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1 O MATERIÁLU
Analytická část je základní a výchozí analýzou, která na základě vybraných dat popisuje stav města
v jeho jednotlivých sektorech.
Předkládaný materiál obsahuje souhrnný přehled dat, údajů a poznatků, jejich analýzu a
hodnocení, které byly postupně zpracovávány v souladu s harmonogramem činností zpracování
Strategického plánu rozvoje města Přeštice.
Posouzení shromážděných dat je jedním ze základních postupů pro nadefinování stávajících
slabých a silných stránek města Přeštice, jeho potenciálních příležitostí a ohrožení, je podkladem pro
další práci na strategickém plánu.
Účelem dokumentu je podat celostní pohled na danou problematiku, tomu je také uzpůsoben
rozsah a podrobnost kapitol. Ze struktury analytické části také vyplývají možné indikátory pro
hodnocení dalšího vývoje města.
Dokument byl zpracován na základě následujících typů podkladových materiálů:
- širší rozvojové dokumenty (národní a regionální),
- obecné koncepční materiály města, především územní plán města,
- dostupné koncepční materiály jednotlivých odborů úřadu města,
- dostupné koncepční materiály ostatních subjektů a organizací (Úřad práce, Živnostenský
úřad atd.),
- statistické údaje shromážděné ČSÚ,
- jiné související podklady.
Důležitým podkladovým materiálem jsou dále Výstupy z místního anketního šetření, které
obsahují závěry průzkumu provedeného mezi občany města, zjišťující názory obyvatel na současnou
situaci a budoucí rozvoj města (viz. příloha Strategického plánu).

www.financecb.cz
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Přeštice jsou městem, které náleží do středoevropského hospodářského a kulturního prostoru.
Prostorově se město nachází v západních Čechách, administrativně je město začleněno do Plzeňského
kraje.
Město Přeštice je jednou z patnácti obcí s rozšířenou působností a zároveň významným
centrem osídlení v rámci Plzeňského kraje.
Město Přeštice leží v rovinaté poloze na levém břehu Úhlavy asi 20 km jižně od Plzně v oblasti
převážně zemědělské.
Město Přeštice - součást okresu Plzeň – jih - je jednou z patnácti obcí s rozšířenou působností
a zároveň významným centrem osídlení v rámci Plzeňského kraje. Přeštice jsou centrem správního
obvodu Přeštice a zároveň centrem mikroregionu Přešticko.
Přeštice jsou rodištěm několika významných osobností české historie: rektora Karlovy
univerzity Jana Přeštického, skladatele Jakuba Jana Ryby, architekta a mecenáše Josefa Hlávky,
obrozeneckého spisovatele Václava Stacha a dalších významných osobností.
Přeštice si i přes nepříliš velkou vzdálenost od Plzně zachovávají regionální význam, který
přesahuje do severní části současného okresu Klatovy.

2.1 Obecné údaje

2.1.1 Profil místních částí
Dnešní správní území města Přeštice sestává ze čtyř místních částí – Přeštice, Skočice,
Zastávka, Žerovice.
Tabulka č. 1: Místní části obce Přeštice
Název části obce

Kód části obce

Přeštice

40647

Skočice

14832

Zastávka

19664

Žerovice

19663

Zdroj: ČSÚ
Charakteristika místních částí Přeštic: odloučené obytné plochy.
Místní část Skočice se nachází 3 km jihozápadně od města Přeštic, v nadmořské výšce 380 m
n. m., v oblasti převážně zemědělské. Žije zde 403 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se předpokládá
(odhad dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje, dále PRV KPK) 403 trvale bydlících
obyvatel.
Místní část Zastávka se nachází 5 km severozápadně od města Přeštic, v nadmořské výšce 375
m n. m., v oblasti převážně zemědělské. V místní části je 91 trvale bydlících obyvatel, v r. 2015 se
předpokládá (odhad PRV KPK) 82 trvale bydlících obyvatel.
Místní část Žerovice se nachází 2 km západně od města Přeštic, v nadmořské výšce 395 m. n.
m., v oblasti převážně zemědělské. Trvale bydlících obyvatel je 233, v r. 2015 se předpokládá (odhad
PRV KPK) 233 trvale bydlících obyvatel.
Tyto místní části spadají správou do města Přeštice.
www.financecb.cz
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Obec Přeštice se dále člení na tyto základní sídelní jednotky (ZSJ).
Tabulka č. 2: Základní sídelní jednotky obce Přeštice
Kód ZSJ

Název ZSJ

Kód ZSJ

Název ZSJ

13525

Přeštice-střed

30890

Na Dlouhém

30886

Pod Kostelem

30891

Střížov

30887

U Nádraží

30892

Zámostí

30888

Sídliště

30893

Za Tratí

30889

V Domkách

30894

Bory

Zdroj: ČSÚ
Typ ZSJ: Urbanistický obvod

2.1.2 Základní statistická data
Tabulka č. 3: Vybrané údaje o městu Přeštice k 1.1. 2004

ZUJ
558249

ID obce
13525

Počet
Počet
základních
Plocha
Délka
Počet katastrálních sídelních Statut Katastrální veřejné
místních
území
jenotek města
zeleně komunikací
částí
výměra
4
3
13
Ano
2 539 ha 110 000 m2
10 km

Počet
obyvatel

Z toho
v produktivním věku

Průměrný věk

Hustota
obyvatel

Poštovní směrovací
číslo

6353

4 036

39,4

250 obyv./km2

334 01

Zdroj: ČSÚ
Tabulka č. 4: Občanská vybavenost (k 31.12.2004)
Přeštice

Peněžnictví
Finanční úřady
Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovna a její úřadovny
Školství
Mateřská škola
Základní škola - nižší stupeň (1. - 5. ročník)
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)
Sociální oblast
Domy s pečovatelskou službou
Úřad práce - počet úřadoven
Sport
Hřiště
Tělocvičny (vč. školních)
Zdravotnictví
Nemocnice
Ordinace praktického lékaře
Ordinace dětského lékaře
Zdroj: ČSÚ

www.financecb.cz
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2.2 Geografická poloha
Obrázek č. 1: Česká republika
rozdělená podle krajů
Město Přeštice leží přibližně 20 km jižně od
Plzně v oblasti převážně zemědělské.
Přeštice leží v rovinaté poloze na levém břehu
řeky Úhlavy, v nadmořské výšce 355 metrů n. m., v
oblasti převážně zemědělské.
Přeštice leží v okresu Plzeň – jih, jsou centrem
správního obvodu Přeštice.

Plzeňský kraj

Obrázek č. 2: Administrativní mapa správního obvodu Přeštice k 1. 1. 2003

Obrázek č. 3: Mikroregion Přešticko
v rámci Plzeňského kraje
Město Přeštice je centrem mikroregionu Přešticko.
Mikroregion Přešticko se nachází v západních Čechách, v
jihozápadní a střední části okresu Plzeň-jih v malebné kopcovité krajině
protkané romantickými zákoutími řeky Úhlavy. Největší vodní plochou
mikroregionu je Merklínský rybník (35,8 ha). Relief mikroregionu je
charakterizován pahorkatinami a vrchovinami, které náleží ke Švihovské
vrchovině. Nejvýše položené místo je vrch Hájek s nadmořskou výškou 588 m.
Členské obce:
Bolkov, Buková, Chlumčany, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Kbel,
Lužany, Merklín, Oplot, Otěšice, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče,
Skašov, Soběkury, Týniště, Vlčí (Zdroj: ČSÚ)

www.financecb.cz
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2.3 Historický vývoj města
Město Přeštice má bohatou historii, první dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1226. V
roce 2006 si město Přeštice připomíná 780 let od této události.
Přeštice jsou rodištěm několika významných osobností české historie: rektora Karlovy
univerzity Jana Přeštického, skladatele Jakuba Jana Ryby, architekta a mecenáše Josefa Hlávky,
obrozeneckého spisovatele Václava Stacha a dalších významných osobností.

2.3.1 Přehled významných událostí v historii města
1226
1238

první písemná zmínka o Přešticích
přeštický újezd věnoval král Václav I. své sestře Anežce Přemyslovně, která jej
prodala kladrubskému klášteru
1239 Přeštice označeny za trhovou ves
1245 na místě kaple postaven gotický kostel zasvěcený Panně Marii
1427 Přeštice vypleněny husitskými vojsky
1441 Přeštice získali Švihovští z Rýzmberka
1494 král Vladislav I. potvrdil Švihovským držbu Přeštic
1525 z původní trhové vsi patřící ke kladrubskému klášteru povýšil císař Ferdinand I.
Přeštice na město a udělil jim znak
1586 zisk práva vaření a šenkování piva
1589 městu byl povolen třetí výroční trh
1590 bylo rozsáhlým požárem poškozeno celé město i s Pohorskem a částí kostela
1705 Přeštice byly opět prodány kladrubskému klášteru
1712 císař Karel VI. potvrdil přeštickým obyvatelům městská práva
1750 byla započata výstavba nového kostela Nanebevzetí P. Marie
1775 stavba kostela dokončena
1785 po zrušení kladrubského kláštera se vlastníkem Přeštic stal Hugo Damián Ervín, hrabě
ze Schönbornu
Od roku 1795 projížděl pravidelně Přešticemi poštovní dostavník z Plzně na Klatovy.
1809 se začíná stavět nová silnice z Plzně do Klatov, která výrazně ovlivnila charakter vsí na
trase. Z Přeštic byla poté budována druhá silnice do Nepomuka.
1848 zaniká státní správní reformou feudální správa a Přeštice jsou určeny za sídlo
okresního zastupitelstva.
1868 vznikají ve městě kulturní spolky (pěvecký spolek „ Skála“)
1874 vybudována železnice. Další trať, vedoucí kolmo a propojující trať domažlickou,
klatovskou a budějovickou, připravená v letech 1884 až 1898, zůstala pouze v plánech.
1939 po obsazení Sudet roku se z Přeštic stalo pohraniční město.

2.3.2 Kulturní a společenský vývoj města po roce 1945
Poválečný vývoj města byl ukázkou komunistické degradace, která je v případě Přeštic zvláště
výrazná. Bylo zrušeno v podstatě všechno, okresními úřady počínaje a školami, muzeem, spolky a
organizacemi konče. Pro město určující početná střední třída, tvořená vedle řady živnostníků a sedláků
i úředníky, přestala existovat. Soukromé podniky byly nahrazeny pobočkami státních podniků.
Jmenujme podniky Tesla, Prefa, Komunální služby, Stavební podnik, Strojní traktorová stanice,
Zemědělské družstvo a Zemědělský nákupní a zásobovací podnik. Tyto podniky zaměstnávaly nejen
místní obyvatele, ale i občany z okolí. Většina těchto závodů však po r. 1989 postupně zanikla, nebot'
nemohla soutěžit v novém tržním prostředí, vzhledem ke své nerentabilnosti, s nástupem soukromé
podnikatelské iniciativy.
Od roku 1989 nastává nový výrazný rozvoj města, které se snaží navázat na své tradice,
přerušené poválečným vývojem.
www.financecb.cz
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Stavební vývoj města po roce 1945
Na počátku šedesátých let bylo po určitých potížích v Přešticích založeno Stavební bytové
družstvo a začala i státní výstavba. Na podobě města se nejhůře podepsalo vybudování panelového
sídliště v těsné blízkosti náměstí. Ve městě zanikla řada hodnotných staveb, zejména barokní
hospodářský dvůr při děkanství a bývalá židovská synagoga, později modlitebna Českobratrské církve
evangelické, sousoší sv.Benedikta z r.1729 a památník T.G.Masaryka na náměstí, zmizel i půvabný starý
mlýnský náhon s ostrůvkem a malou vodní elektrárnou. Mementem socialistické éry zůstává areál
bývalého Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku, jehož areál s obrovským silem, zastiňující
charakteristické městské panoráma s kostelem, a sušičkou na obilniny je trvalým pomníkem éry
socialismu.
V období po roce 1989 byly provedeny během čtyř let náročné rekonstrukce plynofikace a
teplovodů dvanácti kotelen v majetku města, z nichž tři byly zrušeny po napojení budov na teplovody z
jiných rekonstruovaných kotelen. Důvodem bylo dlouhá léta neřešené silné znečišt'ování nejvíce
obydlené části města spadem popílku, prašnosti při manipulaci s uhlím a popelem, kouřem a hlukem.
Celkové náklady přesáhly částku 30 mil. Kč. Počátkem roku 1993 byla v Přešticích založena Nadace
pro dostavbu věží chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Tato nadace si vytkla nesnadný a náročný úkol dokončení věží Dienzenhoferova chrámu, který po více než dvě století zůstal nedokončen. Po
uskutečnění dostavby věží byla nadace zrušena. Podařily se i další záměry vedení města. Již dříve
(r.1990) byla znovuobnovena pamětní deska americkým osvoboditelům města a v r.1995 obnovena
socha T. G. Masaryka jako pomník obětem I. a II. světové války. Nová sadová úprava s chodníky a
osvětlením dodala této části náměstí vzhledný přírodní rámec. Samotné Masarykovo náměstí bylo s
několika přilehlými ulicemi velice moderně a stylově osvětleno.
Od r. 1995 probíhaly práce na položení nové kabelové televizní a telefonní sítě.

2.4 Významné kulturní nemovitosti na území města Přeštice

2.4.1 Nemovité kulturní památky na území města Přeštice

Vzhledem k bohaté historii se nachází v Přešticích a blízkém okolí mnoho památek.
V Přešticích se nacházejí následující nemovité památky:
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie
- Kostel sv. Ambrože
- Obytný dům bývalého hospodářského družstva v Přešticích
- Hrobka Josefa Hlávky
- Socha sv. Jana Nepomuckého
- Socha sv. Kiliána
- Sousoší sv. Benedikta (sokl sochy)
- Sochy – soubor, Mariánský sloup se sochou P. Marie a sv. Václava a sv.Vojtěcha
- Pomník Jakuba Jana Ryby
- Kašna se sochou sv. Václava
- Měšťanský dům čp. 16
- Zaniklá tvrz v obci Skočice

www.financecb.cz
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie – kostel
byl
vystavěn podle plánů slavného Kiliána Ignáce Diezenhofera a
stavěli ho stavitelé. Prvé, Luragho a Haffenecker. Stavba
začala v roce 1750 za kladrubského opata Josefa Siebera a byla
dokončena v roce 1775. Od roku 1997 je celý objekt každý večer
osvětlen.
Vícovský kostelík svatého Ambrože je jednou z
nejstarších nemovitých kulturních památek v Čechách. Původně
byl kostel románský z doby kolem roku 1200. V roce 2002 byla
provedena oprava krovů a střechy včetně klempířských prvků na
lodi kostela.
Měšťanský dům č.p. 16 – rodný dům slavného přeštického
rodáka - architekta, mecenáše a patriota Josefa Hlávky, který se zde v
roce 1831 narodil.

Hrobka Josefa Hlávky –zakladatel a první prezident České
akademie věd a umění, vědec, architekt a mecenáš. Novogotickou stavbu
z roku 1887 projektoval Josef Hlávka. Vnitřní výmalbu vytvořil vídeňský
malíř Karel Jobst.
Pomník Jakuba Jana Ryby – učitel, hudební skladatel a
spisovatel – narozen 26.10.1765 v Přešticích a zemřel 8.4.1815 v
Rožmitále.
Soubor soch na přeštickém náměstí
Socha Jana Nepomuckého – byla zhotovena po r. 1707 Jakubem Kaverem Hlávkou.
Sousoší svatého Benedikta – barokní plastika z roku 1729. Do dnešních dnů se bohužel dochoval
pouze sokl. Bývalo to nejhezčí sousoší.
Socha sv. Kiliána, patrona města Přeštice - plastika pochází zřejmě z roku 1784.
Socha Panny Marie - z roku 1676 – nejstarší sousoší. Toto barokní sousoší dal zhotovit roku 1676
děkan v Přešticích Adalbert M. Schramm.
Kašna se sloupem a sochou svatého Václava – pochází z konce
18. nebo počátku 19. století.
Návrh na prohlášení za kulturní památku byl podán na Dům č.p. 111,
sídlo bývalé Okresní hospodářské záložny. Nyní uvedený objekt
slouží jako sídlo České spořitelny.
V Přešticích funguje Spolek pro záchranu historických
památek Přešticka.

www.financecb.cz

9

Strategický plán rozvoje města Přeštice

Analytická část

2.4.2 Kulturní objekty na území města Přeštice
Tabulka č. 5: Kulturní objekty (údaje roku 2003)
Kulturní objekt

Počet

Veřejná knihovna Přeštice vč. poboček

3

Hřbitov

2

Kulturní zařízení Přeštice

1

Galerie (vč. poboček a výstavních síní)

1

Dům historie Přešticka

1

Sakrální stavba

2

Smuteční síň

1

Kino Přeštice

1

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

1

Hudební klub Nucený výsek

1

Zdroj: ČSÚ
Dům historie Přešticka
Město Přeštice otevřelo dne 8. 6. 2000 v historickém
jádru města Dům historie Přešticka, jehož provozovatelem je
Kulturní zařízení Přeštice (příspěvková organizace města).
Nepatří mezi nemovité kulturní památky Přeštic.
Muzeum neboli Dům historie Přešticka disponuje
řadou exponátů, např. zázračnou pokladnou National. V horním
patře pak bývá příležitostná výstavka, věnovaná Václavu
Sedláčkovi, jehož celoživotním dílem je ilustrovaná Kronika města Přeštic. V přízemí se nachází
originální kupecký krám z první republiky. V prvním podlaží je stálá výstavní expozice starých řemesel
a živností na Přešticku. Ve druhém podlaží je menší výstavní prostor s terasou. V obou výstavních
prostorách se koná 5 až 6 tématických výstav ročně.

2.5 Tradice - Přeštické prase
V západních Čechách má svůj původ plemeno zvané
přeštické černostrakaté. Zprávy o černostrakatém plemenu
přeštického prasete jsou uváděny již na začátku druhé poloviny
19. století. Přeštické prase bylo žádané u chovatelů a mělo velkou
užitkovost. Po roce 1928 byl chov tohoto prasete potlačován,
zvláště pak za druhé světové války.Vzpomínkou na minulost je sousoší dvou prasat na Pohořku od
Jaroslava Podmoly. Plemeno má svůj původ v západních Čechách. Odvozuje se od krajového rázu,
který vznikl v přeštickém a kralovickém okrese křížením klapouchého prasete s plemeny cornwall,
berkshire, se středním bílým anglickým a pravděpodobně i původním poločerveným prasetem
bavorským. Tento ráz vynikal mimořádnou tučnivostí. Během druhé světové války se stavy velmi
zredukovaly (zákaz chovu všech plemen kromě Bu).
V průběhu 50. let byla provedena regenerace použitím plemen mirgorodské, landrace a
zejména německé sedlové, které předalo přeštickému praseti výborné reprodukční vlastnosti a
odolnost. V roce 1964 bylo plemeno uznáno jako druhé samostatné domácí plemeno. Po tomto roce
se ještě zušlechťovalo plemenem pietrain na zlepšení masné užitkovosti. Zhoršila se však plodnost a
výkrmnost.
Černostrakatá prasata se vyznačují výbornými reprodukčními
vlastnostmi a vysokým stupněm přizpůsobivosti a odolnosti na vnější
podmínky prostředí. Plemeno se využívá jako mateřská linie ve specificky
konstruovaných programech. Významné je jeho zachování jako genové
rezervy.
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3 ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA
3.1 Organizace místní správy

Postavení a působnost městského úřadu je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Městský úřad Přeštice plní úkoly v samostatné působnosti pro město Přeštice a jeho části: Skočice,
Zastávka a Žerovice.
Státní správu v přenesené působnosti vykonává Městský úřad Přeštice v rozsahu zákona o
obcích na základě vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním
úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností pro obce: Bolkov, Borovy, Buková, Čižice,
Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy,
Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Přeštice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov,
Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Týniště, Útušice, Vlčí včetně jejich částí.

3.2 Městský úřad Přeštice
Městský úřad Přeštice je organizačně členěn na tyto odbory a oddělení:
- kancelář starosty
- kancelář tajemnice
- kancelář tajemnice - bezpečnostní ředitel
- odbor finanční
- odbor hospodářský
- odbor správní a dopravní
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- odbor školství, kultury a památkové péče
- odbor výstavby a územního plánování
- odbor živnostenský úřad
- odbor regionálního rozvoje a životního prostředí.
Výbory, komise, zvláštní orgány obce
Na úseku samostatné působnosti jsou zastupitelstvem města zřízeny finanční a kontrolní výbor,
radou města je zřízena bytová komise.
Na úseku přenesené působnosti jsou starostou města zřízeny tyto zvláštní orgány obce:
- komise pro výchovu a vzdělávání
- komise sociálně právní ochrany dětí
- bezpečnostní rada, při které je zřízen krizový štáb
- povodňová komise
- komise životního prostředí.
Podle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 112
zřizuje obecní úřad úřední desku městského úřadu, která je
umístěna v aleji před budovou radnice na Masarykově
náměstí v Přešticích a je veřejně přístupná po 24 hodin
denně.

www.financecb.cz
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Obrázek č. 4: Organizační schéma orgánů města Přeštice
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3.3 Příspěvkové organizace
Tabulka č. 6: Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice
Název

IČO

Statutární orgán

Bytové hospodářsví Přeštice

18239579

Vlastimil Černý - vedoucí

Kulturní zařízení Přeštice

48333107

Věra Kokošková - ředitelka

Základní škola Přeštice

49181891

Mgr. Karel Naxera - ředitel

Mateřská škola Přeštice, Dukelská

49181939

Pavla Hřebcová - ředitelka

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova

70946833

Ivana Kohoutová - ředitelka

Základní škola a mateřská škola Skočice

75005671

Mgr. Jaroslava Zadražilová - ředitelka

Základní umělecká škola Přeštice

49181963

Miroslav Vacek - ředitel

Dům dětí a mládeže v Přešticích

49181955

Blanka Zezulová - ředitelka

– podle Zákona 106/1999 Sb.
Zdroj: www.prestice-mesto.cz k 4.11.2005

3.3.1.1 Zájmové a další organizace v Přešticích:
- Tělovýchovná jednota Přeštice
- Tělocvičná jednota Sokol Přeštice
- Český svaz chovatelů, základní organizace Přeštice
- Český rybářský svaz ,místní organizace Přeštice
- Český svaz zahrádkářů, základní organizace Přeštice
- Jednotka Sboru dobrovolných hasičů
- Skautský oddíl Přeštice
- Spolek na záchranu historických památek Přeštice
- Klub českých turistů Přeštice
- Obec baráčnická
- Českobratrská církev evangelická
- Římskokatolická církev.

3.3.1.2 Ostatní organizace na území Přeštic:
Banky: - Česká spořitelna, okresní pobočka Přeštice
- Investiční a poštovní banka, a. s., expozitura Přeštice
- Komerční banka, a. s., pobočka Přeštice
- Československá obchodní banka, pobočka Přeštice.

www.financecb.cz
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3.4 Rozpočet města Přeštice
V rámci hospodaření města je analyzována struktura rozpočtu města v letech 2002–04. ( Pro
rok 2005 je uvažován návrh rozpočtu, předcházející roky plnění rozpočtu).
Tabulka č. 7: ozpočet města na rok 2002 – 2005
(údaje v tisících Kč, s konsolidací)
Skutečnost
2002

Skutečnost
2003

Skutečnost
2004

Návrh z
30. 6. 2005

Příjmy
Daňové příjmy celkem

43756

49647

53313

53 057

Nedaňové příjmy celkem

11411

22636

26200

18 578

Kapitálové příjmy celkem

8712

9142

17750

49 850

Přijaté dotace celkem

66427

96622

89800

31 694

Příjmy celkem

130306

178047

187063

153 178

Běžné výdaje celkem

89879

137209

134468

117 037

Kapitálové výdaje celkem

47760

64271

41500

33 229

Výdaje celkem

137639

201480

175968

150 266

Rozdíl

-7333

-23433

11095

2912

9671

28187

42800

0

8437

39400

6 219

Výdaje

Dlouhodobé
prostředky

přijaté

půjčené

Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjčených prostředků
5189

Zdroj: www.prestice-mesto.cz k 4.11.2005
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Z plnění rozpočtů města v posledních letech vyplývá, že hospodaření města bylo dlouhodobě
schodkové, i když rozpočtové schodky se v posledních letech mírně snížily. Rozpočet v roce 2004 byl
již přebytkový a rozpočet na rok 2005 je plánován jako přebytkový.
Stav peněžních prostředků na bankovních účtech:
- k 1. 1. 2002 Kč 12.610.000,- k 1. 1. 2003 Kč 9.759.000,- k 1. 1. 2004 Kč 6.080.000,- k 1. 1. 2005 Kč 20.560.000,Nárůst byl způsoben především privatizací bytového fondu.
Zadluženost k 31. 12. 2004 Kč činí Kč 73.100.000,-

3.5 Vnější vztahy
Veřejná správa a řízení
V Přešticích působí dislokované pracoviště Úřadu práce Plzeň-jih (oddělení poradenství a
zprostředkování – Palackého 460) a Finanční úřad.
Úřad práce Plzeň-jih v Plzni

MěÚ Přeštice a Finanční úřad v Přešticích

Detašované pracoviště Úřadu práce v Přešticích zabezpečuje zprostředkování pro uchazeče o
zaměstnání, kteří mají trvalé bydliště ve spádové oblasti města. Prvotní evidence však pro všechny
uchazeče o zaměstnání s trvalým bydlištěm v okrese Plzeň-jih probíhá v sídle Úřadu práce Plzeň - jih
v Plzni, Kaplířova 7.
Dále ve městě působí okresní pobočka katastrálního úřadu.
Účast ve sdruženích, institucích, orgánech
Město je členem mikroregionu Přešticko – sídlo mikroregionu je v Přešticích Svazu měst a obcí České republiky.
Město je dále členem Sdružení historických sídel Čech a Moravy.

www.financecb.cz
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3.5.1.1 Účast v regionálních programech a projektech
Město realizuje v rámci projektu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2005:
- opravu místních komunikací v místni části Skočice,
- rekonstrukci chodníku v Příchovicích.

3.5.1.2 Partnerství s bavorským městem Nittenau
První kontakty byly navázány v létě roku 1991 a
oficiální stvrzení kontaktů se uskutečnilo 17. dubna
1993. Byla podepsána oficiální smlouva o partnerství
mezi městy Přeštice a Nittenau. Smlouvu podepsali
tehdejší starostové pan Vladimír Benda a pan Julius
Schmatz.

3.5.1.3 Spolupráce v rámci EU
Město Přeštice realizovalo v průběhu května až července 2003 ve spolupráci s Evropskou unií
tři projekty v rámci grantového schématu na podporu odstraňování povodňových škod NP Phare 2001
CZ01.10.04.
-

Projekty:
Oprava místní komunikace - Pobřežní ul., grant EU ve výši 56.221 €
Rekonstrukce kanalizační stoky - Třída 1.máje, grant EU ve výši 89.754 €
Rekonstrukce kanalizační stoky - Třída 1. máje a Dukelská ul., grant EU ve výši 82.824 €
Zdroj: www.prestice-mesto.cz k 4.11.2005
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4 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Město Přeštice se nachází v nadmořské výšce 355 m n.m. Zeměpisná poloha města je 13° 19'
57" východní délky a 49° 34' 27" severní šířky. Území Plzeňského kraje se vyznačuje značnou přírodní
rozmanitostí. Platí to také pro okres Plzeň – jih, jehož součástí jsou Přeštice. Životní prostředí okresu
Plzeň-jih je v rámci kraje hodnoceno příznivě. Je ovlivněno svým venkovským charakterem, přírodními
a klimatickými podmínkami.

4.1 Přírodní podmínky
Vlastní území města Přeštice je možno charakterizovat jako městsko – průmyslovou aglomeraci –
urbanizovanou a technizovanou krajinu.
Území města a okolí má kolorit kulturní krajiny. Zemědělská půda zaujímá podstatnou rozlohu
území, na většině území se rozprostírají zemědělsky obdělávané plochy. Významné je i lesní bohatství třetina území Přešticka je pokryta lesy. Souvislé velké lesní celky se nachází spíše v okrajových částech
mikroregionu.
Povrch území okresu Plzeň – jih tvoří mírně zvlněná pahorkatina. Na východě se táhne pásmo
Brdské vrchoviny s nejvyšším bodem "Nad Maráskem" (802 m n. m.). Přeštice jsou součástí
Krajinného celku JZ Plzeňská pahorkatina - Dolní a střední Poúhlaví - tato zóna slouží převážně pro
individuální krátkodobé rekreace. Základním limitem je ochrana vodárenského toku.
V rámci okresu je nejvýznamnějším vodním tokem Úslava, protékající okresem v délce 52 km, dále
Radbuza s délkou 29 km a Úhlava 27 km. V okrese je i celá řada rybníků, z nichž největší je Žinkovský
o rozloze 57,8 ha a Merklínský 35,8 ha. Částí Přeštic protéká vodní tok Úhlava, která je nejdůležitějším
tokem Přešticka. Celé území Přešticka je protkáno četnými vodními toky.

4.1.1 Ochrana přírody
Město Přeštice se nachází v blízkosti několika maloplošných chráněných území. Jedná se o
maloplošná chráněná území: Lužany, Zlín, Pod Smutným koutem, a Loupensko. Poblíž Dolní
Lukavice se nachází přírodní rezervace s chráněnými rostlinami – Zlín. Jsou zde i četné přírodní
památky. Jmenujme přírodní památku Lužany (k.ú. Lužany u Přeštic), přírodní památku Pod Smutným
koutem (k.ú. Robčice u Štěnovic) či Loupensko (k.ú. Nezdice nad Úhlavou). Mezi památné stromy na
Přešticku jsou zařazeny lípa U Mrtole (k.ú. Snopoušovy), Mlynářova lípa (k.ú. Dolní Lukavice),
Malinecká lípa (k.ú. Malinec), lípa Pod Ticholovcem (k.ú. Příchovice), Kacerenský dub (k.ú. Buková),
douglaska tisolistá (k.ú. Ptenín).
Území města Přeštice je vymezeno v rámci nadregionálního a regionálního územního i místního
systému ekologické stability (ÚSES) navrženým v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. Z hlediska
ekologické stability krajiny lze lokalitu města Přeštice charakterizovat jako urbanizované území s
nízkým podílem trvalé vegetace, s poměrně nízkou ekologickou stabilitou.
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4.1.2 Přírodní zajímavosti
V okolí Přeštic jsou příznivé podmínky pro rekreaci a cestovní ruch. Venkovský charakter
vcelku příznivě ovlivňuje životní prostředí na Přešticku a přispívá k rozvoji rekreace.
Přeštice jsou součástí Krajinného celku JZ Plzeňská pahorkatina - Dolní a střední Poúhlaví - tato
zóna slouží převážně pro individuální krátkodobé rekreace. Základním limitem je ochrana
vodárenského toku.
Mezi přírodní zajímavosti Přešticka lze
řadit chráněný park Americká zahrada.
Park byl založen roku 1842 hrabětem E.
Černínem. Rozloha parku je 1,9 ha. Park obsahuje
sbírku vzácných dřevin amerického a asijského
původu. Patří mezi nejstarší podobné parky
v Evropě. Nachází se v Chudenicích, vzdálených
cca 18 km od Přeštic.

4.2 Životní prostředí
Životní prostředí na území města je hodnoceno poměrně příznivě, přesto se vyskytují lokální
problémy.

4.2.1 Ovzduší
Z hlediska klimatického je podnebí okresu Plzeň - jih vnitrozemského charakteru s delšími
obdobími sucha. Podnebí je mírně teplé, suché až mírně vlhké s nízkými srážkami vlivem dešťového
stínu. Město náleží do oblasti s teplým suchým podnebím rovin a pahorkatin s velmi dlouhým létem,
velmi teplým a velmi suchým, přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a podzimem, zima je
krátká a mírně teplá a suchá, trvání sněhové pokrývky je velmi krátké.
Podnebí Plzeňska je obecně teplejší než v okolních výše položených oblastech. V zimních měsících
klesají průměrné teploty na úroveň -2 až -4 °C, v letním období dosahují průměrných hodnot 17 – 19
°C. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je cca 50 - 70, počet letních dnů se pohybuje kolem 40 - 50.
Hodnoty měrných emisí základních znečisťujících látek tuhých, oxidu siřičitého a oxidu dusíku jsou
jedny z nejnižších v kraji. Hodnoty měřených emisí oxidu uhelnatého a uhlovodíků se pohybují kolem
průměrné hodnoty kraje.
Dalším významným zdrojem znečištění ovzduší ve městě jsou mobilní zdroje - silniční motorová
vozidla. Míra znečištění ovzduší je závislá především na intenzitě dopravy po jednotlivých
komunikacích.
V katastrálním území města se nachází řada stacionárních malých zdrojů znečištění ovzduší a dále
několik velkých a středních zdrojů znečištění ovzduší (viz. tab. č. 9). Skutečný podíl stacionárních
zdrojů na znečišťování ovzduší je obtížně stanovitelný.
Emisní situace
Sestavy emisí ze skupiny REZZO 3 (Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší) jsou
evidovány na obec Přeštice.
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Tabulka č. 8: Sestavy emisí REZZO 3 za ORP Přeštice (r. 2004)
Ukazatel

HUTR

CUTR

KOKS

DREV

LTO

PB

měrná
jednotka
Hodnota
Ukazatel

t/rok
1354
ZP

t/rok
9
TE

t/rok
29
SO2

t/rok
549
NOx

t/rok
0
CO

t/rok
6
VOC

měrná
jednotka
Hodnota

tis.m3/r
1953

t/rok
16,4

t/rok
17,4

t/rok
8,9

t/rok
63,8

t/rok
13

Zdroj: ČHMÚ
Vysvětlivky:
HUTR hnědé uhlí tříděné
CUTR černé uhlí tříděné
KOKS koks
DREV dřevo
LTO
lehký topný olej
PB
olovo
ZP
zemní plyn
TE
tuhé emise
SO2
oxid siřičitý
NOx
oxidy dusíku
CO
oxid uhelnatý
VOC
těkavé organické látky

Dále jsou evidovány sestavy emisí ze skupiny REZZO 1 a 2 podle zdrojů znečišťovatelů v Přešticích.
Tabulka č. 9: Sestavy emisí REZZO 1, 2 za ORP Přeštice (t/rok, r. 2004)
NAZEV ZDROJE /
ukazatel
ProKlas, s.r.o. - chov
prasnic Přeštice
Zdeňka Bokrošová správa nemovitostí a
provoz tep. zařízen
DRUKO STŘÍŽOV
s.r.o.
Lear Přeštice - Závod
2
Lear Přeštice - Závod
1

TL

SO2

NOX

CO

VOC

NH3

x

x

x

x

x

0,820000

0,020320

0,009480

1,284840

0,116200

0,063200

0,000000

0,000140

x

0,000730

0,000060

0,000140

12,430000

0,232897

0,002690

0,362670

0,105360 23,292259

x

0,107940

0,001540

0,189190

0,069440 16,767240

x

Zdroj: ČHMÚ
Vysvětlivky:
TL = tuhé látky
SO2 = oxid siřičitý
NOx = oxidy dusíku
CO = oxid uhelnatý
VOC = těkavé organické látky
NH3 = amoniak

V okrese Plzeň-jih je jediná stanice měření kvality ovzduší registrovaných v IIS-ISKO 2004.
Nachází se v obci Losiná.
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4.2.2 Voda
Částí Přeštic protéká vodní tok Úhlava, který je nejdůležitějším tokem Přešticka. Úhlava je
významný vodní tok dle vyhlášky Mze č. 470/2001 Sb. Je vodárenským tokem pro zásobování Plzně
pitnou vodou. Celé území je dále protkáno četnými vodními toky.
Aktivní zóna záplavového území významného vodního toku Úhlava ve smyslu § 66 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), není v současné době vymezena.
Ve stanoveném záplavovém území významného vodního toku Úhlava v Přešticích (stanovené ONV
Plzeň–jih dne 14.12.1984 pod č.j.: ZVLH 2076/84) jsou navrženy tyto stavby: Výstavba
protipovodňových opatření – vychází z „Koncepce ochrany vod Plzeňského kraje, studie
protipovodňových opatření“ (schválené v roce 2004).
Z protipovodňových opatření již byl realizován projekt „Nové průlehové koryto pro převedení
povodňových průtoků Úhlavy v úseku pod silničním mostem Přeštice – Nepomuk“.
V přípravné fázi (rok 2005 - 2006) se nachází projekt „Úpravy průlehového protipovodňového
koryta pod silničním mostem na Nepomuk“.
Dále byl zpracován projekt úpravy navýšení terénu z hlediska průtoku řeky Úhlavy na území
řešeném změnou územního plánu sídelního Přeštice č. 4 a to včetně odvodňovacích příkopů (hrubé
terénní úpravy). Tato akce byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Přeštice, odboru výstavby
pod č.j. VÝST/964/04 ze dne 8.3.2004. K těmto hrubým terénním úpravám, které původní terén
navýšily nad úroveň hladiny Q100, vydal vodoprávní úřad souhlas podle ust. § 17 odst. 1 písm. c)
vodního zákona dne 23. 2. 2004 pod č.j. ŽP/13286/03. K tomuto souhlasu byl doložen „Hydrologický
posudek odtokových poměrů“ zpracovaný autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby.
Ze závěrů vyplývá, že při dodržení hlavních zásad v posudku uvedených bude vliv plánované úpravy
zájmové lokality na odtokové poměry naprosto minimální a nebude ohroženo okolí. Realizace projektu
nebyla zahájena - navýšení terénu provedeno nebylo, a tudíž nebyly realizovány ani odvodňovací
příkopy.
Město Přeštice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť s mechanicko – biologickou ČOV. Do
jednotné kanalizace odvádí odpadní vody 100 % obyvatel. Jednotná kanalizace je napojena do
mechanicko – biologické ČOV, která je vyústěna do vodního toku Úhlava.
Kvalita vod je ohrožena pokračující devastací některých bývalých hospodářských objektů, starými
ekologickými zátěžemi a haváriemi.

4.2.3 Staré ekologické zátěže
Z hlediska vlivu na své okolí je v podmínkách města Přeštice problémem zejména areál bývalé
Prádelny a chemické čistírny Přeštice. Tento objekt je nejzávažnější starou ekologickou zátěží
v Přešticích.
Dle závěru studie „Prádelna a chemická čistírna Přeštice“ došlo v chemické prádelně a čistírně
oděvů v Přešticích v průběhu let 1968 – 1989 k environmentální havárii, která je svým rozsahem
jednou z nejvýznamnějších v celém Plzeňském kraji. Znečištění neumožňuje využití dotčených
pozemků. V rodinných domech v lokalitě „V Háječku“ a v nově navrhované rozvojové zóně Přeštice –
Severní předměstí v části položené severně od kontaminovaného území nebude možno povolovat
nové vrty a studny.1
Starou ekologickou zátěž představovala skládka pod obecním lesem. Tato skládka je již
rekultivována.
1 Ing. Zbyněk Mišák, PhD., PRÁDELNA A CHEMICKÁ ČISTÍRNA PŘEŠTICE, STARÁ EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ, Přeštice
2003, 9 s
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4.2.4 Půda
Město Přeštice leží na území okresu Plzeň – jih, jehož povrch tvoří mírně zvlněná pahorkatina.
Z geologického hlediska tvoří oblast okresu Plzeň-jih usazené horniny algonkického až devonského
stáří - břidlice a fylity, buližníky, vápence prostoupené vyvřelými spility. Místy se nachází i žula a její
odrůdy. V okrese jsou značná ložiska kaolinických zemin, barevných jílů a hlín.
Tabulka č. 10:

Druhy pozemků za základní územní jednotku Přeštice
Celková výměra pozemku (rok 2003)

2539.3513

- Lesní půda (ha)

411.6672

- Louky (ha)

330.1028

- Orná půda (ha)

1367.9561

- Ostatní plochy (ha)

220.4895

- Ovocné sady (ha)

8.4538

- Vodní plochy (ha)

31.2892

- Zahrady (ha)

88.2221

- Zastavěné plochy (ha)

81.1706

Zemědělská půda (ha)

1794.7348

Zdroj: ČSÚ
Přeštice leží v oblasti převážně zemědělské, na většině území se rozprostírají zemědělsky
obdělávané plochy, značná část území Přešticka je pokryta lesy.
Graf č.2:

Zasoupení jednotlivých typů pozemků v katastru ZUJ Přeštice
Druhy pozemků

Vodní plochy
1%

Zastavěné plochy
Zahrady
3%
3%

Lesní půda
16%
Louky
13%

Ostatní plochy
9%

Orná půda
55%

Značné problémy jsou spojeny se zatížením půd toxickými látkami a látkami měnícími chemické
složení půd související se způsoby využití půdy v minulosti i v současné době (využívání herbicidů).
Další nepříznivé vlivy na kvalitu půd mají staré ekologické zátěže. Dále jsou tyto látky přijímány půdou
ve formě spadů, srážek a splachů.
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4.2.5 Produkce odpadů
Produkce odpadů v působnosti města Přeštice se z hlediska produkce odpadů významně neliší od
ostatních obcí v rámci České republiky.
Významný podíl na celkovém množství odpadů představuje produkce komunálního odpadu. Došlo
ke změně v látkovém složení komunálního odpadu - ke zvětšení objemu plastových obalových
materiálů. Složení výrobní základny na území města vede k poměrně nízkému podílu nebezpečných
odpadů na celkové produkci odpadů.
Na území města Přeštice je svoz komunálního odpadu zajišťován společností Západočeské
komunální služby, a.s.. V rámci sběru tříděných složek komunálního odpadu zajišťují svoz skla, papíru
a plastů. Tříděné odpady jsou shromažďovány ve sběrném dvoře v Přešticích. Po shromáždění
dostatečného množství jsou odváženy do třídicího zařízení. Tříděné odpady jsou sbírány donáškovým i
odvozným pytlovým sběrem. Kvalita tříděných odpadů ve svozové oblasti je variabilní. Sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu je zajištěn ve sběrném dvoře v místě obce.
Zpracování odpadu živočišného původu provádí firma ASAVET, s. r. o. Provádí asanační práce
jako sběr, svoz a neškodné zpracování veškerých živočišných odpadů - těla uhynulých zvířat
(kadavery), odpady z jatek (konfiskáty) a pitvy uhynulých zvířat (prosuktury).
Tabulka č. 11:
Souhrnná produkce odpadů ve správním území obce
s rozšířenou působností Přeštice za rok 2004 hlášených v souladu s § 39 odst. 2
zákona o odpadech (t/rok)
Kategorie
Množství +

Nebezpečné odpady Ostatní odpady
1 235,45
45 941,75

Nebezpečné/Ostatní odpady
0,63

Celkem
47 177,83

Zdroj: MěÚ Přeštice
Tabulka č. 12:
Souhrnná produkce odpadů - obec Přeštice za rok 2004
hlášených v souladu s § 39 odst. 2 zákona o odpadech (t/rok)
Kategorie
Množství

Nebezpečné odpady Ostatní odpady
12,92
1 812,16

Celkem
1 825,08

Zdroj: Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje

4.2.6 Skládky odpadů
V katastrálním území Přeštic se nachází skládka Nebílovy. Dle platné vyhlášky MŽP č. 294/2004
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (platná od 5.8.2005) tato skládka spadá do
kategorie S-IO (inertní odpady).
Dalšími skládkami v okrese Plzeň-jih jsou skládky Vysoká a Losiná. V okrese není žádná skládka
určená pro nebezpečné odpady.
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5 OBYVATELSTVO
Počet obyvatel ve městě prošel v posledním čtvrtstoletí několika drobnými změnami (viz tab.
č. 13). Mezi roky 1970–2004 došlo ve městě k celkovému nárůstu počtu obyvatel téměř o 11 %,
přičemž markantní rozdíl byl zaznamenán mezi roky 1970 a 1980. Od roku 1980 má počet obyvatel ve
městě Přeštice mírně klesající tendenci.
Tabulka č. 13:

Vývoj počtu obyvatel města Přeštice
Počet obyvatel

rok 1970

rok 1980

rok 1991

rok 2001

rok 2003

5 724

6 769

6 382

6 453

6 460

rok 2004
6353

Zdroj: ČSÚ
Graf č.3:

Vývoj počtu obyvatel města Přeštic
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Zdroj: ČSÚ

Tabulka č. 14:

Kraj celkem
v tom správní
obvod Přeštice

Základní demografické údaje SO Přeštice v letech 1991-2003*)
Živě
narození

Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přírůstek
stěhová- ním

Celkový
přírůstek

Sňatky

Rozvody

Potraty

9,4

11,5

-2,1

1,0

-1,1

5,7

3,1

6,3

9,7

12,4

-2,7

3,0

0,3

5,5

2,4

5,7

Zdroj: ČSÚ
*)

průměrná roční hodnota ukazatele za sledované období připadající na 1 000 obyvatel středního stavu

Je zřetelné, že úbytek narozených dětí je kompenzován poměrně vysokou migrací.
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Základní demografické údaje SO Přeštice v letech 1991-2003
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5.1 Struktura obyvatelstva
V rámci struktury obyvatelstva hraje nejvýznamnější roli především struktura podle věku a
podle vzdělání. Věková struktura představuje výchozí stav pro budoucí demografický vývoj a struktura
obyvatel podle vzdělání je jedním z hlavních ukazatelů rozvojového potenciálu města (viz tab. č. 15 a
17).
Tabulka č. 15:

Obyvatelstvo v Přešticích podle věku (údaje k r.2003)
Obyvatelstvo celkem

v tom ve věku

6453

0-4

312

5-14

749

15-19

374

20-29

1159

30-39

836

40-49

918

50-59

956

60-64

330

65-74

532

75+nezj.

287

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001

počet obyvatel

Graf č.5:

Obyvatelstvo v Přešticích podle věku (údaje roku 2003)
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Věková struktura v Česku prodělává v posledních 10–15 letech nepříznivý vývoj. Zejména ve
městech a v západní polovině Česka je v současné době běžné, že počet obyvatel starších 60 let (tzv.
poproduktivní věk) převyšuje počet obyvatel ve věku 0–14 let (tzv. předproduktivní věk). Současně
platí, že dochází k prohlubování tohoto trendu, a tedy k rychlému stárnutí populace.
Tabulka č. 16:

Složení obyvatelstva města Přeštice podle věku
(v %, údaje roku 2001 a 2003)

Rok

0-14
15,54
16,44

2001
2003

Obyvatelstvo ve věku
15-64
65 a více
71,23
13,24
70,87
12,69

Zdroj: ČSÚ
Dle tabulky č.16 došlo v Přešticích v období 2001 – 2003 k posílení nejmladší věkové skupiny
a oslabení skupiny osob ve věku 65 let a více.
Tabulka č. 17:

Obyvatelstvo podle stupně vzdělání (údaje roku 2003)
Obyvatelstvo 15leté a starší

v tom podle
stupně
vzdělání

5392

bez vzdělání

6

základní vč. neukončeného

1040

vyučení a stř. odborné bez mat.

2291

úplné střední s maturitou

1470

vyšší odborné a nástavbové

173

vysokoškolské

376

nezjištěné vzdělání

36

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001
Graf č.6:

Obyvatelstvo podle stupně vzdělání (údaje roku 2003)
vyučení a stř.
odborné bez mat.
43%
základní vč.
neukončeného
19%

úplné střední s
maturitou
27%

nezjištěné vzdělání
1%
bez vzdělání
0%

vysokoškolské
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vyšší odborné a
nástavbové
3%

Jako celek má Plzeňský kraj, jehož součástí je i město Přeštice, ve srovnání s Českou
republikou nižší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a vyšší podíl absolventů škol
učňovských a středních. Výrazná koncentrace obyvatelstva s vysokoškolským a středoškolským
vzděláním je ve městě Plzni.
Vysokoškolského vzdělání dosáhlo ve městě Přeštice za rok 2001 téměř 7 %, vyššího
odborného a nástavbového 3,2 %, úplného středního s maturitou 27 %, vyučeno bez maturity bylo 42
% a základního vzdělání 19 %.
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Obyvatelstvo podle národnosti (údaje roku 2003)
Obyvatelstvo celkem

6453

česká

6289

moravská

3

slezská

0

slovenská

44

romská

1

polská

1

německá

15

ukrajinská

5

vietnamská

14

z toho národnost

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001
Téměř 97,5 % tvoří ve městě Přeštice obyvatelstvo s českou národností, slovenskou
národnost má necelých 0,7 %.
Tabulka č. 19:

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání (údaje roku 2003)

z toho

Obyvatelstvo celkem

6453

Věřící

1406

církev římskokatolická

1274

církev českosl. husitská

11

českobratrská církev evangel.

55

pravoslavná církev

4

nábož. společn.Svědk. Jehovovi

4

Bez vyznání

4219

Nezjištěné vyznání

828

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001
Zhruba 65 % obyvatel Přeštic je bez vyznání a přibližně 22 % je věřících.
Strukturu obyvatelstva dle ekonomické aktivity ukazují tabulky č. 20 a 21.
Tabulka č. 20:

Obyvatelstvo města Přeštice podle ekonomické aktivity
(údaje roku 2003)

v tom

z toho

Obyvatelstvo celkem

6453

Ekonomicky aktivní celkem

3429

zaměstnaní

3279

Z toho

pracuj. důchodci

98

ženy na mat. dov.

61

nezaměstnaní

150

Ekonomicky neaktivní celkem

3006

nepracuj. důchodci

1396

žáci, studenti, učni

1022

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou

18

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001
www.financecb.cz
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Struktura obyvatelstva v Plzeňském kraji a SO Přeštice podle
ekonomické aktivity za rok 2003
z toho (%)

EA*
celkem

z toho (%)

zam.
osoby, pracu- ženy na
ENA*
nezající
zaměstcelkem
mateřské
navatelé, důchod dovolené měst-naní
ci
sam.
činní

Plzeňský
kraj
celkem 285 674
V tom
správní
obvod
Přeštice 10 220

ostatní
nepražáci, osoby
s
cující
studen
v
vlastním
důti
domázdrojem
chodci
a učni cnosti
obživy

93,0

3,3

1,6

7,0

260 775

47,6

3,5

34,9

1,7

95,3

2,6

1,6

4,7

9 642

48,8

3,4

33,1

1,7

Zdroj: ČSÚ
* EA

= ekonomicky aktivní
= ekonomicky neaktivní

* ENA

Je zřejmé, že ekonomické postavení obyvatel Přeštic se nijak zvláště neliší od průměru za
Plzeňský kraj. Vysledovat lze pouze mírně nadprůměrný podíl zaměstnanců v trvalém pracovním
poměru (zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činní) a naopak mírně
podprůměrný podíl pracujících důchodců a výrazně podprůměrný podíl osob nezaměstnaných.

5.2 Bydlení
Územní plán města Přeštice předpokládá poměrně rozsáhlý rozvoj bydlení na severozápadním
okraji města. Rozvoj obytné funkce je možný též v blízkých Příchovicích, byl vystavěn most přes
Úhlavu umožňující přímé propojení Přeštic s Příchovicemi.
Tabulka č. 22:

z úhrnu
obydlených
domů

Domovní fond (údaje k roku 2003)
Domy úhrnem

1260

z toho domy obydlené

1082

rodinné domy

929

bytové domy

137

domy
podle
vlastnictví

domy
postavené

soukromých osob

913

Obce, státu

70

SBD

51

do 1919

117

1920-1945

219

1946-1980

507

1981-2001

225

Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001
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Domy postavené v jednotlivých letech v Přešticích
(údaje roku 2003)
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Tabulka č. 23:

Bytový fond (údaje k roku 2003)

Byty úhrnem

2758

byty obydlené
Z toho
v tom

2469

V rodin. domech

1175

V bytov. domech

1276

byty neobydlené v obydl. domech

100

byty neobydlené v neobydl.domech

189

z toho
podle
důvodu

obydl. přechodně

32

slouží k rekreaci

50

Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001

Graf č.8:

Bytový fond (údaje roku 2003)
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Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu
(údaje r.2003)
Obydlené byty úhrnem
z toho
podle
právního
důvodu
užívání
z úhrnu
podle
počtu
obytných
místností

2469

ve vlastním domě

944

v osobním vlastnictví

52

Nájemní

708

člena bytového družstva

521

1 místnost

247

2 místnosti

792

3 místnosti

1038

4 místnosti

247

5+ místností

126

Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001

Graf č.9:

Byty podle právního důvodu užívání (údaje roku 2003)
Byty podle právního důvodu užívání (údaje roku 2003)
ve vlastním
domě
43%

člena
bytového
družstva
23%

nájemní
32%

v osobním
vlastnictví
2%

Plzeňský kraj umožnil vytvoření systému pro bydlení azylantům obcí Plzeňského kraje. Přeštice
disponují dvěma byty pro účely ubytování azylantů.

5.2.1.1 Výstavba bytovek
Město Přeštice umožnilo stavby několika rodinných a rekreačních domů. Byla umožněna
etapová výstavba v lokalitě Na Chmelnici. V současné době jsou dokončeny čtyři etapy:
- výstavba bytového domu Husova v Přešticích
- bytovka v Luční ulici
- kompletní zajištění inženýrských sítí pro 36 b.j. Přeštice Slovenská ulice
- kompletní zajištění inženýrských sítí pro 10 b.j. Přeštice Husova ulice.
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Etapová výstavba Na Chmelnici v Přešticích:

Výstavba bytového domu Husova:

Přeštice Luční ulice bytovka:

Zdroj: www.stawo.cz
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6 EKONOMIKA, PODNIKÁNÍ, TRH PRÁCE
Plzeňský kraj se na tvorbě HDP České republiky podílí 5,2 %. V podílu HDP na
1
obyvatele v Kč zaujímá po Praze druhé místo. K významným potravinářským podnikům Plzeňského
kraje patří Plzeňský Prazdroj, Stock Plzeň, Bohemia Sekt Českomoravská vinařská. Mezi další důležité
průmyslové podniky se řadí Škoda Plzeň, Lassesberger, Keramika Horní Bříza, Matsushita Television
Central Europe, Západočeská energetika.
Plzeňský region je relativně ekonomicky uzavřený a soběstačný, některá odvětví nebo podniky
mají republikový, evropský nebo dokonce světový dosah (Plzeňský Prazdroj, Škoda Holding). Centrum
regionu je ekonomicky silné, pohraniční okresy Klatovy a Tachov a severní okraj regionu patří mezi
ekonomicky slabší.
V Přešticích jsou zastoupeny podnikatelé v zemědělství, průmyslové podniky, stejně jako
firmy poskytující služby.

6.1 Ekonomické subjekty na území města Přeštic
Rozložení ekonomických subjektů v Přešticích je různorodé.
Tabulka č. 25:

Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem se
sídlem na území Přeštic k 31. 12. 2004
v tom:
z toho:

soukr.
společnosti
obchodní
státní
podnik.
s ručením
akciové
Celkem vč.rolníků společnosti omezeným společnosti družstva podniky
1 441
1216
101
91
9
4
-

Zdroj: ČSÚ
V kategorii ekonomických subjektů se 100 a více zaměstnanci sídlí v Přešticích tři společnosti.
Tabulka č. 26:

Ekonomické subjekty se sídlem na území Přeštic podle
kategorie počtu zaměstnanců k 31. 12. 2004
v tom:

Celkem

Neuvedeno

Bez
zaměstnanců

1 až 20

20-99

100 a více
zaměstnanců

377

652

381

28

3

1 441

Zdroj: ČSÚ
Dle informací ŽÚ v Přešticích je největším zaměstnavatelem v obci Lear Corporation Czech
s.r.o. s 530 zaměstnanci. Firma Elasto-form Bohemia s.r.o. poskytuje uplatnění min. 100
zaměstnancům. Mezi další významné firmy patří např. ZNZ Přeštice a.s., stavební firma STAWO,
Jäger truhlářství s.r.o. a další.
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Hospodářská činnost za město Přeštice podle převažující
činnosti OKEČ (k 31.12. 2004)

Obchod, opravy mot.vozidel

Počet
podnikatelských
subjektů
436

Ubytování a stravování

54

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

123

Zpracovatelský průmysl

263

Stavebnictví

164

Doprava, skladování a spoje

74

Činnost v oblasti nemovitostí a pronájmu

161

Zemědělství, lesnictví, rybolov

69

Ostatní

97

Počet podnikatelských subjektů celkem

1441

Odvětví

Zdroj: ČSÚ

Graf č.10:

Ekonomické subjekty v Přešticích podle převažující činnosti OKEČ k
31. 12. 2004
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Zdroj: ČSÚ
Největší zastoupení v podnikatelské struktuře Přeštic mají obchod a prodej, obchodní služby,
zpracovatelský průmysl a stavebnictví.
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6.2 Průmysl
Podle výsledků z posledního sčítání v roce 2001 našlo 32,7% ekonomicky aktivního
obyvatelstva ve správním obvodu Přeštice uplatnění v průmyslu. Průmysl v okolí Plzně zahrnuje
odvětví potravinářství, oblast dřevozpracovatelského průmyslu a výrobu papíru. Význam stavební
výroby klesá. Z hlediska tržeb v kraji zaujímá významné postavení průmysl potravinářský a
elektrotechnický. Zásoby nerostných surovin slouží jako surovinová základna, kterou využívají firmy
pro výrobu obkladaček a dlaždic, zastoupené firmou Lassesberger, a.s. (dříve Chlumčanské
keramické závody). V Přešticích působí zahraniční společnost Lear Corporation Czech s.r.o.
zaměstnávající více jak 500 zaměstnanců. Firma vyrábí komponenty pro automobilový průmysl.
Město Přeštice patří do průmyslové osy okresu Přeštice - Chlumčany - Dobřany.
V tomto
území je soustředěna naprostá většina “velkého” průmyslu. V této zóně lze předpokládat další rozvoj
aktivit.
Město Přeštice vybudovalo rozvojovou zónu v západní části města. Celková rozloha
průmyslové zóny byla plánována na 26,5 ha (obsazeno je 6 ha). Vzhledem k neočekávaným
infrastrukturním problémům má v současné době město v uvedené lokalitě k dispozici pro
průmyslovou zástavbu pozemek o velikosti cca 2-3ha. Do budoucna se neuvažuje o dalším rozšíření
této zóny. Dále se na území města nachází plochy vhodné pro průmyslovou výstavbu ve stávajících
průmyslových areálech (např. areál bývalé Prefy – cca 12ha, areál cihelny o rozloze cca 2 ha., atd.).

6.3 Zemědělství
Zemědělství má ve správním obvodu Přeštice významné postavení. Zemědělské podniky zde v
roce 2003 hospodařily na 16 401 ha zemědělské půdy, z toho orná půda zaujímala plochu 12 767 ha.
Za město Přeštice a jeho části bylo v září 2005 registrováno 16 podnikatelů v zemědělství, za celý
region pak 97 zemědělských podnikatelů. Katastr Přeštice vykazuje nejvyšší cenu zemědělských půd v
okrese Plzeň-jih (5 Kč/m2 a více). K největším zaměstnavatelům v zemědělství na Přešticku patří
Zemědělské družstvo Merklín, Lukrena, a.s. Dolní Lukavice a Druko s.r.o. Střížov.

6.3.1.1 Zemědělský půdní fond
Zemědělská půda zaujímá v celkovém půdním fondu ZUJ Přeštice necelých 71% (podrobněji
viz tab. č. 19: Druhy pozemků ZUJ Přeštice a graf č. 2: Druhy pozemků ZUJ Přeštice (údaje roku
2003).
Druhy obvyklých zemědělských činností na Přešticku
- Rostlinná výroba - veškeré pěstební činnosti spojené s půdou včetně školkařství, sadovnictví apod.
Rostlinná výroba je orientována zejména na pěstování pšenice, ječmene,
brambor, řepky a kukuřice (na zeleno i na siláž).
- Živočišná výroba – soustřeďuje se především na chov skotu, prasat a drůbeže.
- Hospodaření v lese - veškeré práce spojené s prací na lesní půdě včetně výkonu práva myslivosti.
- Hospodaření na vodních plochách - veškeré druhy chovatelské i pěstební činnosti spojené s vodní
plochou.

6.3.1.2 Správní a organizační členění lesů
Třetina území přeštického obvodu je pokryta lesy a protkána četnými potoky. Většina lesů na
Přešticku patří soukromým majitelům. Největším vlastníkem je pan Ferdinand Veverka, který
obhospodařuje lesy o celkové rozloze 351 ha. Město Přestice vlastní 182 ha lesů. Mezi význačné
vlastníky dále uveďme pana Daniela Bečicu (45 ha), obec Dolní Lukavice (113 ha), obec Horní
Lukavice (46 ha) a obec Chlumčany (24 ha). Ostatní lesní pozemky jsou vlastnictvím drobných
www.financecb.cz
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vlastníků. Pouze centrální část Vysoké – 717 ha – je státním majetkem, který spravují Lesy ČR, s. p.
Správu ostatních majetků zajišťují odborní lesní hospodáři. Těžební a pěstební činnost je sjednávána
individuálně.

6.4 Maloobchodní síť
Od roku 1865 až do územně-správní reformy v r. 1960 byly Přeštice okresním městem, ve
kterém se spolu s rozšířenou bytovou výstavbou vytvářely předpoklady pro rozvoj obchodu a řemesel.
Za první republiky byly nejvýznamnější cechy ve městě cech pohostinských (24 hostince, 1 vinárna, 2
hotely) a cech řezníků. Rozvoj řeznictví souvisel s rozsáhlým chovem hus a později i prasat, který
město proslavil vyšlechtěným plemenem „přeštické černostrakaté“.
Skutečnost, že Přeštice byly okresním městem, zajistila rozvoj města i po reformě v r.1960.
Rovněž výhodná poloha přímo na hlavní komunikaci z Plzně do Klatov a dále na Železnou Rudu
napomáhá k rozvoji podnikání. Díky rozvoji průmyslu v Plzni a v Chlumčanech vedla již od roku 1874
Přešticemi železniční trať do Klatov. V současné době vede silniční průtah tamtéž, a tím jsou
vytvořeny dobré předpoklady pro rozvoj obchodu a gastronomických služeb. V roce 1997 byl ve
městě postaven Penny Market, což je podle sdělení zástupců provozovatelů výjimka, neboť své
prodejny staví pouze v místech s více než 10000 obyvateli. Dle informací poskytnutých ŽÚ v září 2005
jsou v místní maloobchodní síti zastoupeny prakticky všechny oblasti trhu, a to:
Tabulka č. 28:

Rozložení maloobchodní sítě (ŽÚ, září 2005)
Druh

Počet

Potraviny
Řeznictví, uzenářství
Ovoce, zelenina
Obuv
Květinářství
Hračky, sport
Papírnictví
Drogerie
Textil
Dětské a kojenecké zboží
Klenoty

9
6
3
4
3
2
3
3
13
2
2

Elektro
Fotografické potřeby
Železářství, domácí potřeby

2
2
2

Počítače
Mobilní telefony
Nábytek
Zahrádkářské potřeby
Jízdní kola

1
2
3
4
1

Motocykly
Automobily
Náhradní díly pro automobily

2
1
3

Pohonné hmoty
Motorové oleje
Zbraně a střelivo

2
1
2

Zdroj: ŽÚ Přeštice
Z marketů jsou ve městě zastoupeny Penny a PLUS, ze služeb pak 3 sázkové kanceláře, 1
cestovní kancelář, 3 banky, 4 pojišťovny, 9 kadeřnictví a 2 fitcentra, stravovací služby zastupuje 11
restaurací, 2 rychlá občerstvení, 2 pizzerie.
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6.5 Ekonomická aktivita obyvatel Přeštic
Uplatnění obyvatel v Přešticích souvisí se složením podnikatelských subjektů v Přešticích a
celkovou nabídkou pracovních příležitostí v regionu.
Tabulka č. 29:

Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v Přešticích
podle odvětví (údaje r. 2001)

Odvětví
Průmysl
Stavebnictví
Školství, zdravot., veterin.a sociální činnosti
Zemědělství, lesnictví, rybolov
Obchod, opravy motor.vozidel a spotř.zboží
Doprava, pošty a telekomunikace
Veřejná správa, obrana, soc.zabezpečení
Ostatní veřejné a osobní služby
Činnosti v oblasti nemov., služby pro podniky, výzkum
Pohostinství a ubytování
Peněžnictví a pojišťovnictví

%
34,2
13,0
9,8
9,6
9,2
7,1
5,8
3,8
3,5
2,3
2,3

Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001
Tabulka č. 30:
Nejčastější zaměstnání EAO v obcích s rozšířenou působností
v Plzeňském kraji s nejnižší nezaměstnaností v kraji (k 1. 3. 2001, v %)

ORP*)
Domažlice

Nejnižší
Nejčastější
nezaměstnanost zaměstnání
(v %)
EAO**) ( %)
32,6
4,6

Přeštice

4,7

32,7

Blovice

5,0

32,3

Horšovský Týn

5,4

35,1

Klatovy

5,5

32,0

průmyslové odvětví

ostatní odvětví

Zdroj: ČSÚ, SLDB, 2001
= obec s rozšířenou působností
EAO**) = ekonomicky aktivní obyvatelstvo
ORP*)

Město Přeštice patří mezi ORP s nejnižší nezaměstnaností v Plzeňském kraji. Z obou výše
uvedených tabulek vyplývá fakt, že nejčastějším zaměstnáním EAO v Přešticích bylo průmyslové
odvětví. Nejméně osob bylo, dle uvedeného pořadí v těchto ORP, zaměstnáno v zemědělství, lesnictví
a rybolovu, dopravě a telekomunikaci. K ORP s nejnižším podílem ekonomicky aktivních žen patřily
Nepomuk, Sušice, Horšovský Týn, Kralovice a Přeštice. V uvedených ORP byl nejčastějším
zaměstnáním průmysl a nejméně častým doprava a telekomunikace.
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6.6 Dojížďka a vyjížďka za prací
Dojížďka obyvatelstva do zaměstnání a do škol představuje významný jev, jehož rozsah,
vzdálenosti, směry a formy reflektují ekonomickou strukturu regionu. Rozsah a intenzita dojížďky a
vyjížďky za prací v oblasti Přeštic a okolí jsou do jisté míry determinovány dostatečnou úrovní
dopravní obslužnosti území a dále výhodnou dopravní polohou. Kladné saldo dojížďky je ovlivněno
rozsahem pracovních příležitostí v Přešticích.
Město Přeštice dosahuje nejnižší podíl vyjíždějících ze zaměstnaných z územního hlediska
v okrese Plzeň-jih.
Tabulka č. 31:
Dojíždějící
celkem osob
muži
1633
969

Dojížďka a vyjížďka za prací v Přešticích za rok 2004
ženy
664

Vyjíždějící
celkem osob muži
1458
872

ženy
586

Saldo dojížďky
celkem osob muži
ženy
175
97
78

Zdroj: ČSÚ
Z kladného salda dojížďky do Přeštic lze usuzovat důležitost města pro obyvatelstvo obcí
v regionu.
Graf č.11:

Dojížďka a vyjížďka za prací v Přešticích za rok 2004
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Tabulka č. 32:

Dojíždějící
celkem

počet
v%

Vyjíždějící

Saldo
dojížďky

Dojíždějící za prací do Přeštic podle frekvence dojížďky
v tom frekvence dojížďky

Dojíždějící
do obce
celkem

denně

Týdně

1-2x
měsíčně

jinak

nezjištěno

1 633

1 513

16

3

96

5

100,0

92,7

1,0

0,1

5,9

0,3

Zdroj: ČSÚ
Denně dojíždí do Přeštic 92,7% osob z celkového počtu dojíždějících. Lze tedy soudit, že
Přeštice slouží jako základna, kde jsou koncentrovány pracovní příležitosti pro obyvatelstvo z okolních
obcí. To ostatně dokládá tabulka č. 32.
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Dojíždějící za prací do Přeštic z okresu Plzeň – jih (vybrané
obce)
Obec 1)

1)

Celkem

Dnešice
47
Dobřany
75
Dolce
39
Dolní Lukavice
77
Horní Lukavice
41
Horšice
52
Chlumčany
69
Kbel
40
Lužany
103
Merklín
57
Oplot
51
Příchovice
167
Roupov
33
Řenče
115
Skašov
22
Soběkury
49
z ostatních obcí okresu celkem
1 228
vybrané obce s podílem na celkovém počtu dojíždějících do centra větším než 1 % (případně 2 %)
Zdroj: ČSÚ

Tabulka č. 34:

Dojíždějící za prací do Přeštic z jiných okresů (vybrané obce)
Obec 1)

Celkem

Klatovy
Borovy
Švihov
Vřeskovice
Plzeň
z jiných okresů celkem
2)

28
20
30
23
149
405

vybrané obce s podílem na celkovém počtu dojíždějících do centra větším než 1 % (případně 2 %)
Zdroj: ČSÚ

Graf č.12:

Dojíždějící za prací do Přeštic podle odvětví

průmysl
51%
zemědělství,
lestnictví
10%
stavebnictví
zdravotnictví,
13%
sociální činnost
3%

školství
3%
obchod
11%
doprava a
telekomunikace
9%

Nejvíce dojíždějících osob nachází uplatnění v odvětví průmyslu.
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6.7 Mzdy
V roce 2005 přesahovala průměrná měsíční mzda v okrese Plzeň - jih úroveň 16 tisíc. Plzeňský
kraj, ve kterém se město Přeštice nachází, vykazuje poměrně vysoké průměrné hrubé mzdy v rámci
České republiky.
Tabulka č. 35:

Průměrná měsíční mzda v okrese Plzeň-jih a srovnání
v období 2002 – 2005
Rok

Území

2002
14 020
15 307
16 335

okres Plzeň - jih
kraj Plzeňský
ČR celkem
1)

2003
15 115
16 351
17 446

2004
16 002
17 324
18 582

2005 1)
16 020
17 637
18 996

údaje za 1. - 3. čtvrtletí 2005
Zdroj: ČSÚ

Plzeňský kraj má po hlavním městě Praha a Středočeském kraji třetí nejvyšší průměrnou mzdu
v České republice.
Tabulka č. 36:

Průměrná měsíční mzda v okresech Plzeňského kraje
v období 2002 – 2005
Rok

Území
Plzeň - město
Rokycany
Plzeň - jih
Domažlice
Plzeň - sever
Tachov
Klatovy
1)

2002
17 103
14 974
14 020
13 666
13 788
13 830
13 705

2003
18 205
15 672
15 115
14 812
14 971
14 728
14 672

2004
19 273
16 511
16 002
15 779
15 645
15 511
15 444

2005 1)
19 718
16 864
16 020
15 916
15 788
15 712
15 546

údaje za 1. - 3. čtvrtletí 2005
Zdroj: ČSÚ

Průměrná měsíční mzda v okrese Plzeň – jih dosahuje třetí nejvyšší úrovně v rámci Plzeňského kraje.
Tabulka č. 37:

Průměrná měsíční mzda v okrese Plzeň-jih za rok 2001
dle odvětví

Odvětví
Zemědělství, lesnictví a rybolov
Průmysl celkem
Stavebnictví
Obchod opravy mot.voz. a spotřeb. zboží
Doprava, skladování, pošty a telekom.
Peněžnictví a pojišťovnictví
Nemovitosti,výzkum,vývoj,obch.služby
Veřejná správa,obrana,sociální pojištění
Školství
Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
Ostatní veřejné sociální a osobní služby

Průměrná měsíční
mzda v Kč
11 009
13 706
14 679
14 257
12 916
19 421
12 825
12 598
11 626
12 703
8 856
13 181

Zdroj: ČSÚ
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Diferenciace mezd dle odvětví v okrese Plzeň – jih koresponduje s obecnými trendy v ČR.
Pracovníci zaměstnaní např. v peněžnictví či stavebnictví jsou lépe hodnoceni, oproti tomu pracovníci
v zemědělství nebo v nekvalifikovaných pozicích vykazují nižší mzdy.

6.8 Nezaměstnanost
V okrese Plzeň-jih je zaznamenávána dlouhodobě nejnižší míra nezaměstnanosti v rámci
Plzeňského kraje.
Tabulka č. 38:

Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji
v období 2003 a 2004
2004
Území
KRAJ CELKEM
6,74
v tom okresy:
Domažlice
6,51
Klatovy
8,51
Plzeň-město
6,21
Plzeň-jih
4,89
Plzeň-sever
5,86
Rokycany
7,09
Tachov
8,99

2003
7,60
6,76
7,42
7,65
5,38
6,87
8,31
10,24

Zdroj: ČSÚ
Graf č.13:

Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji
k 31. 12. 2003

Zdroj: ČSÚ
K 31. 12. 2003 činila míra nezaměstnanosti v okrese Plzeň – jih 5,38 %. Česká republika jako
celek vykazovala 10,31 % a Praha jen 4,02 %.
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Základní ukazatele nezaměstnanosti v okrese Plzeň-jih
v roce 2005

Nově
Vyřazení Počet
Počet uchazečů Meziměsíční
Míra
Uchazeči
evidovaní uchazeči uchazečů
s podporou
nárůst v % nezaměstna 1
uchazeči
v nezaměstnanosti
nanosti v % VPM

Leden
2005

359

280

1 954

773

4,2

5,1

5,9

Únor 2005

257

224

1 987

818

1,7

5,1

6,5

Zdroj: http://pj.uradprace.cz
Mezi jednotlivými okresy Plzeňského kraje byla zjištěna nejlepší situace v okresu Plzeň-jih, kdy
na jedno volné pracovní místo připadlo 6,5 uchazeče. Lze shrnout, že míra nezaměstnanosti v okresu
Plzeň – jih kolísá okolo 5 %.
Tabulka č. 40:
Počet volných míst, uchazečů o zaměstnání a míra
nezaměstnanosti ve vybraných mikroregionech okresu Plzeň – jih v roce 2005
Přešticko

Dobřansko

Leden 2005

Volná
místa
95

Uchazeči
316

Z toho
ženy
181

Míra
nezam.
4,5

Volná
místa
34

Uchazeči
323

Z toho
ženy
151

Míra
nezam.
5,6

Únor 2005

104

339

191

4,5

33

333

158

5,7

Měsíc

Zdroj: http://pj.uradprace.cz
Ze všech mikroregionů okresu Plzeň-jih (Blovicko, Dobřansko, Nepomucko, Plzenecko,
Přešticko a Stodsko) byla nejnižší míra nezaměstnanosti v mikroregionu Přešticko. Naopak nejhorší
situace je v mikroregionu Dobřansko a Nepomucko. Tento relativně příznivý vývoj je dán nejen
působností firem v Přešticích jako důležitých zaměstnavatelů místních obyvatel, ale i dobrou
dostupností ke krajskému městu.
Tabulka č. 41:
Měsíc/Rok
leden
duben
srpen
prosinec

Vývoj čtvrtletní míry nezaměstnanosti v mikroregionu
Přešticko (2000 – 2005)
2000
4,9
4,3
4,9
4,1

2001
4,1
3,5
3,8
4,9

2002
5,4
4,7
4,5
4,6

2003
4,9
4,8
5,4
5,1

2004
5,2
4,6
4,5
4,7

2005
4,5
4,5
4,8
4,9

Zdroj: http://pj.uradprace.cz/
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Vývoj míry nezaměstnanosti v mikroregionu Přešticko leden 2000 až
leden 2005
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Graf č.14:
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2005

Ve sledovaném období 2000 až 2005 míra nezaměstnanosti v mikroregionu Přešticko
dlouhodobě kolísá okolo 5 %. Míra nezaměstnanosti ve městě Přeštice se dlouhodobě pohybuje pod
hranicí 5 %.
Graf č.15:

Vývoj měsíční míry nezaměstnanosti v obci Přeštice
za rok 2005
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Zdroj: http://pj.uradprace.cz/
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7 INFRASTRUKTURA
Tabulka č. 42:

Technická vybavenost v Přešticích – obecné informace

Zdravotnické
Pošta Škola
zařízení
Ano

Ano

Ano

Hasičský záchranný sbor

Obvodní
oddělení
policie ČR

Kanalizace
(ČOV)

Ano

Veřejný
vodovod Plynofikace

Ano

Ano

Sbor dobrovolných hasičů obce

Ano

Ano
Požární hydrant

Ano

Ano

Zdroj: ČSÚ

7.1 Vodovodní a kanalizační síť

7.1.1 Vodovody - zásobování pitnou a užitkovou vodou
Město Přeštice zásobuje pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 76 % obyvatel.
Zdrojem vody je 5 vrtů, odkud je voda čerpána do vodojemu surové vody úpravny vody 1 x 150 m3.
Upravená voda jde gravitačně do zemního zásobníku upravené vody 1 x 300m3 a dále z úpravny do
hlavního vodojemu 2 x 400 m3, odkud je spotřebiště zásobováno gravitačně. Přívodní řady jsou
zhotoveny z PE, PVC, litinových a ocelových trub DN 80 – 225, v celkové délce 16,7 km. Rozvodné
vodovodní sítě jsou zhotoveny z PE, PVC, litinových a ocelových trub DN 50 – 300, celkové délky
28,1 km.
Vlastníkem vodovodních rozvodů je město Přeštice, provozovatelem je VHS Blovice. 24 %
obyvatel je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.
Město má zpracovanou studii pro rozšíření a rekonstrukci vodovodní sítě. Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRV KPK) předpokládá zásadní rekonstrukci, rozšíření a
posílení zdroje až po r. 2015.
Nouzové zásobování: Pitnou vodou – cisterny, Chlumčany 6 km
Užitkovou vodou – řeka Úhlava

7.1.2 Kanalizace - odkanalizování a čištění odpadních vod
Město Přeštice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť s mechanicko – biologickou ČOV.
Do jednotné kanalizace odvádí odpadní vody 100 % obyvatel. Jednotná kanalizace je napojena do
mechanicko – biologické ČOV, která je vyústěna do řeky Úhlavy.

7.1.2.1 Kanalizační síť v jednotlivých místních částech Přeštic:
Místní část Skočice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. 90 % obyvatel odvádí
odpadní vody do této kanalizace. Kanalizace pro veřejnou potřebu odvádí odpadní vody na ČOV
Přeštice.
Místní část Zastávka nemá žádnou kanalizační síť, odpadní vody odvádí obyvatelé do
bezodtokových jímek, které vyváží na ČOV Přeštice, nebo na polní a jiné pozemky.
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Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků podél silnic a cest do
terénu.
Místní část Žerovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, 90 % obyvatel odvádí
odpadní vody do této kanalizace. Kanalizace pro veřejnou potřebu odvádí odpadní vody na ČOV
Přeštice.
Zvláštní pozornost je nutno i nadále věnovat vodárenskému povodí řeky Úhlavy. Jsou zde
ochranná pásma druhého a třetího stupně.
Tabulka č. 43:
Název
Charakter Počet
producenta výroby
zam.
Lear
corporation
Czech
Vishay
elektronik
s.r.o.
Letel
elektronik
s.r.o.

Hlavní producenti odpadních vod
Množství
OV
BSK5
m3/den kg/den

NL
kg/den

NNCHSKCR
celk
NH4+kg/
den
kg/den kg/den

P - celk
kg/den

Autodíly

520

73,3333

4,4086

58,0653

8,8172

0,5376

0,4301

0,1075

Elektro

55

11,6667

0,7013

9,23767

1,4027

0,0855

0,0684

0,0171

Elektro

50

5

0,3005

3,959

0,6012

0,0367

0,0293

0,0073

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje

Vlastníkem kanalizace je město Přeštice, provozovatelem je VHS Blovice. Město Přeštice bude
rozšiřovat kanalizační síť podle finančních možností.
Nově navrhované akce (realizace dle PRV KPK v r. 2007 - 2009): Akce je zařazena do
připravovaného skupinového projektu „Čistá Úhlava a Úslava.“. Název akce ve skupinovém
projektu Přeštice – rekonstrukce kanalizace. Je zpracován investiční záměr a cena bez DPH činí
39,96 mil. Kč.
Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje; str. 86 – 93

7.1.3 Teplovodní kanály
V rámci města je zavedeno centrální dálkové topení. Má nezastupitelnou úlohu především u
bytových domů. U rodinných domů včetně nástaveb a přístaveb převládá centrální domovní topení,
důležitou roli hraje také lokální topení.
V Přešticích funguje stavební firma STAWO Přeštice, která je zaměřena především na
výstavbu občanské bytové výstavby.
Realizované stavby firmy STAWO se zaměřením na technickou infrastrukturu v Přešticích:
- plynofikace Hlávkovy ulice v Přešticích
- kabelizace části města Přeštic v oblasti Havlíčkova náměstí
- teplovodní kanál pro Přeštice v ulici Husova
- teplovodní potrubí pro Přeštice v ulici Karlova
- kompletní zajištění inž.sítí pro 36 b.j. Přeštice, Slovenská ulice
- kompletní zajištění inž. sítí pro 10 b.j. Přeštice, Husova ulice.
Zdroj: www.stawo.cz

7.2 Plynofikace
Na území Přeštic dodává zemní plyn odběratelům všech odběratelských kategorií –
domácnostem, maloodběratelům i velkoodběratelům – Západočeská plynárenská, a.s., provoz
plynárenských zařízení zajišťuje provozní středisko se sídlem v Klatovech. Zdrojem zemního plynu je
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předávací stanice z tranzitního plynovodu ve Strážovicích. Vysokotlaký plynovod DN 200 dopravuje
zemní plyn do oblasti města Klatovy, dále pokračují plynovody směrem na Plzeň, Domažlice a
Železnou Rudu. Další vysokotlaký plynovod je veden od Kasejovic do oblasti Horažďovic a Sušice.
Z připravovaných akcí je nejvýznamnější stavba vysokotlakého plynovodu DN 500 Strážovice –
Nepomuk, který propojí předávací stanici se systémem vysokotlakých plynovodů. Realizace tohoto
plynovodu již byla zahájena.
Zdroj: www.iri.cz/vuc

7.3 Elektrická síť - Zásobování elektřinou
Na území okresu Plzeň-jih dodává elektřinu domácnostem, podnikatelům i velkooděratelům
závod Západočeské energetiky v Klatovech. Z nadřazené transformovny 400/200/110 kV
Přeštice je vedení 110 kV zakruhováno v trase Přeštice - transformovna 110/22 kV Klatovy (nově
rozšířena o napájecí trafo pro elektrickou železniční trakci Plzeň - Klatovy) - transformovna 110/22
kV Sušice - transformovna 110/22 kV Nepomuk - Přeštice.
Přeštice dodávají elektřinu přes distribuční soustavu 110 kV do uzlů 110/22 kV. Napájená
vedení 110 kV jsou převážně dvojitá (vzdušná) a jen z malé části kabelizována.

7.4 Telekomunikace a radiokomunikace
Televizní vysílání v Plzeňském kraji (včetně Přeštic) je šířeno standardně prostřednictvím
pozemních vysílačů.
Tabulka č. 44:
Název
vysílače

Program Zvuk

Přehled TV vysílačů v Plzeňském kraji

TV Polarikanál zace

ERP

Vých.
délka

Sev.
šířka

Výška
Stanoviště Okres
nad m.

Plzeň 10

NOVA

D

10

H

100000

13.4.1952 49-59-46

711

Plzeň 31

ČT 1

D

31

H

408000

13.4.1952 49-59-46

711

Plzeň 48

ČT 2

D

48

H

408000

13.4.1952 49-59-46

711

PlzeňKrkavec 27

ČT 2

M

27

H

5000

13-20-33 49-48-13

503

Krašov,
Krašov
Krašov,
Krašov
Krašov,
Krašov
Ledce u
Plzně,
Krkavec

503

Ledce u
Plzně,
Krkavec

Plzeňsever

503

Ledce u
Plzně,
Krkavec

Plzeňsever

PlzeňKrkavec 34

ČT 1

PlzeňKrkavec 51 PRIMA

M

D

34

51

H

H

95000

100000

13-20-33 49-48-13

13-20-33 49-48-13

Plzeňsever
Plzeňsever
Plzeňsever
Plzeňsever

Zdroj: www.cra.cz
Ve městě je zavedena kabelová televize, a to i v nové výstavbě. Provozovatelem převzatého
rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů v Přešticích je a. s.
F.C.A. se sídlem v Praze. V lokalitě Přeštice je dostupný vysokorychlostní internet. Území města je
pokryto z 99%. Nejvyšší možná rychlost připojení dosahuje 2056 kB za sekundu. Do budoucna se
plánuje zvýšení rychlosti připojení na 4 112 kb za sekundu.
Obrázek č. 5: Pokrytí vysokorychlostním internetem v Plzeňském kraji
(k 28.7.2005)
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Zdroj: www.ceskytelekom.cz/

7.5 Doprava
Z dopravního hlediska zaujímá Plzeňský kraj strategickou polohu na spojení mezi centrem
České republiky a západní Evropou. Dálnice D5 Praha - Plzeň - Rozvadov je vyjma obchvatu Plzně
téměř dokončena. Se sousedním Německem spojuje region řada silničních hraničních přechodů. Mezi
nejvýznamnější patří: Rozvadov, Folmava, Lísková a Železná Ruda.
Oblast Plzeňska leží v trase významných mezinárodních dopravních tahů tj. E50 - dálnice D5
a C-E40 .
Severním cípem Přeštic prochází částečně zprovozněný dálniční obchvat Plzně D5. Územím
prochází i několik důležitých dopravních tras spojující: Plzeň – Klatovy
Přeštice – Stod
Přeštice – Nepomuk.
Spojení města s okolím zajišťují vlaky ČD a autobusové linky, které provozují společnosti
ČSAD, Vratislav Štáhlich - CENTRUM TOUR a PROBO Trans Beroun.

7.5.1 Silniční doprava
Obrázek č. 6: Plzeňský kraj – centra a silniční síť
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Zdroj: www.kr-plzensky.cz

7.5.1.1 Přehled stávajících dálnic a silnic
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S Plzní je město Přeštice spojeno trasou I/27. Předpokládá se západní obchvat silnice I/27.
Dopravní dostupnost města:
- z Prahy po dálnici D5 směr Plzeň,
- z Plzně po silnici č. I/27 směrem na Klatovy, která vede přímo do Přeštic
- z Českého Krumlova po silnici I/39 směr České Budějovice, dále po I/3, na kterou je
napojení u Kamenného Újezda;
- z Českých Budějovic dále po E49 směr Plzeň přes Písek, Blatnou, Lnáře do Nepomuku a
dále po silnici I/21 do Přeštic
- z Karlových Varů po E49 směr Bečov nad Teplou, přes Toužim směr Plzeň, z Plzně, dále
po silnici č. I/27 Klatovy přímo do Přeštic
V oddáleném pořadí (15 - 30 km od Plzně) je “příměstský silniční okruh” (silnice II/180)
doplněn “regionálním okruhem”, který využívá stávajících, v dílčích úsecích upravených tras vybraných
silnic II. třídy v relaci Kařez (návrh MÚK) - Strašice - (Rokycany) - Mirošov - Spálené Poříčí - Blovice Přeštice - Stod - Heřmanova Huť - Stříbro - Úněšov - Kaznějov a dále variantně; varianta 1: Kaznějov
- v nové trase s přemostěním řeky Berounky - (Břasy s propojovací větví na Rokycany a Mirošov).

7.5.1.2 Rozvojové záměry a návrh přestavby
Silnice I/27 - E53 Železná Ruda, státní hranice - Klatovy - Plzeň - Kralovice - Most
Silnice je dálkovou trasou mezinárodního významu, propojující oblast Železnorudska
a Šumavy s Plzeňskem a severními Čechami. Z hlediska přepravního významu je patrná rostoucí
atraktivita silnice v příměstském prstenci kolem Plzně v relacích Plasy - Třemošná - Plzeň a Lužany Přeštice - Plzeň (7 660 voz./den), kde je silnice mimo jiné využívána jako významná dopravní osa pro
každodenní cesty do jádra aglomerace a naopak. Dopravní význam silnice v jejím jižním segmentu
výhledově poroste s přidruženou funkcí přivaděče k dálnici D5 - MÚK Litice.
Pro zkvalitnění dopravního tahu a zlepšení životního prostředí v dotčených sídlech je
sledována postupná přestavba trasy s obchvaty sídel, v úsecích Plzeň - Třemošná a Plzeň - MÚK Litice
- Přeštice v kategorii S 22,5, zbývající úseky v kategorii S 11,5.
Prioritní přestavba silnice se váže na nejzatíženější úseky severní a jižní větve. V návrhovém
období je sledováno zkapacitnění silnice na čtyřpruh v úseku Plzeň, Třemošenský rybník - Třemošná
se západním obchvatem Třemošné a mimoúrovňovou křižovatkou s plánovanou přeložkou silnice
II/180.
Silnice II/230 Stříbro - Stod - Přeštice - Nepomuk
Silnice II/230, původně silnice I/21, má v řešeném území diferencovaný přepravní význam
odpovídající regionální až lokální úrovni.
Výhledově je rozvojovým záměrem návrh přestavby silnice v úseku Stříbro - Stod – Přeštice,
který se může uplatňovat jako součást navrhovaného regionálního okruhu.
V návrhovém období do r. 2010 je sledován následující investiční záměr v silniční síti:
Přeložka MÚK Horní Lukavice - Borovy s obchvaty Horní Lukavice, Přeštic a Lužan včetně MÚK
Přeštice (dvoupruh).
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7.5.2 Železniční doprava
Obrázek č.7: Plzeňský kraj – železniční doprava

Zdroj: www.regionplzen.cz/doprava/view.asp
V současnosti městem Přeštice procházejí 3 elektrifikované dvoukolejné trati, které spojují
jižní a severní oblasti regionu železniční tratě, 1 elektrifikovaná jednokolejná trať směr východ, 1
dvoukolejná trať s dieslovou trakcí směr jihovýchod, 2 jednokolejné trati s dieslovou trakcí směrem na
západ a jihozápad.

7.5.2.1 Nákladní železniční doprava:
Řešené území Plzeňska obsluhuje relativně hustá síť celostátních a regionálních železničních
tratí, z nichž převažující část je radiálně zaústěná do železničního uzlu Plzeň.
S Plzní je město Přeštice spojeno železniční tratí č. 183 Plzeň – Klatovy - Železná Ruda, kde je
možné překročit státní hranici a pokračovat do Regenu.

7.5.3 Četnost vlakových a autobusových spojení
Tabulka č. 45:
Přeštice - Plzeň
ČSAD
ČD
CENTRUM TOUR
PROBO TRANS

www.financecb.cz

Počty dopravních spojení z Přeštic do Plzně (města)
Počet spojení v
pracovní den
56
16
35
0

Počet spojení mimo
pracovní den
12
11
14
3

Nejkratší čas
15 min
30 min
15 min
15 min

Nejmenší počet
km
19 km
25 km
19 km
19 km
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ČSAD
ČD
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Počty dopravních spojení z Přeštic do Prahy (města) během a
mimo pracovní den
Počet spojení v
pracovní den
9
16
29
0

Počet spojení mimo
pracovní den
3
12
20
3

Nejkratší čas
2 hod, 15 min.
2 hod,18 min.
2 hod, 15 min.
1 hod, 54 min.

Nejmenší
počet km
120 km
139 km
120 km
122 km

Zdroj: www.idos.cz, www.csad.cz, www.centrumtour.cz, www.probo.cz
Na trase Plzeň – Klatovy – Železná Ruda, která vede přes Přeštice, je zřízena taktová železniční
doprava – každou hodinu.

7.6 Turistické cesty
Celé jižní Plzeňsko je protkáno hustou turistickou sítí pro pěší i cyklisty, která umožňuje
přístup k významným stavebním památkám, přírodním zajímavostem, malebným městečkům a místům
s lidovou architekturou.

7.6.1 Vycházková stezka Přešticemi
Celkem 13 zajímavých zastavení nabízí vycházková stezka otevřená
v roce 2002 v okolí Přeštic a Příchovic. Trasa začíná na přeštickém náměstí
odkud je po prohlídce soch a pamětních desek možno odskočit si k rodinnému
domu J. Hlávky, k Domu historie Přešticka, pomníku J. J. Ryby, přeštickému
chrámu či hrobce J. Hlávky na přeštickém hřbitově. Druhá zastávka je na mostě
přes Úhlavu na Zámostech u sochy sv. Jana Nepomuckého. Dalšími zastávkami
jsou Židovský hřbitov, kostelík sv. Ambrože na Vícově, hřbitov z dob
napoleonských válek v obecním lese, památné místo sv. Trojice, lokalita
bývalých lázní sv. Lamberta na Ticholovci, kaplička sv. Anny s chráněnou lípou,
Příchovický potok, obec Radkovice, hrad Skála a Příchovice se zámkem a kaplí
sv. Jana Nepomuckého. Tato trasa je dlouhá 19,5 km.
Na tomto projektu se finančně podílel Mikroregion Přeštice, Lesy ČR, Spolek pro záchranu
historických památek na území Přešticka a Klub českých turistů.
Zdroj: Ročenka 2002

7.6.2 "Romantické židovské hřbitovy jižního Plzeňska"
- Štěnovice - prohlídka (židovský hřbitov, zámek, kostel, odjezd do Dolní Lukavice
- Dolní Lukavice - prohlídka (židovský hřbitov cestou - zastávka, zámek a zámecký park, farní kostel),
odjezd do Přeštic - pozor přes Vodokrty
- Přeštice - prohlídka (1. zastávka před městem na židovském hřbitově, pak prohlídka historického
jádra města, arciděkanský chrám, muzeum)
- Švihov - prohlídka (2 židovské hřbitovy, vodní hrad, 2 kostely), odjezd přes Křenice na Ptenín
- Merklín - prohlídka (lesní židovský hřbitov cestou ze Ptenína, obec se zámkem a zámecký park nad
rybníkem s koupalištěm), návrat do Plzně
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7.6.3 "Jediné dochované ghetto na Plzeňsku"
- Plzeň - prohlídka (centrum - náměstí s kostelem a Velká synagoga + Meditační zahrada), odjezd přes
Nezvěstice
- Spálené Poříčí - prohlídka (židovská ulice a židovský dům s kuchyní, židovský hřbitov, zámek, farní
kostel,
fara),
oběd,
odjezd
přes
Blovice
do
Kasejovic
- Kasejovice - prohlídka (židovské město a synagoga s muzeem, židovský hřbitov, farní kostel a domy
kolem náměstí, kaple sv. Vojtěcha na kraji obce), odjezd do Nepomuku
- Nepomuk - prohlídka (arciděkanství, kostel sv. Jakuba, kostel sv. Jana Nepomuckého, event. ves
Klášter), odjez do Blovic
- Blovice - prohlídka (židovský hřbitov, náměstí s radnicí a kostelem, zámek s muzeem, návrat do
Plzně

7.6.4 Další doporučené cíle pro individuální turistiku
- Roupov – prohlídka zříceniny hradu, který byl postaven koncem 14. stol. jako sídlo panského rodu z
Roupova. Z vnitřního hradu se zachovalo východní pozdně gotické křídlo s průjezdem a hradní
kuchyní ze 16. stol. Dále se dochovaly nepatrné zbytky, mj. klenutá sklepní místnost a mohutná
okrouhlá věž při vstupní bráně pocházející z 15. stol.
- Koloveč (prohlídka městečka s farním kostelem, kolovečská keramika, Muzeum techniky a řemesel)
- Chudenice (historické centrum s farním kostelem, Starý zámek - regionální muzeum, Americká
zahrada a rozhledna Bolfánek, Nový zámek s parkem)
- Kladruby (benediktinský klášter založen v roce 1115, přilehlá ves byla povýšena kolem roku 1300 na
městečko. Klášter představuje rozsáhlý komplex, významný zejména svou barokní přestavbou. J. B.
Santini - jehož kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou je na seznamu
památek UNESCO - přestavěl zdejší chrám P. Marie ve stylu barokní gotiky. Fresková a štuková
výzdoba v interiéru je dílem bratří Asamů. Na dalších klášterních stavbách se podílel jiný barokní mistr
- K. I. Dientzenhofer.
- Starý Plzenec (původně správní hrad Přemyslovců z poloviny 10. století. Z konce 10. století pochází
rotunda sv. Petra. Další církevní objekty jsou o málo mladší - kostel Narození P. Marie byl založen ve
12.století, z gotické etapy se dochovaly nástěnné malby. Románský byl původně i kostel sv. Jana
Křtitele,
později
zcela
přestavěný
goticky.)
- Radyně (hrad nad Starým Plzencem, založený Karlem IV. ve 14. století, původně nazvaný
Karlskrone. Z rozsáhleho hradu, který byl opuštěn již v polovině 16. století, zbyly monumentální
ruiny.)
- Kozel (lovecký zámek z konce 18. století byl postaven pro hrabata Černíny, o něco později byl
upraven jako jejich letní sídlo. Ve 2. polovině 19. století byl založen rozsáhlý anglický park.)
- Nebílovy (ves původně s tvrzí ze 14. století. Zámek byl založen na počátku 18. století a jeho
stavitelem je plzeňský architekt Jakub Auguston. Údajně tu pracoval podle projektu Jakuba
Hildebrandta. Zajímavý je i kostel sv. Jakuba Většího v místní části Prusiny přestavěný v 18. století.)
- Nepomuk (město se zajímavou architekturou - barokní arciděkanství a špitál, kostel sv. Jakuba
původně románský a barokně přestavěný, barokní chrám sv. Jana Nepomuckého, muzeum)
- Zelená Hora (původně zboží kláštera v Nepomuku, později v rukou různých šlechtických rodin. Za
Šternberků zde v 17. století vznikl zámek. Tehdy také došlo k přestavbě původně gotického kostela
Nanebevzetí Panny Marie.)
- Klášter (původně areál nepomuckého kláštera z 12. století, po jehož zániku byla vestavěna ves s návsí
a farním kostelíkem.)
- Klatovy (město ležící v šumavském podhůří jižně od Přeštic, ve městě jsou známé katakomby, dále
mnoho dalších významných památek, mj. jezuitský kostel Početí Panny Marie a sv. Ignáce, Černá věž,
Bílá věž a jiné).
Zdroj: www.czech-tour.cz
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7.6.5 Cyklistické trasy
Cyklistická doprava se dostává do popředí zájmu i v oblasti Přešticka. V dílčích oblastech
Plzeňska v rámci rozvoje turistiky a cestovního ruchu jsou Klubem českých turistů vymezovány či
doporučovány regionální a lokální cyklistické trasy, využívající především stávající silnice II., III. třídy,
místní a účelové komunikace.
Území okresu Plzeň–jih disponuje po okresu Klatovy druhou nejhustější síťí cyklistických tras
v Plzeňském kraji. Tento fakt se odvíjí, stejně jako v okrese Klatovy, od aktivní činnosti obcí a sdružení
obcí.
Koncepce cyklistické dopravy je zpracována pouze v Plzni, v Přešticích nikoli.
Významná je mezinárodní cyklotrasa Praha – Plzeň – Regensburg. Tato trasa se označuje jako
nejstarší evropská zemská stezka, která prochází sousedním městem Přeštic – Dobřany.

Mezinárodní cyklotrasa
č. 3

Praha - Řevnice - Hořovice - Zaječov - Strašice - Dobřív - Rokycany –
Kamenný Újezd - Plzeň - Litice - Dobřany - Merklín - Koloveč – Kout
na Šumavě - Všeruby, hraniční přechod

Na tuto trasu se napojuje v Chlumčanech nadregionální trasa č. 38. Tato cyklostezka vede
z Chlumčan do Přeštic, dále jižním směrem do Klatov, dále pak do Železné Rudy a po nově
vybudované stezce až na hraniční přechod v Alžbětíně. Tato stezka propojuje atraktivní oblasti Šumavy
na obou stranách hranice a umožňuje pokračování trasy směrem do Plzně a dále do Prahy.
Přímo do Přeštic vede cyklistická trasa č. 2124: Ejpovice - Tymákov - Sedlec - Starý Plzenec Radyně - Losiná - Svatý Vojtěch - Nebílovy - Prusiny - Háje - Vodokrty - Střížov - Přeštice (31 km).
Další využívanou cyklostezkou je cyklistická trasa N 46 - dálková cyklostezka –Úhlava: Plzeň,
soutok Mže a Radbuzy - MPR - sadový okruh - cyklostezka u Radbuzy - cyklostezka u Úhlavy Radobyčice - Štěnovice - Dolní Lukavice - Přeštice - Lužany - Švihov - Dolany - Klatovy - Bezděkov Janovice - Bystřice – Nýrsko - Hamry - Špičák - Železná Ruda - Debrník
Zdroj: www.webpark.cz, www.cykloserver.cz, www.plzen.risy.cz

7.7 Stravování a ubytování v Přešticích
7.7.1 Stravovací zařízení v Přešticích

Pizzerie
Veleslavínova 310, Přeštice
Ristorante Pizzeria Venezia - Tali Husova 83, Přeštice
Restaurace „Peklo“ Masarykovo nám.311, Přeštice
Stravovací kapacita: 60
Restaurace „U Knipnerů“ Hlávkova 12, Přeštice Stravovací kapacita: 60
Hostinec „U koťátek“ Nerudova 976, Přeštice
Hostinec „U Zlaté husy“
Nepomucká 252
Čínská restaurace „Shangai“
Rybova 291, Přeštice
Bistro „Lotus“
Tř. 1. máje 186, Přeštice
Lahůdky a cukrárna Masarykovo nám., Přeštice
„Labužník“ Nepomucká 199, Přeštice
Cukrárna a kavárna „V Háječku“ + restaurace Přeštice 193
Restaurant „Spolkový dům“ Třída 1. máje 515, Přeštice
Restaurace „Na Hřišti“ Tř. 1. máje, Přeštice
Restaurace „Sport“ Třída 1. máje 1094, Přeštice Stravovací kapacita: 100
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7.7.2 Ubytovací zařízení v Přešticích
Penzion „Centros“
Penzion „U Šárů“
Ubytovna „Sokol“
Ubytovna
Penzion „U Rysů“
Ubytovna
Hotel „Sport TJ“

Hlávkova 56, Přeštice
Stachova 259, Přeštice
Poděbradova 468, Přeštice
Husova 380, Přeštice
Poděbradova 365, Přeštice
Nepomucká 240, Přeštice
Třída 1. máje 1094, Přeštice

Ubytovací kapacita: 13

Ubytovací kapacita: 50

Hotel Spolkový dům Palackého 515, Přeštice
Hotel nabízí ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích,
disponuje vlastní restaurací, salonkem a velkým sálem s barem.
Poskytuje rovněž své prostory a služby pro pořádání školení, kongresů,
svateb, oslav a večírků až pro 500 lidí.
Kapacita hotelu je 51 lůžek. Každý pokoj má vlastní koupelnu
a sociální zařízení a kabelovou televizi.
Zdroj: www.pb.cz/alfa/spolkovydum

7.8 Zdravotnictví a sociální péče
7.8.1 Zdravotnictví

Město Přeštice disponuje dostatečnou nabídkou zdravotnické péče. V Přešticích sídlí
samostatná zdravotnická zařízení a samostatné ordinace praktických lékařů s různou specializací pro
všechny věkové skupiny obyvatelstva. Dle údajů ČSÚ za rok 2004 sídlí v Přešticích 38 subjektů
(detašovaná pracoviště, samostatné ordinace, lékárny apod.) v oblasti zdravotnictví.
Tabulka č. 47:

Zařízení zdravotnické péče v Přešticích za rok 2004

Zdravotnictví
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení
Ostatní samostatná zařízení
Samostatná ordinace lékaře specialisty
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc.
Veterinární ošetřovny - počet (vč. soukromých)
Zařízení lékárenské péče (lékárny)

1
4
1
3
13
1
4
4
2
1
4
4

Zdroj: ČSÚ
V Přešticích dále funguje Rychlá lékařská pomoc Přeštice.
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7.8.1.1 DZS Přeštice
Nestátní zdravotnické zařízení DZS Přeštice (Dopravní a záchranná služba) vzniklo v lednu roku
1994. Tímto datem zahájila provoz vedle zdravotnické dopravy, nově zřízená ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA s výjezdovým týmem RLP (Rychlé lékařské pomoci) v nepřetržitém
provozu. Od listopadu 1995 byla převzata kompletně i LSPP (Lékařská služba první pomoci).
Zdravotnická záchranná služba Přeštice zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) při
stavech bezprostředně ohrožujících život (cca 20.000 obyv.) v té části okresu Plzeň-jih, která nebyla
dostatečně zajištěna státní záchrannou službou. Záchranná služba v Přešticích je proto
nekonkurenčním ZZ, je zapojena do sítě PNP v rámci Plzeňského kraje a úzce spolupracuje s krajským
operačním střediskem ZZS PK. Na činnost záchranné služby přispívá Krajský úřad v Plzni a také
Městský úřad v Přešticích. Firma má 21 zaměstnanců, veškeré příjmy finančních prostředků tvoří
úhrada od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči.
V Plzeňském kraji jsou tato výjezdová místa zdravotnické záchranné služby:
Tachov, Planá, Stříbro, Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Klatovy, Horažďovice, Sušice, Nýrsko,
Rokycany, Radnice, Kralovice, Přeštice, Vlčice, Stod, Plzeň-Bory, Plzeň-Lochotín a stanoviště LZS
na letišti v Líních u Plzně.
Kromě toho existují koncentrace nestátních lékařských pracovišť v Nepomuku - Poliklinika, s.r.o.
a v místě dalších - původních poliklinik (Přeštice, Blovice).

7.8.1.2 LÉKÁRNY se sídlem v PŘEŠTICÍCH
Lékárna Přeštice – pracovní doba: Po - Pá 07:30 -17:00, So 08:00 -12:00
Lékárna Magnolie - pracovní doba: Po - St, Pá 07:00 -17:00, Čt 07:00 -18:00
Lékárna Na Náměstí - pracovní doba: Po - Pá 07:30 -17:00

7.8.2 Sociální péče
Ve městě jsou zřízeny Dům s pečovatelskou službou, Středisko osobní hygieny. Dále zde
působí Klub důchodců, Sdružení zdravotně postižených a Charita. Domovinka zatím zřízena není.

7.9 Školství
ZŠ Na Jordáně
Ve městě je odpovídající základna škol pro děti.
Jsou zde tři mateřské školy. Dvě mateřské školy jsou
v Přešticích. Dále je otevřena Základní škola (pro nižší
stupeň, tj. 1. až 5. ročník) a Mateřská škola ve Skočicích.
Základní škola Přeštice nabízí vzdělání pro 1. až 9. ročník.
Školy jsou vhodně vybaveny pro tělovýchovné aktivity.
Dále jsou ve městě Základní umělecká škola a Dům dětí a
mládeže.
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Školy a jejich vybavení pro sport

Hřiště 2 (Na Jordáně, asfaltová plocha - Rebcova ulice)
Tělocvičny: 4 (Na Jordáně - velká, malá, gym.sál, I tělocvična v Rebcově ul.)veř.
Ostatní zařízení: 1 místnost projektována jako posilovna, v souč. doběpingpongový stůl, lezecká stěna
Tělocvična: 1
Ost. zařízení: asfaltové dopravní hřiště
Hřiště: 2 (na kopanou, na košíkovou) - bez přístupu veřejnosti
Tělocvičny: 0
Ostatní zařízení: dopravní hřiště
Tělocvičny: 1
Hřiště: I (obecní fotbalové hřiště)
Ostatní zařízení: 0

7.10 Tělovýchova a sport
Ve městě působí dvě tělovýchovné organizace:
- Tělovýchovná jednota Přeštice
- Tělocvičná jednota Sokol Přeštice

7.10.1

Tělovýchovná jednota Přeštice

Tělovýchovná jednota Přeštice byla založena v roce 1887. Je největší na okrese Plzeň - jih a
některé její oddíly reprezentují město Přeštice po celé České republice. TJ Přeštice je občanské
sdružení, nejvyšším orgánem je valná hromada. Každý oddíl pracuje podle svého plánu činnosti a má
své předsedy a organizační pracovníky. V současné době sdružuje 18 oddílů a čítá celkem 1808 členů.
-

Oddíly:
Česká asociace sportu pro všechny (ČASPV)
Badminton
Basketbal
Fotbal
Hokejbal
Kanoistika
Kuželky
Minigolf
Lyžování
Moderní gymnastika
Národní házená
Softtenis
Šachy
Tenis
Turistika
Vodní turistika
Volejbal
Vzpírání

Nejpočetnějšími oddíly jsou fotbal, ČASPV, národní házená a lyžování.
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Tělocvičná jednota Sokol Přeštice

Další důležitou sportovní organizací je Tělocvičná jednota Sokol. Tato organizace spadá pod
Českou obec sokolskou. TJ Sokol tvoří oddíly stolního tenisu, tenisu a oddíl všestrannosti. Oddíly jsou
rozděleny do skupin ženy, muži, žáci a žákyně.
Přehled sportovních zařízení za město Přeštice vč. jeho částí:
Veřejné tělocvičny: 4 x ZŠ, 1x hala, 2x v Sokolovně, 1x ZUŠ, celkem 8
Hřiště:
1 x házenkáři,
2 x ZŠ Přeštice (Na Jordáně, asfaltové v Rebcově ul.)
1 x fotbalové hřiště - za fotbalovým stadionem
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) kromě školských:
1 x lehkoatletický stadion
1 x fotbalový stadion
1 x hala
1 x sokolovna
1 x loděnice (areál KČT) + vzpírárna
1 x střelnice (Zámosty)
1 x cvičiště pro psy
1 x posilovna + masáže
2 x tenisové kurty
1 x minigolf
1 x kuželkárna
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