
Informace o území Plzeňského kraje

Rozloha: 7 561 km2 (3. největší kraj ČR)

Počet obyvatel: 572 045 (31.12.2010) (9. Nejlidnatější kraj ČR)

Hustota obyvatelstva (obyvatel/km2): 76

Krajina: většinou členitá pahorkatina s kotlinami, okrajově ploché vrchoviny. Typická jsou hluboko 
zaříznutá údolí řek (na Šumavě Úhlavy, ve vnitrozemí zejména kaňony Střely u Rabštejna a Berounky
pod Plzní). 50,3% rozlohy kraje tvoří zemědělská půda, 39,6% lesy (4. nejvyšší lesnatost v rámci ČR) 
(2009).

Pohoří: Šumava (kde leží i nejvyšší bod kraje Velká Mokrůvka, 1 370 m), Český les,
Slavkovský les, Brdská a Křivoklátská vrchovina.

Řeky: Kraj leží v povodí Berounky, zdrojnicí jsou Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava. Jižní část území na
Sušicku je odvodňována Otavou.

Životní prostředí: Celkově patří k méně znečištěným v rámci ČR, nízké hodnoty znečištění ovzduší, s
výjimkou města Plzně (časté překračování imisních limitů, důvodem je koncentrace dopravy a 
inverzní charakter počasí)

Produkce odpadu:
• 3,3 t /obyvatel/rok (z toho komunální odpad 311 kg/obyvatel/rok), tj. celkem 1,99 miliónu 

tun za rok (2009)
• množství vytříděného komunálního odpadu na 1 osobu: 42,8 kg/rok (2009) – plasty, papír, 

sklo, nápojové kartony. 2. Místo v ČR za hl. m. Praha

Odpadní voda:
• vypuštěná do povrchových vod: 51,5 miliónů m3
• vypuštěná do kanalizací a čištěná na čističce odpadních vod: 31,3 miliónů m3 (93 % 

odpadních vod vypouštěných do kanalizací)
• vypuštěná do kanalizací bez čističky: 2,4 miliónů m3 (2009) 

Ochrana přírody:
• 25 přírodních parků
• 339 památných stromů (jednotlivých stromů, skupin a stromořadí)
• Zvláště chráněná území:
• NP Šumava (vyhlášen 1991)
• CHKO Český les (celý na území kraje) (vyhl. 2005, nejmladší CHKO v republice)
• CHKO Šumava (vyhl. 1963), Slavkovský les (vyhl. 1974), Křivoklátsko (vyhl. 1979) (zasahují

na území kraje)
• 185 maloplošných zvláště chráněných území:
• 6 národních přírodních rezervací
• 5 národních přírodních památek
• 89 přírodních rezervací
• 85 přírodních památek
• (3/2011)
• Natura 2000:
• 62 Evropsky významných lokalit
• 2 Ptačí oblasti (Křivoklátsko, Šumava)


