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                                       1   ÚVOD

V České republice nalezneme pět obcí se jménem Černice. Předmětem 

této diplomové práce je plzeňský městský obvod číslo osm – Černice, se svým 

vlastním  obecním  zastupitelstvem.  V následujících  řádkách  se  pokusím 

postihnout všechny důležité mezníky ve vývoji tohoto suburbálního celku od 

jeho založení až po současnost. Zaměřuji  se především na změny v oblasti 

sociálního uspořádání, rozvoje bydlení i veškeré infrastruktury. Dále se snažím 

nahlížet  na  předmětnou  oblast  jako  na  prostředí fungující  v  kontextu 

urbanistických změn plzeňského regionu. Jedním z hlavních cílů této práce je 

tedy vylíčit  na konkrétním příkladu Černic  dichotomii  města  a vesnice jako 

provázaných i nezávisle fungujících sociálních jednotek.

Zachovat si odstup a vyhodnocovat získaná data nezávisle, bylo pro mě 

těžší  v tom  smyslu,  že  sám  bydlím  na  hranici  sledované  oblasti.  Naopak 

přínosem se tento  fakt  stal  v průběhu zúčastněného pozorování  a řízených 

rozhovorů,  což jsou metody,  které  mi  pomohly  v získávání  mnoha cenných 

informací. Za použití odborné literatury bylo možné začlenit konkrétní poznatky 

do  širší  sféry  demografických  a  sociálních  procesů.  Dalším důvodem proč 

jsem si jako téma diplomové práce vybral Změny sociální sféry a infrastruktury 

v Černicích  byl  fakt,  že  v současné  době  je  to  prakticky  nejdynamičtěji  se 

rozvíjející  urbanistický  celek  v rámci  města  Plzně,  což  přineslo  jedinečnou 

příležitost pozorovat probíhající změny a jejich vliv na sociální aktéry i okolí 

v relativně krátkém časovém období. 

Pro velkoměstské aglomerace je typické, že jsou předměstské lokality 

postupně  pohlceny  vzrůstajícími  prostorovými  nároky  centra  se  všemi 

důsledky. Tento proces snad nebyl markantnější a bouřlivější než ve druhé 

polovině devatenáctého století  a potvrzují  jej  mnohé urbanistické publikace, 

které  se  snaží  více  či  méně  úspěšným  způsobem  vypořádat  se  změnou 

funkce městských osídlení. Za všechny bych rád jmenoval J. Stübena a jeho 



knihu  Städtebau  z roku 1890, která je názornou ukázkou snahy prakticky a 

efektně  využít  prostor  aniž  by  autor  zapomínal  na  propastné  rozdíly  mezi 

minulostí  a  dobou  ve  které  žil,  kdy  vyvstávala  otázka  zda  musí  být  nutně 

modernizace  a  technický  rozvoj  vykoupeny  úplnou  rezignací  na  umělecké 

požadavky.1

Přitom ještě do 1. poloviny 18. století nelze hovořit  o přímé urbanizaci, 

spíše  se  jednalo  o  zrychlený  nárůst  počtu  obyvatel  v určité  oblasti 

z konkrétních  příčin.  Samotný  pojem  urbanizace  vznikl  ještě  o  mnoho  let 

později – ve 20. letech 20. století a rozhodně není kontinuálním historickým 

procesem provázejícím vývoj měst od jejich vzniku, ale je to do značné míry 

lokálně  i  časově  variabilní  transformace  sídelního  prostředí  zahrnující  i 

přeměnu sociálních a kulturních poměrů. 2

Podobně  tomu  bylo  v mnohých  českých  městech,  kde  je  možné 

s trochou  nadsázky  říci,  že   poslední  symboly  starých  časů  jako  například 

městské  opevnění  přestalo  plnit  svoji  praktickou  i  symbolickou  funkci  a 

ustoupilo  požadavkům  moderní  doby.  Město  Plzeň  nebylo  v tomto  ohledu 

žádnou výjimkou a začalo  postupně přebírat  svoji  novou roli  průmyslového 

centra. 

Geografická poloha Černic jako suburbální zóny proto měla za následek 

častou změnu sociálně – kulturních poměrů. Na rozdíl od čistě venkovských 

obcí  se  tak  do  jejího  života  více  promítaly  krizová  období  celého  regionu, 

především v podobě radikálního snížení počtu obyvatel v produktivním věku a 

s tím spojené další negativní demografické procesy. Na druhou stranu pozice 

obce  jako  předměstské  lokality  s důležitým  podílem  rostlinné  i  živočišné 

výroby  mělo  pozitivní  dopad  na  modernizační  procesy  právě  v oblasti 

zemědělství,  zavádění  nových  materiálů  ve  stavebnictví  nebo  vytváření 

dalších pracovních příležitostí a s tím spojené zvyšování životní úrovně.     

S tímto rozvojem však souviselo i nezbytné rozšíření obytných zón a v 

neposlední  řadě  také  sítě  komunikací,  veřejné  dopravy  a  veškeré 

1Viz Hrůza,J.: Teorie města 1965, s.83. 
2Viz Kol.autorů :Zrod velkoměsta 2002, s.8.



infrastruktury.  Původně  samostatná  vesnice  Černice,  ležící  více  než  šest 

kilometrů  jihovýchodně  od  městského  historického  centra  prodělala  několik 

období,  kdy  se  střídavě  stávala  městskou  částí  Plzně  a  opětovně  zase 

získávala samostatné postavení. To se stalo i roku 1848, kdy se obec oprostila 

od  poddanského  postavení.  V témže  období  začal  i  její  rozvoj  jako 

předměstské  lokality  v rámci  širšího  velkoměstského  regionu  a  bylo  jen 

otázkou času, než geograficky opět splyne s Plzní jako její vlastní obvod. Stalo 

se  tak  v neklidném  roce  1942  a  roku  1944  již  existovalo  přímé  dopravní 

spojení s centrem města. Obec byla tehdy součástí územně – správního celku 

zvaného  Velká  Plzeň.  25.  června  1960  došlo  sloučením  se  sousedními 

Radobyčicemi k založení tzv. 15. okresu Velké Plzně. 

O čtyři roky později vznikl uměle vytvořený „zemědělský“ okres Plzeň – 

jih,  kam  byly  díky  významnému  podílu  zemědělské  výroby  začleněny  i 

Černice.  Dne 1.  května  1976  došlo  rozhodnutím  politických  orgánů  k další 

změně ve správě. Obec, čítající v té době 805 obyvatel, byla vyňata z okresu 

Plzeň – jih a převedena pod správu tehdejšího Obvodního národního výboru 

Plzeň 2 – Slovany.3

Přelomový  rok  1989  přinesl  mnoho  politických  změn,  které  se 

v Černicích  projevily  svobodným vyjádřením  nesouhlasu  občanů  s vedením 

obce. Již začátkem roku 1992 proběhlo v obci referendum, na jehož základě 

vzniklo  místní  zastupitelstvo  a  byl  tak  utvořen  samostatný  městský  obvod 

Plzeň 8 – Černice, který funguje dodnes.    

Tím  se  nabízela  zajímavá  možnost  zkoumat  původně  vesnické 

prostředí,  které během několika málo let získalo zcela novou roli  v kontextu 

města se všemi  pozitivními  i  negativními  důsledky.  Další  proměnu s sebou 

přineslo  konečné rozhodnutí  o  výstavbě dálničního  obchvatu  Plzně v těsné 

blízkosti Černic. To vyvolalo bouřlivý nesouhlas části obyvatel, ale zároveň se 

tím toto území stalo velmi lukrativním pro mnohé investory. Během jednoho 

roku zde vzniklo největší nákupní středisko v Plzni, které se stále rozšiřuje a 

v jehož  blízkosti  díky  schválení  územního  rozhodnutí  o  výstavbě  lehkého 

průmyslu vznikají další soukromé projekty.
3 Viz Bělohlávek,M.:Plzeňská předměstí 1997, s.34.



Samostatnou kapitolou je pak rozvoj výstavby a rekonstrukce domů a 

celé infrastruktury, čímž došlo k realizaci plánů na tři nové hlavní obytné zóny. 

S markantním nárůstem místních obyvatel vznikla potřeba vybudovat kvalitní 

síť nových komunikací a rekonstruovat ty stávající. Dále došlo k nezbytnému 

rozšíření služeb Dopravních podniků města Plzně v tomto mikroregionu. 

Na  druhou  stranu  si  však  obec  díky  přetrvávajícímu  zaměření  na 

zemědělskou výrobu zachovala i svůj venkovský charakter. S podporou státu 

zde  stále  funguje  zemědělské  sdružení,  chovná  stanice  skotu  i  několik 

soukromých  firem  sledujících  vývojové  trendy  evropského  zemědělství 

zaměřené na ekologickou produkci.  Tak se postupně z Černic  stává jakási 

vesnice  uprostřed  města  s tradičními  sociálními  i  hospodářskými  vazbami, 

obklopená sítí komunikací a rozšiřující se výstavbou. 

  



  2  HISTORICKÝ  VÝVOJ  A  POPIS  SOCIÁLNÍCH  POMĚRŮ 

                     V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 

Prakticky všechny dostupné prameny se shodují na roce 1402, jako na 

datu založení  Černic,  avšak podle archeologických nálezů pocházejících již 

z doby konce 19.století byla oblast katastru této obce obydlena zhruba od 1. 

století  před  naším  letopočtem.  Původní  osada  byla  zřejmě  založena  na 

západní  vyvýšenině pravého břehu řeky Úhlavy,  několik  desítek metrů  pod 

dnešní návsí. Nepravidelný půdorys vesnice vycházel z přirozeně výhodného 

terénu v těsné blízkosti vodního toku, místy se skalnatým podložím a několika 

pahorky. 

Na území  severního svahu vrchu Val či Valík, ještě do konce 19.století 

zvaného také „Valů“ bylo nalezeno pohřebiště s žárovými hroby4 a s náznaky 

kamenných  mohyl,  které  obsahovaly  množství  předmětů  jako  například: 

bronzové dýky,  jehlice a náramky,  železná udidla či  jantarové korály.  Roku 

1888  byly  při  zemních  pracích  v  místě  dnešní  školní  budovy  nalezeny 

bronzové pásy a náramky. Poprvé se osada tohoto jména objevuje ve spisech 

města Plzně na poměrně rozsáhlé listině z 26. července 1437, který je možné 

zkráceně reprodukovat takto: „Obec města Plzně převzala na sebe povinnost  

platiti  jednu kopu ročně faráři  svému za duši Alžběty Ošmakalové, kterýžto  

plat zapisuje na poddaném rybákovi  svém v Černicích, Benešovi,  řečeném 

Kotasovi,  i  jeho dědicích i budoucích náměstcích,… jenž měl od obce řeku 

pronajatu….“5 Úplné  znění  této  listiny  je  zapsané  v kronice  obce  Černic 

založené  roku  1910,  které  je  věnována  samostatná  kapitola  této  práce. 

Originální  listina je uložena v dnešním Západočeském muzeu v Plzni,  podle 

kroniky je psána na pergamonu, ale není opatřena pečetí královského města 

Plzně.   

4 Viz Brož,J.:Lidové stavby na Plzeňsku 1922, s.9.
5 Tamtéž.



Název  osady  je  s největší  pravděpodobností  odvozen  od  osobního 

jména  Črna nebo  Černý,  což byla  patrně  osobnost  s majoritním vlivem ve 

zdejší lokalitě. Jeho poddaní nebo členové rodu se označovali  jako Černici, 

z čehož se postupem času vyvinul dnešní název Černice, původně však psáno 

Czernitz.  V další  listině  ze  16.  května  1457,  která  je  psána  latinsky  jsou 

zmíněny  kromě  obce  Radybycicz  –  sousední  ves  s dnešním  názvem 

Radobyčice a  Novaplzna – tedy Nové město Plzeň (Pozn.:Starou Plzní  byl 

označován  dnešní  Starý  Plzenec)  i Czernicz –  Černice.  Byla  to  poměrně 

rozsáhlá  a  počtem hospodářských  budov  dokonce  největší  plzeňská  obec, 

neboť  v berní  knize  z roku  1418,  která  obsahuje  soupis  všech  poplatníků 

z Plzně  a  poddanských  vsí  je  u  Černic  uvedeno  27  hospodářů  (následují 

Skvrňany s 24 a Radobyčice s 16 usedlostmi).6

Velikost Černic není zanedbatelná, pokud si uvědomíme skutečnost, že 

celkový  počet  obyvatel   českých  a  moravských  měst  kolem  roku  1400 

nepřesáhl  330  -  400  000.  Do  tohoto  odhadu  (přesnějších  údajů  nebylo 

vzhledem  k nedostatku  pramenů  dosaženo)  se  počítají  i  obyvatelé  obcí, 

kterým dnes říkáme městys a jakkoliv se nám může v dnešní době zdát nízký, 

potvrzuje tehdejší vyspělost českých zemí.7

Bližší informace o sociálním složení obyvatel Černic v ranném novověku 

nám mohou kromě různých kupních smluv, závětí a zápisů v kronice přiblížit 

dvě listiny  z roku  1498 a 1507.   První  z nich je  majetkový  spor  o  louku  a 

přilehlý les, který po zásahu plzeňské obce vyznívá ve prospěch hospodáře 

Tomáše Srba z Černic.  Další  dokazuje zámožnost  zdejších obyvatel,  neboť 

odkazuje na soukromý majetek v podobě mosazného hrnce a kotle, což byly 

drahé kusy domácí výbavy.

V období  husitských  válek,  hospodářských  krizí  a  hlavně  v době 

hladomorů a epidemií po třicetileté válce docházelo k poklesu obyvatel Černic 

a nárůstu imigrantů, kteří osidlovali opuštěná stavení. Byla to také doba, kdy 

se  městu  Plzeň  nedostávalo  finančních  prostředků,  zadlužovalo  se  a 

6 Viz Bělohlávek,M.:Plzeňská předměstí 1997,  s.34.
7 Viz Kol.autorů :Zrod velkoměsta 2002, s.65.



přenechávalo proto finanční rentu, kterou platili poddanské obce výměnou za 

určitou hotovost soukromým osobám z vyšších sociálních vrstev. Tak se stalo, 

že v druhé polovině 15. století Plzeň „…prodala 53 kopy grošů ročního platu,  

jež přijímala ze vsí Radobčic, Útušic, Černic a Doudlevec na neurčitou řadu let  

měštěnínu svému Tomáši Andrlíkovi za 530 kop hotových peněz až do času 

splacení této sumy.“8

Ke konci  15.  století  se v Plzni  začalo  rozvíjet  vlastní  městské  režijní 

hospodářství. Vedle  proslulého pivovarnictví bylo zaměřeno také na výnosné 

rybníkářství. Po roce 1460, kdy město koupilo Bolevec, vytvořilo na jeho území 

rozsáhlou rybníkářskou síť, kterou je možné obdivovat dodnes. Stejný záměr 

se prosadil  i v Černicích, byť o 36 let později.  V roce 1496 zde byl založen 

velký  rybník  na poddanských pozemcích,  z čehož profitovali  jejich majitelé, 

neboť za ně od města obdrželi finanční náhradu. V pramenech jsou dokonce 

zachovány i bližší podrobnosti o této transakci a můžeme se tak dozvědět, že 

zeť jistého Opozdila  dostal  za své pastviny v černickém katastru od města 

hotově 15 kop, Krpil 3 kopy a Henzl 2 kopy. Dalších sedm majitelů nemovitostí 

dostalo finanční náhradu nebo výměnou pozemek z městského fondu.9 Roku 

1500  byly  v oblasti  Černic  vybudovány  další  dva  rybníky,  čemuž  také 

předcházely  podobné  výměny  pozemků  a  finanční  odškodné  dotyčných 

vlastníků půdy. 

Na samém začátku 16. století vlastnila Plzeň celkem 18 rybníků, z nichž 

byl ten černický po boleveckém druhý největší, což opět dokazuje důležitost 

Černic  v rámci  tehdejšího plzeňského panství.  Zachovaly  se také historické 

zprávy z roku 1683, které udávají přesný počet vysazených ryb. Dnes však již 

v Černicích neexistuje ani jeden z původních dvou menších a jednoho velkého 

rybníku a jen místní název Nad Rybníkem ukazuje, kde býval. Menší rybníky 

zanikly před rokem 1738 a ten poslední a zároveň největší až roku 1836, kdy 

byl zrušen a městské pozemky, na kterých se rozkládal následně rozprodány. 

8 Viz Brož,J.:Lidové stavby na Plzeňsku 1922, s.9.
9 Tamtéž.



      

      2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku

Od druhé  poloviny  16.  až  do  počátku  17.  století  je  zaznamenáno 

množství  pramenů  zmiňujících  se  o  problematických  sociálních  vztazích 

obyvatel  Černic  a  okolních  vesnic.  Předmětem sporů  bylo  porušení  hranic 

vyměřených katastrů, ať už při lovu, nebo při pasení dobytka. Tyto nepokoje 

probíhaly  hlavně  na  sporných  pozemcích  šťáhlavského  panství,  ke  kterým 

náležela  i  obec Starý Plzenec,  vzdálená od Černic  necelých pět  kilometrů. 

Roku 1560 byl po předchozích incidentech uzavřen vzájemný zákaz vstupu na 

pozemky Plzně a Šťáhlav. Spor díky tomu přerostl v otevřenou potyčku, když 

předvedli do Černic tři šťáhlavské ženy, které byly chyceny při překračování 

hranic.  Na  to  odpověděli  obyvatelé  Starého  Plzence  spěšným  vytvořením 

ozbrojeného sboru, který vytáhl na Černice. Plzeňští měšťané však byli již o 

celém sporu informováni a na pomoc poddanským Černicím vyslali vojenský 

oddíl s bojovými zástavami vyzbrojený puškami a dokonce děly. Toto otevřené 

nepřátelství se táhlo až do roku 1580, kdy do sporu zasáhl tehdejší královský 

hejtman Jan Jiří z Lobkovic a obě strany přivedl k mírovému řešení.10 

Být pod ochranou města Plzně mělo tedy své výhody, ale poddanské 

postavení  obce  obnášelo  i  mnohé povinnosti.  Asi  nejdůležitější  z nich  byla 

roční  renta,  kterou  museli  všichni  obyvatelé  odvádět.  V novověku  byla  na 

plzeňském  panství  stanovena  v dávce  kuřat  a  měřila  se  podle  velikosti 

majetku. Toto rozdělení je možné objektivně použít pro popis sociální situace 

v Černicích během 16. století  za použití  moderní  terminologie,  kdy nejvyšší 

vrstvu tvořili velkostatkáři vlastnící většinou nad 1 lán půdy (asi 17 ha), vyšší 

střední třída sestávala z tzv. láníků nebo celolánů, následovala střední vrstva 

– půlláni (všechny tři předchozí vrstvy se též označovaly jako selské). Nižší 

vrstvy  představovali  chalupníci  a  domkáři  a  na  nejnižších  příčkách 

společenského žebříčku stála čeleď a podruzi. 

Největší usedlosti, kterými byly ty s čísly 13, 27 a 28, musely odvádět 

vrchnosti během vánočního období po šesti kuřatech, dvory číslo 14 a 17 po 

10 Viz Bělohlávek,M.:Plzeňská předměstí 1997, s.36. 



pěti  kuřatech  a  menší  dvory  (číslo  4,  15,  18,  20,  21,  23  a  30)  po  dvou 

kuřatech.  Ostatní  sedláci  (číslo  6  a  29)  odváděli  jen  po  jednom.  Většina 

z těchto  objektů  byla  zachována  a  dnes  tvoří  jádro  vesnické  památkové 

rezervace.11 Tyto  naturální  dávky  byly  postupně  převáděny  na  peněžité 

odvody v poměru šest krejcarů za kuře. 

Další  povinností  byla  robota,  která  byla  rovněž  jako  předchozí 

nahrazena finančními  poplatky.  Rozdělení  robotních  závazků bylo  podobné 

jako u předchozích naturálních, tedy podle velikosti individuálně spravovaného 

majetku.  Avšak  na  rozdíl  od  naturální  renty,  která  nepočítala  s „inflací“  a 

zůstávala během doby nezměněna, objemy roboty se zvyšovaly. Především 

v období panských velkostatků upravovalo povinné práce na jejich polnostech 

několik patentů. Největší zemědělské usedlosti tak museli splnit robotu ročně 

156 dní s potahem a 39 dní ručně. Menší statky pak 156 dní potažní a 26 

ručně.  Půlláni  robotovali  39  dní  potahem  a  45  dní  ručně.  Chalupníci 

s polnostmi měli pouze ruční robotu – dle velikosti pozemků v délce od 26 do 

104 dní. Domkáři robotovali každý 13 dní ručně.12 

Z různých  hospodářských  příčin  a  také  v důsledku  šíření  nakažlivých 

chorob docházelo ke stagnaci  i  výraznému úbytku obyvatel  a byly dokonce 

rušeny  celé  usedlosti.  Negativní  dopad  třicetileté  války  na  obyvatelstvo  se 

promítl  i  do  života  Černic,  kdy  byla  v podstatě  většina  původních  obyvatel 

nahrazena nově příchozími. Roku 1549 bylo v Černicích osmnáct statků – o 

šest méně než v roce 1418, roku 1607 jen sedmnáct a po třicetileté válce roku 

1655 je v berní rule uvedeno jen čtrnáct usedlostí. Z toho byly dvě pusté a tři 

nově osídlené. Obydleno bylo sedm selských a pět chalupnických živností. 13

Během  18.  století  však  v celoevropském  měřítku  nastala  populační 

exploze, což byl také jeden z majoritních faktorů, které v konečném důsledku 

vedly  ke  vzniku  urbanizace.  Demografický  rozvoj  se  promítl  do  struktury 

Černic zvýšením počtu zemědělských usedlostí. Tak je možné konstatovat, že 

již  roku  1714  měla  obec  27  usedlostí,  z toho  sedm  selských,  devět 

11 Viz plánek a fotografie v obrazové příloze.
12Viz Brož,J.:Lidové stavby na Plzeňsku 1922, s.10. 
13 Viz Bělohlávek,M.:Plzeňská předměstí 1997, s.35.



chalupnických,  dvě tzv. zahradnické (chalupníci  s malou rozlohou pozemku 

osetým užitkovými plodinami) a devět domkářských.14 Touto stavební expanzí 

bylo tedy po dlouhodobé stagnaci překročeno úspěšné období rozvoje obce 

na  začátku  15.  století.  V  novém  soupisu  osob  a  majetku  z roku  1780  se 

potvrdil  pokračující  nárůst  počtu  obyvatel.  Bylo  zaznamenáno  již  třináct 

usedlostí s pozemky většími nebo rovnými jednomu lánu - z toho jeden mlýn 

se  dvorem  (v čísle  14),  jeden  půllán,  šest  chalupníků,  čtyři  domkáři,  čtyři 

výměnkářské  chalupy,  panská  krčma,  obecní  kovárna  a  pastuška.  Celkem 

tedy 31 nemovitostí  se 160 obyvateli.  O 45 let  později,  roku 1825 dosáhly 

Černice 48 domovních čísel s 277 obyvateli.

                                      2.2 Architektura

Centrum  obce  tvoří  náves  trojúhelného  půdorysu  s obvodovou 

zástavbou a jednou středovou komunikací (v současnosti vesnická památková 

rezervace Selská náves).  Dodnes nese stopy charakteristického uspořádání 

středověké vesnice se dvěma zúženými vstupy pro případnou lepší možnost 

obrany.15  Od návsi vede ještě slepá cesta, která se stáčí pod skalnatý ostroh 

– pravděpodobně místo  původního starověkého osídlení  a končí  v prostoru 

mlýna u řeky Úhlavy. 

Roku 1838 uvádí  katastr,  že je  jádro,  které se skládá z návsi,  deseti 

větších  selských  usedlostí  a  shluku  menších  chalupnických  stavení  na 

jihovýchodě již  plně dotvořené.16 Vzhledem k  nevelkým rozměrům návsi  a 

výraznému zvýšení počtu obyvatel se od druhé poloviny 19. století přesouvala 

nová zástavba právě jihovýchodním a východním směrem do volného prostoru 

mezi  obě  příjezdové  komunikace.  Vzniklo  zde  tak  druhé  menší  návesní 

centrum,  s vlastní  nevelkou  kapličkou.  Roku  1844  pak  v blízkosti  tohoto 

architektonického  celku,  na místě,  kde  býval  menší  rybník,  vyrostla  i  nová 

školní budova. Ta prošla několika přestavbami a dnešní podobu získala již v 

14 Viz Maur,E.: Základy historické demografie 1983, s. 44 – 45.
15 Viz obrazová příloha.
16 V té době zde však ještě nestála kaple, jak je uvedeno v mnoha odborných publikacích, ale jen malá 
zvonice.



roce 1888.17 Předtím zajišťovala základní vzdělání až do roku 1826 škola ve 

Starém Plzenci a do vybudování zmíněné školy se vyučovalo v domku učitele. 

                        2.2.1  Rozvoj bydlení a staveb 

Ještě na konci 30. let 19. století byla většina staveb na černické návsi 

dřevěná  se  srubovou  konstrukcí.  V dalších  desetiletích  byly  takřka  plošně 

nahrazeny zděnými, jako tomu bylo již dříve u nejbližších předměstských obcí 

Plzně  (např.  Doudlevce  nebo  Doubravka).  Jedním  z podnětů  byly  časté 

požáry,  které  rychle  ničily  celá  stavení  i  sýpky.  To  vedlo  k postupnému 

omezování a zákazům používat dřevěné konstrukce v interiérech a slámu jako 

střešní  krytinu.  Tyto  zákazy byly  zaznamenány již  od dob vlády Josefa II., 

nicméně často se různě obcházely  a jejich porušování  úřady benevolentně 

tolerovaly. Poměrně pokrokovým krokem bylo v té době také četné uzavírání 

pojistných  smluv  proti  požárům,  a  to  již  ve  čtyřicátých  letech  19.  století. 

Majitele domů k tomu vedl značný strach o svoje usedlosti,  neboť například 

v roce 1839 vyhořelo  ve Skvrňanech 18 statků a  roku  1837 v Doudlevcích 

dokonce 27. 

Koncem 18.  století  se na venkov přenesl  barokní  styl,  jímž se chtěly 

majetní sedláci vyrovnat vyšším vrstvám městského obyvatelstva a který byl 

již v té době ve městech považován za přežitý. Vznikly tak zajímavé stavební 

formy, kde se prolínaly prvky baroka, rokoka i empíru. Na černické návsi dnes 

stojí jen jediná stavba slohově čisté koncepce - takzvaného selského baroka. 

Je to obytná část statku s číslem 15, kde byl ve stejném stylu rovněž zachován 

zdobný portál vstupní brány. Naopak polokruhová klenutá brána dvora číslo 28 

nese  prvky  typické  pro  empír.18 Během  celého  19.  století  se  postupně 

obměňoval  historický stavební  fond a vzniklé novostavby vycházely  z tradic 

tzv. lidového klasicismu.19   

17 Viz obrazová příloha.
18 Viz tamtéž.
19 Viz.Foud,K: Lidová architektura 2002 s.50.



Jako  stavební  materiál  sloužilo  nejprve  dřevo,  pro  pozdější  zděné 

budovy  se  užíval  kámen  a  podle  finanční  situace  majitele  se  v 19.  století 

začínají objevovat cihly. 

Typické  selské  stavení  bylo  většinou  trojdílné,  lineárně  uspořádané 

koncepce, která vznikla již ve středověku. Obytná místnost bývala obložena 

dřevem  s tzv.  hliněným  nátěrem  pro  lepší  izolaci  nebo  jako  již  zmíněná 

prevence vzniku požáru. Dvě další místnosti zvané světnice mohly být stejně 

jako hlavní obytná místnost vytápěny. Často se vedle světnice nacházela ještě 

chodba – tehdy zvaná „dům“. Podlahy byly v obytné části prkenné, v chodbě 

vydlážděné  cihlami.  Strop  býval  z lepenice.  Další  důležitou  místností  byla 

kuchyně, u menších chalupnických stavení často ještě v 19. století tzv. černá, 

vydlážděná stejně jako chodba. 

  U chalupnických a domkářských staveb tvořily často chlévy jednotnou 

linii  s obytnou  částí,  naproti  tomu  ve  velkých  dvorech  byly  hospodářské 

budovy od obytné části odděleny. Sýpky, které se poněkud nepřesně nazývaly 

a dnes ještě mnohými starousedlíky nazývají sruby, bývaly totiž zděné daleko 

dříve než obytná část. Důvodem byly opět obavy z možného požáru, který by 

tak zničil  veškeré uskladněné zásoby.  Proto  také obvykle  sýpky stávaly  co 

možná  nejdále  od  obytných  a  dalších  hospodářských  budov  a  to  i  u 

chalupnických usedlostí. 

Střechu kryla nejprve sláma, později došky, které postupně nahrazovaly 

pálené tašky většinou z produkce místních cihelen. V průběhu 19. století se 

začal projevovat nový trend v chovu hovězího dobytka, který se již nenechával 

volně  pást,  ale  začal  být  postupně  přikrmován  pícninami.  S tím  vyvstal 

požadavek na další skladovací kapacity v osedlosti. Proto byly stále více pro 

tyto účely využívány podkrovní prostory, kde se zpevňovaly nosné konstrukce 

a pro snazší přístup se vytvářely rozměrné vikýře.     

 Ojedinělým architektonickým rysem černických zemědělských usedlostí 

jsou  jejich  vstupní  brány,  které  se  dále  vyskytují  jen  v sousedních 

Radobyčicích. Do poloviny až dvou třetin výšky je tvoří klasické prkenné obití, 



a zbytek je uspořádán do vějířovitého tvaru se střídavě vynechaným laťováním 

kopírujícím půlkruhovou klenbu brány. 20

Neexistence veřejné  dopravy  vedla  v té  době jak  dělníky,  tak  i  jejich 

zaměstnavatele  k výstavbě  svých  obydlí  těsně  u  průmyslových  zón. 

V Černicích tak v sousedství nově zakládaných cihelen, vápenek a štěrkáren 

stály rodinné domy dělníků. Honosné továrnické vily zde však nikdy nestály, 

protože majitelé těchto podniků byli ti nejbohatší statkáři, kterým se podařilo 

nalézt  na  svých  pozemcích  ložiska  kvalitní  hlíny.  Mnozí  naopak  vlastnili 

kamenité parcely,  kde se vyplatila  těžba kamene a výroba štěrku.  Proto je 

možné v Černicích pozorovat  zajímavou situaci,  kdy byli   sedláci  zároveň i 

továrníky a zaměstnávali desítky dělníků.   

Dnes  ústí  obě  hlavní  vstupní  komunikace  ze  Selské  návsi  na 

Štefánikovu ulici. Do poloviny 19. století však měly pro obec zásadní význam. 

První z nich zajišťovala spojení s Plzní a druhá vedla směrem na Nepomuk. 

V letech 1828 – 1831 byla postavena císařská silnice spojující  Plzeň právě 

s Nepomukem.  To  přineslo  Černicím  lepší  dosažitelnost  i  potencionální 

možnost rozvoje, ale vedlo také k částečnému úpadku a izolaci oblasti kolem 

dnešní Selské návsi. Původně měla silnice procházet přímo kolem návesního 

centra  obce,  ale  paradoxně  na  žádosti  obyvatel,  kteří  se  obávali  častých 

průtahů  vojsk  a  drancování  byla  posunuta  o  necelý  kilometr  směrem  ke 

Starému Plzenci. Tím staré cesty ztratily na významu a přestaly se intenzivně 

využívat. S tím souvisí i postupný zánik zájezdního hostince, který v 17. století 

nahradil ještě starší krčmu u cesty směrem na Losinou, a dále  na Nepomuk. 

Tak se stalo, že se Černice ocitly bez tak důležité kulturní instituce jakou je 

právě hostinec.

Roku 1834 povolily úřady Anně Vrbové vystavět nový zájezdní hostinec i 

s kovárnou.  Zřejmě  se  tak  nestalo,  neboť  roku  1837  prodala  veškeré 

nemovitosti i se stavebním právem. Vše odkoupil Josef Egrmaier, který rozdělil 

stávající budovu a přistavěl novou část, ze které vznikl zájezdní hostinec. Jak 

bylo již řečeno do roku 1844 neexistovala v Černicích vlastní  školní budova. 

Proto se několik let do jejího vybudování vyučovalo ve staré části Egrmaierova 
20 Viz Brož,J.:Lidové stavby na Plzeňsku 1922, s.10. a obrazová příloha



hostince. Po chalupě se majiteli říkalo Bručil a celá lokalita v okolí bývalého 

zájezdního hostince dodnes nazývá Na Bručné.21 Tato oblast těžila z výhodné 

polohy těsně u hlavní příjezdové komunikace od Nepomuka na Plzeň (dnes 

Nepomucká třída), ale jinak zde až do dvacátých let 20. století neexistovala 

žádná okolní zástavba. V tomto období tady pod vedením architekta Čechury 

vyrostlo na protější straně Nepomucké třídy několik nových rodinných domů a 

lokalita dostala nový název Čechurov. Správně se tato sídelní oblast řadila až 

do Druhé světové války k Černicím, ale později již kontinuálně spadala pod 

pravomoci úřadů v Plzni. 

Jak  vyplývá  z předcházejících  řádků  nejen  město  Plzeň,  ale  i  okolní 

vesnice měly pro obec Černice zásadní význam. Již od svého založení patřily 

k plzeňskému panství,  nejbližší  farní  úřad  byl  však ve Starém Plzenci,  což 

ostře kontrastuje s původní nesnášenlivostí obyvatel obou těchto sousedních 

vesnic. Ve Starém Plzenci se rovněž v místním kostele sv. Matky Boží nebo 

dnes již zaniklém kostelíku sv. Blažeje konaly i veškeré náboženské obřady, 

neboť  byl  pro  černické  věřící  blíže  než  plzeňský  chrám sv.  Bartoloměje.22 

zvaném Brdec  vybudován  černický  hřbitov,  předtím  se  pohřbívalo  opět  ve 

Starém Plzenci.  Roku  1712  byly  v Černicích,  nedaleko  silnice  směrem  na 

Radobyčice  vztyčeny  boží  muka  a  další  pak  roku  1742  právě  v  místě 

pozdějšího  hřbitova.  Na  návsi  vznikla  v roce  1875  pseudohistorická  kaple 

s portálovým sloupcovým oltářem z druhé poloviny 17. století. 

                      

                 2.3 Pracovní zaměření obyvatel Černic 

                       - rostlinná a živočišná výroba 

Kvalita půdy v oblasti  Černic byla zařazena do čtvrté bonitní třídy. To 

znamená,  že pole vynášela 4,5 násobku výsevu.  V těsné blízkosti  vsi,  byly 

21 Prameny se neshodují v tom, kdo byl první majitel zvaný Bručil, ale detailnější a objektivnější popis 
vlastnických vztahů podává Brož, J.: Lidové stavby na Plzeňsku 1922, s.10.
22 Z kostelíka sv, Blažeje byl údajně do černické zvonice na návsi přemístěn historicky cenný zvon, 
který se však za první světové války ztratil.



hodnotnější  pozemky,  ale  ty  vzdálenější  jsou  podle  komise  tereziánského 

katastru „…místy tuze kamenitá…toliko samými ovsy se osívají…“23  

Půda se obdělávala poměrně primitivním způsobem dřevěným rádlem 

s dřevěnými  odhrnovačkami,  deskami  zvanými  hák,  kde byla  pouze radlice 

železná.  S tímto  oradlem  bylo  možné  kypřit  jen  povrch  půdy  a  při  jejím 

proschnutí a ztvrdnutí nebyla orba možná vůbec. Zajímavý je i fakt, že sklizeň 

obilovin probíhala ještě do 70 let 19. století převážně za pomoci srpů, přestože 

byly od 16. století známy kosy a hrabice. Obilí se mlátilo ručně cepy. Roku 

1873 se začaly objevovat první jednoduché mlátičky – zvané „klatovky“ a až 

od roku 1910 se začaly zavádět mlátičky strojní – benzinové. 24 

Přes nevelké množství kvalitní půdy patřilo zemědělství vždy k hlavním 

způsobům  obživy obyvatel  Černic,  a  to  i  v době  zintenzivnění  průmyslové 

výroby a i dnes se několik jednotlivců věnuje soukromému podnikání v oblasti 

rostlinné a živočišné výroby.  Na jižní  a jihovýchodní  straně byly  pěstovány 

nejběžnější  druhy  obilnin,  luštěniny  (hrách  a  čočka),  brambory,  řepa  a 

v neposlední  řadě  i  mák,  jetel  (zaváděný  od konce 18.  století)  či  vojtěška. 

Prakticky všechny plodiny se v černické lokalitě stále pěstují  a v posledních 

letech  k nim  přibyly  i  nové  druhy  jako  např.  slunečnice  nebo  řepka.  Díky 

geografické  poloze  vrchů  Brdec  (432  m.  n.  m.),  a  Val  jsou  zemědělské 

pozemky chráněny proti severním větrům a částečně se tak kompenzuje jejich 

nižší bonita. 

Kromě  polí  patří  pod  katastr  Černic  ještě  louky,  ze  kterých  se 

každoročně sklízí píce pro hospodářská zvířata. V oblasti se nachází i několik 

lesů a remízů, které po roce 1989 většinou přešly pod soukromou správu.  

Kolem  poloviny  19.  století  připadl  majoritní  podíl  živočišné  výroby 

v tomto  regionu  na  chov  ovcí,  konkrétně  se  jejich  početní  stavy  v  celém 

plzeňském panství pohybovaly kolem 15 000. Záznamy v kronice obce Černic 

to jen potvrzují, neboť je v tamním registru vedeno několik velkých stád ovcí 

různých  majitelů,  o  něž  pečovali  obecní  pastýři.  Dnes  je  tato  tendence 

23 Viz Bělohlávek,M.:Plzeňská předměstí 1997, s.35
24 Viz Kol. autorů.: Dějiny Plzně II. 1967, s. 34.



naprosto opačná a v Černicích tak existuje pouze jediný majitel, který vlastní 

jen několik kusů ovcí. Pro přehlednost je možné uvést, že se roku 1837 v Plzni 

ještě  chovalo  celkem  3211  kusů  hovězího  dobytka,  964  koní,  381  kusů 

vepřového dobytka a 89 koz. 25

                                            

                        2.3.1 Další pracovní příležitosti

Všem, pro které nebylo zemědělství hlavní zdroj příjmů, se jako možnost 

výdělku  nabízela  práce  ve  zdejších  vápenkách.  První  zmínka  o  lámání 

vápence  a  pálení  vápna  v Černicích  pochází  již  z roku  1661  a  poslední 

z původně dvanácti vápenic zanikla až roku 1910. Dobové záznamy uvádějí 

plat 9 krejcarů za jeden strych vyprodukovaného vápna. Výroba byla poměrně 

primitivní  a  nákladná  a  samotné  pálení  probíhalo  v soustavě  větších  a 

menších trychtýřovitých jam spojených kanálkem vždy ze soboty na neděli. 

Podle  dobové  literatury  pak  v tyto  dny  celou  ves  halil  hustý  dým.  Lámaný 

vápenec se též používal jako stavební materiál, který nahradil tradiční dřevo 

ještě před příchodem pálených a nepálených cihel.

Další pracovní příležitosti vytvořily již zmíněné cihelny. Nejstarší z nich 

vznikla roku 1840 na zasypané severní  části  dřívějšího rybníka a využívala 

bohatá  ložiska  kvalitní  cihlářské  hlíny.  Roku  1909  založil  první  kruhovou 

cihelnu V. Ulč a nakonec jich bylo v obci celkem osm. Kromě Ulčovy například 

Khodlova, Procházkova nebo tzv. Stavitelská. Právě Stavitelská byla jediná, 

kterou  vlastnilo  družstvo  akcionářů.  Všechny  ostatní  byly  majetkem 

jednotlivých  selských  rodin.  Procházkovu  cihelnu  odkoupil  před  druhou 

světovou  válkou  jistý  Zdráhal,  který  se  v areálu  věnoval  v té  době  zcela 

novému odvětví. Výrobě lepených lyží a hokejek. 26 

Cihelny distribuovaly své produkty po celém západočeském regionu, ale 

největším  odběratelem  bylo  přirozeně  město  Plzeň.  Výrobní  sortiment  byl 

poměrně  široký  –  například:  cihly,  duté  cihly,  střešní  tašky,  římsovky, 

odvodňovací trubky aj. Do dnešních dnů se zachovala jen jediná cihelna, jejíž 

25 Tamtéž.
26 Viz Kronika obce Černic.



areál  je  využíván  soukromou firmou jako  skladiště  a  výrobní  haly  a  komín 

slouží jako nepřehlédnutelná reklamní plocha. 

Na  skalnatých  svazích  kolem řeky  Úhlavy  bylo  několik  pískovcových 

lomů,  které  produkovaly  kvalitní  stavební  písek  a  celé  pískovcové  bloky 

určené zejména pro zaklenuté vstupní portály či schodiště. Tento materiál se 

díky svojí dostupnosti  samozřejmě hojně používal při výstavbě v Černicích i 

okolí. Na několika místech se v menším měřítku těžil porfyr a buližník, který se 

po rozdrcení užíval při budování silnic jako kvalitní štěrkový podsyp. U vrchu 

Valík fungovala až do konce druhé světové války i soukromá štěrkárna. 

      

         2.4 Životní úroveň obyvatel Černic na přelomu 

                                   19. a 20. století

Jak bylo již řečeno v průběhu 19. století docházelo v mnoha státech k 

sociálně  –  ekonomickým změnám.  Technologický  pokrok,  rozvoj  měst,  ale 

především  transformace  tradičních  společenských  hodnot  vedly  ke vzniku 

pluralitních  a  multikulturních  politických  systémů.  Po  předchozích  stoletích 

života  v poddanství,  robotních  povinnostech  a  zákazu  svobodného  pohybu 

mezi  jednotlivými  samosprávnými  regiony  přichází  i  na  plzeňský  venkov 

uvolnění  společenských  poměrů.  Tyto  faktory  umožnily  vznik  takových 

sociálních procesů jako je sociální a profesní mobilita. 

V těchto  souvislostech  uvažoval  i  Ernest  Gellner,  když  napsal: 

„Rozhodujícími stupni lidské historie jsou následující fáze: 1.období lovecké a 

sbírání  potravy,  2.  období  produkce potravin  (zemědělství  a  pastevectví)  a 

konečně 3. období založené na výrobě, jež je spojena s rostoucím vědeckým 

poznáním.  Teorie  historických  stupňů  konstruovaná  na  základě  rozlišení 

forem sociální organizace neplatí. Je to základna produktivního vědění, která 

– jak se zdá – tvoří velký předěl. A na obou stranách tohoto předělu nalézáme 

velkou různorodost sociálních forem. V současném kontextu nás svět lovců a 



sběračů  nezajímá.  Ale  rozdíl  mezi  agrárním  světem  a  světem  vědecko-

průmyslovým se nás týká ve značné míře.“27

  Rozvoj urbanizačních procesů je patrný, vezmeme-li v úvahu celkovou 

velikost města Plzně. Roku 1830 zde žilo asi 8000 obyvatel  a řadilo se na 

devátou příčku v českých zemích za Cheb nebo Kutnou Horu. Do roku 1910, 

ale několikanásobně vzrostl počet obyvatel na 111 000 a rázem se Plzeň stala 

čtvrtým největším českým městem,  přičemž tuto  pozici  si  udržela  prakticky 

dodnes.28 Indexem tohoto pozitivního vývoje je nárůst průměrné délky života i 

celkové životní  úrovně,  jenž by měl být  patrný i  v menší  sociální  jednotce, 

jakou je vesnice.

Samotná  obec  Černice  v té  době  čítala  kolem  350  obyvatel  a  na 

Plzeňsku  se  tak  řadila  mezi  středně  velké  vsi.  Jak  dokládají  záznamy 

z plzenecké  farnosti  byl  průměrný  věk  v  Černicích  velmi  nízký  –  23,7  let 

(nejstarší  obyvatel  byl  dvaaosmdesátiletý).  Pro  srovnání  v sousedním 

Koterově se lišil  jen nepatrně  -  24,5  roku.  Obecně je  možné říci,  že  tento 

průměr snižoval velký počet dětí od pěti do deseti let. Průměrný věk majitele 

usedlosti byl v Černicích 37,9 roku a v Koterově  39,8 roku.29

27 Viz Kol.autorů :Zrod velkoměsta 2002, s. 23.
28 Tamtéž s. 197.
29 Viz Kol. autorů.: Dějiny Plzně II. 1967, s. 36 – 37.



Z dobových pramenů se podařilo reprodukovat přesné srovnání  počtu 

obyvatel podle tehdejšího způsobu dělení sociálních vrstev:   

Sociální 

vrstvy 

v ČERNICE

Počet 

obyvatel

      % 

z celkovéh

o  počtu 

obyvatel

Sociální  

vrstvy  

KOTEROV

Počet 

obyvatel

      % 

z celkového 

počtu 

obyvatel

selské 86 24,5 selské 79 27,8

domkářské 60 17,1 domkářské 77 27,1

chalupnické 60 17,1 chalupnické 11 3,8

řemeslnické 51 14,6 řemeslnické 27 9,6

podruzi

a čeleď

58

36

16,5

10,2

podruzi

a čeleď

56

34

19,7

12

Z této tabulky je patrné, že se v těchto sousedních vesnických lokalitách 

majetkové poměry  lišily.  Výrazný kontrast  nastane při  srovnání  počtu  rodin 

chalupnických,  dále  řemeslnických  a domkářských.  Vyplývá z toho,  že i  při 

menším celkovém počtu obyvatel žilo v Koterově o zhruba 13,5 procent více 

domkářů, které bychom dnes řadili mezi nižší střední vrstvy. Méně rozvinutá 

zde  byla  i  řemeslná  výroba  a  naopak  vzrůstal  procentuelní  podíl  obyvatel 

z nejnižších vrstev (čeleď a podruzi). Lidé z posledně jmenovaných sociálních 

vrstev pracovali jako sezónní dělníci v továrnách, pomocné síly v zemědělství 

nebo při řemeslných dílnách. Jejich věk byl často velmi nízký: 15 – 20 let a 

nebylo výjimkou, že třináctileté dívky pracovaly jako chůvy u bohatších rodin.30 

Na počátku 19. století  tvořili  řemeslníci  a dělníci  poměrně malý podíl 

z celkového  počtu  obyvatel  černického  mikroregionu.  Bylo  to  dáno  tím,  že 

kromě stálého zaměstnání v průmyslové výrobě (na Plzeňsku většinou cihelny 

či železárny) nebo ve své dílně, vlastnili  ještě menší zemědělský pozemek, 

který  obdělávali.  Podle  stabilního  katastru  29  plzeňských  obcí  pracovalo  v 
30 Tamtéž.



zemědělství 37,3% obyvatel, v řemeslné výrobě to bylo pouhých 6% a právě 

v řemeslech  a  zemědělství  zároveň  55,5%.  Toto  číslo  dokládá  fakt,  že  se 

řemeslníci většinou nespoléhali jen na nejistý příjem z výrobního sektoru, kde 

pracovní místa často obsazovaly levné námezdní síly. Stabilizace sociálních 

poměrů  na  samém  počátku  20.  století  vedla  k postupnému  oddělení 

dělnických a řemeslnických profesí a rozvoji soukromých řemesel. Na počátku 

20.  století  je  v obci  zapsáno celkem 98 domů a 809 obyvatel  včetně části 

Čechurova.31

           2.5 Ekonomické a společenské proměny obce 

Zatímco na začátku 19. století provozoval v Černicích svoji živnost jen 

kovář se svým učedníkem, mlynář a krejčí, o století později zde pracovalo již 

osm různých řemeslníků a živnostníků. Mezi ně patřila pekárna chleba, vodní 

mlýn na mletí obilí, tři malé obchody se zbožím pro domácnost, dva obuvníci, 

tři krejčí, kovář, kolář a truhlář.

Rozvoj cihlářské výroby v  Černicích, vedl v prvním desetiletí 20. století 

k úpadku a následnému zániku všech dvanácti vápenek, neboť způsob výroby 

vápna  již  nebyl  rentabilní  a  dělníci  proto  raději  volili  perspektivnější  práci 

v cihelnách.

Na počátku 20. století nastal v Černicích rychlý rozvoj v oblasti služeb a 

kulturně – společenského života. V roce 1910 byl založen Spořitelní a záložní 

spolek pro Černice – lidově tzv. kampelička. 16. listopadu 1911 zřídilo město 

Plzeň pro obec úřad C. K. Poštovny, ten však byl během první světové války 

zrušen  a  vyřizování  poštovních  služeb  převzala  nejbližší  pobočka  ve 

Štěnovicích.  Černice se tak za dobu celé svojí existence dočkaly vlastní pošty 

jen na několikaleté období. Téhož roku byla založena obecní knihovna, kde 

působil  i  první  černický  kronikář  Alois  Brejcha,  který  si  pochvaloval,  že  je 

v Černicích o knihy velký zájem.  

31 Tamtéž.



Alois Brejcha byl velmi činorodou osobností. Pracoval jako ředitel školy 

a historik a ve volných chvílích se věnoval sběru dat a sepisování kroniky obce 

Černic.  Tu založil  roku  1910 a detailně  v ní  líčí  hlavní  události  v Černicích 

v druhé polovině 19. a počátkem 20. století. Kniha obsahuje mnoho přehledně 

sepsaných  informací  z dějin  českého  státu,  politického  vývoje,  ale  je  v ní 

možno nalézt i přehled významných osobností. Díky tomu, že pracoval jako 

ředitel školy připsal, například i soupis c.k. školních inspektorů. Je zde několik 

příloh,  kde  je  vyobrazen  vývoj  platidel  užívaných  na  českém  území,  dále 

barevné  mapy  lokálního  katastru  a  dobové  fotografie  místních  obyvatel  a 

staveb, z nichž některé jsou zařazeny do obrazové přílohy této práce. Kvalitně 

vedená kronika utrpěla největší    

Ve stejné době již také fungoval v obci dobrovolný hasičský sbor, jenž 

měl  ve  výzbroji  ruční  stříkačku  a  speciální  koňmi  tažený  vůz.  Roku  1933 

rozhodlo obecní zastupitelstvo o nákupu motorové stříkačky od táborské firmy 

Mára, kterou ve stejném roce černický sbor skutečně obdržel. 

První telefonní přístroj byl instalován do školní budovy roku 1912 a další 

soukromé  linky  brzy  následovaly.  Postupně  tak  v  černickém  telefonním 

seznamu přibývaly dvoumístná telefonní čísla.

Uvažovalo se i o propojení s Plzní pravidelnou autobusovou linkou, ta 

byla  6.  ledna  1914  skutečně  zprovozněna  na  úseku  Plzeň  –  Štěnovice  – 

Předenice. K černické návsi však autobus nezajížděl a nejbližší zastávka byla 

na tehdejší císařské silnici směrem na Nepomuk.32 

Pro zemědělce však mělo daleko větší přínos vybudování mostní váhy, 

jejíž  mechanická  část  byla  vyrobena  v Praze  a  dopravena  přes  Plzeň  do 

Černic. Byla tak možné vážení celých vozů i s nákladem a hospodáři tak mohli 

získat skutečně objektivní údaje o vynaložených nákladech a výnosech.

                        2.6 Období první světové války

32 Viz Kronika obce Černic.



První  desetiletí  20.  století  vneslo  do  vývoje  obce  Černic  mnoho 

pozitivních změn. Pak, ale přišel rok 1914, který je v černické kronice označen 

černým  křížem.  Došlo  k úspěšnému  atentátu  na  panovníka  Rakouska  –

Uherska,  což  posloužilo  vhodná  záminka  pro  vypovědění  války  Srbsku  a 

během krátkého období byly do válečného konfliktu vtaženy nejmocnější státy 

i  se  svými  spojenci  a  koloniemi.  České země v rámci  rakouské  monarchie 

nezůstaly ušetřeny.

Události,  které  následovaly,  měly  zásadní  vliv  na  dění  v doposud 

prosperující,  klidné  obci  Černice.  V pět  hodin  ráno  26.  července  1914  byl 

starosta  telefonicky  ze  Starého  Plzence  informován  o  vyhlášení  první, 

částečné  mobilizace.  Celkem  se  mělo  v plzeňském  kraji  zformovat  osm 

hlavních  armádních  sborů.  Téhož  dne  se  vyvěšovaly  informační  letáky, 

sestavovaly  odvodové  komise  a  ke  svým  útvarům  odcházeli  muži  v činné 

službě  –  těch  bylo  v Černicích  přesně  20.  Do  27.  července  večer  bylo 

odvedeno celkem 58 osob z Černic a okolí. 

31.  července  byla  vyhlášena  všeobecná  mobilizace  a  povoláni  byli 

všichni, kteří patřili k jiným armádním sborům. Postupně byly povolávány další 

a další ročníky. Mezi 27. srpnem a 12. zářím 1914 byli mobilizováni všichni 

obyvatelé ve věku 38 – 42 let, které komise uznala za zdravotně způsobilé a 

služby schopné. Odvedeno tak bylo dalších 14 mužů. Dne 7. října následovaly 

odvody narozených v letech 1892 a 1893 – celkem 10 mužů. Z mužů, kteří 

neprošli  vojenským  výcvikem  vznikaly  oddíly  domobrany  (v  Černicích  29 

osob), které však byly nasazeny i na frontě.33

Odvody a zdravotní prohlídky s výběrem branců pokračovaly až do roku 

1916 a nevyhnuly se ani sedmnácti  a osmnáctiletým mladíkům – nejmladší 

z odvedenců  se  narodili  v roce  1898.  Před  mobilizační  komisí  stanuli  v 

posledním  roce  odvodů  i  starosta  a  obecní  radní,  kteří  byli  původně  této 

povinnosti  zproštěni.  Zatímco byl  tehdejší  starosta  Černic  Matěj  Honzík  od 

služby osvobozen, tři radní takové štěstí neměli a museli nastoupit k vojsku. 

Jeden z nich – Tomáš Čechura byl dokonce u Vídně zabit.

33  Viz Kronika obce Černic.



 V kronice Černic se dochovaly poměrně detailní seznamy odvedenců, 

obsahující jejich číslo, hodnost, útvar a místo, kde sloužili. Tak je možné se 

dnes  dopátrat,  že  jistý  Jaroslav  Vrba  původem  z Dobřan  sloužil  u 

dragounského pluku, zatímco Jaroslav Brejcha a Jan Štrunc nastoupili službu 

u c.k. námořnictva na ostrově Istrie. Nejčastěji však byli odvedenci řazeni do 

pěších pluků. Celkem bylo do vojenské služby povoláno více než 180 mužů 

z Černic a okolí. Pokud si uvědomíme, že v té době žilo na katastru Černic 

necelých  900  obyvatel,  je  tento  počet  velmi  vysoký,  přestože  zahrnuje  i 

obyvatele ze sousedního Čechurova a přilehlých samot. Mnoho z nich sloužilo 

na  ruské  frontě,  někteří  na  Balkáně  nebo  v Polsku.  Ale  někteří  jednotlivci 

vstoupili  také  do  československých  legií  v Rusku  nebo  do  amerických 

expedičních  sil  bojujících  ve  Francii.  Právě  v Rusku  mnozí  z nich  padli  při 

obtížném návratu do Československa v letech 1919 a 1920.  

Tak náhlý pokles počtu osob mužského pohlaví v produktivním věku měl 

nevyhnutelně  negativní  dopad  na  sociální  a  ekonomické  poměry  v obci. 

Nastalo  tak  několikaleté  období  stagnace,  které  skončilo  až  ve  dvacátých 

letech  20.  století.  Hlavní  úlohu  zabezpečení  rodiny  v mnoha  případech 

přebíraly ženy. Často se nechávaly najímat na sezónní práce na polích nebo i 

v průmyslových závodech, kde nebylo výjimkou spatřit u výrobních strojů děti 

nízkého  věku.  Návrat  vojáků  ke  svým  rodinám  byl  pro  mnohé  z nich 

radostnější přestože Rakouská monarchie byla jednou z poražených válčících 

stran.  Tím však byl  umožněn vznik  samostatného československého státu, 

jenž se brzy zařadil mezi nejvyspělejší v Evropě. 

Jména vojáků, kteří byli v první světové válce zabiti jsou zarámována, 

vedle je  nakreslen černý křížek a je  připsán datum úmrtí.  Po válce byl  na 

památku  všech  padlích  z této  války  vybudován  těsně  pod  vrcholem kopce 

Brdec  pomník,  na  jehož  třech  stranách  jsou  umístěny  jejich  fotografie  se 

jmény.  Na  poslední  ploše  byla  dodatečně  umístěna  plaketa  se  jmény 

černických občanů, kteří zemřeli během druhé světové války. 

První  světová  válka  znamenala  nejen  období  sociální  nejistoty,  ale 

negativně  ovlivnila  i  hospodářský  vývoj  v obci.  Sedlákům  byl  například 



konfiskován soukromý majetek  – nejčastěji  koně a hovězí  dobytek.  Existují 

doklady, že na některých statcích nezbyl po záboru jediný kůň. Za dobytek se 

vyplácela jen částečná finanční náhrada. Často byly také zaváděny naturální 

odvody pro potřeby armády a problémy způsobovaly i  nemoci  jako cholera, 

které si s sebou přinášeli nakažení ranění vojáci. Po strategické komunikaci 

v těsné blízkosti Černic – tehdejší císařské silnici postupovali vojenské oddíly 

a vedly tudy i zásobovací trasy.34 

Všechny  tyto  destabilizující  faktory  vedly  k  většinovému  nesouhlasu 

obyvatel tohoto plzeňského předměstí s vedením války a spíše se zde, ostatně 

jako na celém  Česko  –  slovenském  území,  vyskytovaly  projevy 

nacionalistického myšlení než loajalita k Rakousko – uherskému mocnářství.   

                             

                              

                        

                        3 MEZIVÁLEČNÉ OBDOBÍ

34 Císařská silnice vedla v místě dnešní Nepomucké třídy, od Plzně směrem na Nepomuk a České 
Budějovice



Během  první  světové  války  nastalo  několikaleté  období  stagnace 

společenského  života  v obci.  Daleko  horší  následky  však  měl  náhlý  odliv 

pracovních sil, rozpad mnoha nukleárních rodin a nárůst imigrace. Právě příliv 

migrantů z různých částí  Evropy vedl  při  pozdějším sčítání  obyvatel  k jejich 

řazení  dle  národností.  V Černicích  se  národnostní  původ  obyvatel  začal 

poprvé zjišťovat při sčítání v roce 1921. Do té doby se dělení provádělo pouze 

podle víry.35 

Díky stupňujícím se nárokům na průmyslovou i  zemědělskou výrobu, 

jejíž  produkty  spotřebovávala  armáda  značným  tempem  došlo  rovněž 

k poklesu příjmů a naopak ke zvýšení inflace. Mnoho hospodářů z Černic se 

zadlužovalo  a  jediným  východiskem  byly  často  finanční  půjčky  mezi 

příbuznými nebo sousedy. Tuto situaci ještě zhoršovaly zmíněné konfiskace 

tažných  zvířat.  Pro  upřesnění:roční  hříbě  stálo  2500  Kč,  roční  jalovice 

1500 Kč.

Porážka  Rakousko  -  Uherska  však  vedla  ke  vzniku  samostatných 

národnostních  států,  mezi  něž  patřilo  i  Československo.  Doba  sociální  a 

politické nejistoty se začala pomalu vytrácet v nově vznikající demokratické 

společnosti. Pro Černice znamenala dvacátá a třicátá léta 20. století období 

jednoznačného  sociálního  i  ekonomického  rozvoje.  Z hlediska  soudního 

sytému patřily pod město Plzeň, ale farností stále ke Starému Plzenci. Roku 

1921 stálo v obci 138 domů s 1046 obyvateli,  z nichž bylo 1040 Čechů, dva 

Němci a čtyři příslušníci jiných národností. Rychlost rozvoje v oblasti bydlení 

dokládá i skutečnost, že o tři roky později bylo ve vsi již 176 obytných domů. 

Rovněž  počet  obyvatel  velmi  rychle  narůstal  a  na  začátku  třicátých  let 

minulého století dosáhl čísla 1536.36 Ovlivnila to jednak populační exploze, ale 

hlavně  vysoký  podíl  nově  příchozích,  kteří  se  stěhovali  z centra  Plzně  do 

klidnějšího předměstí  Čechurova nebo Černic.  Vznikly zde tak nové obytné 

okrsky,  v nichž tvořili  majoritní  skupinu  lidé ze středních  vrstev.  Katastrální 

rozloha činila 651 ha.37

35 Dělení podle víry zahrnovalo věřící, bez vyznání a Židy
36 Počet dospělých voličů nad 21 let dosáhl 800.
37 Udávaná rozloha je včetně části sousední lokality Čechurova.



O tom jaké byly základní  demografické údaje  v obci  je možné udělat 

přehled  ze  statistiky  z roku  1928.  Porodnost:  24  dětí,  úmrtnost:  7  osob, 

přihlášeno nových rodin: 30, odhlášeno: 27.38  

 Co se týče společenského života, vznikla v roce 1923 v obci Osvětová 

beseda,  dále  zde  již  existovala  občanská  sdružení  Dělnická  tělovýchovná 

jednota,  Sokol,  Občansko  –  hospodářská  beseda  nebo  hudební  skupina 

Tamburaši.   Roku 1927 proběhla  se zástupci  města  Plzně první  jednání  o 

zavedení elektrické energie do Černic a na vánoce téhož roku již měla obec 

veřejné osvětlení. 28. října 1931 uvedlo sdružení Sokol Černice do provozu 

v budově číslo 112  zařízení na promítání filmů.

Ročně bylo různými organizacemi pořádáno zhruba 20 tanečních zábav, 

z nichž každá obci vynesla přes 2000 Kč. 

Černická  honební  společnost  uvedla,  že počátkem třicátých  let  došlo 

k velkému úbytku především drobné zvěře v důsledku prudkých dešťů, které 

přišly  právě  v době  líhnutí  mláďat.  Z těchto  důvodů  se  pro  zachování 

reprodukce  společné  hony  na  černickém  katastru  po  několik  let  vůbec 

nepořádaly. 

Ve  stejném  období  nastoupil  na  post  černického  kronikáře  Matěj 

Egermajer, který začal spolu s letopiseckou komisí v knize doplňovat chybějící 

údaje  za  poslední  roky.  Doplňování  zápisů  se  provádělo  hlavně  v zimních 

měsících,  kdy  měli  jednotliví  hospodáři  více  času  poskytnout  kronikáři 

informace o událostech, které probíhaly na jejich usedlostech. Obecní kronika 

se také předkládala k revizi Okresní správě politické v Plzni. To byla funkce 

starosty,  což dokládá i  jeho žádost  úředníkům Politické správy o urychlené 

navrácení kroniky. 39

Od dvacátých let 20. století až do roku 1948 vykonával úřad starosty 

Josef Lodr. Podle záznamů v kronice byl u místních obyvatel velice populární 

a  dokázal  s přehledem  řešit  veřejné  záležitosti.  Ve  složitém  období  druhé 

38 Viz Kronika obce Černic.
39 Tamtéž.



světové války se dokonce postavil na stranu odboje a pomáhal přechovávat 

hledané osoby. 

Nejdůležitější stavební změny tehdy probíhaly v prostoru mimo Selskou 

náves,  která  již  byla  v té  době  plně  zastavěnou  zónou  bez  možností 

výraznějších  zásahů  do  prostorového  uspořádání  budov.  Veškerý  rozvoj 

bydlení  tak  směřoval  do  lokality  kolem  menšího  návesního  centra,  blíže 

k Nepomucké  třídě.  V roce  1934  zde byla  provedena  přístavba  a  rozšíření 

obecné školy na pětitřídní školu. Roku 1937 se na jižním okraji obce, na vrchu 

Brdec provedly poslední dokončovací práce výstavby nového hřbitova. Tím se 

přestalo pohřbívat na hřbitově ve Starém Plzenci.

Doba světové hospodářské krize neměla na život v obci žádný zásadní 

vliv, ale trvalo jen několik let a přišla daleko těžší zkouška sociální soudržnosti 

a ekonomických možností jednotlivých rodin.   

             

      

            4 ČERNICE V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 



Do roku 1938 dosáhly Černice spolu s částí Čechurov 2080 obyvatel a 

375 domů. Završilo se tak období nebývalé prosperity z let 1925 – 1938. Na 

návsi probíhaly oslavy 1. máje, konaly se přísahy členů sboru dobrovolných 

hasičů a v horkém létě se zde pořádal festival plzeňských tradic a krojů. 

V roce 1938 však již bylo jasné, že rozpínavost Německa neskončí jen u 

rakouských  hranic.  Bylo  anektováno  české  pohraničí  a  území  postupně 

obsazovala německá armáda. Lidé poznamenaní zkušenostmi z první světové 

války  horečně  nakupovali  trvanlivé  potraviny  a  další  důležité  věci  denní 

potřeby.  Plzeň  jako  centrum  západních  Čech  se  náhle  ocitla  těsně  u 

hraničního  pásma.  Černice  se  tehdy  staly  poslední  českou  vesnicí,  neboť 

v sousedních  Radobyčicích  již  probíhala  po  poslední  vlně  anexí  hranice 

s německou říší. 

Po opakovaných útocích na české četníky a pohraničníky byla 24. září 

1938 vyhlášena mobilizace záloh. Situace byla jiná než za první světové války, 

neboť teď bylo třeba hájit vlastní národ a státnost. Tomu odpovídaly i reakce 

obyvatel.  V Černicích se hlásilo do armády několik  dobrovolníků a usedlost 

starosty  Josefa  Lodra  se  proměnila  ve  vojenské  ležení,  neboť  zde  byla 

ubytována jednotka jezdectva. 

Bez podpory  spojenců však musela česká vláda volit  řešení  mírovou 

cestou a bylo rozhodnuto o vydání státního území. Byla nastolena vláda Emila 

Háchy a po obsazení Protektorát Čechy a Morava.

Vzhledem k blízkosti hranic dorazily do Černic první skupiny německého 

vojska  15.  března  1939  brzy  ráno.  Postupovali  směrem  od  Radobyčic  po 

strategické silnici na Plzeň. Podle pamětníka těchto událostí pana Karla Lodra, 

vnuka tehdejšího  starosty,  byla  silnice po hustém sněžení  obtížně  sjízdná, 

proto byli všichni muži s Černic posláni německým velitelem vozovku upravit. 

Poté  tudy  projížděly  kolony  vojenských  vozidel  směřujících  do  vnitrozemí 

k obsazení dalších českých měst.

Ihned  po  příjezdu  německých  vojsk  byly  v obci  obsazeny  tři  cihelny, 

které po ukončení provozu začaly sloužit jako skladiště vojenského materiálu. 



Jako  zajímavost  je  možné  uvést,  že  zde  bylo  uschováno  velké  množství 

vojenských saní určených pro použití  v severských zemích.  Většina cihelen 

také v průběhu války ukončila svoji činnost. Některé byli konfiskovány, čímž 

zanikla v obci pracovní místa a mnohé dělnické rodiny se vystěhovávaly.  U 

jiných  již  došlo  k vytěžení  ložisek  hlíny  a  majitelé  provoz  sami  uzavřeli. 

Jedinou cihelnou, která fungovala i po skončení druhé světové války a jejíž 

areál  je  zachován dodnes  je  Khodlova   cihelna,  nazvaná po svém majiteli 

Khodlovi. 

Po  nastolení  protektorátu  byla  zavedena  říšská  marka  a  černický 

kronikář si stěžoval na nevýhodný kurz 1 marka za 10 Korun českých.     

Není  rozhodně  bez  zajímavosti  uvést  některé  ceny,  které  jsou 

v zápisech černické kroniky z prosince 1938. Kilogram hovězího či vepřového 

masa stál shodně 13 – 16 Kč, litr mléka 1,60 Kč, kilogram venkovského másla 

18 – 24 Kč, čerstvá vejce 0,70 – 0,80 Kč/kus, celé kuře 12 - 20 Kč, krůta 45 – 

80 Kč, kapr 9 – 12 Kč/kg. Během války došlo vlivem nedostatku mnoha druhů 

potravin k prudkému nárůstu jejich cen, které bychom i dnes považovali  za 

šokující. Například čerstvá vejce byla nejprve zdražena na 1,50 – 2 Kč/kus, 

kolem roku 1942 už v Černicích stála 10 Kč/kus a o dva roky později se jedno 

vajíčko prodávalo už za 20 Kč! 40

Kromě znehodnocení  koruny  a  nárůstu  cen  byly  protektorátní  vládou 

zavedeny povinné odevzdávky masa, obilí a dalších produktů.

V Černicích,  stejně  jako  v mnoha  dalších  vesnicích,  docházelo  často 

k výměnným obchodům, sousedským půjčkám a různým formám protislužeb. 

Majitelé usedlostí  měli  při  zajišťování  obživy proti  obyvatelům měst obecně 

větší  výhody.  Do  Černic  tak  jezdili  Plzeňané  často  nakupovat  uschované 

přebytky a hlavně zemědělské produkty, kterých byl za války velký nedostatek. 

  Po obsazení obce byli někteří obyvatelé posláni pracovním úřadem na 

nucené  práce  do  Německa.  V dochovaných  záznamech  se  uvádí,  že  byli 

40 Viz Kronika obce Černic.



transportem z Plzně odvezeni všichni obyvatelé Černic narození v roce 1924. 

Celkem jich bylo několik desítek a všichni se vrátili domů až čtrnáct dní před 

koncem války. Z transportované skupiny v Německu zahynul Rudolf Šnebergr.

Skupina obyvatel Černic, kteří se aktivně účastnili v místním odbojovém 

hnutí,  byli  bohužel  po zatčení  a nátlaku na jednoho jejich člena vyzrazeni. 

Všichni  byli  odesláni  do  koncentračního  tábora  Terezín  nebo  do  věznic 

v Německu,  kde  v nelidských  podmínkách  zemřeli  velitel  skupiny  Josef 

Ženíšek a jeho manželka Barbora41, jeho bratr František Ženíšek, Josef Plzák, 

Václav Fiala a Josef Pešek. Další členové odboje Vojtěch Čechura, Fuchs Jan 

a Říha František se po válce šťastně vrátili  domů.  Z Terezína byla také tři 

měsíce před koncem války propuštěna rodina Holanova.

K německému  občanství  se  v Černicích  přihlásily  celkem tři  rodiny  a 

několik jednotlivců. 

Válka zasáhla i do stavebního vývoje Černic. V katastru obce vybudovali 

Němci  na  příhodném rovném terénu polí  několik  protiletadlových  základen. 

Byly zde také dvě osvětlovací stanoviště, s obřími reflektory pro osvětlování 

odstřelovaných letounů v noci. 

Naopak  na  ochranu  před  spojeneckým  bombardováním  byl  vedle 

obecního úřadu vybudován protiletecký kryt. Jak se uvádí v kronice dostavěný 

byl až ke konci války a obyvatelé jej příliš nevyužívali. Mnozí však měli vlastní 

kryty, vybudované ve sklepení domů, na zahradách nebo v přilehlých stráních 

na břehu řeky Úhlavy.       

Nejbližší  nálet  se  konal  na  obec  Dobřany,  vzdálenou  jen  několik 

kilometrů. Poté následovaly nálety na Radčice, Bolevec a průmyslové centrum 

Plzně  s  pivovarem.  Při  bombardování  hotelu  Kontinental,  kde  se  často 

ubytovávali němečtí důstojníci, byl zabit i jeden černický občan Karel Nedvěd.

U sousední obce Radobyčice byl v obecním lese vybudován pracovní 

tábor, kam byli umisťováni na dobu do šesti týdnů lehčí zločinci.  

41 Josef a Barbora Ženíškovi byli rodiče mladého pilota, kterému se podařilo emigrovat do Velké 
Británie, kde vstoupil do královského letectva. 



Obec Černice přečkala i bouřlivé období heydrichiády. V půl páté ráno 

byly  všechny  příjezdové  komunikace  obsazeny  četnictvem  a  jednotka  SS 

začala  prohledávat  jednotlivá  stavení.  Po  nich  následovaly  ještě  prohlídky 

četnických hlídek. Ve vesnici však nebyla nelezena žádná podezřelá osoba a 

k žádným incidentům nedošlo.42 

S blížícím  se  koncem  války  se  snažily  poražené  německé  jednotky 

dostat  co  nejblíže  k domovu  nebo  alespoň  do  západní  zóny,  kterou  měli 

obsadit  Američané,  kteří  jak  známo  se  zajatci  nakládali  humánnějším 

způsobem  než  Rusové.  Pro  tyto  přesuny  využívali  důležitou  komunikaci 

v těsné  blízkosti  Černic  vedoucí  na  Klatovy.  Ta  zčásti  procházela  po  již 

zmiňované bývalé císařské silnici  na Nepomuk odkud se stáčela k západní 

hranici.  Právě  tudy  procházel  14  dní  před  koncem války  i  sbor  500  mužů 

patřících  k tzv.  armádě  generála  Vlasova.  Tito  vojáci,  většinou  rekrutovaní 

z řad  válečných  zajatců  bojovali  na  straně  Německa.  V Černicích  pouze 

přenocovali a poté pokračovali směrem Nepomuk.

5. května 1945 se kolem deváté navraceli  dělníci  z továren a po obci 

vyhlašovali, že v Plzni vypukla revoluce. Strhávali se nacistické symboly, ničili 

německé názvy a nápisy na domech. V Černicích byla zorganizována skupina 

pod  vedením  četnického  strážmistra,  která  měla  odzbrojit  stráže  skladů 

vojenského  materiálu  v bývalých  cihelnách.  To  se  jim  skutečně  podařilo  a 

sklady  byly  obsazeny.  Spojení  s další  odbojovou  skupinou  v sousední  vsi 

Losiné zajišťovali dva mladíci na motocyklu, kteří předávali hlášení o pohybu 

ustupujících německých jednotek. Když projížděli po Nepomucké třídě, objevil 

se před nimi  na křižovatce se Starým Plzencem německý obrněný  konvoj. 

Jejich  motocykl  byl  zasažen  protitankovou  střelou  a  oba  muži  na  místě 

zemřeli.  Dnes  připomíná  tuto  událost  a  ztrátu  dvou  životů  obyvatel  Černic 

žulový památník vedle silnice na Nepomuk.43   

V neděli 6. května přijela do Černic první vozidla 23. jízdní průzkumné 

eskadrony  americké  armády,  kterou  následovaly  tanky  16.  obrněné  divize. 

42 Viz Kronika obce Černic.
43 Tamtéž.



Podle  záznamů  v kronice  občané  černic  své  osvoboditele  nadšeně  vítali, 

protože bylo jasné, že ačkoliv boj o Plzeň právě začal, válka je již u konce.

      

   5 SOCIÁLNÍ POMĚRY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE



V  době  druhé  světové  války  byl  do  funkce  černického  kronikáře 

jmenován  Václav  Fremr.  Tím  bohužel  ztrácí  tento  historický  pramen  na 

objektivitě, neboť nový kronikář se rozhodně netajil obdivem ke komunistické 

straně  a  záměrně  zkresloval  důležité  události  už  při  osvobozování  Černic 

americkou armádou a další  významná fakta za vlády totalitního režimu.  Již 

čtrnáct  dní  po  válce  byl  stanoven  Národní  výbor  jako  orgán  samosprávy. 

Starosta obce Josef Lodr byl o tři roky později odvolán pro nedostatek loajality 

ke komunistické straně. 

V roce  1948  byla  zahájena  rekonstrukce  silnice  spojující  Čechurov 

s Černicemi  a  původně  prašná  cesta  byla  zpevněna  dlažbou  až  na  konec 

obce.  Od roku 1944 spojovala  Černice s Plzní  autobusová doprava,  kterou 

v roce 1953 nahradily trolejbusy. Cena jízdného byla 50 haléřů za 14 km. 

Ve  stejném  roce  došlo  k násilné  kolektivizaci  zemědělství,  největší 

usedlosti byly zkonfiskovány a jejich majitelé vystěhováni do bytů v Plzni nebo 

přímo  ve  vykonstruovaných  procesech  zatčeni.  Bylo  založeno  jednotné 

zemědělské  družstvo  (dále  jen  JZD),  které  začalo  využívat  hlavně  dva 

nejrozsáhlejší  statky  na Selské návsi  s čísly  27  a  28.  Znárodnění  se však 

týkalo i  třech fungujících cihelen v obci  (Ulčova,  Khodlova  a Šnebergrova), 

dále  výroby  lyží  Zdráhal  a  mlýna  v  majetku  pana  Krásného.  Areál  jedné 

z uzavřených cihelen byl po zestátnění využíván jako traktorová stanice, druhá 

z nich pak sloužila na výrobu strojních součástek pro firmu Favorit.44 

Sílící  politický tlak v obci  ještě zhoršoval  atmosféru po druhé světové 

válce,  kdy  došlo  k typickým  sociálním  jevům  jako  je  úbytek  obyvatelstva, 

nedostatek potravin a prudce se zvyšující inflace. Stát se snažil těmto jevům 

čelit  měnovou  reformou,  kterou  i  dnes  považují  pamětníci  za  nešťastnou. 

Zároveň byly zrušeny přídělové lístky na potraviny. V té době emigrovalo za 

hranice Československa převážně z politických důvodů pět obyvatel  Černic. 

Mnozí se vystěhovávali do Plzně nebo jiných regionů republiky.  

44 Viz Kronika obce Černic.



Většina  obyvatel  Černic  pracovala  v 50.  letech  minulého  století  v 

zemědělství. Násilná kolektivizace nepostihla jen pět sedláků, kteří vlastnili jen 

menší  pozemky  o  rozloze  několika  hektarů.  JZD  zabralo  celkem  394  ha 

zemědělské půdy. Byly vystavěny nové hospodářské budovy např. drůbežárna 

nebo kravín. 

Tehdy zde bylo ještě několik  soukromých podnikatelů,  kteří  však byli 

podle kronikáře ve věku mezi 50 a 68 roky a jejich živnosti jim byly ponechány 

„na dožití“. Byl zde kovář, holič, krejčí, kolář a obuvník.

V obci  byly  v provozu  čtyři  hostince,  prodejna  masa  a  uzenin  a  dvě 

prodejny  potravin  a  smíšeného  zboží  Pramen.  Díky  dopravnímu  spojení 

trolejbusem  však  místní  obyvatelé  většinou  nakupovali  v centru  Plzně  jak 

potraviny, tak i spotřební zboží.

V roce 1956 čítaly Černice 1036 obyvatel – 376 mužů starších 21 let, 

396 žen a 269 dětí. Stavební fond tvoří 185 domů s 295 bytovými jednotkami. 

Národnostní  složení  je  výhradně  české,  kromě  čtyř  obyvatel  bulharského 

původu, zaměstnaných jako dělníci.

Na  počátku  60.  let  20.  století  se  potvrdily  již  popisované  negativní 

změny sociální sféry. Hledání lepších životních podmínek odstartovalo vnitřní 

migraci a došlo k markantnímu úbytku obyvatel. K 1. lednu 1960 se trvalému 

pobytu v Černicích hlásilo 832 lidí, což je téměř o 200 méně než před deseti 

lety. Úbytek je významný hlavně u dospělé mužské populace, ale došlo i k 

velkému snížení porodnosti. Za rok 1960 se narodilo jen 162 dětí. Klesl i počet 

domů na 175. Nadále již měl celkový počet obyvatel až do devadesátých let 

klesající tendenci.45

Žádné  větší  společenské  nebo  kulturní  akce  se  během okupace  ani 

těsně po ní v Černicích nekonaly. Výjimku tvořilo jen několik tanečních zábav 

uspořádaných na počátku 50.  let  sdružením Sokol  Černice.  Ten stále také 

organizoval místní oddíl kopané.

45 Viz Kol.autorů: Zrod velkoměsta 2002, s. 326 – 327.



Podle  kroniky  se  koncem  roku  1959  stěhovala  do  nových  prostor 

veřejná  knihovna,  jejíž  fond  byl  také  revidován  a  doplněn  o  „vhodnou 

literaturu“. 

Následujícího roku došlo ke sloučení obcí Černice a Radobyčice, včetně 

jejich  JZD  pod  názvem  Budovatel.  Rozloha  obdělávané  půdy  byla  kolem 

800 ha. 

I v Černicích se projevila politická krize roku 1968, existují záznamy o 

snaze několika černických občanů založit  pobočku sociálně – demokratické 

strany.  Tyto  aktivity  byly  však  označeny  za  odporující  státní  ideologii  a 

potlačeny. Na katastru Černic byla dislokována jednotka ruské armády, která 

měla  dohlížet  na  pořádek  v obci  a  likvidovat  případný  odpor.  Počátek 

sedmdesátých  let  tak  znamenal  období  normalizace  politických  poměrů  a 

veřejného života. Díky tomu došlo k dalšímu odlivu obyvatel a jejich počet tak 

v Černicích poprvé klesl pod 800 (konkrétně na 791 roku 1974). 

Doba 70. let byla také obdobím rekonstrukcí infrastruktury. Obnovovaly 

se příjezdové komunikace od Plzně, probíhaly dokončovací práce na budově 

samoobsluhy  a  oprava  Mateřské  školy.  Od  roku  1975  došlo  ke  změně 

správního  uspořádání,  Černice  se  staly  součástí  plzeňské  městské  části 

Slovany  řízené  Obvodním  národním  výborem.  Od  roku  1978  –  1988  také 

chybí  veškeré  záznamy  v kronice  obce  Černic.  Posledním  záznamem  je 

oprava a přístavba školní jídelny. 

Další informace se v knize objevují  až na přelomovém roce 1989. Už 

v tomto roce se objevují první tendence o opětovném zavedení samosprávy. 

Následují několikaletá jednání se zástupci města Plzně. V říjnu 1991 proběhlo 

referendum a 89 % obyvatel Černic vyjádřilo s osamostatněním souhlas. Tím 

bylo  rozhodnuto.  28.  února  proběhly  volby  do  místního  zastupitelstva  a  9. 

března  se  za  přítomnosti  zástupců  města  Plzně  včetně  primátora  konala 

zahajovací  schůze.  1.  dubna  1992  pak  oficiálně  zahájil  činnost  Úřad 

městského obvodu Plzeň 8 – Černice. 

  



            6  ROZDÍLY VE VÝVOJI URBANIZACE ZA SOCIALIZMU 

                                         A V SOUČASNOSTI

Na počátku sedmdesátých let došlo k vytvoření nové koncepce osídlení, 

která  byla  schválena  usnesením  vlády  č.  283  z roku  1971.  Jednalo  se  o 

cílenou  kontrolu  výstavby,  prosazovanou  vhodným  umisťováním  investic. 

Základním  prvkem  tohoto  systému  bylo  stanovení  obvodních  a  oblastních 

středisek. Černice patřily do plzeňské tzv. regionální aglomerace s vysokým 

významem a zároveň i do oblasti nesporné výhledové urbanizace. Na pozadí 

této řízené urbanizace byl nenápadně proveden posun některých základních 

hledisek,  ze kterých se měl odvozovat  budoucí vývoj  osídlení a urbanizace 

země.  Posun  spočíval  v podstatě  v tom,  že  místo  důrazu  na  spotřební, 

obslužnou  stránku  uspořádání  osídlení,  která  měla  zaručit  obyvatelům 

maximálně stejný, tj. rovný přístup k základním složkám sociální infrastruktury 

(školy,  zdravotnická  zařízení,  sociální  služby,  státní  správa  atd.),  se  začal 

formovat  názor,  že  soustava  plánovitě  uspořádaného  osídlení  by  měla  být 

zároveň faktorem, který by zvyšoval efektivnost výroby. Vynořovala se tedy 

koncepce,  která  nekladla  důraz  primárně  na  spotřební  kritéria  efektivnosti 

osídlení,  ale  začala  zdůrazňovat  mnohem  více  výrobní  funkci  osídlení.  To 

vedlo k výrazným posunům v názorech na perspektivní vývoj měst a celého 

osídlení  tehdejší  republiky.  Na  příkladu  Černic  je  patrné,  že  v  době 

socialistického  Československa  zde  výrazně  převládla  složka  výroby 

(především  zemědělské)  nad  sektorem  služeb,  které  ani  zdaleka 

nedosahovaly úrovně poskytované v meziválečném období.   

V 80. letech 20. století bylo stále zřejmější, že socialistické plánování, 

regionální  politika  a  koncepce  urbanizace  nejsou  s  to  zabránit  řadě 

nepředvídaných  změn  jak  v jednotlivých  městech,  tak  i  v celém  systému 

osídlení.  Trvalý  odliv  obyvatel,  zejména  mladších  generací,  vytvářel 

v periferních oblastech České republiky a v jejich městech a městečkách nejen 

specifickou  demografickou  situaci,  nýbrž  i  specifické  sociální  a  kulturní 

ovzduší, spojené s koncentrací starších lidí. Ti navíc věděli, že zůstali v daném 



území proto, že neměli dost sil na to, aby hledali jiné životní možnosti, anebo 

byli  prostě  k danému  místu,  prostoru,  domu  aj.  vázáni  jak  z praktických 

důvodů, tak i zvykově a emocionálně. Přestože byly Černice spojeny s  Plzní 

jen sítí komunikací a geograficky a rozsahem zástavby zůstaly v tomto období 

odděleny, staly se součástí zóny regionální aglomerace. Do jisté míry se ale i 

tady objevovaly sociální  jevy charakteristické pro periferní  oblasti.  Přímo za 

vnitřní periferii by je ovšem z výše uvedených důvodů šlo označit jen stěží.46  

Docházelo zde k úbytku obyvatel, kteří pro bydlení na jižní části Plzně 

raději  volili  blízkou  čtvrť  Čechurov  s větší  sítí  služeb  a  lepší  dosažitelností 

veřejnou  dopravou.  Projevovaly  se  i  další  typické  faktory  jako  zvyšování 

věkového  průměru  nebo  nedostatek  perspektivního  pracovního  uplatnění 

v obci.   

Jak  ukázalo  mnoho  sociologických  prací,  chátrající  městské  čtvrti, 

úpadek celých měst a navozování uniformity jejich obyvatel vyvolávaly pocity 

rezignace  na  nějaké  vyšší  pracovní,  ale  i  životní  cíle  a  vedly  k setrvání 

v daných podmínkách. Tyto skutečnosti nemohly být během komunistické éry 

markantnější než v západních Čechách s centrem Plzní, kam směřovalo jen 

minimum  prostředků  nutných  na  údržbu  historických  památek  nebo  rozvoj 

infrastruktury.  Jestliže bylo v období  socialismu jasné,  že se hospodářské i 

demografické  těžiště  Československa přesouvá k východu a  že Morava  se 

západním Slovenskem se stávají osou tohoto komunisticky řízeného státu, je 

nyní  zřejmé,  že  kombinované  účinky  hospodářské  a politické  transformace 

směrem k tržnímu hospodářství,  demokracii  a rozdělení země na Českou a 

Slovenskou republiku vedou k přesně opačnému trendu - rychlejšímu rozvoji 

západních  částí  České  republiky,  což  potvrzuje  i  rozvoj  a  lukrativnost 

popisované lokality Černice.47 

Silnou podporu naopak měla průmyslová výroba, výstavba panelových 

domů a celých sídlišť. Přes veškeré historicky a architektonicky cenné prvky 

bylo  tehdy  v  Černicích  naprosto  nemyslitelné  založit  na  návsi  chráněnou 

památkovou  zónu,  která  vznikla  zhruba  o  dvacet  let  později.  Největší  a 

46 Viz Kol.autorů: Zrod velkoměsta 2002, s. 268 – 312.
47 Tamtéž.



nejcennější  usedlosti  tak  patřily  místnímu  JZD  a  byly  používány  a 

přestavovány  podle  potřeby  bez  ohledu  na  jejich  hodnotu,  zatímco  jejich 

skuteční majitelé bydleli většinou v domech nebo bytech v Plzni.48 

V době  70.  a  na  počátku  80.  let  20.  století  bylo  prostě  snazší 

kontinuálně setrvat ve stavu sociálního uspořádání, které vzniklo již během 50. 

a  60.  let.  Projevy  individualismu nebo přímo pokusy  o  změnu  zavedených 

norem byly tehdy považovány za protistátní.    

Pokud  jsou  zmíněny  procesy  urbanizace  za  komunistické  éry,  není 

možné  opomenout  ani  na  jejich  nepředvídatelné  důsledky,  vyvolané  do 

značné  míry  poměrně  rychlým  soustřeďováním  obyvatel  v hospodářsky 

dynamických  a  urbanizujících  se  zónách  tehdejší  socialistické  republiky. 

Takzvané vnitřní  periferie  byly, vedle chátrajících nelukrativních historických 

center měst, jedním z těchto důsledků. Společným rysem zmíněných oblastí a 

neperspektivních  venkovských  regionů  byl  úbytek  obyvatel  v produktivním 

věku a téměř neřešitelný problém stárnutí tamní populace. Tato skutečnost se 

nevyhnula ani  Černicím a věkový průměr obyvatel  žijících v okolí  historické 

návsi  dosahoval  v 80.  letech  minulého  století  přesáhl  55  let.  To  je  přímo 

udivující rozdíl oproti věkovému průměru v polovině 19. století, který ve stejné 

lokalitě nepřekročil 24 let.49    

    6.1 Dichotomie  lokálního společenství ve městě a na vesnici  

Klasické antropologické a sociologické práce zabývající se uspořádáním 

lidských komunit opakovaně zdůrazňovaly, že k podmínkám existence těchto 

společenství patří prostorové soustředění vzájemně příbuzných osob.

Město bylo  dlouho sociologicky  interpretováno jako protiklad  venkova 

s jeho  dosud  silnými  komunitárními  rysy.  Městská  společnost  byla  tradičně 

chápána jako individualistická, založená spíše na směně a na smlouvě než na 

zvyku, solidaritě a sociální kontrole. V rámci tohoto tradičního pojetí městské 

48 Viz Kol.autorů: Zrod velkoměsta 2002, s. 268 – 312.
49 Tamtéž.



společnosti  se  samozřejmě  předpokládalo,  že  pro  silně  mobilní  městské 

obyvatelstvo nebude hrát příliš výraznou roli příbuzenství.50    

V tomto  pohledu  není  možné  vnímat  Černice  jako typickou vesnici  a 

stavět  ji  tak  do  přímého  protikladu  k velkoměstu  Plzni.  Jedná  se  spíše  o 

suburbánní či předměstskou lokalitu, kde se ve výrazné míře prolínají prvky 

tradičního solidárního společenství s městským individualizmem. Příbuzenství 

s výraznou  složkou  vzájemné  kooperace  se  projevovalo  především  v době 

neúrody,  hospodářských krizí a obou světových válek. Tehdy se při různých 

formách výpomoci projevila výhodnost zachování těchto příbuzenských vazeb. 

Zhruba  od  50.  let  20.  století  se  začaly  v Černicích  tyto  rysy  sociálního 

uspořádání  vytrácet.  Jedním  z hlavních  důvodů  byla  násilná  kolektivizace, 

konfiskace  soukromých  statků,  které  svou  potřebou  spolupráce  při 

zemědělské činnosti  udržovaly  tento  příbuzenský systém aktivní  i  v dobách 

prosperity.51      

   6.2  Instituce sousedství v závislosti na stárnutí lokality

Už  z rozboru  koncentrace  vzájemně  příbuzných  osob  vyplývalo,  že 

sociální  povaha  lokalit  je  do  značné  míry  určována  jejich  fyzickým stářím, 

imigrací a dalšími změnami v sociálním uspořádání. Stárnutí sídelních lokalit 

působilo na jednotlivé stránky sousedství rozdílným způsobem – u některých 

funkcí bylo zřejmé, že s delší dobou trvání obytného souboru jejich význam 

roste,  u  jiných  naopak  klesá.  V podstatě  bylo  možné  z tohoto  vývojového 

hlediska rozlišit tři skupiny:

Do první patřily ty, u nichž se v důsledku stárnutí sídliště posiloval jejich 

význam.  Platí  to  třeba  o  vzájemné  výměně  informací  mezi  sousedy,  o 

vzájemné známosti a o ceremoniální funkci. V Černicích se tak jako v mnoha 

jiných  českých  vesnicích  prolínaly  sousedské  a  příbuzenské  vazby  dané 

soužitím  v malé  prostorové  vzdálenosti.  Do  druhé  ty,  u  nichž  se  brzy  po 

nastěhování sociální jednotky – tedy většinou nukleární rodiny projevil rychlý 

50 Viz Kol.autorů: Zrod velkoměsta 2002, s. 290.
51 Tamtéž.



růst,  o  něco  později  stabilizace,  která  se  pak  změnila  v mírný  pokles. 

Především šlo o drobné nebo větší sousedské výpomoci či půjčky například 

při rozšiřování svých domů a usedlostí. V případě neolokace probíhaly daleko 

pozvolněji, než u zbývajících dvou forem, u kterých fungovaly na prvním místě 

vazby příbuzenské a pak sousedské. Do třetí skupiny se pak řadily ty, u nichž 

bylo  možné  od  první  fáze  existence  sídliště  pozorovat  mírné,  leč  trvalé 

oslabování. Týká se to některých forem vzájemné pomoci, jako je hlídání dětí 

nebo pomoci při nákupech. Obecně je možné říci, že největší roli si dodnes 

navzdory  stárnutí  sídlišť  zachovalo  sousedství  z hlediska  svojí  informativní 

funkce a to jak ve městě, tak i na vesnici.52 

Konkrétní  příklad  se nabízí  v Černicích,  když se podíváme na osobu 

starosty,  který  byl  vzhledem  ke  svému  postavení  nejlépe  informovanou 

osobou v obci. Jako první se nové zprávy dozvídali zpravidla jeho sousedé a 

až nakonec obyvatelé, kteří bydleli v nejodlehlejší části vesnice. Proto se také 

dbalo o  zachování „dobré pověsti“ především u svých sousedů.   

                            6.3 Město kontra venkov

Počet obcí, které jsou u nás považovány za venkovské, tj. obcí s méně 

než 2 000 trvale bydlících obyvatel, k nimž se v několika časových obdobích 

řadily  i  Černice –  se od padesátých  let  minulého století  rychle  zmenšoval. 

V roce 1950 jich bylo v českých zemích 10 926 a v roce 1980 už jen 4 113. 

K tak podstatnému snížení  počtu  obcí  samozřejmě nedošlo  tím,  že by tyto 

sídelní lokality, kromě sídel v pohraničních územích zanikly, nýbrž sloučením 

s jinými  obcemi.  Administrativní  slučování  obcí  do  větších  správních  celků 

postihlo ve stejné době většinu evropských zemí, i západních, ale rozsah a 

rychlost  těchto slučování  byly u nás pravděpodobně větší.  Nejčastěji  se za 

komunistického režimu obce slučovaly před volbami a je rovněž zřejmé, že 

vedle snahy zvyšovat kvalitu správy obcí bylo jejich slučování také důsledkem 

úsilí o větší politickou kontrolu centrální mocí. Černice nebyly v tomto případě 

žádnou výjimkou. V roce 1960 došlo ke sloučení se sousední obcí Radobyčice 

52 Viz Kol.autorů: Zrod velkoměsta 2002, s. 268 – 312.



a byl tak vytvořen 15. okres Velké Plzně. Název tohoto územního celku vznikl 

již za druhé světové války v roce 1942, když byly pod politickou správu Plzně 

protektorátní  vládou přiřazeny některé obce na předměstí.  Mezi  ně patřily  i 

Černice. Spojení s Radobyčicemi v rámci Plzně však vydrželo jen čtyři roky a 

poté byly Černice přičleněny k okresu Plzeň – jih. Důvody byly jednoduché: 

výrazný  podíl  rostlinné  a  živočišné  výroby  a  kooperace  s tehdejším  JZD 

Útušice, které bylo také majitelem většiny zemědělsky využívaných ploch a 

mnoha dalších nemovitostí v černickém katastru.53  

Je  tudíž  pochopitelné,  že  po  roce  1989  došlo  k reakci  na  případy 

umělého  a  politicky  motivovaného  spojování  obcí  nebo  jejich  připojování 

k městům. Už v první vlně, do roku 1991, se osamostatnilo zhruba 1 000 tzv. 

venkovských  obcí  a  tento  proces  pokračoval  i  v devadesátých  letech.  Své 

šance  se  počátkem  roku  1992  chopily  i  Černice  a  vznikl  nový  plzeňský 

městský  obvod  číslo  osm.  Jestliže  v roce  1980  bylo  v ČSR takových  obcí 

4 113, roku 1991 se jejich počet zvýšil na 5 154 a ke konci roku 1998 stoupl až 

na  5 623.    

Zajímavé  a  důležité  jsou  i  údaje  o  změnách  v počtu  obyvatel 

v jednotlivých  velikostních  kategoriích  těchto  tzv.  venkovských  obcí.  Po 

desetiletích soustavného úbytku obyvatelstva v kategorii  nejmenších obcí, tj. 

obcí s 1-499 obyvateli, nastal zvrat a mezi roky 1980-1991 se počet obyvatel 

žijících v těchto  malých vesnicích zvýšil  o  34% -  z 601 000 na  808 000!  U 

všech  ostatních  kategorií  venkovských  obcí,  tj.  s 500-999  a  1 000-1 999 

obyvateli, byl ve stejné době naopak zjištěn úbytek obyvatelstva, a to poměrně 

výrazný.  Byl  však  nižší  než  přírůstky  v nejmenších  obcích,  takže  celkově 

v osmdesátých letech přibylo v celé skupině obcí s 1-1 999 obyvateli  32 000 

obyvatel.  Černice se v té době,  stejně jako dnes, řadily do skupiny středně 

velkých obcí s počtem do 999 obyvatel.  Intenzivní rozvoj výstavby obytných 

zón však napovídá,  že se brzy přesunou do kategorie největších venkovských 

obcí, kam před druhou světovou válkou rozhodně patřily. V dalších 8 letech, 

už  v době  po  roce  1989,  vzrostl  počet  obyvatel  v celé  skupině  těchto 

venkovských sídlišť o dalších  67 739 lidí.54

53 Viz Kol.autorů: Zrod velkoměsta 2002, s. 272.
54 Viz Kol.autorů: Zrod velkoměsta 2002, s. 304.



Z hlediska urbanizačních procesů je podstatné, že v současné době ta 

města nebo území, která vykazují nárůst počtu obyvatel i svojí rozlohy, rostou 

jen na úkor jiných, která naopak obyvatele ztrácejí. Příčin může být několik. 

Například  stále  přetrvávající  stav  nedostatku  volných  pracovních  míst 

Vzhledem k malému rozsahu celkové geografické mobility, neochoty stěhovat 

se, zaznamenává celý systém osídlení jen poměrně malé posuny a změny. 

Pořadí 10 okresů a měst s nejvyššími úbytky obyvatelstva v letech 1991-1998 

je  následující:  1.  Plzeň-město,  2.  Strakonice,  3.  Rakovník,  4.  Benešov,  5. 

Kolín, 6. Písek, 7. Praha-město, 8. Prostějov,  9. Klatovy, 10. Ostrava-město.

Velkoměsta,  například  Praha,  Brno,  Plzeň,  Ostrava  uvnitř 

administrativních hranic ztrácela obyvatelstvo, zato velkoměstské regiony jako 

celek  v některých  případech  v důsledku  rozvoje  jejich  suburbánních  zón, 

výstavby bytů v okolí velkých měst a zvyšování pracovních příležitostí rostly. 

Dokládají to nejen údaje o okresech Praha-západ a východ, ale i Brno-venkov 

a Plzeň-sever a jih. 

Toto  srovnání  potvrzuje  moderní  trend  současnosti,  kdy se střední  a 

vyšší vrstvy obyvatel stěhují z přelidněných městských center na předměstí a 

vznikají tak podobně jako v Černicích nové obytné celky. Po vzniku vnitřních 

periferií  tak  v Plzni  dochází  k dalšímu  vyklidňování  a  přesunu  obyvatel 

z centra, kde spíše vznikají komerčně využívané prostory a kanceláře. 

V současné době se prakticky klasická urbanizace zastavuje a nastupují 

nové  sídelní  procesy  jako  tzv.  urbánní  regionalizace.  To  znamená,  že 

v následujících  letech  nedojde  k tak  prudkému  kvantitativnímu  přírůstku 

obyvatel jako tomu bylo na počátku minulého století.  Vzhledem ke klesající 

tendenci porodnosti a stárnutí populace budou hrát rozhodující úlohy procesy 

imigrace ze zahraničí, ale i vnitřní migrace. Některé regiony tak budou upadat 

na úkor jiných. Mezi ty zaostávající budou patřit oblasti s tradičním zaměřením 

na zemědělství – kam patří i jižní Plzeňsko s Černicemi a lokality s výrazným 

podílem těžkého průmyslu jako je například Mostecko.  

Venkovské  obce,  tj.  obce  s méně  než  2 000  obyvatel,  přicházely  po 

administrativních  změnách a  následné  analýze  dat,  ve sledovaném období 



1991-1998 ročně o 0,71 promile  obyvatelstva.  Teze o návratu  obyvatel  na 

venkov neodpovídá tudíž skutečnosti. Vycházela patrně ze špatné interpretace 

dat o růstu menších sídel v okolí velkoměst, která byla nesprávně pokládána 

za reprezentanty venkova. Do této kategorie by bylo možné zařadit i Černice, 

které  svým  charakterem  balancují  na  pomezí  vesnice  s tradičním  podílem 

zemědělské výroby a předměstskou oblastí  s rozvinutým sektorem služeb a 

rodinného  bydlení.  Podrobné  mapy  totiž  ukazují,  že  v obcích  kolem všech 

českých velkoměst vzniká pásmo s rostoucím počtem obyvatel a s vysokými 

přírůstky  nových  bytů  převážně  v rodinných  domcích,  v přestavovaných 

objektech atd. Nelze hovořit o nárůstu atraktivity života na venkově, nýbrž o 

modifikované a někdy i vynucené formy suburbanizace stimulované bytovou 

nouzí, horšími ekologickými podmínkami nebo přelidněním ve velkoměstech.55 

 

7 VZNIK VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE ČERNICE

V období  po  roce  1950  byla  v Černicích  provedena  kolektivizace 

zemědělství, která vyústila ve vyvlastnění velké většiny rozlehlých usedlostí po 

55 Viz Kol.autorů: Zrod velkoměsta 2002, s. 308.



obvodu  návsi.  I  přes  tyto  neblahé  události  bylo  centrum  lokality  ušetřeno 

plošných  demolic  a  devastace  historického  stavebního  fondu.  Díky  již 

zmíněnému, pozoruhodně dochovanému urbanistickému řešení, které dodnes 

nepozbylo svůj středověký charakter a památkovým, stavebně – historickým 

kvalitám původní zástavby bylo jádro vsi prohlášeno vládou České republiky 

v roce 1995 za vesnickou památkovou rezervaci.56

Po obvodu černické  návsi  se  dnes  nachází  deset  usedlostí,  v jejichž 

čele  stojí  obytné  domy  jak  ve  štítové,  tak  v okapové  orientaci.  Při  popisu 

historického  stavebního  fondu  jsem  se  zaměřil  na  čtyři  nejcennější 

zemědělské  usedlosti,  které  jsou  také  jediné  z  této  lokality  vedeny  jako 

samostatné  kulturní architektonické památky.  

Hodnotným  příkladem  stavební  přestavby  Černic  v období  kolem  1. 

poloviny 19. století je obytné stavení dvora číslo 15. Dům je přízemní, trojdílné 

dispozice, založený ve štítové orientaci.  Štít  má barokizující tvar, střecha je 

výrazně  přetažena  přes  zápraží.  Konzolka  vynášející  část  štítu  v úrovni 

zápraží  je  opatřena tesaným nápisem OBYVATEL = MA/TES/GeCHVRA a 

vročení do roku 1856. Poslední slovo v nápisu znamená Čechura, tedy majitel 

domu  z období  2.  poloviny  19.  století.  K průčelí  domu  přiléhá  polokruhem 

zaklenutá brána opatřená štítovým nápisem s nikou. Tato usedlost je dnes v 

černické  památkové  rezervaci  jediným  slohově  čistým  příkladem  selského 

baroka.57

Historie této stavby sahá do roku 1637,  kdy statek zvaný „Šídlovský“ 

zdědil po svém otci Vávra Chumlík. Roku 1670 odkoupil tehdy zadlužený dvůr 

Jan Švec.  V držení  tohoto  rodu zůstala   nemovitost  až do roku 1750,  pro 

vysokou  zadluženost  několikrát  vyměnila  majitele.  Dochované  záznamy 

uvádějí, že zde bývalo několik tažných zvířat, různé zemědělské náčiní a ke 

dvoru patřil  zemědělský  pozemek o rozloze asi  12 ha.  V roce 1760 statek 

vyhořel a s opravami začal nový majitel jménem Vavřinec Matas. V majetku 

rodiny  Matasů  se  statek  dědil  až  do  roku  1849,  kdy  Johana  Matasová 

56 Viz.Foud,K: Lidová architektura 2002 s.50.
57 Tamtéž.



ovdověla a k tomuto gruntu se přiženil Matyáš Čechura původem z Letkova.58 

Jeho potomci jsou majitelé této usedlosti, kde se stále i dnes říká u Chumlíků, 

v zemědělství  však  nepracují  od  konce  druhé  světové  války  a  následné 

kolektivizace. 

Ve dvoře číslo 18, který se nachází na stejné straně návsi, se dochovala 

architektonicky  i  historicky  hodnotná  zděná  klasicistní  sýpka  se  slohovou 

fasádou. V prostoru mezi sýpkou a štítem obytné části stojí klenutá brána se 

štítovým nástavcem. Sýpka tvoří jednu stranu zúženého severního vstupu na 

černickou náves. 

Po smrti původního majitele Jana Dvořáka roku 1637 koupil tento dvůr 

za 200 kop jakýsi Jíra, syn obecního černického slouhy a oženil se s vdovou 

Zuzanou Dvořákovou. Poté roku 1660 přešel statek do majetku Václava Lípy, 

v jehož rodině se dědil. Od roku 1729 byl statek i s množstvím dluhů odkoupen 

Janem Hetzem. 59 V tomto rodě zůstal až do současnosti, kdy je pronajímán 

soukromým  firmám  jako  skladovací  prostory.  V období  po  roce  2000  byla 

zahájena postupná rekonstrukce obytného domu včetně adaptace průčelí  a 

opravy střechy sýpky. 

Na protější straně návsi se rozkládá usedlost č.p. 27, která tvoří jeden 

z nejrozsáhlejších  komplexů  zemědělských  usedlostí  v památkové  rezervaci 

Černice.  Hospodářská i  obytná část je svým stavebním provedením typická 

pro celé 19. století. V čele téhož dvora se nachází patrová sýpka datovaná do 

roku 1841. Navazující chlévy jsou v interiéru sklenuty segmentovými klenbami 

do  pasů.  Dům  má  trojdílnou  dispozici  a  fasádu  nese  prvky  typické  pro 

klasicistní  architekturu.  Objekt  byl  původně  roubený,  nicméně  v období  2. 

poloviny 19. století došlo k jeho přezdění. Srubové konstrukce v hlavní obytné 

místnosti však fragmentárně přetrvaly až do 20. století. Jde o příklad obecně 

rozšířené skutečnosti, že dřevo jako stavební materiál bylo oblíbené i v době, 

kdy na venkov dorazily moderní materiály jako pálená i nepálená (jílovitá hlína 

s plevami) cihla.60 

58 Obec Letkov je od Černic vzdálena několik kilometrů směrem na Starý Plzenec
59 Brož, J.: Lidové stavby na Plzeňsku 1922, s.10.
60 Brož, J.: Lidové stavby na Plzeňsku 1922, s. 9 – 16.



Dvůr, který se původně nazýval Mrázovský, odkoupil roku 1641 Martin 

Mates  za  550  kop  míšenských.  Roku 1716  celý  statek  koupil  za  600  kop 

František Ženíšek. Ten pro sebe a svoji rodinu vybudoval nové obytné stavení 

na severovýchodní straně návsi s číslem 19. O 55 let později zdědil dvůr jeho 

syn Ondřej.  V polovině 19. století přistavěl nový majitel Martin Krásný budovu 

sýpky. Na počátku 20. století zde hospodařila rodina Pechmanova. Ke dvoru 

patří přes 20 hektarů půdy a ovocný sad pod dnešní Štefanikovou ulicí. Na 

počátku  50.  let  minulého  století, v  době  totalitního  režimu,  byl  dvůr 

zkonfiskován  pro  účely  zemědělského  družstva  Útušice.  Bez  ohledu  na 

historickou hodnotu tohoto objektu zde byly hospodářské budovy přeměněny 

na  sklady  technického  materiálu  a  náhradních  dílů  pro  zemědělské  stroje. 

Vlastník byl  vystěhován do domu na Slovanské třídě v Plzni.  Dnes je areál 

usedlosti  navrácen  původnímu  majiteli  Josefu  Škardovi,  který  soukromě 

podniká v oboru rostlinné a živočišné výroby. Dvůr se podařilo pod dohledem 

Památkového  odboru  Magistrátu  města  Plzně  úspěšně  rekonstruovat  a 

v současné době probíhají poslední dokončovací práce, které mají mimo jiné 

navrátit  stavbám  jejich  historizující  vzhled.  Oprava  se  týkala  především 

výměny krovů, střešní krytiny a vnějších fasád.61

V neposlední řadě je pak třeba uvést historicky i architektonicky cenný 

dvůr s číslem 28, v jehož areálu se nachází nejstarší budova na území Černic. 

Jedná se o zděnou sýpku pocházející ze samého konce 16. století. Původní 

stavba byla  dřevěná,  interiérem se však shodovala.  Podsklepený  objekt  je 

patrový s původním vstupem do suterénu ze štítové jihozápadní  strany.  Do 

patra  vede  vchod  po  schodech  ze  dvora,  který  je  osazen  pískovcovým 

polokruhovým  portálkem.  Tato  stavba  je  typickým  příkladem  stavební 

produkce  plzeňského  venkova  v období  16.  –  18.  století.  Velice  historicky 

cenný je celý interiér stavby a zejména dřevěná příčka pokrytá mazanicí. Tato 

vrstva měla sloužit jako protipožární prvek a byl to také způsob jak efektně 

obejít  nařízení  z doby vlády Josefa II.,  které  přikazovalo  používat  z důvodu 

zvýšeného nebezpečí požáru u hospodářských budov zdivo i v interiéru. Na 

protější straně dvora se nalézá obytná část, jež pochází z poslední třetiny 19. 

století.  Objekt  stál  původně ve štítové orientaci  směrem k návsi,  ale kolem 

61 Viz Spisový archiv 2002 Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně (dále jen MMP).



roku 1850 vyhořel  a při  obnově získal dnešní podobu. Za zmínku stojí  i  již 

zmiňovaná, v Černicích ojedinělá vstupní brána s empírovými prvky.  

Původně byl  tento dvůr v majetku radních města Plzně,  kteří  jej  roku 

1600 prodali za 600 kop míšenských Martinu Hanzalíkovi. Ten dostal za úkol 

nově vybudovat obecní domek pro chudinu tzv. poustku. Skutečně se tak stalo 

a na části rozlehlé zahrady s ovocným sadem vznikl obytný dům s dnešním 

číslem  25.  Roku  1650  zakoupil  tuto  usedlost  po  zesnulém  Hanzlíkovi  za 

shodnou  částku  600  kop  Jan  Mates.  Hotově  složil  100  kop  a  zbytek  měl 

splácet ročně po 20 kopách. Za svého života však splatil jen 167 kop. Statek 

tak přešel na syna Tomáše Matase. Tomu byla ale pro špatné hospodaření 

roku 1725 usedlost konfiskována a předána do užívání Blažeji Matasovi.62 Od 

té doby vlastnil  Matasův rod statek prakticky dodnes. V roce 1952 byl však 

komunisty  celý  areál  znárodněn.  Jeho  majitel  skončil  ve  vězení,  kde  po 

několika letech zemřel. Dědička Alena Lodrová, rozená Matasová, byla násilně 

vystěhována do domu rodičů svého manžela v Plzni – Čechurově. Ze dvora se 

stal podobně jako z čísla 27 objekt JZD, včetně traktorové stanice, benzinové 

pumpy  a  opravny  kombajnů.  V roce  1991  byla  usedlost  po  právním  řízení 

navrácena  Aleně  Lodrové  a  o  rok  později  začala  její  rodina  s nákladnou 

rekonstrukcí.  Ačkoliv  došlo  během nešetrného  zacházení  z doby  totalitního 

režimu k devastaci části staveb, podařilo se za přispění Památkového odboru 

Magistrátu  města  Plzně  adaptaci  dokončit.  Na  zmiňované  sýpce  a  všech 

dalších  stavbách  došlo  k postupné  výměně  krovů,  citlivě  byly  renovovány 

všechny  pískovcové  a  fasádní  prvky  včetně  ozdobných  šambrán  z pálené 

hlíny. Dnes je usedlost č. 28 spojena se sousední č. 29 a tvoří areál stylové 

restaurace a penzionu.

Na příkladu majitelů jednotlivých usedlostí na černické návsi je možné 

ukázat, jak probíhal gramatický jejich osobních jmen do současnosti. Patrné je 

to při srovnání jmen majitelů statku číslo 28. V polovině 17. století jej vlastnil 

Jan  Mates,  jeho  syn  se  již  jmenoval  Matas  a  dnešní  majitelka  rovněž 

Matasová. Ve dvoře číslo 17. bydlel roku 1856 jakýsi Šneberger, v roce 1862 

si jeho syn říkal Šneperkl a od roku 1900 se ustálilo Šnebergr.

62 Brož, J.: Lidové stavby na Plzeňsku 1922, s. 9 – 16.



Celá památkově chráněná zóna je pod dohledem Odboru památkové 

péče  Magistrátu  města  Plzně,  který  také  rozhoduje  o  přidělení  dotací  na 

renovace jednotlivých objektů. Nejčastěji finance směřují na opravy střešních 

konstrukcí  a krytin.  V několika případech také došlo k zachování  původních 

trámů v místech, jejichž technický stav to dovoloval.  Jsou odebírány vzorky 

dřeva, které putují do depozitáře, kde se zjišťuje jejich stáří. 

Veškeré přestavby i nová výstavba podléhá při schvalování stavebního 

povolení  přísným  kritériím.  Případní  investoři  jsou  na  chráněném  území 

povinni  podle  zákona  provést  archeologický  průzkum  certifikovanou 

společností. 

 

   

                              8  SOUČASNÝ ROZVOJ ČERNIC  - 

                         OBYVATELSTVO A INFRASTRUKTURA

Bylo již řečeno, že po roce 1989 začal poměrně rychle klesat podíl lidí 

pracujících především v odvětví těžkého průmyslu. Oblasti zaměřené na tuto 



výrobu  zaznamenaly  stagnaci  již  před  pádem  komunistického  režimu  a 

v poslední  době  se  stagnace  mění  v přímý  úbytek.  Tyto  změny  postihly  i 

takový strojírenský gigant  jako jsou Škodovy závody v Plzni.  Pro obyvatele 

Černic,  kteří  zde  pracovali  a  byli  propuštěni,  zbývala  možnost  nechat  se 

zaměstnat  některou  ze  specializovaných  soukromých  firem,  nebo  začít 

podnikat. Touto deindustrializací tak byl podpořen rozvoj sektoru služeb, který 

patřil v době komunismu k těm nejzanedbanějším odvětvím. Díky tomu však 

takzvaný terciér získával značnou finanční podporu státu a stal se perspektivní 

i pro soukromé podnikání. O tom jak došlo k jeho rozšíření v Černicích nejlépe 

vypovídá přehled soukromých firem uvedený jako poslední kapitola.

Zaměření soukromých firem a plánovaných investic v oblasti Černic také 

potvrzují  dynamický  rozvoj  odvětví  lehkého  průmyslu,  automobilového 

průmyslu  včetně  spojených  služeb,  výroby  a  prodeje  elektrotechnického 

materiálu a v neposlední řadě specializované ekologické zemědělské výroby.

V dnešní době, kdy narůstá nezaměstnanost, jsou lidé nuceni stávat se 

v zaměstnání  stále  více  flexibilní.  Pracovat  v zaměstnání,  kde  jim  není 

poskytnuta dlouhodobější pracovní smlouva, je v celoevropském měřítku čím 

dál více samozřejmé. Mnohé organizace a nadnárodní společnosti uvažují o 

umísťování svých provozů do oblastí s levnou pracovní silou a důležitou úlohu 

hraje také kvalita tamní infrastruktury. Právě z těchto hledisek je třeba vnímat 

prudce se rozvíjející  obchodní  a průmyslovou zónu v Černicích,  stejně jako 

ostatní pracovní příležitosti. Především pro mladší generace obyvatel Černic 

se  nabízí  možnost  pracovat  v místě  svého  bydliště,  což  je  další  obrovská 

deviza do budoucna, neboť díky pracovním faktorům stále roste požadavek 

mobility. Neobvykle se tak zvyšují nároky na dopravu.   

             8.1 Výstavba dálničního obchvatu Černic a jeho vliv 

                                           na tuto lokalitu

Pro pochopení  významu obchvatu kolem Plzně, který prochází  přímo 

katastrem Černic a byl tedy od počátku řešen jako obchvat této obce, je nutné 

se v krátkosti zmínit i o historii stavby celého dálničního úseku D5.         



První úseky dálnice D5 byly dány do provozu již v 80. letech. Nejprve se 

v  r.  1983  začalo  jezdit  po  krátkém čtrnáctikilometrovém úseku z  Prahy  do 

Berouna. Jeho výstavba probíhala od r. 1976. Po vybudování dlouhé estakády 

přes Beroun se dálnice prodloužila za obec Zdice do Bavoryně. Tam skončila 

na  28.  kilometru  a  do  dalšího  pokračování  se  již  socialistické  vládě  nijak 

nechtělo. Mohla za to však krize ekonomiky a ne důvody, že by tato rychlostní 

komunikace vedla k tehdy západním nepřátelům. Dovést dálnici až do Plzně 

bylo  pro  totalitní  vládu  naopak  velice  prioritní,  ale  pravdou  je,  že  za Plzní 

směrem  k německým  hranicím  byla  její  realizace  v tehdejších  politických 

poměrech  nemyslitelná.  Pro  budoucí  obchvat  města  byl  v územním  plánu 

vyčleněn severní koridor, tedy zcela mimo oblast obce Černic, ale už v té době 

se  severní  varianta  jevila  jako  nepříliš  vhodné  řešení.  Inženýrské  studie 

shledaly  mnohem  příznivější  jižní  okraj  města  –  právě  černický  katastr. 

Projektům  několika  variant  tras  však  v této  lokalitě  bránila  velmi  přísná 

ochrana  černického  půdního  fondu,  intenzivně  využívaného  v rostlinné 

výrobě.63 

Změny společenských podmínek po roce 1989 otevřely možnosti umístit 

obchvat  jižně  od  města,  neboť  všechny  komunikace  vedoucí  k  západním 

hraničním  přechodům  přestaly  záhy  kapacitně  dostačovat.  Proto  bylo 

rozhodnuto o urychlené dostavbě dálnic v těchto směrech. Jako první měla být 

dostavěna  právě  dálnice  D5,  dosud  končící  za  Berounem.  Na  jejím  67. 

kilometru  byla  vybudována  křižovatka  s  novou rychlostní  silnicí  R5,  což  je 

vlastně plzeňský přivaděč k dálnici. Na něj byla doprava dočasně svedena a 

dále se až na hranice jezdilo po staré silnici I/5.  Trasa obchvatu byla navržena 

v mnoha variantách jak severně, tak jižně od města. Kvůli  sporům o různé 

trasy  poměrně  krátkého  úseku  dálnice  především  kolem  Černic,  se  její 

výstavba neustále odkládala, prodražovala a zcela dokončená by měla být až 

v následujícím roce.64

Po jejich vzájemném porovnání a vyhodnocení byly tři roky trvající spory 

ukončeny rozhodnutím vlády vést dálnici D5 jižně od Plzně (usnesení vlády č. 

63 Viz Ročenka 2004 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.
64 Viz Výroční zpráva odboru stavebně správního MMP 2002. 



534 z 20. 12. 1991) ve variantě KU (kombinovaná upravená) v tunelové verzi 

mezi  Plzní  a  Černicemi.  Tato  varianta  však  nebyla  nikdy  akceptována 

stanoviskem  krajského  hygienika.  Ten  při  závěrečném  rozhodování,  kdy 

nejvýznamnější  roli  hrály  varianta  stabilizovaná  (S)  a  kombinovaná  (K), 

upřednostnil variantu (S) stabilizovanou. Učinil tak proto, že realizace varianty 

kombinované přímo postihovala větší počet obyvatel, přičemž další hlediska 

(např.  dopravní,  vodohospodářské,  ekonomické)  nevykazovala  větší 

rozlišovací  schopnost.  Pro  variantu  stabilizovanou  hovořilo  kromě  menšího 

počtu zasažených obyvatel – přesto by zasáhl celý městský obvod Černice, i 

hledisko  urbanistické  (reaguje  lépe  na  urbanistickou  strukturu  města, 

zachovává ucelené rozvojové plochy, nevytváří limitu pro další rozvoj města 

jižním směrem).65 

Tím se situace však ještě zkomplikovala a postavila proti sobě obyvatele 

obcí Černice a Štěnovice, jichž se výstavba přímo dotýkala. Černičtí striktně 

odmítali variantu S - blíže k Plzni která by se vklínila mezi obvod Čechurov a 

odřízla  by  tak  Černice  od  města.  Jako  vhodnější  je  vnímána  varianta  se 

zářezem či tunelem pod vrchem Valík na hranici katastrů Černic a Štěnovic. 

Proti  této  kompromisní  verzi  se  postavili  obyvatelé  Štěnovic  a  také  různé 

ekologické organizace (Hnutí duha a Děti země), které se snažili vyzdvihnout 

význam  kopce  Valík  jako  přírodní  rezervace.  Paradoxní  je,  že  vrch  Valík 

sloužil  již  od  19.  století  jako  skládka  materiálu  z vápenek  a  cihelen  a  s 

chráněnou lokalitou má pramálo společného. Ekologičtí aktivisté, kteří se až 

do  doby  návrhů  výstavby  dálnice  o  tento  krajinný  prvek  příliš  nezajímali, 

zahájili  nyní  rozsáhlou  protestní  kampaň.  Členové  těchto  hnutí  hromadně 

vykoupili pozemky na Valíku rozdělené na pruhy o velké délce, ale šířce jen 

několika metrů. Tím dosáhli co největšího počtu majitelů půdy, kteří museli být 

dle  zákona všichni  přizváni  k jednání  o odkoupení  pro  následnou výstavbu 

dálničního  průtahu.  V praxi  se  to  ukázalo  být  neřešitelným  problémem  a 

výstavba  dálnice  kolem  Černic  se  tak  opět  pozastavila.  Po  neúspěšných 

jednáních  byly  státní  orgány  nuceny  tyto  pozemky  ve  veřejném  zájmu 

vyvlastnit. Investorovi, kterým je stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic však 

při těchto prodlevách vznikly několikamiliardové škody. 
65 Viz Spisový archiv Ředitelství silnic a dálnic 2004.



Aby bylo možno trasu akceptovat v dalším projednávání, bylo nutno ji 

stabilizovat. Tento proces trval dva a půl roku. Po posouzení všech možností 

zvolila vláda nakonec variantu SUK (stabilizovaná upravená kompromisní) a 

potvrdila ji svým usnesením č. 177 z 6.4.1994, kterým byl schválen územní 

plán velkého územního celku Plzeňské sídelní  regionální  aglomerace.  Tato 

varianta  dala  zřejmě  nejlepší  předpoklady  k  dohodě  na  úrovni  místních  a 

individuálních  zájmů  a  vyhovuje  i  odborným,  investičním  a  provozním 

nárokům.66 

V rámci objektivity je nutné dodat, že každá varianta měla své zastánce i 

odpůrce a hlavním cílem bylo nalezení vhodného kompromisu. Při jednotlivých 

jednáních pak vždy vystupovali většinou jen odpůrci trasy, kterou se cítili být 

poškozeni.  Mediální  pozornost  věnovaná  výstavbě  obchvatu  Plzně  pak  jen 

celou problematiku ještě vyostřovala.

Druhá část dálnice D5 z Plzně do Rozvadova se  z důvodu průtahů při 

projednávání  variant  obchvatu  začala  stavět  samostatně.  Stavět  se  začalo 

rychlým tempem, dosud u našeho dálničního stavitelství nevídaným. Termín 

výstavby kompletního 62 km dlouhého úseku byl krátký a navíc měl být celý 

úsek zprovozněn najednou, bohužel bez obchvatu Plzně. A čím více se blížil 

termín otevření druhého úseku dálnice, tím více se vzdalovala reálná možnost, 

že  se  bude  jezdit  i  po  tomto  20  km dlouhém obchvatu  kolem Černic.  Po 

zprovoznění  dálnice  D5  i  z  Plzně  do  Rozvadova  v  r.  1997  tak  vznikla 

nepříjemná skutečnost, že chyběl nejdůležitější úsek celé dálnice. Důsledkem 

pak byla nutnost sjíždět z dálnice na obou stranách Plzně a za městem na ní 

zase najíždět. Cesta se tak zbytečně prodloužila o tři čtvrtě hodiny. Nejvíce 

však proto trpěli samotní obyvatelé centra Plzně, zatěžovaní úplně zbytečně 

hlukem a exhalacemi.

Tento  stav trval  několik  let,  aniž  by  se  ve  věci  obchvatu  rýsovalo 

konečné řešení. Neustálý kolotoč jednání, podávání protestů a odvolání neměl 

konce.  Až  v  roce  2001  nastal  obrat,  když  padlo  svolení  začít  se  stavbou 

66 Viz Zpráva odboru stavebně správního MMP 2003.



alespoň  jedné  kratší  části  obchvatu  ze  Sulkova  do  Útušic.  Proti  trase 

zmíněného úseku nepadly žádné námitky a mohl být dostavěn už dávno. 

                      

                        8.1.1  Konečná podoba obchvatu 

 O druhou část obchvatu, který se významnou mírou dotýkal obyvatel 

Černic zuřil stále boj v podobě politického loby, který nakonec skončil výhrou 

jedné z variant  (SUK) a v roce 2002 se konečně mohlo začít  stavět i  tady. 

Časový plán na otevření celého obchvatu byl maximálně zkrácen, ale i tak se 

muselo  stavět  po  etapách,  aby  se  alespoň  provizorně  odvedla  tranzitní 

doprava mimo město.67 

15. prosince 2003 byl nejdříve otevřen úsek mezi Ejpovicemi a silnicí 

I/20, který v dočasném dvouproudovém provedení odvádí provoz od Prahy k 

tzv.  vojenské  silnici  II/180  kolem Černic  směrem na  Klatovy.  Tato  okresní 

silnice navazuje na původní již zmiňovanou císařskou cestu směr Nepomuk. 

Navíc vede mimo obce, takže zatím dostatečně zastane chybějící úsek dálnice 

až  k  Útušicím,  kde  se  opět  najíždí  na  ve  stejné  době  zprovozněnou  část 

dálnice od Útušic k Sulkovu. Na ní již navazuje starší úsek až do Rozvadova. 

Nakonec dojde i na zprovoznění poslední části obchvatu Plzně mezi oběma 

dokončenými  konci  včetně  tunelu  pod  vrchem  Valík  a  dálnice  D5  bude 

konečně hotova v celé své délce. Odhaduje se, že asi v druhé polovině roku 

2006.  Zahájení  výstavby  posledního  úseku  proběhlo  na  počátku  prosince 

2003. Druhý pruh úseku Ejpovice - Černice byl dán do provozu předčasně v 

srpnu 2004.

                                   8.1.2  Tunel  Valík

Tunel Valík je součástí dálničního obchvatu Plzně na dálnici D5 a k 25. 

dubnu  2005  došlo  ke  slavnostnímu  proražení  celého  vrchu.  Přítomni  byli 

zástupci investorů a také členové zastupitelstva obce Černice. Patří ke 3,5 km 

dlouhé  střední  části  obchvatu  s  označením  Černice –  Útušice,  která  po 

67 Viz Zpráva odboru stavebně správního MMP 2003.



otevření obou krajních osmikilometrových částí obchvatu v prosinci 2003, není 

dosud v provozu. Cena stavby tunelu se odhaduje na cca 1,5 mld. korun a 

termín zprovoznění celého úseku včetně mostu přes řeku Úhlavu je plánován 

na druhou polovinu roku 2006.  Pak bude celá dálnice D5 od Prahy až po 

hraniční přechod Rozvadov s Německem kompletní. 

Tunel, ražený stejně jako ostatní podobné tunely dnešní doby tzv. novou 

rakouskou tunelovací metodou (NRTM), se řadí svou délkou 380 m k tunelům 

krátkým, ale je jediný na celé délce dálnice D5. Nepříznivá geologie  vrchu 

Valík (435 m) ale způsobila projektantům mnoho úskalí při technickém řešení 

tunelu.  Ten je tvořen dvěma tunelovými otvory výšky 8,2 m a šířky 11,5 m 

raženými těsně vedle sebe, čímž se docílí menšího trvalého záboru pozemků 

zejména  u  obou  portálů.  Každý  tunel  bude  mít  dva  jízdní  pruhy  a  jeden 

odstavný pruh v každém směru.  Podélný sklon tunelu je 4 % a maximální 

výška nadloží nepřesahuje 30 m. 

Bude  tedy  třeba  striktně  dodržet  dodavatelem  stavby  veškeré 

předepsané technologické  postupy  ražby.  Před vlastní  realizací  tunelu  byla 

provedena ražba průzkumné štoly v ose tunelu, která pomohla stanovit postup 

stavebních prací, zejména vertikální členění výrubu. Nejdříve bude vyražena 

střední  část,  která  po  betonáži  zajistí  střední,  oběma  troubám  společnou, 

opěrnou  zeď (bez  horninového  mezipilíře).  Poté  se  vyrazí  obě  boční  části 

tunelů  a  nakonec  kaloty  obou  tunelových  trub.  Sekundární  (definitivní) 

železobetonové  ostění  se  bude  tvořit  pomocí  10  m  dlouhé  mobilní  formy, 

posuvné po kolejnicích. 

Tunel  disponuje  množstvím  dosud  nerealizovaných  bezpečnostních 

opatření,  jako  například  nezávislé  příjezdové  komunikace  pro  vozidla 

integrovaného  záchranného  systému  k  obou  portálům,  centrálně  řízený 

bezpečnostní  systém,  reagující  a  bez  zásahu  pracovníků  vyhodnocující 

aktuální  stav  provozu  v  tunelu  apod.  V  případě  nehody  volá  systém 

záchranáře automaticky, čímž dojde ke zkrácení příjezdové doby a v důsledku 



toho  k  co  nejnižším  škodám  na  zdraví  či  majetku  osob.  V souladu 

s nejnovějšími normami EU bude také instalován vážící systém pro kamiony.68 

Vzhledem k faktu, že tunel prochází také územím zdroje pitné vody pro 

Plzeň,  bylo  dbáno  na množství  požadavků  na ochranu  životního  prostředí. 

Veškerá odpadní  voda,  která vznikne jak během výstavby, tak za provozu, 

bude odváděna do speciální jímky a ekologicky likvidována. 

Dne 7. 4. 2003 byly slavnostně zahájeny stavební práce – posvěcením a 

uložením  sošky  sv.  Barbory  (patronky  horníků  a  tunelářů)  do  výklenku 

západního portálu tunelu za účasti zástupců investora, projektanta, dodavatele 

stavby a novinářů. S vlastní ražbou se ovšem začalo již v předstihu v lednu 

roku 2003. 

Současně bylo otevřeno informační centrum pro veřejnost, kde je možno 

shlédnout  videoprezentaci  celého  obchvatu  Plzně  a  dozvědět  se  veškeré 

informace týkající  se jak přípravy stavby, tak vlastní  realizace.  Je otevřeno 

každý první pátek v měsíci od 16 do 18 hodin a je umístěno přímo v objektu 

zařízení staveniště na západním portálu tunelu u obce Štěnovice (odbočit ze 

zprovozněného provizorního obchvatu Plzně ze silnice II/180, cca 500 m od 

okružní  křižovatky  mezi  Štěnovicemi  a Útušicemi  ve směru na Prahu).  Pro 

předem  ohlášené  skupiny  osob  je  možné  zařídit  odborný  výklad  i  mimo 

oficiální otevírací dobu informačního střediska. 

    

       8.1.3 Vliv dálničního obchvatu na obyvatele suburbánní zóny Černice

Pro  obyvatele  Černic  přinesl  i  nedokončený  obchvat  již  nyní  řadu 

vesměs pozitivních změn, které je možné takto shrnout: 

Změna charakteru Nepomucké třídy na silnici místního významu a tím 

snížení počtu projíždějících vozidel.  Veškerá tranzitní  doprava nyní probíhá 

68 Viz Spisový archiv Ředitelství silnic a dálnic 2004.



mimo  obytné  zóny,  od  kterých  je  i  nový  dálniční  přivaděč  v dostatečné 

vzdálenosti.  Vybudování  protihlukových  bariér  vedlo  ke  snížení  hlučnosti 

v obci  dokonce  pod  úroveň  hodnot  naměřených  při  provozu  bývalé  silnice 

první třídy – Nepomucká. 

Celkový pozitivní dopad na snížení tranzitní dopravy projíždějící centrem 

Plzně.  Především  kamionová  doprava  směřující  na  hraniční  přechod 

Rozvadov. 

V předmětné  oblasti  došlo  především  ke  zlepšení  sektoru  služeb. 

V roce 2004 zde bylo slavnostně otevřeno největší nákupní centrum v Plzni 

Olympia Černice. Investorem je belgické konsorcium Ahold a právě se začíná 

s realizací druhé fáze tohoto hypermarketu, jehož součástí je například i kino 

nebo čerpací stanice. Výstavbě tohoto komplexu předcházela dlouhá jednání 

s majiteli pozemků a následné odkupování. Značný příliv finančního kapitálu 

znamenal  pro obyvatele  Černic,  kteří  vlastnili  půdu v této  lukrativní  lokalitě, 

výrazný  nárůst  sociální  mobility.  Nebylo  výjimkou,  že  vlastníci  nemovitostí 

pronajímali nebo přímo prodávali zemědělské usedlosti děděné z generace na 

generaci a stavěli si moderní rodinné domy v některé ze vznikajících obytných 

zón. Částečně je k tomu veda i skutečnost, že bylo výhodnější postavit zcela 

nový  dům,  než  v souladu  s přísným  dohledem  Odboru  památkové  péče 

nákladně starý statek v památkové rezervaci rekonstruovat.   

Poslední schválená lokace obchvatu SUK znamenala možnost  využití 

chráněného koridoru  zamítnuté varianty na výstavbu nových rodinných domů. 

Toho bylo beze zbytku využito a několik stavebních firem do katastru Černic 

směřuje své investice. Tato oblast se tak stává velice atraktivní, neboť v sobě 

spojuje  výhody  klidného  předměstského  prostředí,  snadnou  dosažitelnost 

centra Plzně a zároveň nabízí kvalitní síť služeb v místě bydliště. Není proto 

divu,  že  většinu  vlastníků  nových  bytů  a  domů  zde  tvoří  lidé  z vyšších  a 

středních  vrstev,  ale  často  také  vlivní  politici  a  majetní  podnikatelé  nejen 

z plzeňského kraje.  

Právě sektor soukromého podnikání doznal nečekaného nárůstu, neboť 

po  zprovoznění  dálničního  obchvatu  a  otevření  hypermarketu  Olympie 



markantně stoupla kupní síla a příliv obyvatel z centra Plzně. Celkové zlepšení 

podmínek  pro  podnikání  v  oblasti  Černic  a  investice  větších  společností 

vytvořily  velký  počet  nových  pracovních  míst.  Především  u  autochtonních 

obyvatel  Černic  se  začala  projevovat  profesní  mobilita.  Mnozí  zakládají 

soukromé firmy zaměřené hlavně na oblast služeb.

Zhodnocení  stavebních  pozemků  i  veškerých  nemovitostí  v okolí 

dálničního obchvatu a nákupní zóny v Černicích vedlo k několikanásobnému 

nárůstu jejich cen a dnes se bezkonkurenčně řadí k nejdražším v Plzni. Cena 

pozemku bez inženýrských sítí se běžně pohybuje kolem 1500 Kč  za metr 

čtverečný. 

Zvýšený  zájem  o  tuto  lokalitu  si  vyžádal  zkvalitnění  veškeré 

infrastruktury. Opravy se týkají především sítě stávajících komunikací, na které 

však jako v celé republice  chybí  prostředky.  Pro občany  Černic  se obecně 

zlepšila  dopravní  obslužnost  při  cestách  směrem  na  Prahu,  Klatovy  a 

Rozvadov.

Nutností se ukázalo být posílení veřejné dopravy, kromě trolejbusů, číslo 

13, jejichž trasa byla prodloužena až před nákupní centrum, sem směřují dvě 

autobusové linky a jedna bezplatná, financovaná zmíněným hypermarketem. 

V souvislostí  s rostoucí  rozlohou zástavby přibylo i  několik nových zastávek 

integrovaného dopravního systému. 

                                

                                

                               8.1.4   Negativní změny

Negativně lze hodnotit  výstavbu dálnice jako znehodnocení rozlehlých 

zemědělsky  využívaných  ploch.  Došlo  ke  zrušení  velkého  množství 

nezpevněných přístupových komunikací,  které využívali  soukromí zemědělci 

pro vjezd na své pozemky. Proto bylo třeba nalézt vhodná řešení,  aby tyto 



obdělávané  plochy  zůstaly  stále  dostupné  bez  nutnosti  přejíždět  přivaděče 

k dálničnímu obchvatu. 

V menší  míře  pak  může  dojít  ke  zvýšení  koncentrace  exhalací 

z projíždějících automobilů a tím zhoršení životního prostředí, což má vliv na 

nižší výnosy z přilehlých pozemků. 

Určité  riziko  je  možné  spatřovat  ve  výstavbě  přemostění  přes  řeku 

Úhlavu blízkosti zdrojů pitné vody pro Plzeň. Potenciální nehoda a následný 

únik  pohonných  hmot  nebo  jiných  chemikálií  na  tomto  mostě  by  mohla 

uvedené zdroje kontaminovat.

V širším kontextu je zcela jistě negativní i dopad na celý ekosystém v 

místech,  kde  dálnice  prochází.  Výstavba  se  dotkla  i  zalesněných  částí  a 

remízů v katastru Černic, které poskytovaly prostor pro volně žijící především 

srnčí  a  drobnou  zvěř.  Tím  klesla  i  úživnost  prostředí  a  naopak  vzrostla 

možnost škod způsobených zvěří na zemědělských  plodinách. 

Obecně  je  ale  možné  říci,  že  výstavba  dálničního  obchvatu  kolem 

Černic  přinesla  více  pozitivních  změn  především  v oblasti  rozvoje 

infrastruktury, dopravy a služeb.                          

                

                    8.2 Černice na počátku 21. století

V současné době žije v obci více než 800 obyvatel ve 293 domech a 

sedmi  panelových  nebo  řadových  domech.69 Počet  má  prudkou  stoupající 

tendenci, protože jsou rychle obsazovány nové bytové jednotky.

Vzdělání zajišťuje čtyřtřídní první stupeň základní školy. S úspěchem se 

zde používá ojedinělá experimentální forma skupinového vyučování žáků bez 

klasického  uspořádání  tříd. Ve  školní  budově  se  nachází  mateřská  škola, 

kuchyně a jídelna a v neposlední řadě tělocvična. Budova z 19. století prošla 

celkovou modernizací včetně rekonstrukce vodovodních rozvodů, napojení na 

69 Tento údaj nezahrnuje městskou  část Čechurov.



kanalizaci  a  plyn  a  kompletních  oprav  sociálních  zařízení.  V Černicích  se 

nachází také pobočka knihovny města Plzně.

Z hlediska služeb veřejnosti tak obyvatelé nejvíce postrádají přítomnost 

pošty. Nejbližší pobočka se nachází v Plzni Slovanech. Jediné období z celé 

historie Černic, kdy zde poštovní úřad fungoval bylo několik let od roku 1911 

do první světové války. 

Úřad městského obvodu 8 Černice pořádá dvakrát  ročně informativní 

setkání  s občany.  Na těchto  akcích jsou obyvatelé  mimo jiné seznamováni 

s činností  obecního  zastupitelstva,  s realizací  investičních  akcí  za  uplynulé 

období a v neposlední řadě se řeší sociální a kulturní otázky. ÚMO 8 rovněž 

pořádá  v kapli  na  Selské  návsi  tradiční  Antonínskou  pouť,  jejíž  nedílnou 

součástí je i bohoslužba.

Pořádání  veřejných  společenských  akcí  zajišťuje  Sbor  dobrovolných 

hasičů,  v jejichž  moderní  hasičské  zbrojnici  byla  roku  1980  otevřena  i 

společenská místnost určená pro přádání plesů, schůzí obecní rady s občany 

a  dalších  oficiálních  akcí.  Vždy  v létě  se  zde  pořádají  hasičské  soutěže 

s účastí  kolem patnácti  družstev  a každoročně také tradiční  hasičský bál  a 

Sokolský ples.  

Sokol Černice vlastní také nové travnaté fotbalové hřiště z roku 1998, 

jehož součástí jsou i šatny pro sportovce a veškeré sociální zařízení. Místní 

oddíl kopané hraje v oblastním přeboru I.B třídy.  

Možnost  nákupů  a  služeb  nabízí  největší  nákupní  centrum  v Plzni 

Olympia Černice. Je zde celkem 90 obchodů včetně čerpací stanice. Dále je 

v obci soukromý supermarket se standardním zbožím denní potřeby.

Přímo  v obci  již  také  tři  roky  funguje  ordinace  praktického  lékaře  a 

nejbližší lékárna  se nachází právě v blízkém centru Olympia. 

V letech 1993 – 1999 se v obci prováděla kompletní modernizace části 

infrastruktury. Byla vybudována kompletní síť plynofikace, městský vodovod a 

kanalizace. Převážná většina domů je na tyto inženýrské sítě napojena.  



Od  roku  1997  se  na  katastru  Černic  uskutečňuje  rozsáhlá  bytová 

výstavba. Schválena byla výstavba celkem tří  obytných zón. V první z nich 

s názvem K Lutové bylo postaveno 32 bytových jednotek s byty kategorie 1+1 

až 1+4 včetně garáží. 52 rodinných domů vzniklo ve druhé oblasti U Hřiště a 

v poslední lokalitě Na kovářské stráni již stojí 74 rodinných domů.

Kromě toho pokračuje výstavba řadových i rodinných domů v blízkosti 

nákupní zóny centra Olympia a v neposlední řadě se také provádějí závěrečné 

stavební práce v prostoru mezi Černicemi a Čechurovem, kde byly založeny 

dvě nové ulice.        

                 

           8.3  Přehled soukromých firem v obci

V oblasti  rostlinné  a  živočišné  výroby  pracují  firmy:  Krmiva  Krásný, 

Krmiva  pro  zvířata  Šnajdr,  velkochov  a  rostlinná  výroba  Škarda,  Říhánek 

produkce obilnin.  

Podnikání  v oblasti  prodeje  automobilů  a  servisních  služeb poskytují: 

Autosalon Nedvěd, Pneuservis Drnec, Prodej ojetých automobilů Ing. Čepický, 

autodoprava Šetka a Bervid autokola, pneumatiky.

V sektoru stavebnictví podnikají: Stavas – výroba a prodej betonových 

směsí,  Brickl  prodej  stavebnin,  Truhlářství  Matas  a  Honzík,  Pokrývačství 

Javůrek,  Zámečnictví  Pech,  Přesné  výpalky  z plechu  –  Šlechta  +  Jiřička, 

Prášková lakovna - Jech, Regály – prodej  kovových regálů,  Z+K Therma – 

instalace voda, topení, Dabok elektrosklad,  Forward lisovna umělých hmot a 

Thorn – plyn, voda, topení, elektro.   

V obci jsou tři restaurace: Lidový dům, Restaurace a Penzion U Matasů 

a  restaurace  Autosalon  Nedvěd.  Všechny  mají  vlastní  sál  pro  pořádání 

společenských akcí. Možnost ubytování nabízí Penzion U Matasů s kapacitou 

35  lůžek  a  vysokým  standardem  ubytování,  včetně  možnosti  využít  krytý 

bazén,  fittness  nebo  saunu.  Nabídku  restaurací  doplňuje  velkoobchodní  i 

maloobchodní prodej moravských vín Chocholoušek. 



  Další  služby  poskytují:  Eliod  ekologická  likvidace  odpadů,  Benzina 

prodej  pohonných hmot,  Pepsi Cola sklady a velkoobchod, Tabák sklady a 

velkoobchod, Leptání skla a výroba ozdob Lad. Skolka.

Celý podnikatelský sektor doznal v Černicích největšího rozvoje během 

posledních pěti let a skutečný boom nastal po roce 2003. Ačkoliv, zde mělo 

svá sídla několik větších firem již na počátku 90. let, jednalo se především o 

velkoobchodní  sklady  nebo  logistiku,  což  nepřineslo  veřejnosti  žádný  větší 

prospěch. Naopak dnes je díky síti obchodů a služeb zajištěna v této lokalitě 

potřebná konkurence,  což má pozitivní  vliv  na  stanovení  cen pro  konečné 

spotřebitele. Skutečnost, že se Černice stávají pro podnikatelský sektor čím 

dál více lukrativní, však přinesla i velký nárůst cen všech nemovitostí v oblasti. 

Stavební  pozemky  se  dnes  v Černicích  běžně  prodávají  za  cenu  kolem 

1500 Kč za metr čtverečný.

                                                9 ZÁVĚR

Cílem této  diplomové práce  bylo  zachytit  jednak  historický  a sociální 

vývoj této lokality a v neposlední řadě pak její roli v širším kontextu. Přestože 

se dnes jedná o nejdynamičtěji se rozvíjející obvod Plzně, existuje jen několik 



starších  publikací,  které  se  zabývají  Černicemi  ze  širší  perspektivy  a  jsou 

z dnešního pohledu nepřesné a neaktuální. Přes nedostatek odborné literatury 

se podařilo úspěšně zachytit  nejdůležitější  mezníky v historickém vývoji této 

obce. 

Dalším splněným cílem bylo objasnění poměrně velkého hospodářského 

významu této  suburbánní  zóny,  který  v době před první  světovou válkou a 

během meziválečného období, daleko přesahoval hranice plzeňského regionu. 

Výsledky uvedené ve druhé kapitole byly konfrontovány se současným stavem 

a  je  možné  říci,  že  se  obnovují  tradiční  funkce  Černic,  jako  lokality 

s významným podílem lehkého průmyslu a služeb, jehož zaměření se ovšem 

během  vývoje  zcela  změnilo  a  naopak  dochází  k úpadku  některých 

zemědělských odvětví. 

Samostatnou  kapitolu  tvoří  také  klasifikace  úrovně  bydlení  a 

architektury,  kdy jsem se zaměřil  na popis lidských sídel v Černicích,  jejich 

stavební vývoj a typické prvky. Současný stav stavebního fondu reprezentuje 

kapitola  o  založení  Vesnické  památkové  rezervace  a  kontinuálně  je 

charakterizován vznik a rozvoj nových obytných zón.

Metodou zúčastněného pozorování a řízených rozhovorů jsem získával 

cenné informace o současném dění v Černicích. Pro řízené rozhovory jsem si 

vybral celkem deset aktérů pocházejících z místního prostředí, ale cíleně jsem 

mezi  ně  zařadil  i  dva  obyvatele  centra  Plzně.  Tím  jsem  docílil  možnosti 

srovnání individuálních pohledů ze sledovaného i zcela nezávislého sociálního 

prostředí.  Jednalo  se  o  muže  i  ženy  ve  věku  od  23  do  75  let  z různých 

sociálních  vrstev  i  odlišných  profesí.  Navíc  jsem  ještě  spolupracoval 

s černickým kronikářem panem Ludvíkem Břindou, který mi pomohl objasnit 

mnohé souvislosti. Další neocenitelnou pomoc mi při získávání důležitých dat 

poskytl pan Karel Lodr, který je vnukem bývalého významného starosty obce 

Josefa  Lodra.  Díky  rozhovorům  s nimi  se  podařilo  rekonstruovat  nejasná 

období vývoje a další fakta ze sociálních poměrů Černic. 

Při  řízených  rozhovorech  jsem  se  zaměřil  především  na  otázku  jak 

obyvatelé  z  Černic  nebo  Plzně  vnímají  předmětnou  lokalitu.  Černice  jsem 



přitom  kladl  do  kontrastu  s centrem  velkoměstského  regionu  Plzní  a  do 

opozičních kategorií  vesnice kontra město. Zjišťoval jsem zda se ně nahlíží 

jako  na  samostatnou  vesnici  spíše  venkovského  typu  nebo  jako  na 

plnohodnotnou součást města. 

Výsledky byly poměrně jednoznačné. Všichni dotazovaní uvedli kromě 

dvou  (oba  v důchodovém  věku,  bez  příbuzenského  vztahu,  původně 

zaměstnáni v zemědělství), že Černice vidí jako jednoznačnou součást Plzně. 

Ale stejně striktně byl odlišován prostor dnešní Vesnické památkové rezervace 

na  Selské  návsi,  kterou  všichni  dotazovaní  shodně  považují  za  osídlení 

vesnického typu s tradičními sociálními vazbami. Protiklad starého návesního 

centra  pak  tvoří  výše  popsané  obytné  zóny  spolu  s nákupním  centrem  a 

přilehlou oblastí již zahájené a plánované výstavby lehkého průmyslu.

S touto  kapitolou  souvisí  i  výklad  některých  institucializovaných 

sociálních  vztahů  jako  je  sousedství  nebo  role  lokálního  společenství  ve 

fungování interpersonálních vazeb na vesnice a ve městě.    

V neposlední řadě jsem se snažil zachytit hlavní urbanizační trendy za 

období socialismu a v současnosti a aplikovat je na dění ve zkoumané lokalitě. 

Analýzou demografických údajů jsem získával přehled o sociálních procesech, 

které se v konkrétní době v Černicích odehrávaly.

Poděkování: poděkování patří mému vedoucímu diplomové práce PhDr. 

Zdeňku Uherkovi CSc. Za jeho trpělivý přístup a odborný dohled a dále pánům 

Ludvíku Břindovi a Karlu Lodrovi za poskytnutí obzvláště cenných informací.  



   

   

  


