004 (viz tabulka 
3) je v rámci ČR druhý nejnižší.  To ukazuje na pokles tempa vstupu zahraničního kapitálu 
do ekonomiky kraje. Důvodem je nejspíše časnější příchod zahraničních investorů do 
Plzeňského kraje v rámci ČR. 
Celkový objem přímých zahraničních investic na obyvatele v Plzeňském kraji byl dle údajů 
ČNB v roce 2008 ve srovnání s dalšími kraji průměrný, avšak index změny 2008 – 2003 je 
mezi kraji třetí nejnižší (viz tabulka 3). Pokles růstových indexů v mezikrajském srovnání je 
patrně způsoben časnějším zahájením procesu intenzivního přílivu přímých zahraničních 
investic v Plzeňském kraji, než tomu bylo v jiných regionech ČR.  
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Rozvojová území s největší atraktivitou pro investory se nacházejí v Plzni, jejím okolí a podél 
dálnice D5. Klíčovou roli v procesu lokalizace investic do výroby a logistiky v atraktivních 
územích po místních samosprávách postupně převzal privátní sektor. Přetrvává potřeba 
veřejné podpory ve formě přípravy území a aktivního marketingu rozvojových lokalit v 
bývalých okresních městech, případně dalších regionálních centrech, kde zájem 
soukromého sektoru o developerskou činnost je nižší. U většiny těchto lokalit je potřeba 
zlepšit jejich vybavenost technickou infrastrukturou a dopravní napojení na nadřazenou 
silniční síť. Aktuální zájem investorů o investice v kraji v důsledku krize citelně oslabil, i tak je 
region agenturou CzechInvest nadále považován za území, kde je očekáván brzký nárůst 
zájmu. Noví investoři nejčastěji poptávají nájemní objekty. Zájem o rozvoj projevují také již 
fungující podniky. 
Charakteristickým jevem přímých zahraničních investic v Plzeňském kraji je jejich silně 
převažující koncentrace do centra kraje, města Plzně. Do krajské metropole je dlouhodobě 
lokalizováno více než 70% celkových přímých zahraničních investic umístěných do kraje.  
Plzeňský kraj je mezi kraji ČR nejvíce exportně navázán na ekonomiku EU, zejména pak 
SRN. Objem exportu vyjádřený v Kč na obyvatele vykazuje Plzeňský kraj dlouhodobě 
nejvyšší (viz tabulka 3). I to je jeden z hlavních důvodů značné závislosti regionální 
ekonomiky na trzích v západní Evropě, především v sousední SRN (viz tabulka 3).  

4.3. Trh práce a mzdy 
Dlouhodobý vývoj trhu práce v Plzeňském kraji vykazuje v porovnání s kraji ČR relativně 
příznivější charakteristiky. To se týká zejména míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na 
volné pracovní místo. Ekonomický růst, který trval do roku 2008, vedl k extrémně nízké míře 
nezaměstnanosti, kdy na jedno volné pracovní místo připadalo v Plzni necelých 0,4 
uchazeče, a nedostatek pracovních sil patřil k významným limitům rozvoje ekonomiky.  
Díky těsnému propojení Plzeňského kraje s ekonomikou EU došlo v roce 2008 a počátkem 
roku 2009 vlivem ekonomické krize k masivnímu úbytku volných pracovních míst 
(devítinásobný pokles během jednoho roku).  
Nezaměstnanost je v kraji i přes výrazné zhoršení stále spíše nižší. Míra registrované 
nezaměstnanosti v Plzeňském kraji byla v roce 2009 v mezikrajském srovnání, 
s hodnotou 8,2 %, pátá nejnižší (viz tabulka 3). V některých územích je však 
nezaměstnanost vážným problémem (např. Stříbrsko). 
Růst nezaměstnanosti vyjádřený indexem změny míry nezaměstnanosti v období 2009/2007 
(viz tabulka 3) byl v Plzeňském kraji druhý nejvyšší. Důvodem je extrémně nízká výchozí 
hodnota míry nezaměstnanosti v roce 2007 v období vrcholící ekonomické konjunktury. 
Počet uchazečů na volné pracovní místo (12,6 v roce 2009, viz tabulka 3), je druhý po Praze, 
což také dokládá stále relativně dobrou pozici Plzeňského kraje z hlediska situace na trhu 
práce.  
Úbytek pracovních míst vyjádřeny indexem změny počtu uchazečů na jedno volné pracovní 
místo mezi lety 2009 a 2004 (viz tabulka 3) je v rámci krajů ČR druhý nejvyšší a je dokladem 
intenzivního projevu ekonomické krize na trhu práce v Plzeňském kraji. I tento ukazatel má 
značné vnitroregionální rozdíly s tím, že nabídka volných pracovních míst se v průběhu krize 
ještě více soustředila do města Plzně, naopak v některých okresech se nabídka volných 
pracovních míst snížila na pouhých několik desítek. Největší úbytek pracovních míst nastal v 
kategorii nejnižších kvalifikačních požadavků, z toho důvodu je nejobtížnější nalézt pracovní 
uplatnění pro osoby s nejnižší kvalifikací. 
Poměrně vysoká míra zaměstnanosti žen starších 15 let (viz tabulka 3) pravděpodobně 
vyplývá z nedostatku pracovních sil v období ekonomické konjunktury (do roku 2008), kdy 
regionální ekonomika pociťovala nedostatek pracovních sil a podmínky pro vstup do 
zaměstnání byly mimořádně příznivé. V této době také kulminoval podíl cizinců na pracovní 
síle, který v Plzeňském kraji výrazně převyšoval republikový průměr. Srovnatelnou hodnotu 
vykazoval v roce 2009 jen Středočeský kraj a v republikovém srovnání vyšší podíl měla 
pouze Praha (viz tabulka 3). Mezi roky 2004 a 2009 se jejich počet dokonce zdvojnásobil a 
tento jev byl vnímán již jako rizikový. Počet pracujících cizinců v kraji se v důsledku krize sice 
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snížil, avšak velká část zahraničních pracovníků získala oprávnění k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti. 
Mzdová úroveň řadí kraj spíše k nadprůměru v rámci ČR (bez započtení Prahy) když 
regionální rozdíly průměrných hodnot nejsou zásadní. Spíše pomalejší mzdový růst 
2009/2004 oproti ostatním krajům je dalším ukazatelem, který vyjadřuje zpomalení 
ekonomického růstu v kraji i skutečnost, že ostatní regiony svůj odstup vůči Plzeňskému kraji 
snižují.  Mzdové rozdíly jsou o něco zřetelnější v jednotlivých odvětvích a oborech a mj. 
poukazují na nedostatek pracovních míst pro pracovníky vědy a výzkumu, případně pro řídící 
a vedoucí pracovníky, když jejich mzdové úrovně neodpovídají pozici kraje dle průměrných 
hodnot ostatních krajů. 
Je třeba však vzít v úvahu, že řada ukazatelů vychází z údajů roku 2008 a 2009, kdy byly 
zaznamenány teprve první projevy ekonomického oslabení a je pravděpodobné, že jeho 
důsledky se na trhu práce budou projevovat až v údajích za rok 2010 a některé efekty, jako 
například strukturální nezaměstnanost a nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce 
až v dlouhodobějším horizontu i v době očekávaného ekonomického oživení, které 
pravděpodobně vnese na trh práce nové požadavky i příležitosti. 

4.4. Výzkum a vývoj, inovace  
Ukazatele výzkumu a vývoje charakterizují Plzeňský kraj celkově jako průměrný. Takové 
hodnocení neodpovídá pozici kraje z hlediska jeho ekonomické výkonnosti. Počet 
zaměstnanců ve vědě a výzkumu na 1000 obyvatel v roce 2008 se pohybuje s hodnotou 3,2 
pod republikovým průměrem (viz tabulka 3), když nadprůměrnou hodnotu lze zaznamenat 
pouze v Praze a Jihomoravském kraji.  
Na rozdíl od většiny krajů, kde rozhodující podíl na zaměstnanosti pracovníků ve vědě a 
výzkumu zaujímal v roce 2008 soukromý sektor, většina zaměstnanců v kategorii výzkum a 
vývoj v Plzeňském kraji pracovala ve veřejném sektoru (viz tabulka 3), především v rámci 
Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty Plzeň UK v Praze. Tyto instituce realizují 
rozsáhlé výzkumné záměry a projekty rozvoje infrastruktury pro výzkum a vývoj s finanční 
podporou fondů EU. Jejich realizace pravděpodobně podíl veřejného sektoru na 
zaměstnaných ve vědě a výzkumu v nejbližší době ještě posílí.  Důležitým úkolem bude 
zajistit odpovídající personální zdroje, přenos výsledků do praxe a dlouhodobou udržitelnost 
vybudovaných výzkumných kapacit. 
Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj v poměru k HDP jsou také v Plzeňském kraji 
pod průměrem ČR a řadí kraj na sedmé místo (viz tabulka 3). Zatímco vědeckých pracovníků 
je v privátním sektoru zaměstnána menšina, na celkových výdajích na vědu a výzkum se 
naopak soukromé společnosti podílejí více než 70 % (viz tabulka 3).  
Ukazatel počtu registrovaných patentů a průmyslových vzorů na 100 pracovníků ve vědě a 
výzkumu je v Plzeňském kraji spíše nižší (viz tabulka 3), je avšak srovnatelný s Olomouckým 
a Středočeský krajem. Praha a Jihomoravským kraj mají v rámci ČR nejnižší hodnotu. 
Institucionální podpora rozvoje aplikovaného výzkumu a vývoje v podnicích je zajišťována 
především ZČU a BIC Plzeň. Novým nástrojem pro vznik a rozvoj inovačních podniků je 
Vědeckotechnický park Plzeň. Chybějícím prvkem podpory rozvoje aplikované vědy a 
výzkumu jsou ekonomické nástroje (kapitálové fondy granty, garance za úvěry apod.).  

4.5. Výkonnost ekonomiky  
Ekonomická výkonnost Plzeňského kraje hodnocená prostřednictvím ukazatele HDP/ 
obyvatele je v rámci krajů ČR (bez započtení Prahy) nadprůměrná a to především díky 
ekonomické výkonnosti města Plzně. V roce 2008 tento ukazatel řadí Plzeňský kraj na čtvrté 
místo mezi kraji za Prahu, Středočeský a Jihomoravský kraj (viz tabulka 3). Ačkoli si 
Plzeňský kraj udržuje dobrou pozici mezi ostatními kraji je zřejmé, že jeho růst HDP na 
obyvatele mezi lety 2007 a 2008 je nejnižší (viz tabulka 3).  Pravděpodobnou příčinou tohoto 
jevu není jen důsledek ekonomické krize s počátkem v polovině roku 2008, ale také trend 
zpomalení růstu ekonomické výkonnosti, které bylo zřejmé již na údajích za rok 2007. 
Ukazatel míry investic vyjádřený jako poměr HFK k HDP ukazuje, že se na HDP podílejí 
investice více než čtvrtinou (viz tabulka 3), což je v rámci ČR nadprůměrná hodnota. Totéž 
platí také pro roky 2007 a 2006, kdy Plzeňský kraj dosáhl v mezikrajském srovnání 
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nadprůměrných hodnot. Rok 2008 však již Plzeňský kraj řadí mezi průměrné, kdy se hodnota 
tohoto ukazatele dostává na 20 %, což je až sedmá nejvyšší hodnota v pořadí krajů.   Zdá 
se, že ekonomický růst v kraji byl limitován chybějícími zdroji pracovní síly a nabídky 
atraktivních investičních příležitostí ještě před započetím projevů hospodářské krize. 
Produktivita práce je v ČR celkově nižší, než je úroveň evropského průměru a je považována 
za jednu konkurenčních nevýhod země. Od poloviny 90. let se produktivita práce mezi kraji 
vyvíjela diferencovaně a rozdíly mezi kraji se podstatně zvětšily. V letech 2003 až 2008 se 
produktivita práce v Plzeňském kraji zvýšila (společně s krajem Vysočina) nejméně z celé 
ČR a mezi roky 2007 a 2008 zde dokonce jako v jediném kraji hodnota tohoto ukazatele 
poklesla (viz tabulka 3). Výsledkem je pokles Plzeňského kraje podle produktivity práce na 8. 
místo mezi kraji ČR v roce 2008 ze 4. v roce 1995. 

4.6. Veřejné rozpočty a koupěschopnost obyvatel 
Územní samosprávy a svazky obcí v Plzeňském kraji dlouhodobě hospodaří s kladným 
rozdílem příjmů a výdajů. Záporné saldo veřejné rozpočty vykazují až v roce 2009, kdy tato 
hodnota dosáhla -1,35 mld. Kč (viz údaje ČSÚ, 2010). Vliv na tento ukazatel má výrazné 
snížení daňových příjmů a zvýšení běžných výdajů v roce 2009.  
Plzeňský kraj patří k regionům s dobrou koupěschopností obyvatel. Čistý disponibilní důchod 
domácností na obyvatele v kraji mírně převyšuje republikový průměr. Vyšší hodnoty lze 
nalézt jen v Praze a ve Středočeském kraji. Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí 
životního minima byl v roce 2007 v Plzeňském kraji rámci ČR nejnižší. Republikový průměr 
tohoto ukazatele je v porovnání s hodnotou za Plzeňský kraj více než dvojnásobný.   

5. Dostupnost a technická infrastruktura 

5.1. Dopravní sítě a dopravní obslužnost 
Dopravní síť Plzeňského kraje má výrazně radiální uspořádání orientované na Plzeň. Krajské 
město je významným dopravním uzlem a na jeho území se koncentrují dopravní problémy 
dotýkající se širšího okolí.  
Dalším významným rysem dopravy v Plzeňském kraji je její tranzitní charakter. Ještě před 
dokončením dálnice D5 (rok 2005) byl kraj na 5. místě v počtu osob překračujících státní 
hranici (34,3 mil.) a v počtu nákladních automobilů překračujících státní hranici byl 2. (2,4 
mil.). Lze odůvodněně předpokládat, že po dokončení dálnice na území kraje i v sousedním 
Německu v roce 2006 význam tranzitní dopravy ještě vzrostl.  
Dálnice D5 je hlavní silniční tepnou Plzeňského kraje, která protíná kraj v západo-východní 
ose, spojuje Prahu s Německem a je součástí evropské sítě TEN-T. Jejím hlavním úkolem je 
v maximální možné míře převzít tranzit a další dopravní zátěž z ostatních komunikací. Proto 
je nutné zlepšit dostupnost dálnice z okolních území budováním přivaděčů či modernizací 
dalších komunikací napojených na dálnici.  
Silnice I. třídy (I/19, I/20, I/26 a I/27) vedou dopravu převážně v radiálním směru. Výjimku 
s tangenciálním uspořádáním představují silnice I/21 a I/22, které tvoří tzv. pošumavskou 
tangentu. Přerušení pošumavské tangenty v oblasti Českého lesa představuje významný 
problém rozvoje příhraničních oblastí, neboť omezuje i dostupnost dálnice z jihu. Relativně 
hustá síť silnic II. třídy má převážně tangenciální uspořádání. Koncepce dopravy Plzeňského 
kraje posunula vnější aglomerační okruh na silnici II/210, kde neplní funkci spojení 
významnějších sídel. Vážným problémem v Plzeňském kraji jsou chybějící přeložky u 
některých silnic I. třídy kolem větších sídel (např. silnice I/26, I/27), které by omezily 
negativní vlivy dopravy na obyvatele. 
Hustota dálnic a silnic I. třídy i hustota železnic v Plzeňském kra je v rámci ČR podprůměrná 
a řadí kraj na 12. místo mezi 14 kraji (viz tabulka 4). To zřejmě souvisí s nízkou hustotou 
osídlení, resp. relativně velkou rozlohou kraje. Naopak hustota silnic II. třídy je nad 
průměrem ČR (5. místo, viz tabulka 4). Tyto silnice jsou ve správě Plzeňského kraje. Údržba 
a rozvoj poměrně rozsáhlé sítě silnic II., a také III. třídy s sebou nesou vysoké finanční a 
technické nároky, přičemž silnice II. třídy jsou z hlediska údržby nejnáročnější.  
Nevyhovující a havarijní technický stav je aktuálně v celém kraji na 44 % silnic II. třídy a 61 
% silnic III. třídy. To vyvolává potřebu rekonstrukcí komunikací s důrazem na zatížené úseky 
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ve špatném stavu, bodové závady a otázky zvyšování bezpečnosti. Cílovými projekty 
investování do nových silnic jsou přeložky kolem větších sídel, zlepšení dostupnosti dálnice, 
popř. silnic I. třídy. Stav vybrané silniční sítě Plzeňského kraje je z převážné části lepší, než 
u zbylých silnic. Svým usnesením 1003/09 ze dne 31. 8. 2009 schválil Plzeňský kraj 
vybranou silniční síť Plzeňského kraje a určil tak důležité kritérium pro stanovení pořadí 
investičních a neinvestičních akcí na silnicích II. třídy, resp. některých silnicích III. třídy 
v majetku Plzeňského kraje. 
Význam nákladní dopravy pro hospodářství kraje dokládá ukazatel přeprava nákladu silniční, 
železniční a vodní dopravou na tis. Kč HDP (viz tabulka 4), který řadí Plzeňský kraj na 6. 
místo, a to bez tranzitu! 
Plzeňským krajem prochází III. železniční koridor (trať č. 170 Praha-Plzeň-Cheb), který 
v současné době prochází modernizací po jednotlivých úsecích. Další celostátní i regionální 
tratě byly optimalizovány pro potřeby taktové dopravy. 
Plzeňský kraj patří ke krajům s nejmenším počtem přepravených cestujících v rámci kraje 
veřejnou dopravou na obyvatele (35,8 - 11. místo, viz tabulka 4), když v letech 2003-2008 
zaznamenal ze všech krajů největší pokles tohoto ukazatele. Tento vývoj signalizuje malou 
atraktivitu veřejné dopravy pro obyvatele (i návštěvníky). Integrovaná doprava Plzeňska je 
zatím omezena na Plzeň a její bližší okolí. Rozvoji integrované dopravy v Plzni zatím 
nepomohlo ani převedení role koordinátora veřejné dopravy na Plzeňský kraj.  
Svou roli v tomto vývoji hraje i vysoký stupeň automobilizace. Podle počtu osobních 
automobilů na 1000 obyvatel (472) patřilo Plzeňskému kraji 2. místo za Prahou (viz tabulka 
4). Vyšší stupeň automobilizace v kraji je zřejmě způsoben horší dostupností center a 
pracovních příležitostí v příhraničních částech kraje, a zřejmě také solidní koupěschopností 
obyvatel. Počet dopravních nehod na 1000 obyvatel je v Plzeňském kraji podprůměrný. 

5.2. Vodní hospodářství 
Vodohospodářská infrastruktura v Plzeňském kraji prochází výraznou obnovou. Jedná se 
především o zařízení na likvidaci odpadních vod (vč. kanalizací), neboť do konce roku 2010 
musí ČR plnit směrnici Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. V této 
souvislosti byla modernizována řada čistíren odpadních vod a rekonstruována kanalizační síť 
ve větších obcích. Přesto ne všechna města splňují požadavky této legislativy. V roce 2008 
bylo na veřejnou kanalizaci s ČOV napojeno 70 % obyvatel Plzeňského kraje (8. místo), což 
bylo pod průměrem ČR (viz tabulka 4). 
Horší situace je v oblasti zásobování obyvatel vodou. V roce 2008 byl Plzeňský kraj s 83 % 
obyvatel připojených na veřejný vodovod (viz tabulka 4) na předposledním místě! Tato 
neuspokojivá situace souvisí s velkým podílem malých obcí bez vodohospodářské 
infrastruktury. Pozitivní jsou naopak relativně malé ztráty vody v síti v Plzeňském kraji (viz 
tabulka 4). 

5.3. Energetika  
Také v oblasti energetiky došlo v Plzeňském kraji k významným změnám, především 
z hlediska využívání obnovitelných energetických zdrojů (OZE), které souvisí s požadavkem 
EU na zvýšení podíl OZE na primárních zdrojích energie. Potenciál vodní energie je již 
z velké většiny vyčerpán, proto se producenti energie v Plzeňském kraji soustředí na jiné 
druhy. Využití větrné energie je však dosud v Plzeňském kraji také velmi malé.  
Plzeňská teplárenská buduje energetický blok na využití biomasy a připravuje zařízení na 
energetické využití odpadů. Největší rozvoj však zaznamenalo využití solární energie. 
V Plzeňském kraji bylo v uplynulých letech postaveno nebo se staví několik desítek těchto 
zařízení. Některé z nich patří k největším v republice. Pro výstavbu jsou využívány 
v některých případech brownfieldy, ale většinou se jedná o rozvojové plochy určené 
územními plány pro výrobu. 

5.4. Odpadové hospodářství 
V roce 2003 měl Plzeňský kraj nejvyšší produkci podnikových odpadů ve vztahu k HDP ze 
všech krajů ČR (17,2 g na tis Kč HDP). Během 5 let se podařilo, hodnotu tohoto ukazatele 
snížit na polovinu, ale stále jí má Plzeňský kraje poměrně vysokou (4. místo, viz tabulka 4). 
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To signalizuje pořád vyšší náročnost výrob z hlediska odpadů a ještě určitý potenciál pro 
zlepšení současného stavu.  
Mnohem lépe je na tom kraje z hlediska komunálních odpadů, kde má kraj čtvrtou nejnižší 
produkci na obyvatele (282,5 kg v roce 2008) ze všech čtrnácti krajů (viz tabulka 4). Podíl 
odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v Plzeňském kraji (14,3 %) je stejný jako 
republikový průměr (viz tabulka 4). 
Odpadové hospodářství v Plzeňském kraji se vyvíjí především podle legislativních 
požadavků EU. Pro zajištění požadovaného podílu separace komunálních odpadů pokračuje 
budování sítě sběrných dvorů. Zlepšuje se vybavenost sídel kontejnery na separaci složek 
komunálního odpadu. Tyto aktivity jsou realizovány převážně ve spolupráci s provozovateli 
systému zpětného odběru. 
Zneškodňování naprosté většiny odpadů v Plzeňském kraji probíhá skládkováním. Pro 
splnění legislativních požadavku bude kromě zavádění dosud podceňovaných způsobů 
zneškodňování odpadů (např. kompostováním) možné využít i zařízení na tepelné využití 
odpadů, které připravuje Plzeňská teplárenská.   

6. Životní prostředí 
Plzeňský kraj měl ze všech 14 krajů v roce 2008 (i v roce 2007) největší investice na ochranu 
životního prostředí v Kč na obyvatele (viz tabulka 5). Na opačném konci tabulky byl však 
z hlediska neinvestičních nákladů na ochranu životního prostředí v Kč na 1 mil. Kč HDP. 
Největší část neinvestičních nákladů šlo, podobně jako v jiných krajích, na nakládání s 
odpady (cca 70 %) a na nakládání s odpadními vodami. 

6.1. Příroda a krajina 
Hodnota a stabilita krajiny Plzeňského kraje jako celku je mezi kraji ČR nadprůměrná, jak 
dokládá hodnota koeficientu ekologické stability (viz tabulka 5). To souvisí s menším 
stupněm zornění a vyšší lesnatostí kraje (viz tabulka 5) 
Z hlediska krajiny je možné Plzeňský kraj rozdělit na centrální část (Plzeň a okolí), kde jsou 
koncentrovány některé problémy (doprava, brownfieldy, dříve těžba) a ostatní převážně 
venkovská část kraje, kde se také vyskytují podobné problémy, ale spíše v lokálním měřítku. 
Nejhodnotnější části krajiny se nachází v okrajových částech kraje. Při hranici se SRN leží 
NP a CHKO Šumava (největší chráněné území v ČR) a nově vyhlášená CHKO Český les. 
Z Karlovarského kraje zasahuje do Plzeňského kraje CHKO Slavkovský les a ze 
Středočeského kraje CHKO Křivoklátsko. 
V roce 2008 byl podíl ekologicky obhospodařované půdy na celkové výměře zemědělské 
půdy (viz tabulka 5) v Plzeňském kraji podprůměrný, což představuje určité možnosti 
rozšíření tohoto perspektivního způsobu hospodaření především v oblastech méně 
vhodných pro intenzivní zemědělské hospodaření (např. v horských a podhorských 
oblastech). V Plzeňském kraji se, navzdory republikovému trendu v posledních letech, 
snižovala spotřeba průmyslových hnojiv a v roce 2008 byla čtvrtá nejnižší (viz tabulka 5), což 
je pozitivní např. z hlediska ovlivnění kvality vod.  
Také kvalitu lesních porostů v Plzeňském kraji je možno hodnotit podle různých kritérií 
rozdílně. Kraj má velmi nízký podíl listnatých dřevin (viz tabulka 5). To je ovlivněno vysokým 
podílem lesů v horských a podhorských oblastech, ale jehličnaté lesy převažují i v nižších 
polohách. Nepůvodní skladba lesa je také na Šumavě, kde v současné době působí značné 
škody kůrovec. Správa NP a CHKO Šumava připravuje projekt s podporou EU na postupnou 
obnovu skladby lesa bližší přirozenému stavu na vybraných plochách. 
V souvislosti s výskytem lesních kalamit a nahodilé živelní těžby v posledních letech dochází 
v Plzeňském kraji, podobně jako v některých dalších, k vyšší intenzitě těžby dřeva. Naopak 
se v Plzeňském kraji, jako v jednom z mála, snížil stupeň defoliace lesů a v roce 2008 byl 
čtvrtý nejnižší. 

6.2. Voda 
Kvalit povrchových a podzemních vod je výsledkem mnoha faktorů, které ovlivňují především 
způsob zemědělského hospodaření a způsob a rozsah likvidace odpadních vod komunálních 
a z výrob (vše viz výše) i další aktivity člověka a přírodní podmínky (srážky). V posledních 
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letech je v Plzeňském kraji, podobně jako v celé ČR, zřejmý trend zlepšování kvality 
povrchových vod. V roce 2008 měl kraj 5. nejnižší podíl nejvíce znečištěných povrchových 
vod podle vybraných ukazatelů.   

6.3. Ovzduší 
Kvalita ovzduší v Plzeňském kraji jako celku je dobrá. Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší je velmi malý (viz tabulka 5). Tomu odpovídá nízká intenzita emisí hlavních 
znečišťujících látek na území Plzeňského kraje (viz tabulka 5). 
Hlavním faktorem znečišťování ovzduší je doprava, jejíž vliv se uplatňuje především lokálně. 
Horší kvalitou ovzduší tedy trpí především některé lokality v Plzni, popř. některých velmi 
frekventovaných komunikací.  
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III. SWOT analýza 
 
Silné stránky 
− Výrazný růst počtu obyvatel v posledních letech 
− Výborná dopravní poloha kraje (dokončení dálnice D5) 
− Krajské centrum s nadregionálními funkcemi a vysokým rozvojovým potenciálem 
− Vyšší úroveň vzdělanosti obyvatel kraje 
− Široká oborová nabídka středních a vysokých škol 
− Solidní ekonomická výkonnost kraje a dobrá situace na trhu práce v kraji jako celku 
− Úspěšná lokalizace významných zahraničních investic 
− Nižší produkce komunálních odpadů a vyšší stupeň jejich separace 
− Velmi hodnotné části krajiny (NP a CHKO Šumava a další 3 CHKO) 
 
Slabé stránky 
− Malá hustota osídlení kraje a rozsáhlé venkovské oblasti 
− Bariéra dopravního napojení a rozvoje na jihu kraje (NP a CHKO Šumava) 
− Podprůměrná vybavenost lůžkovými kapacitami pro seniory (zejména v centru kraje) 
− Nevyhovující infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas 
− Špatná situace na trhu práce v některých oblastech (Stříbrsko) 
− Nižší výdaje na výzkum a vývoj 
− Intenzivní tranzitní doprava a vysoká přepravní náročnost ekonomiky 
− Dopravní problémy v Plzni a okolí (II/180)  
− Chybějící obchvaty sídel a tangenciální propojení (např. příhraniční oblasti) 
− Vyšší hustota silnic II. tř. s vysokými nároky na údržbu a modernizaci  
 
Příležitosti 
− Imigrace a integrace cizinců 
− Kandidatura města Plzně na hlavní evropské město kultury 2015 
− Rozvoj služeb 
− Podpora vědy, výzkumu, vývoje a inovací 
− Vytváření pracovních příležitostí vázaných na perspektivní obory 
− Rozvoj celoživotního vzdělávání 
− Modernizace III. železničního koridoru 
− Revitalizace nevyužívaných území zasažených lidskou činností (těžba, brownfieldy apod.) 
− Rozvoj přeshraniční spolupráce 
 
Hrozby 
− Další stárnutí populace 
− Zánik některých oborů žádaných na trhu práce na středních i vysokých školách 
− Nedostatečná vybavenost zdravotnickou a sociální infrastrukturou pro seniory 
− Zhoršení ekonomické výkonnosti 
− Ztráta atraktivity pro zahraniční investory 
− Vliv tranzitní dopravy na silnice I. a II. třídy 
− Pokračující úbytek zájmu o veřejnou osobní dopravu 
− Omezení veřejných investic z důvodu nedostatku zdrojů 
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IV. Specifikace předpokládaných prioritních oblastí Plzeňského 
kraje pro období po roce 2013 

Globální cíl: Zvýšit kvalitu života obyvatel Plzeňského kraje 

Prioritní oblast 1: Věda, výzkum, inovace  

Využití výsledků vědy, výzkumu a inovací v podnicích bude v Plzeňském kraji klíčovým 
faktorem udržení pozice kraje z hlediska ekonomického rozvoje v době očekávané stagnace 
investiční aktivity. Ekonomické ukazatele naznačují už v současnosti, že nelze spoléhat na 
pozitivní vliv zahraničních investic v podmínkách kraje, jak tomu bylo doposud (méně 
investic, stagnace HDP, pokles produktivity práce), ale je nutné více využít vnitřní zdroje 
ekonomického růstu.  
Přítomnost vysokých škol v Plzeňském kraji a jejich vědecko-výzkumný potenciál a 
ekonomická základna kraje vytváří dobré předpoklady pro rozvoj vědy a výzkumu a hlavně 
pro větší využití jejich výsledků v praxi. K tomu je nutné nejen vybudovat nezbytnou 
infrastrukturu a zlepšit výsledky vědecko-výzkumné práce, ale především posunout na vyšší 
úroveň spolupráci mezi vědecko-výzkumnou a podnikatelskou sférou. VŠ a výzkumné ústavy 
se musí lépe naučit nabízet/prodávat své výsledky a pro podniky musí být dostupné 
poradenské i finanční služby pro využívání výsledků V&V.  
K naplnění těchto cílů jsou nezbytným předpokladem nejen vědci a výzkumní pracovníci, ale 
také připravený management v podnicích i VŠ a výzkumných ústavech. Jedna z priorit se 
proto věnuje i lidským zdrojům ve V&V z různých hledisek. 

Priorita 1.1: Výsledky vědy a výzkumu  
Cíl: Zlepšit výsledky V&V 
Prioritní aktivity: 

• vybudování nových výzkumných center 
• vytváření interdisciplinárních pracovišť  
• rozvoj mezioborové spolupráce a sítí  

Priorita 1.2: Inovace do podniků 
Cíl: Využít výsledky V&V v podnicích   
Prioritní aktivity: 

• centra transferu technologií 
• rozvoj VTP a jeho služeb 
• podpora zavádění inovací v podnicích 

Priorita 1.3: Lidské zdroje pro vědu 
Cíl: Připravit odborníky pro V&V a inovace  
Prioritní aktivity: 

• vzdělávání pro vědeckou a výzkumnou práci 
• vzdělávání managementu V&V  
• vytváření center excelence  

 

Prioritní oblast 2: Technická infrastruktura 

Doprava zůstává zřejmě jednou z klíčových oblastí podmiňující ekonomický rozvoj i kvalitu 
života obyvatel v Plzeňském kraji. Kvalitu života obyvatel podmiňuje především dobrá 
dostupnost práce a služeb. K tomu je však nutné odstranit hlavní problémy na silniční síti, ale 
hlavně podpořit veřejnou dopravu. Změny na silniční síti musí být zaměřeny na zlepšení 
dostupnosti center osídlení a zaměstnanosti.  
Předpokladem ekonomického rozvoje Plzeňského kraje jsou kromě změn na vnitrokrajské 
dopravní síti také intenzivní vnější vztahy podmíněné dobrou dopravní dostupností kraje. I 
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zde je možno identifikovat několik námětů na zlepšení stávajícího vztahy. Cílem je 
především zintenzivnit příhraniční vztahy s Bavorskem. 
Nakládání s odpady je oblast, kde legislativa EU implementovaná do našeho právního řádu 
vyžaduje v Plzeňském kraji další zlepšení. Změna je nutná nejen ve způsobu odstraňování 
odpadů (navrženo zčásti energetické využití namísto dominantního skládkování), ale 
především v systému předchozího nakládání s odpady, který by minimalizoval jejich produkci 
a zvýšil materiálové využití odpadů. Nezbytné jsou také změny v hospodaření s odpady 
v podnikatelském sektoru, neboť kraj se vyznačuje značnou náročností výroby z hlediska 
produkce odpadů. 

Priorita 2.1: Dopravní napojení kraje 
Cíl: Zlepšit dopravní napojení kraje 
Prioritní aktivity: 

• modernizace III. železničního koridoru (úsek Praha – Plzeň) 
• modernizace silnice I/27 v úseku Klatovy – Železná Ruda 
• modernizace železnice Plzeň – Mnichov  

Priorita 2.2: Vnitrokrajská doprava  
Cíl: Zlepšit dostupnost center   
Prioritní aktivity: 

• přeložky silnic I/26 a I/27 kolem větších sídel 
• modernizace silnic II. třídy podle rozvojových potřeb kraje 
• rozvoj taktové železniční dopravy 
• rozšíření IDP na další území kraje  

Priorita 2.3: Odpady  
Cíl: Snížit negativní vliv odpadů na životní prostředí  
Prioritní aktivity: 

• optimalizace systému nakládání s odpady 
• vybudování zařízení pro energetické využití odpadů 
• zavedení systému BAT v podnicích 

 

Prioritní oblast 3: Demografické výzvy 

Třetí prioritní oblast se soustředí na dopady demografických změn, které jsou v podmínkách 
(nejen) Plzeňského kraje v blízkém období nevyhnutelné. Pravděpodobně nejzávažnějším a 
neodvratitelným problémem způsobeným demografickým vývojem je stárnutí obyvatelstva. 
Z hlediska krajské samosprávy bude významné především uspokojování rostoucích 
požadavků na sociální a zdravotnické služby pro seniory. Už dnes jsou kapacity v domech 
pro seniory na Plzeňsku nedostatečné. Problémem nebudou jen nezbytné kapacity, ale také 
kvalita stávajících zařízení s ohledem na jejich morální i fyzické zastarávání.  
Ještě aktuálnějším problémem krajské samosprávy je pokles uchazečů o studium na 
středních školách, který již započal. Důsledkem je ohrožení některých méně atraktivních 
studijních oborů, které jsou však důležité pro udržení kvality některých výrob nebo služeb. 
Ohroženo může být i fungování některých středních škol. Po roce 2015 se tento problém 
přesune na vysoké školy. Pro zajištění flexibility pracovních sil, která je nezbytná pro jejich 
uplatnění na trhu práce, bude zřejmě nutné v širší míře využívat celoživotní vzdělávání 
zaměřené na praktické využití. 
Příliv zahraničních imigrantů pomohl řešit akutní nedostatek pracovních sil v Plzeňském kraji. 
Cizinci mohou být nadějí i pro zlepšení věkové struktury, neboť dosud převažovali mladí 
imigranti z pracovních důvodů, avšak útlum ekonomiky, zastavil příliv cizinců. Lze očekávat, 
že s ekonomickým oživením se opět zvýší atraktivita Plzeňského kraje pro cizince. Pro 
zajištění jejich větší stability je účelná jejich integrace ve větší míře než dosud.   
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Priorita 3.1: Rozvoj služeb pro seniory  
Cíl: Zmírnit dopady stárnutí populace kraje na rozsah a kvalitu služeb seniorům 
Prioritní aktivity: 

• doplnění a modernizace sociálních služeb 
• zkvalitnění zdravotnických služeb 

Priorita 3.2: Optimalizace vzdělávací nabídky 
Cíl: Eliminovat vliv úbytku uchazečů o studium na SŠ, VŠ a trh práce 
Prioritní aktivity: 

• optimalizace oborové nabídky SŠ 
• diferenciace vzdělávacích programů VŠ 
• rozvoj celoživotního vzdělávání pro praxi 

Priorita 3.3: Integrace cizinců 
Cíl: Využít migrační atraktivity regionu pro příznivý populační vývoj kraje 
Prioritní aktivity: 

• podpora flexibility trhu práce 
• rozvoj vzdělávání cizinců 
• podpora sociálního začlenění cizinců 

 

Prioritní oblast 4: Atraktivita regionu 

Atraktivita regionu je významným rozvojovým faktorem, neboť podmiňuje stabilitu stávajících 
obyvatel i firem, ale také zájem návštěvníků nebo investorů o Plzeňský kraj. Možnosti trávení 
volného času jsou stále důležitějším kritériem pro jednotlivce, ale i firmy. Kandidatura města 
Plzně na evropské hlavní město 2015 je významným impulsem ke zlepšení infrastruktury pro 
kulturní vyžití (galerie, divadlo) i pro nové typy kulturních akcí. Snahou Plzně je zapojit také 
další města a obce v Plzeňském kraji a zlepšit i další infrastrukturu pro volný čas. Nabídka a 
kvalita zařízení pro sportovní vyžití zůstává v Plzeňském kraji i přes dílčí zlepšení stále 
nevyhovující. Podobně je tomu i v případě turistických cest. Aplikace inovativních přístupů a 
podpora spolupráce aktivních složek v jednotlivých částech kraje mohou situaci dále zlepšit. 
Atraktivitu Plzeňského kraje narušují také estetické a funkční závady v sídlech a v krajině. 
Jedná se především o brownfieldy v sídlech i mimo ně a místa ovlivněná těžbou. Sanace 
nevyužívaných objektů a areálů by vytvořila prostor pro jejich nové využití odpovídající 
současným potřebám obcí. Také stav některých sídlišť neodpovídá současným požadavkům 
na bydlení. Důsledky těžební činnosti z minulosti postihují v podmínkách Plzeňského kraje 
širší okolí (např. poddolovaná území) a omezují rozvoj některých obcí.  
Pro vnější vztahy Plzeňského kraje je nejvýznamnějším partnerem sousední Bavorsko. 
Existuje velký oboustranný zájem tyto vztahy dále rozvíjet, neboť dosud existují velké bariéry 
nejen přírodní, dopravní, ale především v myšlení lidí podmíněné historicky (Železná opona). 
Pro překonání bariér je nutné si především více rozumět a lépe se poznat. K tomu slouží 
především výuka jazyka a výměnné stáže. Existuje také řada problémů na úrovni místní i 
regionální, které vyžadují společné řešení.  

Priorita 4.1: Kultura, sport a rekreace 
Cíl: Zlepšit podmínky pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků 
Prioritní aktivity: 

• Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015 (nová galerie, nové divadlo, nové akce) 
• výstavba a modernizace zařízení pro sportovní vyžití 
• výstavba a vybavení turistických tras (naučné, cyklo atd.) 

Priorita 4.2: Regenerace území a sídel  
Cíl: Odstranit estetické a funkční závady v sídlech a v krajině 
Prioritní aktivity: 

• sanace brownfieldů 
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• regenerace sídlišť 
• odstraňování následků těžební činnosti 

Priorita 4.3: Přeshraniční vztahy 
Cíl: Zlepšit příhraniční vztahy kraje 
Prioritní aktivity: 

• realizace společných projektů obcí a krajů 
• jazykové vzdělávání na školách, pro dospělé apod. 
• výměna pedagogů pro výuku cizího jazyka (čeština, němčina) 
• výměnné stáže studentů, odborníků apod. 
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