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Předmluva
Vážení čtenáři,
v pořadí již třetí díl publikace Životní prostředí města Plzně
Vás po dvouleté odmlce poutavou formou seznamuje
s některými novinkami a změnami v oblasti našeho životního
prostření. Tentokrát se na 42 stranách dozvíte kromě jiného
např. o zajímavých dřevinách rostoucích v našem městě,
probíhajících pozemkových úpravách, projektech povodňového modelu a Územní energetické koncepce města Plzně,
o kvalitě vody a ovzduší, o činnostech k podpoře ekologické
výchovy, grantech, dotacích aj. Publikace je dále obohacena
o zajímavé informace týkající se vzniku a nejstarší historie
plzeňské zoologické a botanické zahrady. V neposlední řadě se
tento materiál věnuje význačné oblasti boleveckých rybníků,
novinkám a výzkumům ve zvláště chráněných územích.
Jak již bylo v předešlých dílech zmíněno, publikace je
určena především pro širší odbornou veřejnost, studenty
středních a vysokých škol a pod. Některé kapitoly ale jistě
zaujmou i ostatní zájemce o nové či doposud nepublikované
informace dotýkající se životního prostředí města Plzně.
Pro poměrně veliký zájem o předešlé dva díly byl proveden
jejich dotisk a tento třetí díl vychází ve dvojnásobném nákladu.
Materiál je spolu s prvním a druhým dílem také v plném
rozsahu zveřejněn na internetu, a to na stránkách odboru
životního prostředí Magistrátu města Plzně.
http://info.plzen-city.cz/ozp nebo
http://info.plzen-city.cz/article.asp?sec=272
Jsem přesvědčen, že předkládané informace o životním
prostředí do určité míry zvýší zájem veřejnosti o nenahraditelné a vzácné prostředí, ve kterém žijeme, a zkvalitní
vzájemnou spolupráci mezi veřejnou správou a obyvateli či
návštěvníky našeho města.
Závěrem bych touto cestou rád poděkoval autorům
jednotlivých kapitol a dalším spolutvůrcům, bez jejichž
tvůrčího nasazení a zapojení by tento materiál nevznikl.
V Plzni v březnu 2005
Bc. Miroslav Klán, editor
odbor životního prostředí
Magistrátu města Plzně
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1. Ochrana přírody

Petr Skala

ZVLÁŠTNÍ OCHRANA PŘÍRODY
PŘÍRODNÍ PAMÁTKY (PP) A PŘÍRODNÍ REZERVACE (PR) NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ
Od 1. 1. 2003 došlo ve zvláštní ochraně přírody k významným změnám, které souvisí s rozšířením Statutárního
města Plzně o obce Lhota a Malesice a v neposlední řadě
pak s reformou veřejné správy ČR.
Rozšířením Statutárního města Plzně o obec Malesice se
zvýšil počet zvláště chráněných území o přírodní památku
Malesická skála na současných 7 lokalit.

MAPKA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ
NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ - z podkladů GIS MP
PR Kamenný rybník
PR Petrovka
PP Malesická skála

PP Doubí
PR Zábělá

LOCHOTÍN

PP Kopeckého
pramen
PP Čertova
kazatelna

DOUBRAVKA

SKVRŇANY

BORY

souvrství díky odlišnému zrnitostnímu složení a tvrdosti hornin.
V současnosti je přírodní památka
ohrožována horolezeckou činností
a vandalismem, což vede k urychlení zvětrávacího procesu a k nevratným nežádoucím změnám podoby skalní pyramidy.
Druhá změna spojená se zánikem
okresních úřadů a přesunem kompetencí na jiné orgány veřejné správy
znamená, že od 1. 1. 2003 pečuje
o zvláště chráněná území v kategorii
přírodní památka a přírodní rezervace Krajský úřad Plzeňského kraje.
Proto je nutno se vším, co souvisí
s touto problematikou, se obracet
na Krajský úřad.

SLOVANY
VÝZKUMY VE ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH (ZCHÚ)

přírodní památka
přírodní rezervace

Přírodní památka Malesická skála
se nalézá cca 6 km severozápadním směrem od centra
Plzně a cca 1,5 km severovýchodně od Malesic na levém
břehu kaňonovitého údolí Chotíkovského potoka
v nadmořské výšce cca 370 m. Její výměra je 110 m2. Byla
zřízena usnesením ONV č. 153/8 ze dne 12. 7. 1974
na ochranu ojedinělé skalní pyramidy vejčitého půdorysu
o rozměrech cca 7 x 15 m a výšce cca 7 - 20 m. Dnešní
bizarní podoba skalního útvaru vznikla selektivním zvětráváním a odnosem karbonských slepenců a arkóz týneckého
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Přírodní rezervace Kamenný rybník
se díky své atraktivní poloze v blízkosti
města stala objektem nejen častých vycházek, ale i výzkumů. Zajímavá květena neunikla pozornosti botaniků, a tak již od roku
1874 existují různé poměrně ucelené
odborné přírodovědecké práce a průzkumy.
Pomocí těchto prací je možné vcelku přesně sledovat změny
rostlinných společenstev v PR.
V 80. letech 20. století tak bylo zjištěno, že dochází
k úbytku vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, které
se dříve v PR hojně vyskytovaly. Tento nežádoucí vývoj se
koncem 20. století ještě zrychlil a hrozilo nebezpečí, že
do 5 – 10 let tyto zvláště chráněné druhy zmizí úplně.
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, proto
rozhodl, že je nutné analyzovat příčiny nežádoucího vývoje
v PR a realizovat taková opatření, která ústupu druhů
a snižování biodiverzity zabrání.

Ochrana přírody

Průzkum přírodní rezervace byl rozdělen na tři etapy:
I. etapa zahrnovala mapování současné reálné vegetace
II. etapa představovala průzkum a mapování hydrologických poměrů v celém povodí Kamenného rybníka
III. etapa znamenala zpracování hydropedologického průzkumu
Z výsledků I. a II.
etapy průzkumu vyplynulo, že PR Kamenný rybník trpí nedostatkem vody, což
se projevuje vysycháním rašeliniště a úbytkem druhů vázaných
na zamokřené stano4
Rosnatka okrouhlolistá
viště, jako např. vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) atd.
Příčin vysychání je hned několik:
Podloží PR je tvořeno dobře propustnými horninami (arkózy, arkózové pískovce).
Území má komplikovanou lokální tektonickou
strukturou s četnými zlomy, hrástěmi a propadlinami.
Výškový rozdíl ve spádovém povodí Kamenného rybníka
představuje rovných 50 m a ovlivňuje především infiltraci a rychlost odtoku srážkové vody.
Kamenný rybník je napájen pouze dvěma vlásečnicemi, jejichž vydatnost je závislá především na množství
srážek.
Celé povodí Kamenného rybníka je zalesněno převážně
jehličnatým lesem s nízkou schopností zadržovat vodu.
V minulosti snaha o hospodářské využití lesa vedla
k vybudování systému odvodňovacích příkopů.
Výstavbou plynovodu a vodovodu společně s vybudováním cestní sítě došlo k narušení odtokových poměrů
povrchových vod.
Následná analýza příčin vedla v roce 2001 k realizaci
terénních úprav a revitalizaci Kamenné louky. Opatření
spočívalo ve zpomalení odtoku vody a zvýšení retence
území pomocí zasypání části příkopového odvodnění.
Na tato opatření navázal vhodný management sečení
a hrabání louky. O rok později již bylo na základě provedeného botanického průzkumu zaznamenáno zvýšení druhové
diverzity a ústup ruderálních druhů rostlin.
Hydropedologický průzkum prováděný v roce 2002
s cílem zjistit závislost mezi výškou hladiny podzemní vody
v rašeliništi a výškou hladiny vody v Kamenném rybníce,
stanovit hydropedologické vlastnosti rašelin a rašelinných
půd a připravit tak nezbytné podklady pro případná další
revitalizační opatření přinesl překvapivá zjištění.
Založení Kamenného rybníka jako součásti Bolevecké
rybniční soustavy je datováno do 15. století. Dendrochronologickou analýzou jedlové výpustní roury bylo založení rybníka upřesněno do roku cca 1460. Hydropedologickým průzkumem však bylo zjištěno, že jeho roz-
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Kamenný rybník a část bolevecké rybniční soustavy
- II. vojenské mapování 1819-1858

loha v době založení byla mnohem větší a činila cca 10 ha
oproti dnešním 6,58 ha. Rašeliniště v PR tak není v podstatě
rašeliništěm v pravém slova smyslu, ale zrašelinělou částí
zazemněného rybníka. O tomto faktu svědčí naměřené mocnosti rašeliny a rybničního bahna v severozápadní části navazující na Kamenný rybník. Průzkumem byla též zjištěna
i vrstva uhlíků jako svědectví na několik století starý požár.
Vrstva s uhlíky je uložená ve stejné hloubce, ne však po celé
ploše prováděného průzkumu. Lze tedy usoudit, že tehdejší
požár postihl les a část litorálu rybníka, nikoli vodní hladinu. S ohledem na hloubku, ve které se uhlíková vrstva nalézá, a na vývoj krajiny v okolí města Plzně lze soudit, že požár vznikl pravděpodobně v 17. století, kdy docházelo k největšímu odlesňování krajiny. To je patrné i z I. vojenského
mapování prováděného v letech 1764 – 1768. Mapové dílo
je poměrně nepřesné, ale i tak je možno konstatovat, že okolí Kamenného rybníka bylo částečně odlesněno. Následkem
tohoto nepříznivého stavu bylo pokračování zazemňovacího
procesu a zmenšování plochy vodní hladiny ve prospěch tvořícího se rašeliniště. Tento stav je dobře patrný z II. vojenského mapování prováděného v letech 1819 – 1858.
Ve stejné době vznikající mapy Stabilního katastru (1826 –
1843) zachycují pouze vodní plochu rybníka, a to v podobě
téměř dnešní. Srovnáme–li stávající katastrální mapu, jejíž
základ byl odvozen z map stabilního katastru, a letecký
snímek, zjistíme, že proces zazemňování pokračuje.
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Hydropedologickým průzkumem bylo dále zjištěno, že
výška hladiny v rybníce ovlivňuje výšku hladiny podzemní
vody v rašeliništi. Pro zachování mokřadních druhů je tak
nezbytné, aby byl Kamenný rybník pokud možno napuštěn
stále, a to na maximální možnou výšku hladiny.
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Přírodní rezervace Kamenný rybník

Z průzkumů také vyplynulo, že je pro další uspokojivý
vývoj v rašeliništi nutné jeho uvolnění odstraněním náletových a stanovištně nevhodných dřevin, jako např. borovice
vejmutovky (Pinus strobus). Dále je nutná postupná přeměna druhového zastoupení lesních porostů v povodí
Kamenného rybníka ve prospěch listnatých dřevin, zejména
pak dubu letního (Quercus robur).
Navrhovaná opatření tak umožní další rozvoj rašeliništního biotopu a zároveň přispějí k vyšší ekologické stabilitě
lesních porostů, zvýšení infiltrace a zpomalí odtok srážkové
vody.
Přírodní rezervace Petrovka
obdobně jako PR Kamenný rybník trpí úbytkem druhů
zvláště chráněných rostlin jako je např. prstnatec májový
(Dactylorhyza majalis). Proto byla zadána Krajským
úřadem Plzeňského kraje, odborem životního prostředí
v roce 2003 studie hydrologických a hydropedologických
poměrů v PR s ohledem na vývoj druhového složení rostlinných společenstev. Cílem provedeného průzkumu je též
navržení případných revitalizačních opatření sloužících
ke stabilizaci a opětovnému zvýšení druhové diverzity.
Průzkumem tak bylo zjištěno, že koryto Boleveckého
potoka bylo v minulosti úmyslně přeloženo ze středu údolní
nivy na její levý okraj, a to z důvodu usnadnění obhospodařování luk. Mimo změny trasy toku byl navíc vybudován
systém příkopového odvodnění, který jednak rozděloval
louky, ale především snižoval hladinu podzemní vody
v údolní nivě. V 60. letech minulého století však o malé
louky s vysokým výnosem píce neměl tehdejší uživatel
Státní statek Křimice zájem. Louky přestaly být sekány, což
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z počátku vedlo ke zvýšení druhové diverzity rostlin,
následně však k degradaci lučního ekosystému a zároveň
přestal být udržován systém příkopového odvodnění. Ten se
postupně zanesl, což zapříčinilo zvýšení hladiny podzemní
vody a následnou expanzi rákosu obecného (Phragmites australis), který začal vytlačovat zvláště chráněné rostliny.
Nežádoucímu procesu napomáhá též zvýšená návštěvnost
okolních lesů, zejména pak jízda na horských kolech urychlující erozi, a v neposlední řadě výstavba propustku pod silnicí Plzeň – Záluží.
Na základě analýzy zjištěných příčin byla navržena opatření spočívající v úpravě odtokových poměrů pročištěním
části Boleveckého potoka a odvodňovacích příkopů od sedimentů. Dále je nutná ochrana cestní sítě v PR před vodní
erozí a postupná přeměna převážně jehličnatého lesa
v povodí Boleveckého potoka na les listnatý.
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Přírodní rezervace Petrovka

V roce 2003 byla na základě provedeného průzkumu zpracována projektová dokumentace na úpravu vodního režimu
v PR. V současné době se na realizaci tohoto projektu shromažďují potřebné finanční prostředky.
Přírodní památka Čertova kazatelna
ležící v těsné blízkosti frekventované komunikace Plzeň –
Radčice je tvořena zejména skalním masivem arkóz
a arkózových pískovců plzeňského karbonu. Skalní defilé
kromě nápadných útvarů selektivního zvětrávání je tvořeno
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Ochranná zeď při výstavbě v roce 2003

Ochrana přírody

též jednotlivými skalními bloky, které jsou narušovány
vegetací a erozí. Důsledkem je zvětšování skalních puklin
a labilita jednotlivých skalních bloků.
Přírodní památka Čertova kazatelna tak ohrožovala komunikaci řícením skalních stěn. Proto nechal Magistrát města
Plzně, odbor životního prostředí, v roce 2002 zpracovat geotechnický posudek s cílem zhodnotit stabilitu jednotlivých
skalních stěn a bloků. Na základě tohoto posudku byly
provedeny sanační a zabezpečovací práce. Při nich došlo
k odstranění labilních skalních bloků. Podél komunikace
byla postavena ochranná zeď.
V současné době bezprostřední nebezpečí řícení nehrozí,
ale přesto je skalní stěna preventivně monitorována Správou
veřejného statku města Plzně.
NOVINKY VE ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH
(ZCHÚ)
Plány péče
Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
stanovuje povinnost orgánům ochrany přírody zajišťujícím
péči o ZCHÚ provádět tuto péči na základě tzv. „Plánu
péče“. Plán péče je odborný a koncepční materiál, který
na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu
ZCHÚ navrhuje opatření na zachování a zlepšení stavu předmětu ochrany. Plán péče též slouží jako podklad pro jiné
druhy plánovacích dokumentů (lesní hospodářské plány,
územní plány apod.) a pro rozhodování orgánů ochrany
přírody. Doba platnosti plánu péče je zpravidla 10 - 15 let.
K 31. 12. 2004 skončila platnost plánů péče o PR Zábělá,
PR Kamenný rybník, PR Petrovka, PP Doubí, PP Čertova
kazatelna a PP Kopeckého pramen. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, proto nechal zpracovat nové plány péče pro uvedené PR a PP. Tyto nové
plány péče
v sobě již
zahrnují výsledky provedených průzkumů a budou platit až
do roku 2014.
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Příklady informačních tabulí
- PP čertova kazatelna a PP Kopeckého pramen

Informační tabule
Pro lepší informovanost veřejnosti a pro zvýšení zájmu
o ochranu přírody instaluje postupně od roku 2003 Krajský
úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, po dohodě
s vlastníky dotčených pozemků v jednotlivých ZCHÚ informační tabule. Ty obsahují základní údaje o chráněném
území včetně předmětu ochrany. Nechybí mapky, barevné
nebo dobové fotografie.
V roce 2003 tak byly instalovány informační tabule v PP
Čertova kazatelna, PP Kopeckého pramen a PP Doubí.
V PR Zábělá, PR Kamenný rybník a PR Petrovka jsou
informační tabule již nainstalovány z dřívějších let jako součást naučných stezek.
Pro rok 2005 se počítá s instalováním informační tabule
pro PP Malesická skála.
Technická vybavenost ZCHÚ
V rámci zpřístupnění jednotlivých ZCHÚ byl v roce 2004
v PP Kopeckého pramen demontován dožívající povalový
chodník z roku 1997. Místo něho byl zhotoven chodník
nový, dubový, včetně laviček.

Vysvětlivky
Arkóza - je usazená zpevněná hornina obvykle bílé nebo nažloutlé
barvy podobná pískovci. Na rozdíl od něj však obsahuje výrazně
vyšší podíl živce.
Hydropedologický průzkum - je průzkum zabývající se pohybem
a vlastnostmi půdní vody ve vztahu ke stavbě a složení půdního
prostředí.
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2. Bolevecké
rybníky

Josef Čihák, Jindřich Duras

BOLEVECKÉ RYBNÍKY - HISTORIE
Josef Čihák
Z minulosti Boleveckých rybníků
Velkorysý plán založení bolevecké rybniční soustavy
připravovalo město Plzeň již v polovině 15. stol. Předstihlo
tak budování známých soustav v Polabí a v jižních Čechách.
V blízkém okolí však již více než sto let existovala soustava
rybníků chotěšovského kláštera na Lučním potoce mezi
Nýřany a dnešní Valchou. V tehdejších dobách patřilo rybniční hospodářství vedle vaření piva k nejvýnosnějším
odvětvím podnikání. V roce 1460 koupilo město ves Bolevec a zahájilo na bývalých zemědělských pozemcích budování hráze Velkého rybníka. Pravděpodobně následovala
stavba dalších rybníků, ale údaje o jejich založení nejsou
zachovány. Podle posledních zjištění (Literatura 2002) před
rokem 1500 prokazatelně existovaly ještě rybníky Košinář
a rybník u zaniklé vsi Borek (patrně na levém přítoku od
Třemošné, poblíž dnešního závodu Škoda Orlík).
Více pramenů k historii rybníků je zachováno až od poloviny 17. stol. K roku 1646 se uvádí existence Velkého,
Vorlíka (patrně v sousedství rybníka Borku), Kamenného,
Nového (dnes Nováček) a Berouna (snad dnešní Rozkopaný
v areálu arboreta Sofronka). V roce 1663 je zmiňován
Šídlovský, v roce 1669 kromě již jmenovaných rybníky
Volšinka, Vydymáček, Klenovec, Nad Klenovcem, Barchan.
V té době bylo na celém plzeňském panství 30 rybníků. Tereziánský katastr z roku 1713 uvádí 11 boleveckých rybníků:
Šídlovský, Volšinka, Velký, Barchan, Vidimáček, Kamenný,
Ztracený, Klenovec, Beroun, Košinář, Borek. Později
některé rybníky zanikly. Po poslední fundované práci (Literatura 2002), která vyčerpala všechny dostupné prameny,
zůstane zřejmě přesná lokalizace zaniklých rybníků neznámá. Nebo něco objeví podrobný terénní průzkum? Výjimkou jsou mapově podchycený Barchan pod hrází Velkého
rybníka a hráz rybníka prokopaná trasou železnice Plzeň Třemošná u Orlíku (Borek?, Vorlík?). Od roku 1781 se
uvádějí rybníky Senecký a Třemošenský. Asi nejde o nová
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založení, snad o obnovu nebo jen přejmenování dříve jinak
pojmenovaných rybníků. Na listu mapy pozdějšího
II. vojenského mapování je Senecký rybník pojmenován
dokonce U jámy. Z technického i krajinářského hlediska
představuje soustava unikátní pozdně gotické dílo, které
zasluhuje všestrannou péči a ochranu, zahrnující i evidenci
všech prováděných změn.
Přes schematičnost starších map se zdá, že Velký rybník
původně nesahal tak daleko k západu a že další menší rybníky byly zakládány zejména na hlavním toku Boleveckého
potoka a na levém přítoku z údolí Merán (od Orlíku).
Od druhé poloviny 80. let 18. stol. byly bolevecké
rybníky spolu s okolními lesy (lesní revír Zruč) pronajímány
různým měšťanům, v letech 1881 - 1917 byl nájemcem
rybníků Měšťanský pivovar. Ten měl zájem hlavně o ledování. U hráze Velkého rybníka měl od 70. let 19. stol. vymezenu k ledování plochu, která sloužila jeho nástupcům až
do roku 1987. V 80. létech 19. stol. byla zřízena železniční
vlečka od žatecké trati a nákladní rampa. Ve 20. a 30. létech
20. stol. se ročně spotřebovalo až 600 vagónů ledu. V roce
1942 byl na hrázi u vlečky instalován zvláštní dopravník na
led vyrobený podle zadání Měšťanského pivovaru v železárnách v Sedlci u Starého Plzence. Byl odstraněn v roce 1994.
Ledovalo se i na Třemošenském a Kamenném rybníku.
Dlouhá staletí rybníky sloužily chovu ryb a pravidelně se
lovily. Zajímavou podívanou byly pro obyvatele Plzně
a okolí zejména výlovy Velkého rybníka. Například v roce
1929 se vypouštěl šest týdnů a vylovilo se přes 80 q (metric-
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kých centů) kaprů a 4 q štik. Následující krutá zima tohoto
roku byla pro rybniční hospodářství katastrofou, protože
polovina všech ryb v plzeňských rybnících pomrzla.
Od počátku 20. stol. roste zájem o rekreační koupání.
Obecní zastupitelstvo města Plzně věnovalo usnesením
ze dne 3. 9. 1920 část Velkého rybníka a přilehlé pobřeží
„pro zřízení kupadliště a kluziště i pro výstavbu k tomu potřebných budov”. V roce 1921 byla na severovýchodním písčitém břehu zřízena výletní restaurace s módním názvem
Ostende. Byla vybavena kabinami pro plavce a půjčovnou
loděk a spojena upravenou cestou s Malým Bolevcem.
Od Bílé Hory přepravoval návštěvníky na oblíbené koupaliště v jednom období dokonce motorový člun. Později
Měšťanský pivovar postavil v tomto profilu dřevěnou lávku,
která byla v roce 1954 nahrazena sypanou hrázkou. Menší
oddělené části rybníka, která není samostatným rybníkem,
se říká V chobotu. U hráze Kamenného rybníka bývala oblíbená dřevěná restaurace U Trepků. V roce 1970 ji nahradila
novostavba současné restaurace. Na severním břehu Šídlovského rybníka byla v roce 1922 zřízena ozdravovna pro děti
ohrožené tuberkulózou, později sloužila jako zotavovna
mateřských škol. Zbytky zpustlé a vyhořelé budovy byly
zbořeny v závěru roku 1997.
Rekreační a krajinářská funkce v současné době převládly
nad hospodářským významem rybníků, které jsou od roku
1981 určeny k rozvoji vodní rekreace. Jakost vody v soustavě je poměrně dobrá a přijatelná pro koupání díky relativně
čistému přítoku, extenzívnímu způsobu hospodaření a převážně zalesněnému povodí.

HYDROLOGIE ÚZEMÍ
Ze studií a projektů zpracovaných pro MMP OŽP a SVS MP
Hydrologické poměry zájmového území odpovídají
v hlavních rysech uzavřené struktuře plzeňské pánve. Jedná
se o celý komplex zvodní, místy s pozitivní piezometrickou
úrovní (až + 5 m), který je vázán především na puklinový
systém. Posuzované území je situováno ve střední části
plzeňské pánve v karbonských sedimentech, zastoupených
především arkózovými pískovci, slepenci, jílovci a prachovci. Hladina mělké podzemní vody s víceméně průlinovým
oběhem leží v hloubkách 1 - 5 m v závislosti na hloubkách
zvětrávání a konfiguraci terénu (systém studní v chatové
kolonii pod Třemošenským rybníkem).
Hladina zde představuje plošně a vertikálně omezené zvodně. Hlubší zvodně
jsou
zastoupeny
v hloubce cca 14 m
pod terénem (vrt
HVpp9 u Malého Bolevce).
14
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Další významné zdroje podzemní vody jsou pramenní vývěry v oblasti (např. Petrovský pramen pod Krkavcem, studánka nad Šídlovským rybníkem), dále pak skryté pramenní
vývěry podél koryta Boleveckého potoka. Vydatnosti těchto
pramenů se pohybují v řádu setin vteřinového litru, vydatnost skrytých vývěrů odhadujeme o řád vyšší. Jejich vydatnost je závislá především na charakteru zvodně, která je dotuje. Např. Petrovský pramen vykazuje přímou závislost
na množství a rozložení srážek. Po povodních v roce 2002
teče téměř nepřetržitě. Od r. 1999 vyschl a objevil se až opět
v roce 2002.
Celé území Bolevecké soustavy je odvodňováno Boleveckým potokem č. hydrologického pořadí 1-10-04-003, který
pramení na jihovýchodním svahu Krkavce, odtéká do soustavy a po cca 6 km je levostranným přítokem Berounky.
Plocha hydrologického povodí činí 19,5 km2, průměrný
roční srážkový úhrn 504 mm, průměrný celkový odtok
včetně odparu 21 l/s, specifický odtok 1,08 l/s/km2. Vypočtené hodnoty odtoku Bolevecké soustavy činí 13 l/s, odpar
14 l/s. Nejmenší změřený průtok v období 1997 - 1999 činil
3,1 l/s. Horní část Boleveckého potoka nad rybníkem Šídlovským je také místně nazývána Petrovkou.
Relativně trvalými přítoky povrchových vod jsou přítok
od Kamenného rybníka, přítok od Orlíku (trvalé sanační
čerpání z areálu Škoda Orlík) a přítok od sídliště Košutka
přes hasičské cvičiště (zde je poměrně stabilní průtok
cca 0,2 - 0,35 l/s vody). Minimální průtoky jmenovaných
přítoků se pohybují v řádu setin až desetin vteřinového litru.
Dalším ojedinělým výskytem podzemní vody je pramenní
vývěr na návsi starého Bolevce, který ale bohužel vtéká
do městské kanalizace a nepokračuje původním korytem
přes Malý Bolevec do Velkého rybníka.
Pro zajištění dostatku vody v celém povodí soustavy Boleveckých rybníků je nutné zajistit zadržení vody v Boleveckých rybnících, zejména zajištěním provozuschopnosti
výpustných zařízení a stabilizací všech hrází na soustavě.
Zajištění hrází a opravy výpustných zařízení probíhají průběžně od zpětného převzetí majetku městem Plzní.
V roce 2003 byla upravena a opevněna hráz Kamenného rybníka a vybudován nový přeliv. V průběhu let 2002 až 2004
došlo k opravě výpustného zařízení a bezpečnostního
přelivu na Seneckém rybníce a opravě hráze opevněním
na návodní straně.
Pro zajištění dostatku vody v soustavě je také nutné udržovat v dobrém stavu drobný vodní tok Boleveckého potoka
včetně břehových porostů a omezovat množství nelegálních
odběrů vody pro zahrádkářské účely.

ROZVOJ REKREAČNÍ OBLASTI
BOLEVECKÉ RYBNÍKY
Josef Čihák
Program rozvoje města Plzně ukládá mezi naléhavými
projekty oddílu 3.4.4 Revitalizace a rozvoj městské zeleně
v roce 2005 také zajištění strategického dokumentu pro rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky. Zadání tohoto dokumentu musí vystihnout všechny podstatné potřeby.
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Městská správa pořídila pro
různá dílčí témata rekreační
oblasti už několik studií, které
budou použity jako podklady
syntetického zpracování. Donedávna však chyběly seriózní informace, co by vlastní uživatelé, návštěvníci, rekreanti
chtěli v oblasti mít, co jim nejvíc vadí, chybí, čemu dávají
přednost.
Proto byla v roce 2004 provedena série akcí k doplnění
těchto chybějících informací.
Zahájila ji 22. 6. 2004 pracovní diskuse s šesti vyzvanými
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týmy architektů, krajinářů a ekologů - workshop. Předcházela jí terénní exkurze po nejdůležitějších místech rekreační
oblasti. Následující kancelářské práce přinesly množství
závažných námětů a návrhů řešení.
Další akce byly zaměřeny na názory obyvatel. Některé
shromáždila veřejná anketa, publikovaná v červnových Radničních listech. Reagovalo na ni 210 občanů, kteří uvedli
svoje zkušenosti, požadavky a představy. I když údaje získané touto anketou nelze s ohledem na počet účastníků a jejich demografické a socioprofesní charakteristiky považovat
za reprezentativní, přesto získané názory a informace tvoří
rovněž cenný podkladový materiál.
Vybraná zjištění:
Podle respondentů je na rekreační oblasti Bolevecké rybníky nejcennější přírodní prostředí, největší závadou je malá
nabídka vybavenosti v nedostatečně udržovaném zázemí,
poskytující omezené služby. Jako další tíživý problém jsou
zmiňováni psi - jejich volné pobíhání, koupání a nepořádek
po nich, na třetím místě je jako závada označováno chování
cyklistů. Účastníci se nejraději koupou u Velkého boleveckého rybníka (65 %), v oblibě následuje Senecký rybník
a Kamenný rybník.
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Sortiment služeb poskytovaných u Velkého boleveckého
rybníka není podle mínění 63 % respondentů dostatečný,
nejvíce postrádanou službou jsou toalety (dostatečný počet,
rovnoměrně rozmístěné, čistota), následuje občerstvení
(restaurace, stánky s kvalitní nabídkou) a vybavenost pro
hry dětí. Nadpoloviční většina respondentů (61 %) souhlasí
s provozováním restaurace i v době mimo sezónu, stejný
podíl souhlasí i s mimosezónním provozováním občerstvení. U ostatních rybníků postrádají respondenti nejčastěji
občerstvení (112 respondentů), toalety (99 respondentů)
a sprchy (40 respondentů).
Souběžně s anketou v Radničních listech probíhal
výzkum veřejného mínění organizovaný ve spolupráci
s katedrou antropologie fakulty humanistických studií Západočeské univerzity. Byl proveden podle demografických
zásad, osloveno bylo 510 respondentů z celého území města
(kromě odlehlých okrajových částí). Tazatelé následně
sebrali celkem 452 vyplněných dotazníků. Výzkum doplnil
další charakteristiky a potvrdil hlavní údaje z ankety v Radničních listech. Ukázalo se, že oblast Boleveckých rybníků
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má za určitých podmínek potenciál přitáhnout další návštěvníky, zejména ze skupiny mladých lidí, rodin s malými
dětmi a mladších seniorů. Je ovšem nutné, aby se změny
děly citlivě, za optimalizace požadavků občanů Plzně, nároků životního prostředí a v neposlední řadě také finančních
nákladů.
Vybraná zjištění:
Přestože se stávajícími možnostmi parkování je spokojena
pouze necelá třetina řidičů, k výstavbě parkoviště by dala
souhlas pouze polovina respondentů. 69% dotázaných je
proti takovým úpravám, které by vyžadovaly zásahy do krajiny, především kácení stromů v oblasti. Plzeňané se u rybníků cítí poměrně bezpečně, jako nejčastější ohrožení
vnímají drobné krádeže.
Téměř dvě třetiny dotázaných by u nejoblíbenějšího Velkého rybníka uvítaly lepší restauraci, nadpoloviční většina
z nich by využívala placenou úschovnu věcí a půjčovny
loděk a šlapadel, o něco méně z nich placenou převlékárnu.
Nejčastější návrhy na změny ze strany respondentů zněly:
zlepšit kulturu prostředí (čistota vody a pláže, WC, sprchy),
zajistit kulturní a sportovní aktivity pro volný čas, zřídit
prostory pro děti a rozšířit a zkvalitnit možnosti občerstvení.
Workshop, veřejná anketa a odborný výzkum potvrdily
řadu známých problémů a obav i předpokládaných návrhů.
Zároveň však přinesly i nové pohledy a možnosti řešení.
Osudy bolevecké rekreační oblasti obyvatelům Plzně nejsou
lhostejné a jsou si dobře vědomi jejích hodnot.
Z uvedených zdrojů a dalších informací byl sestaven podklad pro analýzu silných a slabých stránek rekreační oblasti
a návrh nejdůležitějších opatření v jednotlivých lokalitách.
Materiál projednala konference 27. 10. 2004, organizovaná
s pomocí plzeňského pracoviště Centra pro komunitní práci.
Zúčastnilo se jí 34 osob z řad politiků, odborníků a zástupců
neziskových organizací. Účastníci vyhodnotili shromážděné
údaje a seřadili je podle jejich závažnosti do skupin
předností, záporů, příležitostí a hrozeb. Současně vybrali
nejpotřebnější z navrhovaných opatření v nejvíce využívaných lokalitách.
Vybrané výsledky:
Největší předností oblasti je mimořádně příznivé a klidné
přírodní prostředí v zázemí rušného města. Z přírodních
předpokladů dominuje kvalita vody vhodná ke koupání. Její
zachování je naprosto rozhodující podmínkou pro veškeré
záměry v oblasti. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že
i běžné zlepšování rekreační vybavenosti na úroveň odpovídající současným potřebám je náročné na likvidaci odpadních vod, která musí být uspokojivě vyřešena. Mezi zápory
jsou v popředí nedostatek vody v rybniční soustavě, návrh
bydlení v území u Malého Bolevce vhodněji využitelném
pro rekreační vybavenost, chybějící propojovací články
(promenády, okruhy, aleje, průhledy, vyhlídky), velké
zatížení některých lokalit lidskou činností. Jako největší
příležitosti byly označeny zpracování a naplňování koncepce rozvoje oblasti, zachování a posílení vodních zdrojů, posílení legislativní ochrany území a komplexní ochrana všech
přírodních složek. Mezi hrozbami jsou v popředí záměry
rozšiřování bydlení v oblasti (např. u Košináře), neřízený
rozvoj komerčních aktivit, tlak na rozvoj chatových lokalit,
snižování ekologické stability v povodí.

Nejdůležitější informace ze všech popsaných podkladů
byly použity k formulování vize rozvoje rekreační oblasti
a k sestavení zadání strategického dokumentu. Výsledky
konference a zadání technickoekonomické studie budou po
projednání v Radě města Plzně (v únoru 2005) zveřejněny
na www stránkách ÚKRMP (http://info.plzen-city.cz/ukr/).
Protože osudy rekreační oblasti jsou přirozenou věcí veřejného zájmu, počítá se také se zveřejněním vlastního strategického dokumentu rozvoje. Ten bude obsahovat studii
využitelnosti (funkce a jejich rozmístění), studii proveditelnosti (náklady, hodnocení vlivu na životní prostředí, analýza
rizik) a strategii rozvoje (pořadí, organizace a podmíněnost
jednotlivých záměrů a opatření).

JAKOST VODY
Jindřich Duras
Povodí Boleveckého potoka se vyznačuje 90% zalesněním, žádným zemědělstvím, prakticky chybí zdroje znečištění. Proto je pro celou soustavu Boleveckých rybníků
příznačná přirozeně velmi dobrá jakost vody. Nízký obsah
živin nedovoluje masový rozvoj řas a sinic, a tak je většina
rybníků cennými lokalitami pro koupání.
Zcela samostatným životem si žije Kamenný rybník
s vodou bohatou huminovými látkami, které způsobují její
hnědé zabarvení. Kamenný rybník je velmi zajímavý i hydrobiologicky. Není rybářsky využíván a jeho rybí obsádka
s trochou nadsázky připomíná situaci kanadského jezera,
kde hlavními druhy jsou okoun a štika. Svérázné je i oživení
mikroskopickými organismy, kde se často vyskytuje poměrně velká pohyblivá bičíkatá řasa zelenivka (Vacuolaria),
která má schopnost, když se cítí ohrožena, vystřelovat
do okolí intenzivně slizovitou látku. Právě tato látka způsobuje, že po koupání bývá kůže plavců slizká (o zdravotní
riziko se nejedná).
Jakost vody v ostatních rybnících je značně závislá na způsobu rybářského obhospodařování, protože rybí obsádka
zlepšuje dostupnost živin, především fosforu, pro řasy a sinice, čímž podporuje jejich růst. V příliš hustě nasazeném rybníce také ryby (kapři) hladově ryjí ve
dně, čímž způsobují
zákal, který snižuje
atraktivitu vody ke
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Vodní květ sinice Microcystis
- takováto voda je ke koupání zcela jednoznačně nevhodná

11

Bolevecké rybníky

koupání. Ve všech rybnících se daří rybí obsádku regulovat
pravidelnými výlovy, pouze ve Velkém a Malém Boleveckém rybníce zatím nikoli - nedostatek vody nedovoluje
vypuštění a výlov rybníka.
Pro rekreačně nejdůležitější Velký Bolevecký rybník je,
zvláště v posledních letech, typický výskyt hygienicky rizikových sinic v míře, která ohrožuje využití lokality ke koupání. Po sérii průzkumů je dnes zřejmé, že nepříjemný
výskyt sinic ve Velkém Boleveckém rybníce je umožněn
mírně zvýšenou dostupností klíčové živiny, fosforu. Hlavní
příčinou je jednak uvolňování fosforu z bahna na dně
a jednak příliš hustá rybí obsádka.
Fosfor je z usazenin rybníka uvolňován jedině v případě,
kdy je v blízkosti dna vyčerpán všechen rozpuštěný kyslík.
Taková situace nastává pouze během léta a jen v hlubších
partiích rybníka, přibližně v hloubkách 2,5 m a vyšších (maximální hloubka je cca 5,5 m). Lze říci, že zhruba polovina
dna rybníka je z hlediska uvolňování fosforu riziková mírně,
asi jedna desetina je riziková středně a pouze asi 1,4 ha
plochy dna (z celkových 43,3 ha) je riziková silně.
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Výsledkem je Bolevecký rybník, jak si ho dnes málokdo
umí představit. Doufejme, že výběr metod, které budou
nakonec použity, proběhne brzy a Plzeňané se dočkají
příjemného překvapení v podobě atraktivní koupací lokality.

Zjednodušená batymetrická mapa Velkého Boleveckého rybníka,
s vyznačením oblastí dna rizikových vzhledem k uvolňování fosforu
nejrizikovější plocha dna je označena červenou barvou

Rybí obsádka Velkého Boleveckého rybníka je tvořena
obrovským množstvím drobných ryb: plotice, okoun, perlín,
cejn, v celkové biomase 50 - 60 tun(!). Zdánlivě dominantní
kapr tvoří ve skutečnosti pouze asi desetinu tohoto množství. Dravci, především silná populace candáta, nedokážou
početnost „plevelných“ ryb omezit. Navíc se sem, jakožto
do koncového rybníka celé soustavy, pravidelně dostávají
hromadně drobné plotice a okouni při výlovech Košináře.
Ve Velkém Boleveckém rybníce se vyskytuje také býložravý
amur, který nedovoluje růst ponořených nebo vzplývavých
rostlin.
Diskuse o způsobu, jak zlepšit kvalitu vody Velkého Boleveckého rybníka, už byla zahájena. Odtěžení bahna by se
mohlo zdát pro svoji jednoduchost a přímočarost optimálním řešením - navíc je velmi drahé, a proto má u stavebních
firem silné zastání. Ve skutečnosti ale odstranění sedimentu
vůbec nemusí přinést požadovaný efekt, a navíc ani není
z hlediska zvětšení objemu rybníka nutné. Při řešení situace
je třeba se řídit znalostí ekologie rybníků a využít poznatky
získané studiem Boleveckého rybníka. Zlepšení jakosti
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vody v rybníce lze dosáhnout pouze kombinací
několika kroků, které
musí proběhnout zároveň:
Ošetření
sedimentů
tak, aby se fosfor
z nich neuvolňoval.
Způsobů existuje několik (chemické, biologické), obtížné je zvolit ten nejvhodnější.
Snížení obsahu fosforu ve vodě. K dispoziPrůzkum rybí obsádky Velkého
ci jsou ekologicky šetr- 20
Boleveckého
rybníka v roce 2003
né a relativně laciné
- obsádka je přehuštěná drobnými,
postupy.
pomalu rostoucími
Zásadní redukce rybí
planktonožravými rybami
obsádky, včetně úplného odstranění býložravého amura. To znamená intenzivní
síťové odlovy, dosazení dravců, hlavně bolenů, a výrazné
omezení sportovního rybolovu.
Podpora růstu vhodných druhů ponořené nebo vzplývající vegetace (tzv. makrofyt) na cca 25-30% plochy dna. To
je důležité nejen pro zdravý živinový režim rybníka, ale
také jako vytvoření stanoviště pro dravce (štiky) a úkrytu
pro perloočky, které filtrací vody odstraňují drobné
buňky řas a sinic a udržují vodu průzračnou.
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Kolonie zcela neškodné
čistomilné sinice
Aphanothece stagnina,
která žije ve velkém množství
krytě na dně Boleveckého rybníka.
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3. Městské lesy
a rybníky

Richard Havelka, Jiřina Kopáčková

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY
Richard Havelka
Město Plzeň leží v krajinářsky hodnotném území kotliny
s charakteristickou dostřednou sítí. Dno Plzeňské kotliny,
která je centrální částí Plzeňské pahorkatiny, zaujímají
strukturně denudační plošiny na permokarbonských a terciérních sedimentech vyplňující deprese většinou tektonického původu. Široká říční údolí s výraznými nivami a terasovými stupni, na dolních tocích pak pozoruhodné zaklesnuté
meandry podmíněné tvrdými spility (metabazalty) ukazují
na erozní činnost v kvartéru. Spility podmínily vznik zaoblených hřbetů a izolovaných homolí, jako je tomu například
u vrchu Chlum (416 m n. m.). Tektonické pohyby pak podmínily vznik příkrých zlomových svahů (údolí Mže) a vysunutí hrástí - vrch Krkavec (504 m n. m.).
Okraje kotliny jsou provázeny poměrně souvislým pásmem lesů, které ji téměř kruhovitě obklopuje s výjimkou
severozápadní části. Lesy vytvářejí několik rozsáhlejších
komplexů a řadu menších osamocených lesních částí. Z hlediska druhového složení jsou zde zastoupeny četné druhy dubů, borovic, smrk a ve vyšších polohách jedle. Zbytky
porostů blízké přírodnímu stavu jsou chráněny v několika
chráněných územích (PR Zábělá, PP Doubí, PR Kamenný
rybník). V bezprostředním okolí města jsou pro účely
rekreace využívány rekreační lesy převážně v majetku města Plzně, a to o výměře cca 400 ha.
Příměstské lesy jsou vhodně doplněny přímo navazujícími
vodními plochami, zejména je to Bolevecká rybniční soustava (100 ha) na severním okraji aglomerace a naopak přehradní nádrž České údolí na jižním okraji. Vzhledem k poměrně špatné kvalitě vody nelze tuto nádrž příliš využívat
ke koupání, ale je relativně vhodná pro ostatní vodní sporty.
Říční koryta plzeňských řek vytvářejí zelené koridory
napříč městem, ve kterých je možno realizovat krajinné
úpravy v rámci realizace nadregionálních a regionálních prvků územního systému ekologické stability. Současně tyto koridory vytvářejí podmínky pro rekreační prvky (cyklistické
stezky, dětská hřiště, drobné parkové plochy). Tyto koridory
obvykle vyúsťují a navazují na prstenec příměstských lesů
obklopujících Plzeň.
Vzhledem k uvedeným přírodním podmínkám má okolí
Plzně dobré předpoklady pro krátkodobou rekreaci obyvatel
města. Příznivá lesnatost (30%) zájmového území vede
k poměrně masivnímu rozvoji těchto aktivit, které mohou
vést i k devastaci některých intenzivně využívaných prostor.
Ke zvýšení přirozeného rekreačního účinku lesních porostů
a zároveň k účinné ochraně lesa přispívá vhodná volba
přírodních a rekreačních prvků v městském lese.
Něco z historie městských lesů plzeňských
Na rekreaci v městských lesích a na rekreační vybavení se
v Plzni pamatovalo již v minulosti. Zakladatelem cíleného
rekreačního využívání lesů byl významný hospodář městských lesů prof. Dr. Josef Sigmond, který se zejména
proslavil prosazováním estetiky při úpravě porostů a podporou maloplošné až výběrné formy hospodaření. Nedílnou

součástí lesních porostů bylo budování rekreačních stezek
na lesním majetku s množstvím zajímavých přírodních
zastavení u přírodních nebo historických památek. Dokonce
již na začátku 20. století bylo vybráno na lesním úseku
v Zábělé prof. Sigmondem jedno lesní oddělení jako
tzv. „Parkový les“, který byl zařízen v rámci lesního hospodářského plánu jako parková plocha, doplněná výletní
restaurací, několika procházkovými trasami a zejména velmi propracovanou prostorovou úpravou lesa navrženou
osobně prof. Sigmondem. Na rozsáhlou síť stezek a doprovodných rekreačních zařízení navazovaly stezky dále přecházející i do soukromých lesů v okolí, kde městští lesníci
zajišťovali odbornou správu.
V této prospěšné činnosti pokračovali i nástupci pana
prof. Sigmonda, zejména pak Dominik Šašek. Za zmínku
stojí také Ing. Rudolf Stolařík, kromě jiného propagátor příměstské rekreace, i Ing. Josef Čihák, kteří houževnatě šířili
myšlenky obrozených plzeňských lesníků i v době, kdy
v těchto lesích hospodařil stát prostřednictvím lesního závodu Plzeň. Díky prosazování rekreačních funkcí lesa do územně plánovacích a lesních hospodářských dokumentací v předešlých letech položil Ing. Čihák výborný základ pro legislativní podklad k rekreaci v městských lesích, kterým se
stala vyhláška č. 33/1997 města Plzně, o rekreačních
oblastech města Plzně. Tato vyhláška jasně deklarovala vůli
města Plzně podporovat rekreaci v okolí města Plzně,
zejména pak v příměstských lesích.
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Rybník „Rozkopaný”

Současnost městských lesů
V současnosti zaujímají městské lesy 4113 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, z toho zaujímají lesní porosty
plochu 3932 ha. Městské lesy se rozkládají v 48 katastrálních územích a v pěti správních obvodech pověřených obcí.
K 1. 1. 2003 bylo převzato do správy městských lesů 200 ha
lesů v bývalém majetku přidružených obcí Malesice a Lhota
u Dobřan. V současnosti plní městské lesy kromě produkční
funkce i další funkce lesa, jakými jsou funkce rekreační,
půdoochranná, vodohospodářská.
Stejně jako v ostatních lesích v ČR se projevilo v předcházejících letech v městských lesích napadení kůrovci.
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V roce 2003 se hojně objevoval na smrku lýkožrout vrcholkový a lýkožrout severský, v roce 2004 pak lýkožrout
smrkový. Vzhledem k vysokému zastoupení listnatých dřevin a borovic tito kůrovci nezpůsobili v městských lesích
vážnější škody. Z ostatních hmyzích škůdců se ještě objevoval v městských lesích lýkohub borový a místně obaleči.
Vzhledem k malému poškození nebyly způsobeny žádné
větší škody.
Největším komplexem rekreačního území vymezeného
ve vyhlášce č. 33/1997, o rekreačních oblastech města Plzně
je bezesporu lesnatá oblast s páteří osmi rekreačních rybníků na severním okraji Plzně - Bolevecké rybníky. Jeho
prostředí romanticky dotvářejí smíšené porosty borovice
lesní, dubu letního, dubu zimního a dalších doplňkových
dřevin.
Nejvýznamnějšími přírodními prvky této oblasti jsou
přírodní rezervace (Kamenný rybník - vyhlášena 1975,
Petrovka - vyhlášena 1983) a přírodní památka Doubí vyhlášena 1997, které obsahují fragmenty původních
porostů v této oblasti a vypovídají o její přeměně v rámci několika staletí. Vhodně volená cestní síť provádí návštěvníky
nejzajímavějšími částmi, ale současně zamezuje průchodnosti nejvíce ohrožených lokalit.
Zásadními rekreačními prvky na pomezí mezi přírodním
a technickým charakterem jsou bezesporu samotné rybníky
Bolevecké soustavy. Kromě rybníka Strženka, který není
ve vlastnictví města Plzně, jsou využívány především pro
bezproblémové koupání a v zimě bruslení, jejich okolí pro
krásné procházky a projížďky na kole i na koni. Výměra rybníků celé soustavy cca 100 ha. V současné době jsou jedinými přírodními koupališti pro občany Plzně s vodou celosezónně hygienicky přípustnou pro koupání. Z tohoto hlediska
při správě rekreační oblasti úzkostlivě dbáme na čistotu
v okolí nádrží a v navazujících lesních porostech. Během
celé sezóny je zajištěn provoz mobilních WC v celé rekreační oblasti (28 ks). Mobilní WC instalujeme i v zimním
období v době bruslení, kdy jsou vodní plochy využívány
s podobnou intenzitou jako v létě. Dalším opatřením je
provozování sběru odpadu v celé rekreační oblasti. V roce
2003 bylo sebráno cca 120 tun odpadu v rekreačních
oblastech a dalších 20 tun v ostatních městských lesích.
Technické prvky v celé oblasti musí bezpodmínečně korespondovat s přírodním prostředím a zejména musí splňovat
nároky na zatížení návštěvníky. Všechny prvky musí být
vyrobeny z přírodních materiálů a musí být dostatečně
masivní, aby je nebylo možné snadno poškodit a případně
se zranit. Pro konstrukci laviček, altánů, informačních tabulí, případně dalšího zařízení se využívá masivní srubová
kulatina smrková a dubová. Srubová kulatina je kromě důkladného opracování opatřena též vhodnými impregnačními
nátěry. Všechny prvky jsou pravidelně opravovány
a probíhá kontinuálně i kontrola statiky a bezpečnosti.
Rekreačními prvky se samostatným režimem jsou veřejná
ohniště, která jsou jedinými místy, kde je možno beztrestně
rozdělávat oheň. Ohniště jsou budována zásadně v blízkosti
vodního zdroje (rybníka), aby bylo možno oheň rychle
uhasit, a jsou stabilizována vybetonováním. Palivové dřevo
je v sezóně zajišťováno správou městských lesů, aby nedocházelo k poškozování okolních porostů.
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Nedílnou součástí rekreačních oblastí jsou naučné stezky,
které procházejí významnými komplexy městských lesů.
V rekreační oblasti Bolevecké rybníky slouží návštěvníkům
Sigmondova naučná stezka. Trasa měří asi 7 km a tvoří
okruh s počátkem a koncem u konečné tramvaje č. 4. Zastavení naučné stezky, kterých je 15, byla realizována správou
městských lesů v roce 1998 za pomoci zejména úřadu
městského obvodu Plzeň 1, za podpory Ing. Čiháka
a dalších zapálených nadšenců. Vlastní panely této stezky
jsou opět vyrobeny z masivní smrkové kulatiny a informační texty jsou chráněny silným plexisklem. Přes tato opatření
jsou častým cílem vandalů a je potřeba tato zařízení čistit
a opravovat. V rekreační oblasti Zábělá informuje návštěvníky o tajích lesa Naučná lesnická stezka Zábělá, která byla
vybudována Lesním závodem v Plzni v roce 1979. V roce
2003 pak byla v městském lese Háj umístěna naučná stezka
Po stopách Františka Malocha, která seznamuje návštěvníky
s přírodovědnými krásami tohoto území.
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Informační tabule na Malochově stezce

Z hlediska investic do lesů bylo v posledních dvou letech
opraveno 10 km lesních cest a postupně dochází k obnově
mostních propustí a mostků na lesních cestách (Zábělá, Radčice, atd.). Postupně také dochází k obnově informačních
prvků v lesích a k obnově informačních tabulí na naučných
stezkách, které jsou umístěny na lesním majetku
v oblasti Boleveckých rybníků (Sigmondova stezka), oblasti
Zábělá (Lesnická naučná stezka) a nově v oblasti lesa Háj
(Po stopách Františka Malocha).
V hojně navštěvovaných lokalitách hlavně rekreačních
oblastí zahájili pracovníci městských lesů intenzivní práce
směřované k zachování a obnově porostů poškozovaných
rekreací: protierozní úpravy, zpevňování porostních okrajů
(Kamenný rybník, Senecký rybník). V dalším období
na tato opatření budou navazovat opatření směřující
k zalesnění uvedených prostor vhodnými dřevinami a cílenou ochranou těchto narušených porostů. Doplňkovými
zařízeními pro rekreační využívání lesů města Plzně jsou
záchytná parkoviště na okrajích lesů, lesní hřiště a ostatní
drobná vybavenost.
V oblasti ochrany přírody byly obnoveny v přírodní
památce Malochova skalka a v přírodních rezervacích Háj
a Zábělá plány péče na další období, které jasně specifiko-

Městské lesy a rybníky

valy cíle ochrany uvedených lokalit ve vztahu k zachování
původních lesních porostů.
Z hlediska cílené ochrany přírody byla v r. 2005 část městských lesů (Zábělá a Háj) zařazena do evropské soustavy
chráněných území Natura 2000 z důvodu ochrany evropsky
významného druhu brouka páchníka hnědého.
Uvedená opatření podporují rekreační aktivity provozované v lesích. Ty by měly být v souladu s úrovní vybavení,
aby nedocházelo k narušení přírodního potenciálu a významu městských lesů.

RYBNÍKY V MAJETKU MĚSTA PLZNĚ
Jiřina Kopáčková
Nejvýznamnějšími a také nejznámějšími rybníky v majetku města Plzně jsou rybníky Bolevecké soustavy, budované
od roku 1460 na Boleveckém potoce. Soustavu tvoří rybníky Strženka (na k. ú. Chotíkov), Šídlovský, Nováček,
Třemošenský, Senecký, Košinář, Velký Bolevecký a Malý
Bolevecký (Chobot), který je od Vekého Boleveckého rybníka oddělen pouze mezihrází. Na přítocích Boleveckého
potoka se nachází rybníky Kamenný, Vydymáček a Rozkopaný. Poslední dva jmenované rybníky jsou v současné
době v havarijním stavu a jejich význam je spíše retenční
a krajinotvorný. U ostatních rybníků soustavy převládá
význam rekreační, krajinotvorný a v případě Velkého Boleveckého rybníka také význam pro sportovní rybolov.

přírodním podmínkám je biotop Kokotských rybníků
významným krajinotvorným a retenčním prvkem.
U obce Vitinka v okrese Rokycany se nachází stejnojmenný dvouhektarový rybník Vitinka, označovaný také jako
Velký rybník, zbudovaný kolem roku 1781. Je využíván především k chovu ryb a z části také k rekreaci.
Rybník Fulín v katastrálním území Vejprnice leží v blízkosti dálnice ve směru na Rozvadov. Jeho výměra je 2,6 ha.
V současné době je v pronájmu místní organizace ČRS
Líně, která rybník využívá k produkci ryb. Vzhledem ke své
poloze je nádrž významná pro retenci vod přitékajících jak
z okolí dálnice, tak ze zemědělsky obhospodařovaných
ploch, které rybník obklopují.
Rybník v katastrálním území obce Střelice nazývaný Pod
vrchem Trní má výměru 4,1 ha. Je produkčním rybníkem
místní organizace ČRS Holýšov, která si rybník pronajala
od města Plzně.
Rybníky mimo území města Plzně
název rybníka

Rybníky na území města Plzně
název rybníka

katastr

význam

plocha

Bolevec

rekreační
krajinotvorný

2,96 ha

Bolevec

rekreační
krajinotvorný

0,88 ha

Bolevec

rekreační
krajinotvorný

3,26 ha

Bolevec

rekreační
krajinotvorný

7,42 ha

Bolevec

rekreační
krajinotvorný

6,38 ha

Bolevec

rekreační
krajinotvorný
rybochovný

53,32 ha

Kamenný

Bolevec

rekreační
krajinotvorný

5,17 ha

Rozkopaný

Bolevec

krajinotvorný

0,42 ha

Vydymáček

Bolevec

krajinotvorný

0,88 ha

Šídlovský
Nováček
Třemošenský
Senecký
Košinář
Velký Bolevecký

Mimo katastrální území města Plzně se nachází několik
dalších rybníků.
V katastrálním území Zruč je to rybník Drahotín, vybudovaný již v roce 1567, jehož celková plocha při normální
hladině je 9,2 ha. Pro svou vysokou úživnost je rybník
využíván pro chov tržních ryb, jejichž předvánoční prodej
na městských sádkách v Plzni se stal již tradicí. Jelikož se
nádrž nachází v blízkosti chatové osady, je také hojně využívána jako místo pro rekreaci.
Na katastrálním území obce Bušovice jsou to lesní rybníky Horní a Dolní Kokotský s výměrou 3,6 ha a 2,9 ha.
Rybníky byly pojmenovány po obci Kokot zaniklé v 15. století. Ještě dnes lze v jejich okolí najít zbytky tvrziště, které
bývalo součástí zaniklé vsi. Vzhledem ke zcela specifickým
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význam

plocha

nájemce

Vitinka

Vitinka

katastr

rybochovný
krajinotvorný

1,9 ha

fyzická osoba

Fulín

Vejprnice

krajinotvorný
rybochovný

2,6 ha

MO ČRS
Líně

Horní Kokotský

Bušovice

krajinotvorný

2,9 ha

fyzická osoba

Dolní Kokotský

Bušovice

krajinotvorný

3,6 ha

fyzická osoba

Pod Vrchem Trní

Střelice

krajinotvorný
rybochovný

4,1 ha

MO ČRS
Holýšov

Drahotín

Zruč - Senec

rybochovný
rekreační
krajinotvorný

9,2 ha

SVS MP

Rybník Vitinka

Vysvětlivky:
Vydymáček - Vidimáček Název rybníka se vyskytuje v různých
podobách. Snad vznikl z rybníkářského termínu - ”vydýmače”
jsou rybníky, které vzdýmají, zadržují vodu pro další rybníky ležící
níže po proudu živného potoka a zachycují případné přívalové vody.
Použitá literatura:
- Jurča a kol.: Biotechnika účelových lesů, 1985
- Územní plán města Plzně (ÚKRMP, 1995)
- Příměstské lesy (USmP, 1973)
- Bolevecké rybníky, Urbanistické a technicko-ekonomické
podmínky (ÚKRMP, 2002)
- Čihák J.: Sigmondova stezka (ÚKRMP, 1998)
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Jindřich Duras

4. Kvalita vody

Opatření proti sinicím jsou principiálně velmi jednoduV průběhu posledních cca 15 let došlo k všeobecnému
výraznému zlepšení jakosti vody. Proběhla intenzivní chá: snížit opět obsah fosforu ve vodě, aby sinice nemohly
výstavba nových a rekonstrukce stávajících čistíren odpad- růst tak intenzivně. Problémem je, že dnešní krajina je už
ních vod, byly ukončeny výroby produkující nejhorší zne- člověkem natolik pozměněná (sídla, zemědělství, napřimočištění a zlepšeny dnes užívané technologie. Intenzita země- vání drobných vodních toků…), že snížit obsah fosforu
dělské výroby zřetelně poklesla. Důsledkem bylo zvládnutí ve vodě na potřebnou úroveň je velmi obtížné, v některých
organického znečištění vod, které způsobovalo zápach vody oblastech (např. dolní toky řek) téměř nemožné. Proto byla
a úhyny ryb. Poklesly koncentrace dusičnanů, těžkých kovů, vyvinuta řada postupů, jak snížit ve vodě dostupnost fosforu
pesticidů, ropných látek, snížilo se znečištění bakteriologic- pro plankton či jak přímo toxicky působit na sinice. Vývoj
ké. I přes tento zcela nesporný pokrok zůstává v oblasti všech metod stále intenzivně pokračuje. Aby byla opatření
jakosti vody k řešení řada problémů, nejzřetelnější z nich je proti vodnímu květu sinic v nějaké vodní nádrži úspěšná
a zároveň nedošlo k poškození vodního ekosystému, musí
tzv. eutrofizace.
Eutrofizace je proces obohacování vodního prostředí živi- se vždy vycházet z důkladného studia dané lokality a zvolit
nami, především fosforem. Důsledkem je hlavně intenzivní ve správný čas správnou kombinaci dostupných metod.
rozvoj planktonních řas a sinic, tedy vytváření vegetačních V našem regionu je eutrofizací postižena většina stojatých
zákalů a vodních květů. Vegetační zákaly vznikají masovým i tekoucích vod, a tak se s vodními květy sinic setkáváme
výskytem mikroskopických řas a sinic ve vodě. Na jaře i v rekreačně nejvyužívanějších lokalitách, jako je nádrž
bývají tyto zákaly hnědé, způsobené křemitými rozsivkami, České údolí, Hracholusky, Velký Bolevecký rybník. Samov létě obvykle zelené přítomností zelených řas. O vodních statnou kapitolou jsou koupaliště místního významu.
květech hovoříme, když řasy nebo sinice vytvářejí pouhým
okem dobře rozeznatelné shluky, vločky nebo povlaky. Nádrž České údolí na Radbuze
Nádrž České údolí je velmi průtočná - voda se v ní obnoví
Ve středu zájmu jsou vodní květy sinic (cyanobaktérií),
protože sinice mají schopnost produkovat látky škodlivě v létě zhruba jednou za dva až tři týdny. To znamená,
že množství přitékající vody je vzhledem k objemu nádrže
působící na zdraví živočichů, a tedy i člověka.
Sinice jsou vý- vysoké, a tím i přísun klíčové živiny, fosforu, je obrovský.
vojově prastaré Tomu odpovídá i jakost vody v nádrži: husté vegetační zákaorganismy obý- ly snižují průhlednost vody na 0,5 m, sinice jsou hromadně
vající téměř ce- přítomny. Většinou se sice jedná o druhy, které netvoří
lou Zeměkouli zřetelný vodní květ, ale z hlediska hygienického jsou stejně
od polárních ob- nebezpečné. Výjimečný byl rok 2004, kdy byl v Českém
lastí až po horké údolí zaznamenán nejsilnější vodní květ za posledních
prameny. Vždy cca 20 až 25 let (ačkoli v jiných ukazatelích byla kvalita
také byly součás- vody oproti jiným letům lepší). Zároveň byly naměřeny
tí planktonu sto- vysoké koncentrace cyanotoxinů. Voda v rekreační nádrži
25
Typická hrudkovitá vločka
jatých vod. K vý- České údolí není prakticky nikdy ani zdaleka vhodná ke kouhygienicky velmi rizikové sinice
raznému rozšíře- pání.
Microcystis aeruginosa na Hracholuskách.
Nápravná opatření byla navržena podrobnou studií z roku
ní sinic tvořících
vodní květy do- 1998. Základním zásahem je odříznutí nádrže od neustálého
šlo ovšem až během minulého století, hlavně v jeho druhé obrovského přísunu živin. Nádrž se musí příčně předělit
polovině, kdy se proces eutrofizace plně rozvinul. Dnes hrází v místě nádraží Valcha a Radbuza se povede dál
zápasí se sinicovými vodními květy v Evropě, Americe, obtokovým kanálem, který bude přírodě blízkou hrází vyAsii, Austrálii. Hlavním rizikem jsou sinice ve vodáren- tvořen při strmém levém břehu. Tím se vydělí zhruba 80
hektarový rybník s omezeských zdrojích, protože široké spektrum jedovaným regulovatelným přítotých látek, tzv. cyanotoxinů, může při dlouhodokem. Druhým krokem musí
bém požívání těžce poškozovat zejmébýt ošetření sedimentu, aby
na játra, nervovou soustavu, imuse fosfor v něm dlouhou donitní systém. Při koupání ve vobu ukládaný neuvolňoval
dě s hustým sinicovým vodzpět do vody. V úvahu přiním květem riskují předepadá několik postupů, včetvším citlivější jedinci, a to
ně částečného nebo úplného
hlavně kožní problémy (tzv.
odtěžení, z nichž se musí
kontaktní dermatitidy) a povybrat vhodná kombinace
dráždění a alergickou reakci
Vločky běžného vodního květu podle aktuální situace v přísliznic. Při náhodném požití
sinice Microcystis pod mikroskopem padě, že by projekt „dostal
vody se sinicemi je možná
jedná se o drobné buňky tvořící slizové kolonie zelenou“. Třetím krokem
jednorázová průjmová reakDetail
26
zvětšeno asi 50x
musí být v nově napuštěné
ce způsobená podrážděním
Detail - tmavé tečky v kulatých buňkách jsou tzv. aerotopy - měchýřky
nádrži vysrážení fosforu
střevní sliznice. Podrobně:
naplněné plynem, které umožňují sinicím vznášet se libovolně
z vodního sloupce přípravwww.sinice.cz.
ve vodním sloupci (zvětšeno asi 1000x).
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Kvalita vody

kem na bázi hlinitých solí a dalšími kroky řízená rybí
obsádka a podpora regulovaného růstu ponořených a vzplývavých rostlin. Takto ošetřená nádrž by se stala hodnotnou
rekreační lokalitou, navíc s možnou funkcí jakožto havarijní
zdroj vody pro Plzeň. Sypaná hráz při levém břehu by
po osázení vegetací spolu se stávajícími břehovými porosty
vytvořila biokoridor regionálního významu.
Nádrž Hracholusky na Mži
Nádrž Hracholusky je protáhlá, korytovitého tvaru,
s poměrně pomalou obměnou vody - v létě teoreticky jednou za několik měsíců. To znamená, že v podélném profilu
nádrže intenzivně probíhají samočistící procesy, během
nichž je z vody odstraňován fosfor. Proto se i kvalita vody
směrem od přítoku ke
hrázi výrazně mění zlepšuje.
Nádrž Hracholusky
je typická sinicovými
vodními květy. Jsou
to hlavně hráškově zelené vločky až hrudky (rod Microcystis)
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Kulminace vodního květu
na Hracholuskách
- sinice se shromažďují u hladiny
a vytvářejí silné povlaky,
v takovém případě už voda není
ani zdaleka vhodná ke koupání

nebo jakoby modřínové jehličky stejné barvy (rod Aphanizomenon). Uvedené druhy sinic se vždy v létě rozšiřují z horní části směrem ke hrázi. Nejhůře postižená bývá oblast přítoková (Butov), kde je voda živinami přinášenými Mží nejbohatší, a oblast kolem železničního mostu, která je příkrými stěnami údolí chráněná před větrem, a sinice zde nalézají
optimální podmínky. Dolní polovina nádrže, zhruba od silničního mostu ke hrázi, bývá postižena méně a v oblasti hráze dosáhnou sinice hygienicky nepřijatelného rozvoje pouze
v některých letech, a to jen po část letní sezóny.
Nápravná opatření zde musí být soustředěna v první řadě
na to, aby přísun živin (=fosforu) do nádrže přítoky byl co
nejmenší. Především musí být důsledně odstraňován fosfor
z odpadních vod měst a obcí v povodí nádrže (Stříbro,
Tachov, Mariánské Lázně...). Zároveň je třeba najít a ošetřit
další významná místa, kudy se fosfor do vod dostává. Z dalších opatření připadá v úvahu už pouze aplikace látek
odstraňujících fosfor z vody a látek algicidních (lépe cyanocidních „sinice zabíjejících“). Pro užití uvedených látek tak,
aby se dostavil očekávaný účinek, cena byla únosná a nedošlo k poškození ekosystému, není zatím k dispozici dostatek
údajů o chování nádrže a sinic v ní. Ošetření sedimentů by
v případě Hracholusek efekt nepřineslo.

Velký Bolevecký rybník
Velký Bolevecký rybník je zcela odlišnou lokalitou. Je to
mělká nádrž s velmi pomalou obměnou vody (několik let).
Proto vyžaduje i specifický přístup založený na zvládnutí
vnitřního koloběhu živin. Blíže kapitola Soustava boleveckých rybníků.
Koupaliště místního významu
Jedná se o široké spektrum lokalit s různou mírou „odpřírodnění“, průtočnosti, často se snahou o co nejintenzivnější
rybářské využívání. Každá taková lokalita proto vyžaduje
individuální přístup kombinující vhodná opatření ve prospěch kvality vody s jejich
cenou a ekologickou únosností. Rozhodně je třeba se
vyvarovat paušálním aplikacím algicidů první generace,
jako je modrá skalice či
chlornan sodný. Tyto aplikace jsou dnes často prováděny
tzv. „na divoko“, tedy bez jakéhokoli odborného dozoru,
dávky látek jsou daleko překračovány a chemické prostředky jsou užívány i v případech, pro které nejsou vůbec vhodné. Dochází tak
nejen k poškozování organismů vázaných na vodní prostředí daného koupaliště
(vodní hmyz, ale i obojživelníci), ale toxické látky jsou
vyplavovány z koupaliště dále do potoka, do řeky, kde
jsou narušována další spole28
Kolonie obávané sinice
čenstva organismů.
Microcystis
- mikrofotografie - interferenční
kontrast
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Při rozkladu odumřelého vodního květu sinic
se objevují zajímavé barevné kombinace
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Hana Tajčová

5. Povodňový model

Matematický povodňový model, ač byl dokončen na konci
roku 2004, byl projektem, o jehož zhotovení město Plzeň
uvažovalo již dávno před ničivou povodní v srpnu 2002.
Naši předci nepodceňovali povodňové nebezpečí a pro protipovodňovou ochranu ve městě vykonali mnohé. Postavili
nábřežní zdi v centru města, postavili mosty s dostatečnou
průtočnou kapacitou a zejména udrželi většinu výstavby
v bezpečné vzdálenosti od řek. Na konci sedmdesátých let
byla na základě výpočtů a zkušeností odborníků stanovena
zátopová území pro většinu významných plzeňských toků.
Tím město dostalo dobrý nástroj pro regulaci výstavby v místech, kde se dalo předpokládat zaplavení území při povodni.
Město Plzeň v polovině devadesátých let nechalo vypracovat
studii komplexní povodňové ochrany města, kterou dále
ještě nechalo pro některé významné lokality detailně rozpracovat. Ze studie povodňové ochrany vzešlo doporučení
městu (zejména vzhledem k velmi složité hydrologické situaci města, ležícího na soutoku čtyř řek) prověřit navrhovaná
protipovodňová opatření na matematickém povodňovém
modelu.
Vlastní sběr dat pro matematické modelování začal
přibližně před čtyřmi roky, kdy tehdejší akciová společnost
Povodí Vltavy pořídila digitální model terénu zájmového
území, zaměření příčných a podélných profilů vodních toků
a objektů na tocích.
V polovině roku 2003 byla podepsána dohoda mezi Statutárním městem Plzeň a státním podnikem Povodí Vltavy
za účelem zajištění realizace matematického povodňového
modelu. Práce na vlastním modelu začaly po výběrovém
řízení na konci listopadu 2003.
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Zhotovitel modelu, společnost DHI Hydroinform a.s.
Praha, využila všechny výše uvedené materiály a podklady
pro zhotovení modelu a doplnila je celou řadou dalších dat
získaných z archivů Povodí Vltavy, s. p., Magistrátu města
Plzně a chybějící data doměřila nebo získala od příslušných
odborných institucí, jako je např. Český hydrometeorologický ústav apod. V průběhu prací na modelu byly v podkladech ještě průběžně aktualizovány některé významné změny
terénu tak, aby v okamžiku vzniku byl model co nejaktuálnější. Rovněž proběhla kalibrace modelu na tocích, jejichž
průtok bylo možné regulovat odtokem (mimořádnou manipulací) z vodních děl České údolí a Hracholusky.
Cílem studie modelu byly především následující práce:
sestavit jednorozměrný matematický model (1D+) pro
významné vodní toky na území města Plzně
sestavit detailní dvourozměrný matematický model (2D)
pro vybrané lokality města, jako je např. oblast Roudné,
historického centra města a soutoku Radbuzy a Mže,
oblasti kolem úpravny vody Homolka apod. (tento model
poskytuje údaje, jako jsou např. mapy rychlostí proudění
vody, mapy hloubek, mapy hladin apod.)
aktualizovat rozsah záplavových území a v souladu s vodním zákonem (č. 254/2001 Sb.) stanovit nově aktivní
zóny záplavových území jednotlivých vodních toků
připravit koncepční návrh protipovodňových opatření
a jejich posouzení výpočtem na matematickém povodňovém modelu
stanovení území ohrožených zvláštní povodní na vodním
díle Hracholusky v rozsahu zájmového území studie.

Mapa záplavového území části města - ukázka výstupu z modelu - zmenšeno o 70%

Povodňový model
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Mapy hloubek pro část města - ukázka výstupu z D2 modelu - zmenšeno o 60%

Matematický povodňový model, resp. výstupy z něj, byly
předány zástupcům Magistrátu města Plzně a Povodí Vltavy,
s. p. (vlastní povodňový model rovným dílem) 3. listopadu
2004. Celé dílo představuje hodnotu přibližně 3,9 mil. Kč.
S výstupy z modelu byli seznámeni čelní představitelé
města a státního podniku Povodí Vltavy, pracovníci magistrátu a městských organizací a pracovníci Povodí Vltavy.
Na počátku března 2005 byly výstupy z povodňového modelu zpřístupněny rovněž široké veřejnosti na internetové adrese http://gis.plzen-city.cz/povodnovymodel.
Jaké je a jaké bude využití modelu?
Matematický model zpřesnil nebo nově stanovil záplavové
čáry a určil aktivní zóny záplavového území. Tento materiál
se stal podkladem pro návrh stanovení záplavových území
na území města Plzně. Návrh nového rozsahu záplavových
území byl správcem povodí na konci roku 2004 předložen
Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který je ze zákona
oprávněn stanovit záplavová území významných vodních
toků. Po stanovení záplavových území krajským úřadem
v lednu 2005 byl v souladu s výstupy z povodňového modelu upraven územní plán. Tím město dostalo do rukou
významný nástroj pro řízení rozvoje města, zejména pro
regulaci výstavby v místech, která mohou být povodní zasažena.
Na základě podrobného popisu současného stavu záplavových území byla v rámci studie identifikována problémová
místa z pohledu protipovodňové ochrany města. Vytipované

oblasti byly následně zahrnuty do koncepce protipovodňové
ochrany města s doporučením rozsahu a provedení této
ochrany.
V rámci studie byl proveden výpočet zvláštní povodně
vlivem přelití a porušení hráze VD Hracholusky.
Se zpracovatelem studie Povodňový model Plzeň byla
uzavřena servisní smlouva na správu a údržbu modelu, jeho
aktualizaci a další využívání.
Kromě získání mnoha potřebných a užitečných údajů
o průběhu povodně na území města Plzně přináší model
i novou možnost, kterou město dosud nemělo: na modelu
budou prověřeny všechny budoucí nové stavby, u nichž se
očekává významný vliv na průběh případné povodně, jako
jsou např. stavby mostů, liniových a jiných rozsáhlejších staveb nebo terénních úprav v záplavovém území. Model tak
bude mocným a hlavně prospěšným nástrojem pro územní
plánování a pro povolování jednotlivých staveb (významných z hlediska ovlivnění průběhu povodně) v záplavových
územích.
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Hana Hrdličková

6. Urbanistická zeleň

Období let 2003 a 2004 přineslo výrazné omezení výdajů
na péči o městskou zeleň. Finanční prostředky byly sníženy
oproti rokům předchozím o třetinu. V roce 2004 došlo ještě ke
zvýšení daně z přidané hodnoty z 5% na 19%. Celý rok nebylo
jasné, zda budou finanční prostředky navýšeny alespoň
o těchto 14%. V praxi to znamenalo, že jednotliví správci
ploch zeleně během roku objednávali pouze nezbytné zásahy
(sekání trávy, výsadba a zalévání květin, kácení suchých
stromů) a havarijní opravy. Přesto se některé akce podařily.
Díky finančním prostředkům vyčleněným na regeneraci
sídlišť bylo možné realizovat většinu z naplánovaných prací
„Parku na přání Zemník“. Ve Žlutické ulici na sídlišti Košutka si sami občané položili základ budoucímu parku výsadbou
stromů a keřů a přeměnou neupravených ploch na trávníky.
Podle společně naplánovaných úprav již profesionální firmy
vybudovaly cesty, umístily dětské herní prvky, lavičky,
odpadkové koše, vybudovaly vyhlídku s větrnou směrovkou
a zabezpečily svahy proti vodní erozi. Dnes již park slouží
jako přechod mezi sídlištěm a lesem v oblasti Krkavce. Asi
nejatraktivnější pro děti je tubusová skluzavka. Zájem dětí
o její vyzkoušení byl tak veliký, že z bezpečnostních důvodů
bylo nutné uzavřít její vstup do doby dokončení všech prací.
Dnes se jedná asi o jeden z nejoblíbenějších prvků pro děti
v Plzni.
Na podzim roku 2002 proběhl plánovací víkend u Špitálského lesa. 11. října 2003 bylo možné zahájit první etapu prací.
Přesto, že počasí nebylo zrovna ideální, zájem pomoci se založením parku byl velký. Podle počtu vydaných pamětních listů
se akce zúčastnilo cca 100 lidí včetně malých dětí. Vysázeno
bylo 56 stromů a 690 keřů. Největší zájem byl o výsadbu a splétání živého tunelu. Ze sazenic vrby děti s maminkami vytvořily tunel, který po 3 - 5 letech, až výhony dorostou, vytvoří nezvyklý prvek s nádechem dobrodružství. O ohlasu celé akce
svědčí, že lidé, kteří se zúčastnili prací přímo na louce u Špitálského lesa, stále projevují zájem o pokračování prací. Pravidelně upozorňují na vzniklé nedostatky a poškození.
Pro stav městské zeleně jsou nepříjemným zákrokem opravy podzemních inženýrských sítí. Vždy se jedná o zásah
do zeleně, který je viditelný celé následující vegetační období a při rozsáhlejších výkopech je zásah patrný nejen
v příslušném vegetačním období, ale často ještě jedno nebo
dvě období následující. Záplavy v roce 2002 mimo jiné způsobily i úplné zničení izolací teplovodu v prostoru Šafaříko-
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Šafaříkovy sady po sloupnutí
travního koberce

vých, Křižíkových sadů a parkových ploch v Pallově ulici.
Výměna izolací znamenala výkopy v sadech v historickém
jádru města o šířce cca 4 m a další poškození ploch pohybem mechanizmů. Tím došlo na několika místech k úplné
devastaci trávníků.
Vzhledem k tomu, že opravy bylo nutné provést v letních
měsících, kdy jsou sady nejvíce navštěvovány a trávníky
využívány k odpočinku, zavázal se investor celé akce
provést nové založení travnatých ploch položením předpěstovaných travních koberců. Tím bylo možné vstupovat
na trávníky po 14 dnech po jejich položení.
V rámci regenerace sídlišť byl obnoven vnitroblok mezi
ulicemi Skupova, Heyrovského, Baarova a Dvořákova.
V předchozím období zde bylo zbudováno hřiště na míčové
hry s asfaltovým povrchem, systém parkovacích stání a opraveny přilehlé komunikace. Ve vnitrobloku byl opraven
povrch chodníků včetně kanalizačních vpustí, prošlapané
pěšinky v trávníku byly zpevněné mlatovou úpravou,
odstraněny byly suché a dožívající stromy, vysazeny nové
stromy a keře, rozmístěny lavičky a odpadkové koše. Z finančních důvodů nebyly umístěny nové dětské herní prvky.
Ty by se zde měly objevit v průběhu roku 2005. Úpravy ve
vnitrobloku byly poslední etapou obnovy většího celku v sídlišti Bory, na kterou byla připravena projektová dokumentace.
Protože v posledním čtvrtletí roku 2004 byly uvolněny finanční prostředky k vyrovnání daně z přidané hodnoty, bylo
možné provést opravu cest v rekreační oblasti Košutecké
jezírko. Zde docházelo dlouhodobě k podmáčení a rozbahnění hlavní přístupové cesty v její spodní třetině. Z tohoto důvodu tuto cestu nemohli využívat návštěvníci, ale
také bylo obtížné zajišťovat základní obsluhu rekreačního
prostoru. Odvoz odpadků je zajišťován multikárou. Technika, která je nutná k čištění mobilních záchodků, je umístěná
na malém nákladním autě Avia. Tato mechanizace z důvodu
zamokření přístupové cesty nemohla do prostoru jezírka
zajíždět. Návrh technologie opravy a vedení cest vycházelo
z historických podkladů a bylo doplněno o zpevnění krátkých prošlapaných pěšin. Povrch cest byl zachován v mlatové úpravě. Součástí prací bylo i nutné zamezení vodní erozi, vymílání svahů. Proto jejich okraje byly opřeny do dřevěných palisád. V horní části této rekreační oblasti při Kotíkovské ulici vzniklo dětské hřiště v podobě pirátské lodě
a sportovní hřiště na míčové hry pro děti starší. Oba plácky
by měly sloužit především obyvatelům nově vystavěných
domů na druhé straně komunikace.
V roce 2004 se poprvé podařilo
využít program Energetické společnosti ČEZ, a.s. Ta v programu
Duhová hřiště finančně přispívá
na budování moderních dětských
hřišť. Plzeň takto získala dvě hřiště
v celkové hodnotě 2.000.000 Kč.
Na Slovanech ve vnitrobloku
v Krejčíkově ulici bylo postaveno
hřiště pro děti předškolního
a mladšího školního věku. V sídlišti na Lochotíně v Nýřanské ulici
se děti staršího věku učí základům
Travní koberec okamžitě po položení

Urbanistická zeleň
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Horolezecká stěna v Nýřanské ulici

horolezectví na umělé stěně. Ta je součástí druhého hřiště
zbudovaného z finančních prostředků z programu Duhová
hřiště.
Významnou akcí v oblasti správy zeleně byl v Plzni uspořádaný seminář s názvem „Problematika oceňování dřevin“.
Seminář se konal z podnětu pracovníků Správy veřejného
statku města Plzně, která byla zároveň spolupořadatelem
společně se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu.
Přednášky byly vydány formou sborníku, prodej zajišťuje
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Veškeré informace jsou uvedeny na stránkách www.szkt.cz. O velkém
zájmu o tuto problematiku hovoří to, že na některé zájemce
se z kapacitních důvodů nedostalo. Seminář se proto
v mírně změněné podobě konal ještě dvakrát v jiných městech.
Na pozemcích města bylo nově vysazeno nebo vyměněno
za uschlé a dožívající přes 500 stromů. K výměně došlo
např. v ulicích Žižkova, U Bachmače nebo v parku na Habr-
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Pohled na vodárenskou věž - rok 1920 a nyní

mannovo náměstí. Dosazeny byly stromy v Mohylové ulici,
na Vejprnické, K Plzni, na Denisovo nábřeží. Nová výsadba
proběhla mimo jiné u zimního stadionu nebo v Malesicích
podél cesty ke hřbitovu.
Průběžně dochází k opravám stavebních prvků sadových
ploch. Díky zásahu vandalů bylo nutné znovu vyrobit a osadit sošku Spejbla a Hurvínka do Šafaříkových sadů pod budovou Západočeského muzea.
Stejný důvod
byl pro novou výrobu busty T.G.
Masaryka
pro
umístění na Plzeňské cestě před
Hradištěm. Opraveny byly dvě
kaple ve Lhotě
u Dobřan a v Koterově. Průběžně
jsou opravovány
hřbitovní
zdi
U Všech svatých
na Roudné. Zde
byl
zpracován
i stavebně historický průzkum objektu a pasportiNová soška Spejbla a Hurvínka
zace jednotlivých 35
náhrobků. Tím
byly provedeny
další kroky k náročné obnově celého hřbitova a zpřístupnění
veřejnosti. Z příspěvku odboru památkové péče Magistrátu
města Plzně bylo možné provést také očištění a základní
opravu městských hradeb v Pallově ulici v úseku od restaurace U Okouna až k bývalému lázeňskému domu s výjimkou schodišťových stupňů.
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7. Borský park

Irena Tolarová

Borský park očima návštěvníků
V roce 2004 připravila Správa veřejného statku města Plzně (SVSMP) ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci
další ze série veřejných projednání, tentokrát na téma největšího a nejnavštěvovanějšího parku Borského parku
v Plzni. Cílem celoročního projektu „Jak vidím Borský
park“ bylo zjistit představy a přání lidí, kteří v Borském
parku tráví svůj volný čas. Během roku 2004 jsme pořádali
pracovní setkání s odborníky na téma možné obnovy parku,
výstavu fotografií, veřejné diskuse a anketu pro návštěvníky
parku.
Potěšila nás reakce Plzeňanů na výzvu o zaslání starých
i nových fotografií z Borského parku. Poslali více než 150
fotek. Velký byl zájem i o ostatní akce v parku.
Vyplňování anketních otázek přímo v parku probíhalo
od května do konce září. Anketu vyplnilo 482 respondentů
(mírně převažovaly ženy nad muži), všech věkových kategorií. Nejvíce zastoupena byla věková kategorie 20 - 39let,
kterou z velké části tvořili studenti z vysokoškolských kolejí
a rodiče malých dětí. Obliba Borského parku mezi mladými
rodinami je vidět i z velkého zájmu (70% respondentů)
o vybavení parku dětskými herními prvky.
Výsledky ankety potvrdily, že se změnou životního stylu
obyvatel města se změnila i intenzita a způsob využívání
parku. Většina respondentů si dnes přeje trávit volný čas
v parku aktivním způsobem (rekreační sporty, cyklistika)
a až po té následuje zájem o procházky a posezení
na lavičkách.
Jednoznačně nejoblíbenější částí parku je horní historická
část s velkými loukami, kde jsou možnosti jak pro sport a
hry, tak pro klidnější aktivity. Velmi intenzivní využívání některých ploch parku vede k jejich postupné devastaci. Také
proto dnes většina návštěvníků parku volá po zlepšení kvality cest a trávníků. Nejen sportovci, ale i ostatní dotázaní
(72%) by v parku uvítali zdroje pitné vody (pítka).

Příznivě vnímají návštěvníci parku i organizované akce
typu Bambiriáda, běh Terryho Foxe apod. (pro je 81%).
Většina oslovených by v parku uvítala více sportovního
a kulturního dění, avšak za určitých podmínek, tak aby
nenarušovaly chod klidných částí parku a aby nedošlo
k omezování jiných skupin uživatelů. V parku by se neměly
pořádat komerční akce.
74% dotazovaných bylo pro zvýšení počtu laviček
a odpadkových košů. Časté byly připomínky k vandalismu
a k údržbě. Některým respondentům chybí v parku informační tabule o historii, o aktuálním dění v parku i o zajímavé floře a fauně parku.
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Diskuse přímo v Borském parku

Velkou skupinou uživatelů parku jsou majitelé psů. Mezi
respondenty ankety se vyhranily dvě skupiny, jejichž zájmy
v oblasti parku se v současné době překrývají. Jedná se
o takzvané „pejskaře“ a ostatní uživatele, kterým vadí psí
exkrementy a volně pobíhající psi bez náhubků.
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Alej hlohů v historické části Borského parku

Rozporuplné odpovědi se vyskytly v otázce, zda by měla
být v parku postavena denní restaurace nebo kavárna. Počet
souhlasných i nesouhlasných odpovědí byl shodný (41%).
Zbytek dotázaných se k této otázce nevyjádřil.
Z výsledků ankety vyplývá, že návštěvníci chtějí mít park
vybavený vším, co potřebují ke svým aktivitám, ale rádi by
zachovali současnou tvář parku. Park je oblíbený, lidé se
v něm cítí dobře a většinou i bezpečně (někteří pouze
ve dne). Mělo by však dojít k přizpůsobení parku potřebám
dnešních návštěvníků. Změny by měly být co nejméně
razantní a postupné.
Správa veřejného statku města Plzně jako správce parku
bude v příštích letech usilovat o odstranění některých
nedostatků a o co nejlepší údržbu parku. To je však závislé
na finančních prostředcích, které město vyčlení na zeleň.
Výsledky veřejného projednání a ankety budou jedním
z podkladů (budou tvořit pomyslné mantinely) pro zpracování ideového plánu možných úprav Borského parku. S ním
bude opět seznámena široká veřejnost. Teprve potom by
SVSMP přikročila k detailnějšímu plánování úprav.

8. Zajímavé dřeviny

Petr Kuták

Na území města Plzně se nachází mnoho zajímavých
dřevin (stromů, keřů, popínavých dřevin), které jsou
výjimečné svojí vzácností, neobvyklostí, vzrůstem, místem
původu a podobně. Tento článek má za cíl seznámit čtenáře
především s druhově zajímavými dřevinami. Z důvodu omezeného rozsahu této publikace jsou uvedeny pouze vybrané
nejzajímavější rody řazené podle českého názvu:
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borovice (Pinus)
Velká sbírka borovic je v arboretu Sofronka. Díky působení
zakladatele arboreta Ing. Karla Kaňáka se mnoho cizokrajných borovic dostalo i do města. V Zadních Skvrňanech
v okolí ulic Waltrova a Pecháčkova můžeme překvapivě
objevit mnoho jedinců vzácné borovice osinaté (P. aristata),
která má jakoby pomoučené jehlice. Tyto borovice můžeme
nalézt i před areálem učiliště na Karlovarské třídě nebo
v sídlišti Bolevec. Do tohoto sídliště se dostala i zajímavá
americká borovice pichlavá (P. pungens) nápadná ostnitými
šiškami. V panelových sídlištích Severního předměstí,
Doubravky, Slovan, Skvrňan a na Borech můžeme nalézt
i několik druhů pětijehličných borovic (P. peuce, P. strobus,
P. cembra) a tříjehličných borovic (P. ponderosa, P. jeffreyi).
Vlivem známého českého lesníka profesora Sigmonda se
můžeme v lesích kolem Plzně často setkat s cizokrajnými
borovicemi, které on zkoušel v lesním hospodářství. V lese
na Krkavci rostou skupiny borovice Banksovy (P. banksiana) má ohnuté rohlíčkovité šišky vytrvávající na stromě),
borovice pokroucené (P. contorta podobná borovici Banksově, ale má ostnité štítky šišek), borovice tuhé (P. rigida
nápadná kmenovými výmladky).
buk (Fagus)
Ze zajímavých odrůd buku lesního bych zmínil převislý
kultivar (Fagus sylvatica ´Pendula´) na rohu ulice U Školky
a Nepomucké třídy. Nově byl vysazen u podchodu v Přeštické ulici nebo na náměstí Českých bratří. Červenolistý převislý kultivar (F.s. ´Purple Fontain´) byl vysazen ve Chvojkových lomech na Slovanech. Zlatavý sloupovitý buk (F.s.
´Dawyck Gold´) roste na náměstí Českých bratří. Velké červenolisté buky (F.s. ´Atropunicea´) můžeme obdivovat například v Borském parku, Papírenském parku, v soukromé
zahradě v Zelenohorské ulici, nebo v Lochotínském parku.

bříza (Betula)
Dekorativní bříza papírová (Betula papyrifera) se zářivě
bílým kmenem roste na náměstí Českých bratří. Se smutečními převislými břízami (Betula pendula ´Tristis´, Yangii´)
se můžeme setkat především na plzeňských hřbitovech. Dva
jedinci byly nedávno vysazeny vedle památníku Rumburské
vzpoury před Benešovou školou na Doudlevecké třídě.
V Plzni můžeme v Borském parku nalézt i stříhanolistou
břízu (Betula pendula ´Laciniata´).
dřezovec (Gleditsia)
Dřezovec trojtrnný (G. triacanthos) je atraktivní, akáciím
podobná dřevina pocházející ze Severní Ameriky, zajímavá
složenými listy a nápadnými hnědými pokroucenými lusky.
Často se na větvích, ale i kmeni vyskytují silné trojice trnů.
V Plzni máme republikovou zvláštnost, dřezovcovou alej
v Ruské ulici. Bohužel je nutné na této lokalitě u stromů redukovat koruny pomocí hlavového řezu. Jeden soliterní
dospělý strom je v parčíku u konečné trolejbusu v Božkově,
dále před vstupem do Fakultní nemocnice na Borech,
na náměstí Míru. Nově byly dřezovce použity v Puškinově
ulici, dva exempláře rostou před stavební průmyslovkou
na Chodském náměstí. Existuje beztrnná odrůda ´Moraine´,
která byla vysazena vedle mostu Milenia u Hlavního nádraží. Velice nápadná je žlutolistá forma ´Sunburst´, tyto stromy se vyskytují podél Rokycanské třídy před Intersparem.
Byly dovezeny z Moldavských školek.
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Dřezovec trojtrnný (G .triacanthos) v Ruské ulici

dřín (Cornus)
Dřín obecný (Cornus mas) je domácí poměrně vzácný keř
až menší stromek. Červené plody peckovice se dají konzumovat jako ovoce. Kvete velice brzy na jaře před olistěním
malými žlutými kvítky. V Plzni roste několik exemplářů
ve Štruncových sadech za Střediskem volného času dětí
a mládeže. Jeden velký keř roste u Tyršova mostu.
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dub (Quercus)
Nádherná cca 80 let stará alej mohutných dubů červených
(Quercus rubra) pocházejících z Ameriky lemuje jednu stranu Schwarzovy ulice v úseku od
Velké Hvězdy k Žižkově
ulici. Asi nejstarší a největší dub červený roste
v aleji před Doudleveckým hřbitovem. Několik
mladých exemplářů bylo
vysazeno u areálu vodárny v Malostranské ulici.
Tam se můžeme setkat
s dalším cizokrajným
dubem bahenním (Quercus palustris). Velice
nápadné jsou sloupovité
pyramidální duby (Quer41
Pyramidální dub
cus robur ´Fastigiata´).
(Quercus robur ´Fastigiata´)
v Borském parku
Několik starších jedinců
tohoto druhu roste v Borském parku. Zde se samovolně zmlazuje, takže v parku můžeme nalézt různě staré stromy s různým habitem od širokokorunných až po vysloveně jehlicovité jedince. Starší
pyramidální dub roste před Západočeským muzeem.
V současné době se často vysazují sloupovité duby jako
náhrada za dožívající sloupovité topoly. Takto bylo obnoveno stromořadí v Žižkově ulici.

ském parku, často jsou vysazeny v sídlišti Severního
předměstí. Městské prostředí dobře snáší jedle kavkazská
(A. nordmanniana). Výjimečně zdravý a vitální jedinec
tohoto druhu roste před Muzeem Škoda Plzeň v Korandově
ulici. Velký plodící strom je také na náměstí TGM mezi
bankou a gymnáziem.
jerlín (Sophora)
V Plzni roste několik větších stromů jerlínu japonského
(Sophora japonica). Snadno je nalezneme koncem července
podle zlatožlutých hroznů květů podobných akátu například
u budovy Pedagogické fakulty v sadech 5. května, v areálu
plynáren na Zborovské třídě nebo u budovy lékařské fakulty
na Lochotíně. Nově byly jerlíny vysazeny v Kopeckého
sadech, Baarově a Zelenohorské ulici.
jinan (Ginkgo)
Legendární tajemný „jakolistnáč“ zná snad každý. V Plzni
můžeme nalézt několik vzrostlých exemplářů např. v Mlýnské strouze pod Vodárenskou věží, před základní školou
na Jiráskově náměstí, v soukromé zahradě v Mánesově
ulici, v zahradě hotelu CD Diplomat, před Křimickým
zámkem (jediná známá samice), v soukromé zahradě v ulici
U Vlečky v Doudlevcích, ve vnitrobloku Zahradní Hradišťská ulice. Bylo vysazeno i několik mladých jedinců,
například na tramvajový nástupní ostrůvek v Sirkové ulici,
na Karlovarské tř. (u nákupního střediska Družba a u Foniatrie) nebo v Libušině ulici.

habrovec (Ostrya)
V Plzni byl pokusně vysazen jeden exemplář habrovce
habrolistého (Ostrya carpinifolia) v roce 1999 na náměstí
Míru. Malý stromek podobný listem i borkou habru se pomalu, ale zdárně vyvíjí. Je možné již pozorovat i plodenství
podobné chmelovým šišticím.
hlošina (Eleagnus)
Hlošina je keř až strom s podlouhlými stříbřitými lístky
a omamně vonnými žlutými kvítky. Mimořádně vzrostlý
exemplář hlošiny úzkolisté zvané „česká oliva“ (E. angustifolia) roste v Plzni na náměstí TGM mezi bankou a gymnáziem.
hrušeň (Pyrus)
V poslední době bylo ve městě vysazeno množství okrasných hrušní. Například před školní jídelnou na náměstí Míru
můžeme najít několik exemplářů hrušně Calleriovy (Pyrus
calleriana ´Chanticlear´) nebo se často používá úzkokorunná odrůda hrušně obecné (Pyrus communis ´Beech Hill´). Ta
roste v ulici Otýlie Beníškové nebo v ulici U Pumpy.
jedle (Abies)
Ve městě můžeme najít různé cizokrajné zástupce tohoto
rodu. Nejčastěji je používaná jedle ojíněná nebo-li stejnobarvá (Abies concolor). Vzrostlé stromy tohoto druhu
rostou například na náměstí Milady Horákové, v lesoparku
Homolka nebo v Lobezském parku. Jsou zastoupeny i v Bor-
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Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) v Pallovce

jírovec (Aesculus)
Růžovokvětý jírovec pleťový (Aesculus x carnea) můžeme
nalézt na náměstí TGM. Dále byla vysázena nová alej v Pivovarské ulici na Libušíně nebo před bazén na Slovanech.
V současné době se často používá neplodící odrůda jírovce
maďalu (Aesculus hippocastanum ´Baumannii´), skupinka
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mladých stromů roste vedle božkovské likérky u konečné
trolejbusu linky č. 12 v Božkově.
katalpa (Catalpa)
S těmito exoticky vypadajícími stromy s velkými listy
a charakteristickými doutníkovitými plody se v Plzni setkáváme velice často.
Na začátku 20. století byly katalpy
vysazeny v některých ulicích (Hruškova, Čermákova,
Kozinova, Bolevecká, Pod Záhorskem), v sadech
5. května a jinde.
Velká katalpa trubačovitá (Catalpa
bignonioides) se
zachovala U Zvonu. Zajímavá katalpa
nádherná
(Catalpa speciosa)
roste mezi Bese43
Katalpa trubačovitá
dou a konzervatoří
(Catalpa bignonioides)
v Kopeckého saU Zvonu
dech. Zakrslý nekvetoucí kultivar katalpy (C. bignonioides ´Nana´) s malou
kulovitou korunkou byl použit u fontány na Chodském náměstí. Katalpy se zlatožlutými, později žlutozelenými listy
(Catalpa bignonioides ´Aurea´) můžeme najít v Husově třídě před ČNB.
kaštanovník (Castanea)
Plody jedlého kaštanovníku sice v Plzni dozrávají jen velice
zřídka, ale zimu zde tato jihoevropská dřevina vydrží. Je
zajímavá svými tuhými pilovitými listy a zeleným ježkům
podobným plodům. Můžeme se s ní setkat například
na Slovanech u polikliniky na Francouzské třídě, u bazénu
nebo vedle Tyršova mostu.
klokoč (Staphylea)
Klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) je známý především
svými tvrdými semeny schovanými ve dvojměchýřcích.
Semena se používají jako korálky. Jinak není keř klokočí
nijak nápadný. Není ani příliš rozšířen. Nalezli jsme pouze
jeden velký keř v Českém údolí a několik exemplářů
v soukromé zahradě v ulici Plzeňská cesta.
korkovník (Phellodendron)
V Plzni bylo nalezeno několik exemplářů korkovníku amurského (P. amurense). Dřevina je nápadná svojí korkovitou borkou, složenými listy
a zapáchajícími černozelenými bobulemi. Dva staré exempláře rostou ve spodní části Lochotínského parku. Jeden stromek byl objeven ve vnitrobloku ulic Koterovská - Táborská - Jablonského Habermannova. Řada mladších, mrazem poškozených korkovníků roste v arboretu Sofronka.

liliovník (Liriodendron)
Vzácný strom liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) s listy ve tvaru lyry a nápadnými velkými květy
tulipánovitého vzhledu se vyskytuje v Plzni a okolí na několika místech. Asi nejznámější jedinec roste nedaleko Plzně
v zahradě zámku Kozel u jízdárny. Ve městě jej můžeme
nalézt v parku na náměstí Míru, v Doubravce před domem
v Lazaretní ulici č. 27 nebo pod Feronou na Bílé Hoře.
V poslední době
bylo vysazeno několik mladých jedinců, např. v Šafaříkových sadech
pod velkou fontánou nebo u hotelu
Continental. Jeden
sloupovitý liliovník (L. t. ´Fastigiata´) byl v nedávné době vysazen
u budovy ZČE
v Guldenerově ulici a druhý v ulici
Otýlie Beníškové.
Na podzim roku
2004 byl v Luftově
44
Liliovník tulipánokvětý
zahradě vysazen
(Liriodendron tulipifera)
liliovník s panašoa pyramidální dub
vanými listy.
(Quercus robur ´Fastigiata´)
před Západočeským muzeem

líska (Corylus)
Kromě keřovitých druhů se jako okrasný strom používá
stromovitý druh líska turecká (Corylus colurna). Mimořádně velký a zdravý exemplář roste v zahradě za Úřadem městského obvodu Plzeň 3. Aleje tvořené tureckými lískami jsou
v Plzenecké a Habrové ulici. Bizardně pokroucené větve
a zkadeřené listy
má kultivar lísky
obecné (Corylus
avellana ´Contorta´). Pěkný
exemplář roste
u zastávky trolejbusu ve Skupově
ulici.

„Pokroucená“ odrůda lísky obecné
(Corylus avellana ´Contorta´) ve Skupově ulici
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Líska turecká (Corylus colurna)
v zahradě za Úřadem
městského obvodu Plzeň 3
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metasekvoje (Metasequoia)
Monotypický rod zastupuje jediný recentní druh metasekvoji tisovcovitou (M. glyptostroboides). Opadavý jehličnan byl
objeven v Číně jako nový druh teprve v roce 1944. V Plzni
byly v roce 1998 vysazeny pokusně dva exempláře. Jeden
do Lobezského parku u jezírka a druhý do Luftovy zahrady.
Oba stromy dobře prosperují.
olše (Alnus)
Velice zvláštní sloupovité olše (Alnus incana cv.) neznámého původu rostou ve spodní části Borského parku. Další
zajímavá stříhanolistá olše (Alnus glutinosa ´Laciniata´)
roste v Pytlíkově sadu nad přehradou České údolí.
pavlovnie (Paulownia)
V Plzni se nachází dva exempláře druhu pavlovnie plstnaté
(P. tomentosa) ve spodní části Zahradní ulice. Stromy jsou
nápadné svými velkými, katalpě podobnými listy a hlavně
velkými fialovými zygomorfními květy. Přes zimu vytrvávají nápadné plstnaté květní pupeny a vejcovité kožovité
tobolky.
šácholan (Magnolia)
Šácholany jsou dřeviny s velkými plstnatými pupeny.
V okrasném zahradnictví se často používají nápadně
kvetoucí druhy např. šácholan Soulangeův (M. x soulangiana). Dva exempláře tohoto druhu rostou u budovy nádraží
Jižní předměstí. Menší jedinec se svými květy prozradí brzy
zjara na náměstí TGM. Mnoho pěkných stromků je vidět
v soukromých zahradách především ve vilových čtvrtích
starého Lochotína nebo v okolí Velké Hvězdy.
slivoň (Prunus)
Rod Prunus zahrnuje produkční hospodářské dřeviny, jako
jsou třešně a višně, ale v okrasném zahradnictví je zastoupen především stovkami druhů tzv. sakur. Nejznámější
druh sakury je
Prunus serrulata
´Kanzan´. Tento
poměrně velký
strom s trychtýřovitou
korunou
a plnými růžovými květy roste na
mnoha místech
ve městě. Kanzany lemují ulici
Edvarda Beneše,
mnoho jich roste
na
Slovanech
v okolí Jiráskova
náměstí
nebo
Topolové ulice,
v Doubravce tvoří uliční stromo46
„Podzimní sakura“
řadí v Železni(Prunus subhirtela ´Autumnalis Rosea´)
čářské ulici a jinve Smetanových sadech
de. V poslední
době se postupně vyměňují dožívající sakury. Místo tradič-
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ních Kanzanů se sází jiné druhy sakur, např. v ulici
U Bachmače byly vysazeny Prunus subhirtela ´Fukubana´,
v Topolové ulici Prunus subhirtela ´Autumnalis Rosea´.
Existují i úzce sloupovité sakury (Prunus serrulata ´Amanogava´). Těmi byla oživena ulice Na Jíkalce. Zajímavá převislá sakura (Prunus serrulata ´Kiku-shidare-sakura´) roste
na náměstí Českých bratří. Vedle sakur se sází i plnokvěté
třešně ptačí (Prunus avium ´Plena´). Můžeme je najít v kolmé spojce na ulici Slovanské údolí nebo v Divadelní ulici.
Na podzim roku 2004 byla provedena obnova stromů v Habermannově parku v Doubravce. Byly zde použity právě
plnokvěté třešně.
vilín (Hamamelis)
Jsou to opadavé
keře připomínající lísku obecnou. Zvláštní je
u těchto dřevin
především „zimní kvetení“. Některé druhy rozkvétají v listopadu. Vilín měkký
(H. mollis) kvete
v únoru. V Plzni
je skupinka těchto vzácných a velice zvláštních
keřů v parku na
Homolce za objektem bývalých
WC.
47

Vilín měkký (H. mollis) v Luftově zahradě

Plnou verzi článku je možné si přečíst na internetových
stránkách http://info.plzen-city.cz/SVS nebo získat přímo
na oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku
města Plzně.
Ani v plné verzi však určitě nejsou uvedeny všechny
zajímavé dřeviny, které se v Plzni vyskytují. Mnoho
vzácných stromů a keřů zůstává utajeno v soukromých
zahradách a nepřístupných vnitroblocích nebo prostě ušlo
naší pozornosti.
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Jan Liška

9. Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy jsou historicky doložené již v dobách
starého Babylonu, Egypta, Řecka a zejména pak starověkého Říma. U nás ale nesahají jejich dějiny tak daleko do minulosti. První počátky můžeme nalézt asi ve 12. - 14. století
při osidlování okrajových částí našich zemí. To tehdy
prováděl vlastníkem (feudálem) zjednaný měřič, takzvaný
lokátor, který vybral osadníky, vymezil místo pro osadu,
hranice mýcení lesa, průběh cest, přidělil půdu apod.
Současné pozemkové úpravy spočívají v úpravě tvaru
a umístění pozemků tak, aby se vytvořily podmínky
pro racionální hospodaření vlastníků. Pozemkovými úpravami se dále zajišťuje např. zpřístupnění všech nových pozemků, uspořádání vlastnických práv, podmínky pro zlepšení
životního prostředí, zvýšení ekologické stability, protierozní
ochrana apod. Výsledek pozemkových úprav se promítne
do katastru nemovitostí jako nová digitální katastrální mapa.
Proces
pozemkových
úprav
upravuje
zákon
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech, který pozemkové úpravy prohlašuje za veřejný
zájem.
Jak to vlastně probíhá? Pozemkové úpravy zahajuje
pozemkový úřad, buď na žádost vlastníků, nebo z vlastního
podnětu. Pozemkové úpravy se provádějí většinou v celém
katastrálním území s výjimkou zastavěného a zastavitelného
území a rozsáhlejších lesních komplexů. Po zaměření
skutečného stavu terénu probíhá průzkum území zaměřený
na dopravní obslužnost, erozní ohroženost pozemků apod.
společně s vyhodnocením všech dostupných pokladů o území a podmínek orgánů státní správy a ostatních organizací,
které mají v území chráněné zájmy. Z této přípravné etapy
vychází plán společných zařízení, který obsahuje prvky
cestní sítě, protierozní a vodohospodářská opatření, prvky
územního systému ekologické stability a další opatření
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k ochraně krajiny. Plán společných zařízení obsahuje jak
prvky stávající, tak i navržené v rámci pozemkové úpravy.
Na všechny tyto prvky je přednostně použita půda ve vlastnictví státu a obce. Plán společných zařízení pak tvoří
jakousi kostru, do které se projektují nové pozemky.
Pro každého vlastníka je vytvořen soupis pozemků
vstupujících do pozemkové úpravy a určena celková výměra
a cena pozemků, která musí zůstat zachována i v návrhu.
Návrh nového uspořádání je projednáván se všemi vlastníky, kteří mají možnost vznášet připomínky a požadavky
na umístění a tvar nových pozemků. Stejné možnosti prosazovat svoje zájmy má i obec, která má tímto příležitost
např. vypořádat majetkoprávní vztahy pod veřejně prospěšnými stavbami.

Pohled na pole v Červeném Hrádku
před zahájením prací - 10. 1. 2001.
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Pohled do stejných míst po dokončení prací - 12. 6. 2004
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Pozemkové úpravy

Na začátku článku se píše o historii pozemkových úprav.
Pozemkové úpravy ale nejsou novinkou ani v Plzni a jejím
okolí. Pozemkové úpravy už zde byly dokončeny celkem
ve dvanácti katastrálních územích (z celkem 43 katastrů
na správním území Plzně jako obce s rozšířenou působností), přičemž ve čtyřech případech se jednalo „pouze”
o tzv. jednoduchou pozemkou úpravu. V dalších sedmi
katastrech je pozemková úprava rozpracovaná a ve dvou
katastrech je z různých důvodů dočasně přerušena.
Jako příklad realizované pozemkové úpravy a jejího
konkrétního výsledku můžeme uvést výsadbu biokoridoru
v Červeném Hrádku (viz foto), která byla spolufinancována
z evropského fondu SAPARD (již samotné získání dotace
bylo obrovským úspěchem). S realizací tohoto biokoridoru
získalo město Plzeň dokonce stříbrný certifikát na mezinárodní soutěži The International Awards for Liveable Communities 2004 v kanadském městě Niagara Falls!
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Závěrem lze říci, že úspěšná realizace pozemkových
úprav je v zájmu všech vlastníků půdy. Opatření navržená
v pozemkových úpravách směřují zejména ke zkvalitnění
krajiny, zvýšení její prostupnosti, ekonomické, ekologické i
rekreační hodnoty. Schválená pozemková úprava je často
jednou ze základních podmínek pro přiznání dotace z fondů
Evropské unie.

Použitá literatura:
- Almanach pozemkových úprav 1991 - 2001,
- Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2001
- Informace Pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství Plzeň

Přehled pozemkových úprav na Plzeňsku
Technicko-hospodářskými opatřeními jsou např. realizace polních cest;
protierozní opatření spočívají zejména v zatravnění svahů a volbě vhodných zemědělských plodin

10. Energetická koncepce
HISTORIE
Od roku 2000 byla v platnost postupně uváděna nová
egislativa pro energetiku. Zákon č. 406/2000 Sb. ukládá
mimo jiné povinnost statutárním městům pořídit územní
energetickou koncepci. Do té doby se energetika ve městě
řídila dokumentem z r. 1993 nazvaným Koncepce teplofikace města Plzně.

Ladislava Vaňková

zemním plynem, elektřinou, event. jiným ekologicky šetrnějším médiem.
V rámci tohoto programu byla provedena změna systému
vytápění ve 3 822 bytech a město Plzeň uvolnilo na tyto
akce, zrealizované v letech 1994 - 1998, částku 26 864 000,Kč. V tomto období bylo také na centrální teplárně a teplárně ELÚ III realizováno odsíření zplodin ze všech kotlů.
Ve výtopnách byly instalovány tkaninové filtry. Centrální
teplárna byla rozšířena o fluidní kotel o výkonu 118 MWt
s kondenzační turbínou a generátorem o výkonu 50 MWe.
Vybudováním fluidního kotle a vlivem postupné realizace
energeticky úsporných opatření, tedy snižováním potřeb tepla stávajících odběrů byla vytvořena dostatečná výkonová
rezerva, umožňující další rozvoj soustavy centrálního zásobování teplem (dále jen CZT).
Lze konstatovat, že všechny tyto aktivity výrazným
způsobem ovlivnily kvalitu životního prostředí v Plzni.
To lze vcelku dobře ilustrovat na výsledcích měření imisních koncentrací oxidu siřičitého (SO2) za období let 1995
až 2002, kdy imisní koncentrace SO2 sledují pokles emisí
této látky.
GRAF - KONCENTRACE SO2 ZA OBDOBÍ LET 1995 - 2002

oxid siřičtý

Pohled na Plzeň ze Zábělé

GRAF - SROVNÁNÍ SPOTŘEBY PALIV
V LETECH 1991 A 2003
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Z grafického znázornění je patrná výrazná změna ve struktuře spotřeby paliv za posledních 12 let.
Díky dotační politice města, které v letech 1994 - 1998 podporovalo změnu způsobu vytápění
z tuhých paliv na využití paliv s příznivějším dopadem na životní prostředí, se spotřeba tuhých paliv
(především hnědého uhlí) snížila z 35 % na 2 %, zatímco využívání systému centrálního
zásobování teplem a energetických zdrojů na zemní plyn doznalo významějšího nárůstu.
V roce 2003 se objevují také první instalace zařízení využívající obnovitelné zdroje energie,
a především aktivita Plzeňské teplárenské, a.s., která v tomto roce začala spalovat dřevní štěpku,
měla za důsledek, že obnovitelné druhy energie se na celkové spotřebě energie podílejí více jak
1%. V tomto trendu je třeba pokračovat, a proto město Plzeň v roce 2004 vyhlásilo dotační program
na podporu instalací zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Dotace jsou poskytovány
i v letošním roce a předpokládá se, že tato podpora bude pokračovat i v příštích letech.
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Hlavním cílem tohoto dokumentu bylo zabezpečení
energetických potřeb města, zejména tepla ze soustavy
centrálního zásobování teplem, z domovních a blokových
kotelen i individuálního vytápění bytů a rodinných domků.
V době zpracování koncepce teplofikace byla kapacita zdrojů a výše odběrů tepla v horké vodě téměř v rovnováze.
Nebyla tedy žádná rezerva pro případ nepředvídaných
událostí ani na rozvoj území v dosahu napáječů a náhradu
dožívajících kotelen na tuhá paliva. Zdroje tepla nevyhovovaly ekologickým požadavkům. Navíc byla Plzeň vyhláškou
Ministerstva životního prostředí zařazena mezi oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. Proto v květnu 1995 město
Plzeň vyhlásilo Program na ozdravění ovzduší, jehož cílem
byla postupná likvidace ekologicky nevyhovujících zdrojů
buď připojením jejich odběrů na městský systém centrálního
vytápění, nebo nahrazením topného média těchto zdrojů

200
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ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE
MĚSTA PLZNĚ
V roce 2002, na základě předchozích zkušeností a dat, pořídilo město Plzeň jako první ze statutárních měst územní
energetickou koncepci dle nové legislativy. Tato koncepce
navazuje na schválený Územní plán města Plzně a je plně
v souladu se Státní energetickou koncepcí a též s Krajskou
územní energetickou koncepcí. Dokument v časovém
horizontu 5 až 10 let koncepčně řeší, s ohledem na princip
trvale udržitelného rozvoje, výrobu, rozvod a spotřebu
energie na území města Plzně a v horizontu 20 let naznačuje
pravděpodobný vývoj jeho energetického hospodářství. Důraz je kladen především na ochranu životního prostředí
a zajištění spolehlivé dodávky energie pro všechny oblasti
života ve městě.
Závaznou část Územní energetické koncepce města Plzně
schválilo Zastupitelstvo města ve formě vyhlášky. Tato
vyhláška definuje způsob vytápění v jednotlivých lokalitách města. Jedná se o tři typy území: území s tzv. čistým
vytápěním, kde je preferováno CZT, území s preferencí
vytápění zemním plynem a třetí oblastí jsou převážně
okrajové části města, kde není přístupné ani jedno z výše
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Energetická koncepce

uvedených médií. V tìchto oblastech je doporuèováno zamìøit se na využití obnovitelných zdrojù energie, pøedevším
na kotle na biomasu, tepelná èerpadla eventuálnì solární
kolektory.
ÚEKMP - OBLASTI S PREFEROVANÝM
ZPÙSOBEM VYTÁPÌNÍ - z podkladù GIS MP

podíl využívání obnovitelných zdrojù energie a v neposlední
øadì o snižování dopadù energetiky na životní prostøedí.
Prioritním cílem politiky Evropských spoleèenství
v oblasti energetiky je zabezpeèení dodávek energií pro
všechny spotøebitele za dostupné ceny pøi respektování
životního prostøedí a podpoøe zdravé konkurence na evropském energetickém trhu. Dùraz je kladen na pøechod z politiky na stranì dodávek na politiku soustøedìnou na øízení poptávky, tj. zmìnit chování spotøebitele. Na stranì dodávek
energie je prioritou boj proti globálnímu oteplování. Klíèem
ke zmìnì je rozvoj nových a obnovitelných energetických zdrojù, zdvojnásobení jejich podílu na celkových dodávkách energie z 6% na 12% a rùst jejich podílu na výrobì elektøiny z 14% na 22% do roku 2010.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Vyhláška napomáhá uskuteèòovat cíle vytyèené Územní
energetickou koncepcí mìsta Plznì a zároveò pomáhá
stavebníkùm a stavebním úøadùm pøi provìøování možnosti
pøipojení na SCZT, kteroužto povinnost definuje zákon
è. 86/2002 Sb.
Souèástí tvorby územní energetické koncepce bylo
i zapracování výstupù energetické statistiky a vlastní
koncepce do informaèního systému mìsta. Celou Územní
energetickou koncepci mìsta Plznì, vèetnì vyhlášky zastupitelstva k jejímu uskuteènìní, lze najít na internetových
stránkách: http://energetika.plzen-city.cz.
Význam energetické koncepce je v Plzni výraznì patrný.
Díky naplòování uvedených koncepèních dokumentù došlo
za posledních cca 10 let k výraznému snížení produkce látek
zneèisujících ovzduší z energetiky, je zajištìno spolehlivé
a cenovì pøijatelné zásobování palivy a energiemi pøedevším teplem ze soustavy CZT a zemním plynem. Souèasnì
je zajištìn rozvoj sítí do oblastí nové výstavby bez zbyteèných, následnì nevyužívaných investic.

ENERGETIKA ÈR V EVROPSKÉM
PROSTØEDÍ
V souvislosti se vstupem Èeské republiky do Evropské
unie dochází v naší republice v oblasti energetiky
k významným zmìnám zejména v legislativním prostøedí.
Jedná se zejména o otevírání trhu s energií, o stále vìtší
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Pro splnìní závazkù, které Èeská republika pøijala
vùèi Evropské unii v oblasti energetiky a pro prosazování a naplòování cílù územní energetické koncepce
je potøeba vytvoøit takové prostøedí, které by obyvatelstvo, podnikatelské subjekty a ostatní instituce motivovalo zapojit se do tohoto procesu. Na úrovni statutárního mìsta lze volit dva zpùsoby, jak toho dosáhnout. Prvním zpùsobem je naøizovat v mezích platných zákonù,
tj. vydat již zmínìnou obecnì závaznou vyhlášku, která
nedovolí obèanùm a subjektùm pùsobícím na území
mìsta odchýlit se od smìru vytýèeného v územní energetické koncepci. Druhým zpùsobem jsou: pøíklady
realizace projektù v rámci majetku mìsta, osvìta - tedy zvyšování povìdomí obyvatel o možnostech energeticky vìdomého chování a vyhlašování podpùrných programù, které
budou motivovat k dobrovolnému naplòování koncepce.
Pøíklad mìsta lze spatøovat pøedevším v realizaci demonstraèních projektù na budovách v majetku mìsta. Jedná
se napø. o pasivní nebo i aktivní využití sluneèní energie,
tepelných èerpadel, zateplování obvodových plášù budov, osazování moderních regulaèních systémù apod.
REKAPITULACE STRUKTURY SPOTØEBY
PRIMÁRNÍCH ZDROJÙ ENERGIE A VÝROBY
ELEKTØINY PODLE SCÉNÁØE (ZDROJ MPO)
Podíly na spotøebì
energetických zdrojù
Tuhá paliva:
- HU
- ÈU
Plynná paliva:
Kapalná paliva:
Jaderné palivo:
Obnovitelné zdroje:

r. 2000
52,4%
36,6%
15,8%
18,9%
18,6%
8,9%
2,6%

r. 2005
42,5%
29,3%
13,2%
21,6%
15,7%
16,5%
5,4%

r. 2030
30,5%
20,8%
9,7%
20,6%
11,9%
20,9%
15,7%

Podíly na výrobì elektøiny
Tuhá paliva:
- HU
- ÈU
Plynná paliva:
Kapalná paliva:
Jaderné palivo:
Obnovitelné zdroje:

r. 2000
70,5%
58,4%
12,1%
6,4%
2,2%
18,4%
2,3%

r. 2005
55,5%
48,9%
6,6%
4,7%
1,1%
33,3%
5,3%

r. 2030
36,8%
31,9%
4,9%
7,2%
0,4%
38,6%
16,9%

Energetická koncepce

využití energie prostředí pomocí tepelných čerpadel a využívání solárního záření pomocí slunečních kolektorů, event.
fotovoltaických panelů. O dotaci na instalaci zařízení využívající obnovitelné zdroje energie do výkonu 200 kW může požádat každá fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
statutárního města Plzně. Dotace může být
poskytnuta až po realizaci akce a předložení požadovaných dokladů spolu s žádostí o poskytnutí dotace. Výše dotace je odvozena od velikosti instalovaného výkonu a pro rok 2005 je
stanovena na 1.000,- Kč/kW.
Úplné znění soutěžních podmínek a pravidel pro poskytování dotací je k dispozici na Odboru řízení technických úřadů Magistrátu města Plzně, Škroupova 5 nebo na internetové adrese: http://energetika.plzen-city.cz
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Ukázka realizovaných úsporných opatření na budovách
v majetku města (zateplení, výměna oken,osazení regulační
techniky, instalace solárních fasádních panelů, ….)

Některé akce již byly realizovány, a protože mají poměrně
krátkou ekonomickou návratnost, budou v následujících
letech přinášet nemalé úspory.
Rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie je jedním
z klíčových momentů dnešní energetiky. Počet realizovaných zařízení na využívání obnovitelných druhů energie
je stále velmi malý. Rovněž povědomí o možnostech a způsobech využívání obnovitelných zdrojů energie není
u laické veřejnosti na odpovídající úrovni. Proto město
Plzeň schválilo podpůrné programy jako jeden systém
vzájemně se doplňujících opatření k naplnění územní energetické koncepce.
Jednou z variant těchto opatření je vyhlášení sou-těže s
názvem „Slunce pro Plzeň“, která má za cíl přispět k popularizaci využívání obnovitelných
zdrojů energie u laické
veřejnosti (co by potencionálních investorů)
a ke zvýšení zájmu odborné veřejnosti, zejména
projektantů, konstruktérů a
mladé generace studentů. Soutěž
je vyhlášena již druhým rokem a to ve dvou kategoriích: projekt stavby nebo zařízení a realizovaná stavba či zařízení
na využití obnovitelných druhů energie. Projekty využitelné
a stavby realizované na území města Plzně, může do soutěže přihlásit autor projektu nebo autor či vlastník stavby (podmínkou je vazba na město Plzeň - bydliště, pracoviště či škola). Výherce soutěže může v jednotlivých kategoriích získat
cenu ve výši 50.000,- Kč. Porota má právo udělit zvláštní
cenu ve výši 20.000,- Kč.
Další aktivitou města je poskytování dotací na realizaci
zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie. V podmínkách města se jedná zejména o spalování biomasy,
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Příklady solárních instalací ve městě

V loňském roce se město Plzeň také zapojilo do soutěže
s názvem „Solární liga ČR“, vyhlášené Ligou ekologických
alternativ ve spolupráci se Střediskem pro efektivní využití
energie SEVEn a za podpory Státního fondu životního
prostředí a Českoněmeckého fondu budoucnosti. Solární
liga České republiky je soutěží obcí a měst ve vybavenosti
solární technikou. Cílem tohoto osvětově - propagačního počinu je snaha zvýšit zájem veřejnosti o využívání obnovitelného čistého zdroje energie (energie slunce), a tím zlepšení
místního i globálního klimatu. Do soutěže může obec přihlásit každý, kdo pořadateli nahlásí údaje o instalaci
zařízení k využití sluneční energie (termické a fotovoltaické
panely). Pořadí v soutěži je určováno bodovým ohodnocením vztaženým na jednoho obyvatele, což do značné míry
znevýhodňuje velká města. Přesto v kategorii měst Plzeň
obsadila 26. místo. Ze statutárních měst je to nejlepší umístění (31. Liberec a 34. Ostrava). Navíc se pořadatelé Solární ligy rozhodli při vyhlášení výsledků dne 25. listopadu
2004 v rámci mezinárodního odborného veletrhu AQUATHERM v Praze udělit zvláštní ocenění Plzni za přínosnou
městskou dotační politiku. Podrobnější informace o soutěži
najdete na internetových stránkách www.solarniliga.cz.

31

Zdeněk Roubal

11. Ovzduší v Plzni

V minulé publikaci zabývající se životním prostředím
města Plzně jsme se v kapitole „Ovzduší v Plzni“ pokusili
upozornit na změny právních předpisů v oblasti ochrany
ovzduší týkající se zejména imisních limitů a způsobu
hodnocení kvality ovzduší ve vztahu k ochraně zdraví a pro
ochranu vegetace a ekosystémů. Z této změny hodnocení
kvality ovzduší vyplývají i další povinnosti zakotvené
zejména v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a v jeho dodatcích a dalších právních předpisech.

orgány krajského úřadu. Tento program, který vychází z národního programu, zahrnuje návrh opatření k plnění emisních stropů stanovených pro Plzeňský kraj a vybrané zvláště
velké zdroje emisí, zlepšování imisní situace v oblastech se
zhoršenou kvalitou ovzduší a tedy i pro území města Plzně.
Program je zveřejněn na webových stránkách krajského úřadu na adrese: www.kr-plzensky.cz/article.asp?itm=14561.
Obdobná povinnost se vztahuje i na obce a tak město Plzeň
v současné době zpracovává vlastní program.

Informování veřejnosti o stavu kvality ovzduší
V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší mají orgány
státní správy v ochraně ovzduší povinnost informovat občany o stavu kvality ovzduší. Správa infrastruktury města Plzně
instalovala v roce 2003 v budovách úřadů městských obvodů
1 až 4 a dalších čtyřech budovách
města Plzně (nám. Republiky,
Kopeckého sady, Škroupova ul.
a ul. B. Smetany) celkem 8 ks
informačních tabulí. Na těchto
tabulích se veřejnost může
průběžně seznamovat s výsledky
měření
v lokalitách města, vyba55
Měřící přívěs ze sítě AMS Plzeň na stanovišti v mateřské škole
vených
automatickými stanicemi,
Na Vinicích a Klatovská třída - Zámečnická ulice
a porovnat je s uvedenými limity.
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
Zákon o ochraně ovzduší stanovuje pojem „Oblasti Stav
kvality
se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Tyto oblasti vymezuje ovzduší
Ministerstvo životního prostředí jedenkrát za rok na základě
V letech 2002
hodnocení imisní situace v uplynulých letech. Území města až 2003 se proPlzně bylo doposud vždy zahrnuto mezi oblasti se zhor- gram imisních
šenou kvalitou ovzduší. Při prvním vymezení těchto oblastí měření na úzev srpnu 2002 ve Věstníku MŽP ČR č. 8, vycházejícím mí města Plzně
z kombinace výsledků měření roku 2000 a modelů rozptylu oproti minuléemisí, byla Plzeň zahrnuta mezi oblasti se zhoršenou kvali- mu období potou ovzduší pro překračování imisních limitů pro suspendo- někud pozměnil
vané částice PM10 pro ochranu zdraví a pro NOX pro eko- a další změny
56
Informační tabule o znečištění
systémy. Druhým vymezením oblastí se zhoršenou kvalitou byly realizováovzduší v městě Plzni
ovzduší zveřejněném ve Věstníku MŽP ČR č. 2/2003, které ny v roce 2004.
vycházelo především z výsledků měření a modelů rozptylu Došlo nejen ke změnám umístění mobilní stanice, ale
emisí roku 2001, byla Plzeň opět zahrnuta mezi oblasti se i k změnám měřícího programu zejména stanice Plzeň
zhoršenou kvalitou ovzduší, tentokrát pro překračování - Slovany. Stanoviště mobilní stanice na Borských polích
imisních limitů pro nikl a polycyklické aromatické uhlo- u vodojemu nahradilo na 2 roky stanoviště na rohu
vodíky (PAU) vyjádřené jako benzo(a)pyren, mezi něž patří Klatovské třídy a ulice Zámečnické a v červnu 2004 byla
řada karcinogenních látek. Zatím poslední vymezení těchto stanice přesunuta do mateřské školy Na Vinicích. Na stanici
oblastí bylo provedeno Nařízením vlády č. 60/2004 Sb. města Plzně na Slovanech byl po dohodě s Českým
z 13. února 2004. Zde je Plzeň opět uvedena ve vztahu hydrometeorologickým ústavem rozšířen měřící program
k překračování imisních limitů pro suspendované částice o měření imisních koncentrací, benzenu, toluenu a xylenů
PM10 a PAU.
(VOC), suspendovaných částic PM2,5, polycyklických
aromatických uhlovodíků (PAU) a vybraných kovů ve
Programy ke zlepšení kvality ovzduší
vzorcích suspendovaných částic PM10. Tím se stanice PlzeňPro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou orgány Slovany stala nejkomplexněji vybavenou stanicí na území
kraje a orgány obce povinny vypracovat programy ke zle- Plzeňského kraje. Další změnu doznala i síť stanic pro
pšení kvality ovzduší. Vzhledem k tomu, že na území měření prašného spadu, kde za 2 zrušená stanoviště
Plzeňského kraje se vyskytují oblasti se zhoršenou kvalitou (Harantova a Hřbitovní ulice) byla vytvořena stanoviště
ovzduší, byl zpracován „Krajský program snižování emisí nová (Malesice a Lhota). Celkový počet lokalit se
Plzeňského kraje“ a následně je projednáván příslušnými sledováním prašného spadu zůstává stejný, tj. 39 lokalit.
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Vývoj koncentrací SO2 v letech 1998 - 2003
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Z důvodů porovnatelnosti vývoje kvality ovzduší
za posledních 6 let je hodnocení zpracováno podle nové
legislativy, tj. podle nových imisních limitů a mezí tolerance
i v letech minulých, pro něž platila stará legislativa.
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Prašný spad (dříve Spadová prašnost - hodnocená ročně)
Depoziční limit je vztažen k období jednoho měsíce a činí
12,5 g/m2, což představuje maximálně ročně 150 tun/km2.
Hodnoty prašného spadu v jednotlivých měsících na jednotlivých stanovištích kolísají. Za roky 1998 až 2003 bylo
zjištěno celkem 27 lokalit, na nichž došlo k překročení
depozičního limitu alespoň v jednom měsíci, tzn. že za
posledních 6 let nebylo zjištěno překročení tohoto limitu na
12 lokalitách v Plzni. V tomto sledovaném období hodnoty
prašného spadu již prakticky stagnují a maxima v jednotlivých měsících jsou většinou výrazněji ovlivněna meteorologickými podmínkami a zejména prašnou činností v okolí
jednotlivých lokalit. Nejčastěji byl limit překračován
na stanovištích: 18 x PDA Peklo (v letech 1999, 2000, 2001,
2002 a 2003 - maximum souvisí s rekonstrukcí sadů
Pětatřicátníků), 6 x Cvokařská ulice (v letech 1998 - 2000),
5 x Křimice (v letech 1998, 2001 a 2002) a 5 x Bukovec
(v letech 1998, 1999, 2001 a 2002).

2003

roky

maximum

Imisní koncentrace oxidu dusičitého NO2
Z hlediska vývoje mají koncentrace NO2 v podstatě také
stagnující tendenci. Podle výsledků měření na území města
Plzně není pro oxid dusičitý (NO2) roční limit překračován
a ani překračování krátkodobých limitů nebylo zjištěno. Ani
narůstající počty motorových vozidel příliš nemění hodnoty
průměrných koncentrací, zejména proto, že nová vozidla
jsou již na vyšší technické úrovni. NO2, ale v podstatě
všechny oxidy dusíku - NOX, jsou významnými prekurzory
ozonu svojí účastí při tvorbě fotochemického smogu
v jarních a letních měsících. Oxid dusičitý zůstává i nadále
jednou z problémových škodlivin.

Vývoj koncentrací NO2 v letech 1998-2003
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Zhoršené rozptylové podmínky při východu slunce
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Vývoj spadové prašnosti v letech 1998 - 2003
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Imisní koncentrace oxidu siřičitého SO2
Úroveň znečištění touto látkou nedoznala od roku 1999
podstatných změn a v posledních 5 letech se drží na zhruba
stejné úrovni. V posledních letech je dosahováno průměrných ročních hodnot jen kolem 10 mikrogramů/m3, což
je výrazné zlepšení oproti minulosti, a proto se znečištění
ovzduší oxidem siřičitým na území města nejeví jako
problémové.
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Ranní smogový „opar”
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Imisní koncentrace suspendovaných částic PM10
Pro město Plzeň, stejně jako pro většinu území České
republiky, se suspendované částice PM10 stávají látkou
s nejčastěji překračovanými imisními limity. V posledních
6 letech po poklesu průměrných ročních hodnot dochází
opět k jejich nárůstu na většině území města. Tyto koncentrace většinou pouze v blízkosti frekventovaných komunikací dosahují ročního limitu pro rok 2005 nebo jej i překračují.
Maximální 24 hodinové koncentrace však překračují imisní
limit včetně meze tolerance (v roce 2003 = 60 mikrogramů/m3) na více lokalitách včetně povoleného počtu
překročení stanoveného limitu. Problematika snižování
imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 je o to

přízemní ozon, je nutné dosáhnout vhodného poměru směsi
prekurzorů. Značnou roli při tvorbě ozonu sehrávají
i vhodné klimatické podmínky. Od doby zahájení sledování
této látky její osmihodinové imisní koncentrace pravidelně
v letním období prakticky na všech měřících lokalitách několikrát překročily cílový imisní limit 120 mikrogramů/m3.
Z výše popsaných důvodů je na území města Plzně
vyšších hodnot dosahováno častěji v okrajových částech
města než v jeho centru nebo v blízkosti frekventovaných
komunikací.
Vývoj maximálních osmihodinových koncentrací
O3 v letech 1998-2003
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složitější, že u nich, kromě primární emise tuhých částic
nebo sekundárního vzniku těchto částic chemickými
reakcemi při přenosu znečišťujících látek, dochází k reemisi
již sedimentovaných částic, což se projevilo zejména
v suchém roce 2003. Proto jsou velmi důležité zelené
plochy a pravidelný úklid zpevněných ploch ve městě.
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Hodiny s překročením limitu O3 (1998-2003)
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Imisní koncentrace těkavých uhlovodíků - VOC
zatím nejsou dostatečně zmapovány. Poměrně malé
množství výsledků měření z pilotní stanice Plzeň - Slovany
a výsledky z kampaňových měření nejsou dostatečné

Imisní koncentrace oxidu uhelnatého CO
na okrajích města a dále od rušných komunikací mírně
klesají. Imisní limit pro maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr, který má vysokou hodnotu 10 000 mikrogramů/m3, není na území Plzně ani zdaleka naplňován.
Z hlediska imisních limitů tedy není CO rozhodující
škodlivinou v ovzduší Plzně.
Imisní koncentrace přízemního ozonu O3,
které mají pravidelný denní chod, hrají výrazně negativní
roli pouze v teplejší části roku, kdy vlivem fotochemických
reakcí dochází k jejich nárůstu. Koncentrace O3 nelze přímo
snižovat. Snížení koncentrací přízemního ozonu lze dosáhnout pouze omezením prekurzorů ozonu, mezi něž patří
především oxidy dusíku a těkavé organické látky. Pro vznik
fotochemického smogu, jehož podstatnou složkou je
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pro ucelenější hodnocení imisních koncentrací těchto látek.
Pro tuto skupinu látek je stanoven průměrný roční imisní
limit, pouze pro benzen jako zástupce VOC. Z dosavadních
nemnoha výsledků lze konstatovat, že zvýšené hodnoty
imisních koncentrací benzenu jsou měřeny zejména
v blízkosti frekventovaných komunikací, čerpacích stanic
pohonných hmot a provozů zpracovávajících zejména
nátěrové hmoty a jiné těkavé organické látky. Výraznější
překračování imisního limitu pro benzen se však zatím
nepotvrdilo.
Imisní koncentrace polycyklických aromatických
uhlovodíků PAU
V minulých letech bylo měření PAU omezeno pouze
na stanici Plzeň - Roudná. Od roku 2004 probíhá měření
ještě na stanici Plzeň-Slovany. Zatížení ovzduší koncentracemi PAU je na území města vyšší zejména v chladnější
části roku a je vázáno především na koncentrace
suspendovaných částic PM10. Vlastní imisní limit pro PAU
je ve srovnání s dosud měřenými koncentracemi poměrně
tvrdý a na řadě lokalit v Plzni lze očekávat jeho překračování, což potvrzuje zařazení území města mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší právě pro PAU.
Imisní koncentrace vybraných kovů As, Cd, Hg, Ni, Pb
Kromě Hg byly na území Plzně sledovány laboratořemi
MHS Plzeň, KHS v Plzni a nyní Zdravotního ústavu
se sídlem v Plzni (ZÚ v Plzni) a od roku 2004 též jednou
stanicí města Plzně (MP) na Slovanech. Sledování je u dvou
stanic ZÚ v Plzni prováděno ve vazbě na měření prašného
aerosolu (TSP) a u dvou stanic ve vazbě na měření suspendovaných částic PM10 (1 stanice ZÚ v Plzni a 1 stanice MP).
Z výsledků měření ze 2 stanic provozovaných dříve MHS
Plzeň a měřících na bázi TSP bylo konstatováno, že zhruba
do poloviny roku 2002 v některých případech, zejména
u niklu, byl překračován imisní limit včetně pro rok 2002
stanovené meze tolerance. Proto bylo území města zařazeno
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší právě pro Ni.
Po analýze provedené před zpracováváním Krajského

Dobré rozptylové podmínky mohou být i časně ráno

programu snižování emisí Plzeňského kraje bylo však
zjištěno, že měření byla zatížena systematickou chybou,
která způsobovala uvedené překračování imisního limitu.
V současné době po opravě odběrových zařízení zmíněných
stanic a podle výsledků ze zbývajících 2 stanic k překračování imisních limitů u vybraných měřených kovů v Plzni
nedochází.
Imisní koncentrace amoniaku NH3
na území Plzně nejsou pravidelně měřeny a sledovány.
S pravidelným měřením se ani neuvažuje především
vzhledem k nepatrnému podílu zemědělské výroby a z ní
vycházejících emisí.

Vysvětlivky:
imisní koncentrace - množství znečišťující látky vztažené na jednotku
objemu vzduchu;
imisní limit - nejvyšší legislativou povolená imisní koncentrace;
mez tolerance - snižující se poměrná část imisního limitu, která k datu,
do něhož musí být limit splněn, má nulovou hodnotu;
cílový imisní limit - hodnoty imisních koncentrací platné pro troposférický
ozon, jichž musí být dosaženo k 1.1.2010;
dlouhodobý imisní cíl - hodnoty imisních koncentrací, jichž má být
výhledově dosaženo;
depoziční limit - hmotnost ukládané látky na zemském povrchu vztažené
na jednotku plochy za jednotku času;
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - vymezená část území,
kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů
zvýšená o příslušné meze tolerance;
program snižování emisí - dokumenty zahrnující opatření vedoucí
především k plnění emisních stropů a imisních limitů;
prekurzory ozonu - znečišťující látky vstupující do fotochemických reakcí
vedoucích ke vzniku troposférického ozonu
(nařízení vlády č.350/2002 Sb., §2, písm. m));
suspendované částice PM10 (dříve prašný aerosol) - částice,
které v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají dlouhou dobu
v atmosféře a které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem
vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 mikrometrů odlučovací
účinnost 50% (nařízení vlády č.350/2002 Sb., §2, písm. i),j));
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12. Zoologická
a botanická zahrada

VZNIK A NEJSTARŠÍ HISTORIE
ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADY V PLZNI
Martin Vobruba
Je poměrně známo, že současná zoologická i botanická
zahrada (ZOO i BZ) na Lochotíně nejsou prvními zařízeními svého druhu v Plzni. V jejich vzniku a stávajícím umístění se zúročují nápady přírodovědců několika generací.
Téměř zapomenutou informací je existence vivária - jezírka s labutěmi a dalšími vrubozobými ptáky v místech
dnešního divadla
J. K. Tyla. Tento
„zvěřinec” byl doplněn i domečkem
s opičkami. Díky národopisnému oddělení Západočeského
muzea se dochovaly
některé snímky. Jejich datace spadá do
konce 19. století.
Rovněž
pojízdné
zvěřince, občas se
ve městě zastavující, přinášely Plzeňanům taková zvířata,
která zde natrvalo
dosud neměli, jako
např.
tygry, zebru
61
Slon dosud pobýval v Plzni
nebo
dokonce
i slodelší dobu jen díky cirkusům
nebo pojízdným zvěřincům
na. Ani návštěva bosenských medvědářů nebyla výjimkou.
Historií ZOO v Doudlevcích, vznikem a činností spolku
IRIS a prvními deseti lety činnosti zoologické zahrady se
zabývá v podstatě pouze sborníček „Povídky ze života
zvířat” ZOO IRIS, sepsaný v roce 1936 k 10. výročí ZOO
panem Václavem Uchytilem, berním tajemníkem a pokladníkem spolku. Další zajímavosti uchovala jednatelka spolku
Berta Baslerová. Šlo o část korespondence, výstřižků a zápisů ze schůzí. Tyto archiválie jsou uloženy v Archivu města
Plzně.
Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen dne
2. září 1926, kdy na členské schůzi spolku IRIS bylo
rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni
v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí
proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu existovala teprve jedna jediná ZOO zřízená německými
milovníky přírody v Liberci (1919), pražská zoo je otevřena
až roku 1931.
Samotný spolek IRIS měl roku 1926 za sebou čtvrtstoletí
existence a jeho počátky spadají již do roku 1899. Od roku
1926 až do roku 1953, kdy spolek zanikl, se jeho činnost
stále více zaměřovala zejména na zajištění provozu zoologické zahrady. Na její vybudování bylo pracovnímu odboru
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spolku poskytnuto dnes neuvěřitelných 705 Kč. Skleník se
svým okolím byl získán bezplatně na dobu dvaceti let. Již
po třech měsících od rozhodnutí o založení zahrady, tedy
v prosinci roku 1926, dochází k otevření skleníků a akvárií
a tří voliér s dravými ptáky, liškami a šakalem. Vstup do
zahrady byl nejprve volný. V roce 1927 se zahrada rozšířila
o srnčí ohradu a o dvě opice jménem Šorl a Minda (makak
jávský). Zároveň bylo správou vojenské plovárny zakázáno
chovat lišky a šakala, a to kvůli zápachu.
Zahrada nejprve neměla ředitele, ale správce, což byl
nejprve A. Lokajíček (1926-32) a později A. Pavlík (1932 1953). Název správce je ještě uveden pro pana Oleskiewiče
za počátku řízení ZOO Jednotným národním výborem (JNV).
V období Parku kultury a oddechu (PKO) měla zahrada svého
vedoucího. Byli to J. Hájek,
Z. Veselý, I. Hašková - Svobodová a Z. Kožíšek. O funkci ředitele je možné mluvit až po delimitaci z PKO, spojení s botanickou zahradou (BZ) a osamostatnění (1981). Tuto funkci zastávali: P. Vlček, A. Šašek, F. Sládek a J. Trávníček.
Roku 1930 byla spolku vypovězena většina dluhů a zahradě
hrozil, jako později vícekrát, reálDiplom
ný zánik. V roce 1932 se zase 62
čestného členství
poprvé naráží na omezenost proA. Lokajíčkovi
storu a na nemožnost dalšího rozz roku 1929
šiřování zahrady a již další rok
se uvažuje o možnosti zahradu
přestěhovat.
Hospodářská krize zasáhla roku 1934 Československou
republiku, potažmo i zahradu. Zvířata byla přes léto živa
převážně z toho, co jim přinesli a dali samotní návštěvníci.
V zimě, kdy do zahrady téměř nikdo
nechodil, byla krmena
jen starým plesnivým chlebem. Zahrada však přežila i tuto
druhou vážnou krizi.
Od konce roku se zavádí vybírání režijního příspěvku za vstup
do zahrady. Jeho výše
byla 1 Kč pro dospělé,
50 hal. pro vojáky
a studenty. Roku 1935
dochází k přestavbě
voliéry pro vydry s ba63
Vstupní brána do ZOO IRIS zénem a klecí pro hlov Doudlevcích, davce, čímž došlo
tato etapa je nedílnou součástí k úplnému zaplnění
historie ZOO v Plzni
smluvně zajištěného
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prostoru. Stále intenzivněji se tedy uvažuje o přemístění
zahrady a již se hledají konkrétní lokality. Rovněž se hovoří
o potřebě tisícové členské základny, aby byly dostatečně
kryty náklady na provoz zahrady.
Zoologická zahrada přežila i období druhé světové války,
byť se značnými organizačními, administrativními a existenčními obtížemi, zvláště v posledních letech války, kdy byly
opět velké potíže se zásobováním. Začátkem války došlo dokonce k jistému rozvoji zahrady, což souvisí i s níže zmíněnou změnou druhové skladby, vzrostla nepatrně rozloha
a zřetelně i návštěvnost. Lepší časy nastaly bezprostředně
po osvobození (návštěvy vojáků), následující zima vše
změnila a zvířata během ní opět trpěla. I po celý rok 1946
byla malá návštěvnost, na jaře způsobila značné škody velká
voda.
Roku 1947 se činnost spolku postupně normalizuje, potíže
s financováním však přetrvávají. Již 18. února roku 1950 se
opět hovoří o krizové situaci - nebudou peníze na zimní
provoz ani na nákup krmiva pro zvířata. Ty již nelze nadále
volně kupovat či prodávat, pouze prostřednictvím pražské
zoologické zahrady nebo ústředních orgánů.

64 Asi nejunikátnějším zvířetem v původní zoo je medvěd malajský (1942)

a stav je neudržitelný. Proto souhlasili s převedením pod Národní výbor města Plzně. Celý proces byl však urychlen
a využit opozicí v rámci spolku i mimo něj a tak dne
1. 9. 1953 přechází ZOO pod vedením správce Oleskiewiče
po likvidační valné hromadě spolku pod křídla Jednotného
národního výboru. Spolek vyvíjel činnost 52 let. Na jeho
tradici navázal počátkem 90. let klub přátel ZOO Plzeň, dále
název IRIS používá současný časopis o přírodě a ZOO a stejnojmenné občanské sdružení usilující o podporu zahrady.
Zároveň v tradici chovatelské činnosti prvotního spolku
pokračuje rodina plzeňských akvaristů.
Dne 15.6.1957 nastupuje do vedení zahrady Josef Hájek.
Na přelomu let 1958 a 1959 vznikl v Plzni PKO, který
soustředil řadu nesourodých kulturních organizací,
vč. ZOO. Ještě v Doudlevcích se objevují první velká zvířata jako velbloud, lama krotká, pakůň, jak, zebu, sajga,
nilgau nebo puma. Ve skladbě druhů figurují řadu let i vlk,
dingo nebo kojot.
V únoru roku 1958 vypracovala pro město Plzeň
„Investiční úkol na výstavbu zoologické a botanické
zahrady v Plzni” ZOO Praha, konkrétně Dr. Purkyně
a Ing. Turek (jehož poradní hlas stál i u vzniku dalších
ZOO). Konečně rada NV schvaluje tento úkol 21. 4. 1961.
Stavební náklady jsou vyčísleny na 18 mil. Kč, nákupy
zvířat a výsadba na 2 x 800 000 Kč. Počítá se s 62 zaměstnanci ZOO a 19 BZ (ještě k 31. 12. 1974 je to pouze 34
a 9), dále s rozlohou 21 ha a počtem zvířat 1940 kusů. Botanická zahrada má mít 3 skleníky - tropický (pro užitkové
a okrasné rostliny), subtropický (pro rostliny typu citroník,
fíkovník, čajovník..) a studený (sukulenty apod.). ZOO měla
obsahovat pavilon šelem, opic, tlustokožců, vodních ptáků,
malých savců, terárium, akvárium. Dále mj. 15 velkých
výběhů se salašemi, 8 velkých voliér, 39 „dvouvoliér“ nebo
3 zděné bazény.
Ze zvířat navrhovaných Dr. Purkyněm k trvalému chovu
se dosud neobjevilo jen několik - hroch, indická slonice, pár
lachtanů tmavých, rosomáci atp. Zajímavé naopak je, že
ZOO nakonec chová již tehdy zmíněné kaloně, mary, hoko,
timálii čínskou, sojkovce chocholatého. Navržen (leč dosud

ke konci doudlevecké etapy pak antilopy sajgy tatarské (1959-1964)

Jak se rozvíjela chovatelská činnost?
Například počátkem roku 1940 zahradu silně mění příchod prvních lvů, levhartice, vlčice a medvědů. Do té doby
patřily k největším zvířatům srnci a daňci. Málo je známa
skutečnost, že ZOO v té době krátce byla v soukromých
rukou. Nejen v průběhu války se spolek IRIS obrací velmi
často ve své korespondenci na různé banky, spolky, mecenáše a organizace se žádostmi o dary či subvence na údržbu,
materiál i krmení pro zvířata. Hlavním obchodním partnerem a dodavatelem zvěře je ZOO v Praze, dále cirkusy, soukromí majitelé zvířat i zahrady v Německu.
Počátkem 50. let začíná mít tradici setkávání vznikajících
a ustavujících se českých zoologických zahrad. Z jednotlivých zasedání (např. 1951) se správce Pavlík vrací vždy
pochválen za vzhled zahrady, ale s doporučeními na změnu
statutu a s narážkami na miniaturní rozlohu. Postupně začíná být všem, včetně členů a vedení spolku IRIS jasné, že
spolkové vedení zoologické zahrady je anachronismus
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Jedna z nejstarších expozic
- velká voliéra u hlavního vchodu
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nechován) byl i mj. tučňák brýlový, orlosup bradatý, drop velký, kajman černý atp. Pozoruhodným faktem je, že z devítistránkového strojopisného seznamu opravdu plánovitě i bezděčně
byla v průběhu několika let většina druhů pro
plzeňskou ZOO opatřena a jen několik výše zmíněných nikdy chováno nebylo.
V některých pramenech kolují rozporné údaje
o datu infekce antraxu, která po řadě let dohadování o přesunu zahrady tento přesun katalyzovala. Díky MVDr. Maxovi a jeho příspěvku
z Výroční zprávy ZOO v roce 1981 je bezesporné, že infekce se poprvé projevila u pum amerických 8. 9. 1961. Je známo, že jí podlehla většina šelem staré ZOO. Proto v roce 1962 byla
zahrada uzavřena a teprve v roce 1963 je ote67
vřeno provizorní staveniště zoologické zahrady
na Lochotíně. V ZOO byly v tomto roce první
výběhy pro kopytníky, výběhy psovitých šelem,
voliéry, pavilon opic a tropických ptáků, bažantnice, pumy,
velká voliéra a šelminec.
V říjnu 1963 přivítal západočeský denník Pravda otevření
nové ZOO článkem „Až budeme mít žirafu”. Zároveň v tomto období vznikla stálá akvarijně - teraristická výstava
(v některých dobách i prodejna) v centru města, zvaná dnes
prostě AKVA-TERA. Na Lochotíně se začínalo prakticky
od nuly - s pouhými 29 druhy zvířat. ZOO byla nadlouho
staveništěm a mnoho provizorií sloužilo dlouhé roky.
Stavební vývoj probíhal díky nadšení zprvu rychle (brigády), později bylo vše složitější. Například těsný medvědinec
zřízený Škodováky sloužil do roku 1998. V 70. letech
vznikly výběhy pro antilopy, záložní skleníky, salaše, voliéry malých dravců, „velbloudinec”, dolní africký výběh. Definitivní pavilon šelem sloužil od roku 1978.
Koncem 60. let je vedoucím ZOO pan Zdeněk Veselý
(nástup 1.2.1969). V červenci 1970 lze jako zaměření ZOO
uvést: oborní chov spárkaté, vodní ptáky a akvárium, terárium. Pro zajímavost uveďme, že např. v roce 1970 je navrhován bazén s lachtany a vydrami event. bufetem, jako je
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Pohled na tropický pavilon „Z“ a rybníček
(dnes australské expozice) z počátku 80. let

Jádro zahrady před výstavbou velké voliéry
dravých ptáků počátkem 80. let

běžné na Floridě; a možnost pořádat zde eventuelně představení pro návštěvníky za zvláštní vstupné. Je poukazováno
na dobré zkušenosti v Liberci i na fakt, že zahradě chybí „tahák” v podobě velkého atraktivního zvířete. O lachtanech se
zde uvažovalo mnohokrát, naposled za vedení ing. Vlčka
v 80. letech. Již v době vniku PKO však byly dokonce
nakresleny plány na detašovanou část ZOO s 2 - 3 druhy
ploutvonožců, kytovci, žraloky a velkými plazy do vzdálenosti asi 1 km od areálu do sousedství lochotínského parku
s loukami.
Již v roce 1973 je zmíněna myšlenka na delimitaci ZOO
od PKO, nebyla však doporučena. Vedoucí zahrady je v té
době Ivana Svobodová - Hašková. Od 1. 1. 1981 je ZOO
a BZ také díky podpoře ředitele královédvorské ZOO
Ing. Josefa Vágnera samostatnou institucí a také vedoucí
funkce je označena názvem ředitel. Stává se jím Ing. Petr
Vlček. V tomto období již stojí objekt tzv. velbloudince
(1977), včetně výběhů (1979), nutná je však výstavba
infrastruktury. Ta skutečně vzniká - zejména asfaltový
povrch nových i rekonstruovaných cest a protažení inženýrských sítí. Od roku 1983 působí v ZOO a BZ nepřetržitě
její současný ředitel Ing. Jiří Trávníček, nejprve ve funkci
botanika.
ZOO, tedy její výstavní část, stojí nejprve na ploše 3 ha,
ale ke svému rozvoji získala prostor 21 ha, který je již téměř
bez zbytku využit (2005). Zásadní směřování do budoucna
podává zejména Generel rozvoje z roku 1996, po jehož
schválení v zahradě došlo k mnoha pozitivním změnám
směrem k zoogeografickému bioparku. V letech 2003
a 2004 již přichází více než 300 000 návštěvníků.
V mnohem zevrubnější míře by se měla historii plzeňské
zoo věnovat zamýšlená publikace k jejímu 80. výročí
(2006).
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Pohled na rozárium

HISTORIE BOTANICKÉ ZAHRADY
Jaroslav Faiferlík
O historii botanických zahrad v Plzni se v různých pramenech vyskytují jen stručné zprávy. Je z nich ale jisté, že potřeba botanických zahrad vyplynula z rozvoje školství na začátku 19. století. Tehdy každé gymnázium nebo měšťanská
škola, pokud mělo trochu vhodný pozemek, usilovalo o založení zahrady s botanickým systémem Takové zahrady však
neměly dlouhého trvání. Vždy po nějakém desetiletí podlehly rozšiřující se městské aglomeraci.
Zajímavý je případ z roku 1812, kdy sám císař František I.
při návštěvě gymnázia v místě dnešních Smetanových sadů,
nařídil purkmistru Davidovi, aby byl přilehlý prostor proměněn v ústavní zahradu. Tato zahrada existovala od roku
1817 a v roce 1844 zanikla.
Za první městskou veřejnou botanickou zahradu v Plzni
můžeme považovat zahradu založenou na místě dnešního náměstí Míru podle návrhu městského zahradníka Aloise
Vašíčka z roku 1899. Z ní se na místě dosud zachovalo
několik stromů.
Snah o založení městské veřejné botanické zahrady bylo
stále mnoho. Velkým jejím propagátorem byl i známý
plzeňský botanik F. Maloch, ale prostředků na vybudování
se městu pořád nějak nedostávalo.
Až 19. 4. 1957 byla ustanovena „Komise pro zřízení botanické zahrady v Plzni”. Do čela komise byl uveden přední
ekolog evropského významu Doc. E. Hadač. Z členů komise
byl později vytvořen „Poradní sbor pro zřízení botanické
zahrady”, který byl rozšířen o další spolupracovníky, zejména o pana Vaňouska, jehož návrh na zřízení botanické zahrady z bývalé Kodetovy zahrady byl 16. 10. 1959 schválen
a výstavbou zahrady také pověřen.
Kodetova zahrada představovala klasický výtvarný projev
zahradní architektury dvacátých let 20. století. Projektoval ji
proslulý architekt Josef Kumpán. Po znárodnění byla část zahrady zastavěna přírodním divadlem a zbývající větší část
zahrady byla ponechána devastaci nenechavců. Pan Vaňousek však s citem pro zachování dispozic zahrady mimořádné
architektonické hodnoty rozšířil její porosty o více než 600
taxonů dřevin a nespočet trvalek. Otevřením zahrady v roce
1961 se tak konečně dostalo občanům města a jejich školám
esteticky uspořádaných botanických sbírek.

V roce 1981 se botanická zahrada sloučila se sousední zoologickou zahradou v jeden administrativní celek. Dále však
obě zahrady existovaly sice pod jedním vedením, ale vzájemně se nijak neovlivňovaly. Teprve se stavbou skleníku
pro sbírky sukulentů jižní Afriky, Madagaskaru a Kanárských ostrovů se začala rozvíjet myšlenka uspořádat společné zoologicko - botanické expozice.
K faktickému spojení zoologické a botanické zahrady
do šlo až v roce 1996, kdy se stal ředitelem Ing. Jiří Trávníček. Ten záhy po nástupu se svými spolupracovníky vypracoval „Generel rozvoje Zoologické a botanické Zahrady
města Plzně“, který se po schválení radou města stal osnovou cílové podoby zoologické a botanické zahrady jako jednoho organického celku, tedy expozic biocenóz se všemi přírodními prvky v určitém regionálním uspořádání. V těsném
spojení zoologie, botaniky a dalších přírodovědných oborů
se začaly budovat expozice palearktické oblasti, kterou se
zpřístupnila zatím ladem ležící západní část zahrady. Následovala rekonstrukce východní části zahrady výstavbou expozice australské oblasti, rekonstrukce objektu velkých šelem
s výstavbou výběhu lvů v iluzi africké savany atd.
Zatímco zoologická zahrada
prodělává vývoj v moderní
biopark, bude
dále původní
botanická zahrada a její sbírky sloužit jako
příklad zahradní architektury,
který byl v roce
2004 obohacen
příkladem japonské zahradní tvorby s její
příslovečnou
symbolikou a filozofií.

69

Sukulentní skleník z roku 1993
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13. Dětská hřiště

Hana Hrdličková

Nové předpisy vztahující se k dětským hřištím a pískovištím
Součástí ploch veřejné zeleně jsou místa pro hry dětí. Nejčastěji se jedná o plácky s pískovištěm a lavičkami.
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly
na některých místech doplněny kovovými prolézačkami,
houpačkami, případně kolotočem. Výjimkou, která nadchla
především děti, byla robinzonádní hřiště s použitím dřeva,
písku a kamene. Ta však vznikala zcela ojediněle. Po otevření hranic na přelomu let devadesátých začala vznikat dětská hřiště atypická, projektovaná na míru podle objednávky
investora, zaměřená na podporu fantazie a rozvoj pohybových dovedností dětí. To se však ne vždy podařilo nebo z neznalosti problému nebyly zohledněny bezpečnostní požadavky na vybavení těchto hřišť.
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možností dát do souladu i hřiště postavená v období před
prosincem 2002. Neodpovídající kovové „zeměkoule“ mizí,
jsou budovány dopadové plochy pod herními prvky a byl
zaveden systém kontrol stavu čistoty a bezpečnosti.
Dne 1.dubna 2004 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické
limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Podle
této vyhlášky byly provozovatelé povinni účinná opatření
zajistit do 31. 12. 2004, způsob zajištění byl však ponechán
na provozovatelích.
Pro zajištění hygienických limitů je nutné v maximální
možné míře zamezit vstupu zvířat a nemocných osob. Z tohoto důvodu jsou některá hřiště a pískoviště oplocována,
v předjarním období a během letních měsíců budou prováděny odběry a vyhodnocení vzorků písku, podle možností
bude písek minimálně jednou ročně vyměněn za nový
a bude prováděna tepelná sterilizace po nakypření písku.
S ohledem na finanční možnosti města a účinnost zásahu se
tato technologie v současné době jeví jako nejvhodnější
(optimální). Jedná se o překrytí pískoviště černou plastovou
folií v době, kdy teploty vzduchu přesahují 20°C na dobu
cca 6 hodin. Zvýšením teploty v nakypřené vrstvě písku
dojde k odumření podstatné části škodlivých mikroorganizmů. Další technologií, kterou začala nabízet jedna z firem,
je strojová recyklace písku. Ta nahrazuje jeho celkovou
výměnu v pískovištích. Podstatnou nevýhodou však je, že
minimální velikost ošetřené plochy pro použití stroje je
4x4 m. Což většina pískovišť nesplňuje.

Špatně upravená dopadová plocha pod skluzavkou

Dle současného pasportu zeleně je v majetku města:
8837 m2 pískovišť, tj. cca 196 ks a 9224 m2 dětských hřišť
se 153 kusy herních prvků.
Od 1. 12. 2002 musí všichni dodavatelé a výrobci dětských hřišť dokládat prohlášení o shodě výrobků s požadavky Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., v platném znění.
V praxi to znamená, že ke každému prvku dětského hřiště
musí autorizovaná osoba vystavit certifikát o tom, že
výrobky jsou v souladu s platnými českými technickými normami, tedy v maximální míře bezpečné pro hry dětí. Tyto
předpisy se vztahují na nově budovaná hřiště. Pracovníci
města a městských obvodů se však snaží podle finančních
72

71

40

Správně upravená dopadová plocha pod sítí

Ukázka strojové recyklace

Žádná z uvedených technologií však nemůže zabezpečit
čistotu písku na 100%, protože se jedná o veřejně přístupné
plochy a žádný provozovatel nedokáže zamezit znečištění
okamžitě po zásahu údržby. Pokud lidé nebudou dodržovat
návštěvní řád, pokud budou umožňovat vstup zvířat do prostoru hřišť, navštěvovat hřiště s nemocnými dětmi, starší
věkové skupiny dětí budou hřiště používat jako zázemí
svých schůzek a ničit zařízení nebo i pouze odhazovat odpadky (lahve, cigarety) není v silách provozovatele veřejně
přístupných prostor předepsané limity dodržet. Proto jsou
u jednotlivých dětských hřišť a pískovišť instalovány informační tabule s uvedením pro jak velké děti je zařízení určeno, jakým způsobem zde probíhá úklid a údržba a kam se
mohou obyvatelé obrátit s požadavky a upozorněními.

Dagmar Kaiferová

14. Ekologická výchova

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
The International Awards for Liveable Communities
Město Plzeň se již druhým rokem zapojilo do mezinárodní soutěže věnované trvale udržitelnému rozvoji životního
prostředí obcí „The International Awards for Liveable
Communities 2004”. Tato soutěž je pořádána již sedmým
rokem stejnojmennou neziskovou organizací sídlící
v Anglii. Dříve byla soutěž známa pod názvem Nations in
Bloom. V rámci soutěže se hodnotí přístup měst a obcí k jednotlivým kritériím, kterými jsou zvelebování krajiny, péče
o dědictví, ekologicky citlivá opatření, zapojování veřejnosti a plánování budoucnosti.
Soutěž začíná každým rokem již koncem jara, kdy přihlášení účastníci zasílají zprávu, jakým způsobem ve své obci
naplňují uvedená kritéria a zároveň uvádějí konkrétní
příklady.
Mezinárodní odborná porota vybere poté ze stovek zaslaných zpráv účastníky finále. V letošním roce bylo do finále
pozváno 48 obcí z dvaceti zemí celého světa. Finále je
rozděleno do pěti velikostních kategorií obcí podle počtu
jejich obyvatel. Za Českou republiku bylo do finále pozváno
pět kandidátů: město Plzeň v kategorii C (75001 - 200000
obyvatel), města Kladno a Znojmo v kategorii B (20001 75000 obyvatel) a obce Těšetice u Olomouce a Pěnčín u Jablonce nad Nisou v kategorii A (do 20000 obyvatel).
Letošní sedmý ročník soutěže byl rozšířen o další ocenění
zaměřené na konkrétní již realizované projekty, které se rovněž hodnotí z pohledu soutěžních kritérií. Město Plzeň se
stalo finalistou v hlavní soutěži i v soutěži projektů.
Pro finálové klání účastníci připravují prezentace zaměřené opět na příklady naplňování jednotlivých kritérií soutěže.
Po prezentaci odborná porota klade finalistům doplňující
otázky.
V roce 2004 byl o soutěž velký zájem a proto organizátoři
a porota rozšířili počet účastníků finále. Na rozdíl od loňského finále v holandském Apeldoornu měla Plzeň
konkurenci devíti dalších měst z Austrálie, Kanady, Litvy,
Anglie a Německa. Přesto si Plzeň vedla dobře a získala
ve své velikostní kategorii druhé místo. Polepšila si tak
o jeden stupeň oproti loňskému finále.
Kromě pořadí porota též oceňuje přístup obcí ke kvalitě
života a k životnímu prostředí udělováním bronzových, stříbrných a zlatých certifikátů. Plzeň získala letos zlatý certifikát v hlavní soutěži a stříbrný certifikát za projekt obnovy
krajiny a realizace územního systému ekologické stability
v Červeném Hrádku.
Umístěním byla oceněna práce městské správy při činnosti péči o městskou zeleň (parky na přání, obnova sadového
okruhu kolem jádra města), tvorba a ochrana krajiny ( územní systém ekologické stability, péče o krajinné hodnoty),
péče o památné stromy, obnovu památkově chráněných území a rozvoj kulturních tradic. Vysoce byla hodnocena nová
energetická koncepce a její naplňování, zásobování města
pitnou vodou, čištění odpadních vod, měření ovzduší
a zveřejňování výsledků a protipovodňová opatření. Dále
byla vyzdvižena činnost městské správy při ekologické
výchově a podpoře občanských aktivit a při zapojování
veřejnosti do tvorby Programu rozvoje města Plzně.

Přehled výsledků:
Kategorie A (do 20 000 obyvatel):
1. Annapolis Royal, Kanada
2. Haapsalu, Estonsko
3. Minehead, Anglie a Hoogeveen, Holandsko
Kategorie B (20 001 - 75 000):
1. Qian Dao Hu, Čína
2. Coffs Harbour, Austrálie
3. Port Moody, Kanada
Kategorie C (75 001 - 200 000):
1. Rhein-Hunsruck-Kreis, Německo
2. Plzeň, ČR
3. Waterloo, Kanada
Kategorie D (200 001 - 1 mil.):
1. Muster, Německo
2. Seattle, USA
3. Okayama, Japonsko
Kategorie E (nad 1 mil. obyvatel) :
1. Honolulu, USA
2. Tshwane, Jihoafrická republika
3. Westminster, Anglie

Cervia
Italské městečko Cervia na pobřeží Jadranského moře již
třicet let rozkvétá květinovými záhony v úpravách vytvořených zahradníky z různých evropských měst. I Plzeň má tu
možnost podílet se na květinové výzdobě Cervie.
Do přehlídky zahradnického umění byla Plzeň přizvána
starostou Cervie panem M. Medri, kterého v Plzni zaujaly
zrekonstruované sady kolem historického jádra. Vedení
města tuto nabídku prezentovat úroveň zahradní tvorby přijalo již celkem třikrát. A to v roce 2000, 2002 a 2003. Od zástupců jednotlivých měst se očekává, že zde představí svoji
obec prostřednictvím charakteristických symbolů. K jejich
ztvárnění jsou s ohledem na oblast uplatnění použity právě
zahradnické prvky, tj. květiny, trávník, drobné dřeviny, voda
a doplňující technické prvky. Plzeň se v jednotlivých ročnících představila jako město piva (2000), město s krásným
historickým jádrem (2002) a město postižené povodní
(2003). Jako jednotící symbol byla vždy použita silueta věže
kostela Sv. Bartoloměje. To, že plzeňské expozice mají
v Cervii úspěch svědčí pozvání k účasti v roce 2004. Bližší
informace o účasti lze najít na internetové adrese
http://info.plzen-city.cz/svs/ProjektyUS/Zelen/cervia.html
Pentalaterální program na ochranu životního prostředí
Na základě dlouholeté spolupráce pivovaru Kirin v japonském Takasaki s Plzeňským Prazdrojem byla podepsána
1. srpna 1990 Smlouva o partnerství mezi městy Plzeň
a Takasaki. V roce 1995 na 2. setkání starostů partnerských
měst se starostové Takasaki, Čchengde (Čína), Santo André
(Brazílie), Batle Creek (USA) a Plzně dohodli na uspořádání Pentalaterálního programu na ochranu životního prostředí. Jeho smyslem je výměna zkušeností a hledání společ-
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ných postupů v oblasti péče o životní prostředí. Každoročně
pak dochází v jednom ze zúčastněných měst k setkání, jehož
hlavní téma je měněno. První etapa programu skončila
v roce 2000 na konferenci v Takasaki, kde bylo zároveň
dohodnuto pokračování programu v průběhu dalších pěti let.
Město Plzeň hostilo zástupce jednotlivých měst již dvakrát.
Poprvé v roce 1999, kdy hlavním tématem setkání bylo
plánování péče o životní prostředí, zejména ploch zeleně
a rekreačních území. Další setkání se uskutečnilo v roce
2004.

Den dětí
V roce 2004 proběhl již čtvrtý ročník procházky přírodou
tradičně pořádaný pro žáky mateřských škol. V lokalitě
u Sv. Jiří na Doubravce procházely děti předem připravenou
a označenou cestu, kde na zastávkách plnily úkoly vztahující se k životnímu prostředí. Děti např. určovaly stopy zvířat,
třídily odpad, poznávaly zvířata naší fauny. Po absolvování
této procházky byly děti odměněny za splnění úkolů. Poslední ročník byl pro děti zajímavější tím, že byly provázeny celou trasou známými pohádkovými postavami.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Město Plzeň prostřednictvím odboru životního prostředí
pořádá během roku tři významné akce zaměřené na ekologickou výchovu. Jsou spojeny se dvěma mezinárodními
ekologickými dny: Den Země a Den bez aut a též se Dnem
dětí.
Den Země
Tradiční a nejdéle pořádané oslavy se vztahují k svátku
21. dubna. Odbor životního prostředí vždy v zimních měsících vyhlašuje výtvarnou soutěž určenou pro školní mládež.
Hlavními tématy jsou jednotlivé oblasti životního prostředí.
Každým rokem je soutěž pozměněna jak po stránce výtvarného projevu (např. kresba, plastika, kolektivní práce), tak
po stránce obsahové. Během několika let se vystřídala témata jako jsou stromy, zvířata, čistota města, odpady a krajina.
Soutěž je rozdělena na věkové kategorie, ve kterých jsou
vybírány nejlepší práce.
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Vítězná kresba v soutěži „Město bez aut”
Jana Roubalová 5.A, 4. ZŠ
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Pohádková postava vodníka doprovází žáky při Dni dětí

Den bez aut
Den bez aut podpořilo město Plzeň v roce 2004 poprvé.
Den bez aut je součástí Evropského týdne mobility, který
za Českou republiku zaštiťuje Ministerstvo životního
prostředí. V rámci Dne bez aut proběhlo několik akcí.
Plzeňské městské dopravní podniky poskytly občanům
městskou hromadnou dopravu po celý den zcela zdarma.
Dopravní podniky podpořily výtvarnou soutěž pořádanou
odborem životního prostředí a v tramvajích linky č. 4 pořádaly pojízdnou výstavu nejlepších výtvarných prací na téma
dopravy ve městě. Vystavené obrázky znázorňovaly představy dětí z Plzně o městě bez aut, o dopravě budoucnosti
a ekologicky šetrných dopravních prostředcích. Další doprovodnou akcí byla anketa pro děti základních škol zaměřená
na bezpečnost dětí v ulicích města.

Den vody a Meterologický den
Český meterologický ústav a Povodí Vltavy slaví v březnu dva významné dny. Jedná se o světový Den vody
(22. března) a Meterologický den (23. března). K těmto
dnům pořádají obě organizace den otevřených dveří.
Občanům tak nabízí možnost prohlídky moderně vybavených pracovišť s odborným výkladem. Na Povodí zpřístupňují všechna oddělení laboratoří: základní a speciální
chemie, biologie a mikrobiologie a pro zájemce stanovují
ZDARMA v jednom vzorku koncentraci dusičnanů.
Na každý rok se vyhlašují specializovaná témata, pro rok
2005 se jedná o: Světový den vody „Voda pro život“.
Pro Světový meteorologický den „Weather, Climate, Water
and Sustainable Development“ (počasí, klima, voda a udržitelný rozvoj).

15. Granty a dotace

Dagmar Kaiferová

FINANČNÍ PROSTŘEDKY V PLZNI PRO
OBLAST PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Fond Zelený poklad www.zelenypoklad.org
Nadační fond Zelený poklad již pátým rokem podporuje
nejrůznější projekty v oblasti péče o zeleň, přírodu, veřejná
prostranství a v oblasti ekologické výchovy. Nadační fond
vznikl v roce 1999 transformací z Nadace životního prostředí
města Plzně Zelený poklad. Jeho zřizovatelem je statutární
město Plzeň. Fond je jedním z významných nástrojů realizace
Koncepce péče o životní prostředí stejně jako fond životního
prostředí a jeho činnost naplňuje i jednu z hlavních priorit
nového Programu rozvoje města Plzně. Fond spravuje správní
rada, která zároveň rozhoduje o přidělování finančních prostředků. Kontrolní činností je pověřena dozorčí rada jmenovaná Zastupitelstvem města Plzně. Fond poskytuje všechny
finanční prostředky v rámci grantového systému, který má během roku tři grantové uzávěrky. Grantový systém je tématicky zaměřen a každoročně obměňován. V minulých letech poskytoval fond dotace na úpravu zanedbaných prostor
ve městě, ochranu volně žijících rostlin, živočichů a ekosystémů. Dalšími tématy, které fond podporoval byla ekologická
výchova a zlepšení stavu zeleně a krajiny. Nosným programem podpory spojujícím témata péče o městskou zeleň
a ekologickou výchovu se stal v roce 2004 program Zelené
učebny, který má dokonce regionální rozsah.
Okruh žadatelů do fondů je převážně z neziskového sektoru.
Poskytování finančních prostředků z nadačního fondu je ale
na rozdíl od fondu životního prostředí omezeno hranicí
100.000 Kč.
Další možnost získávání finanční podpory od města se týká
oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Více se dočtete v článku 10. Energetická koncepce - Obnovitelné zdroje energie

Ve městě je možné získat finanční prostředky na projekty
v oblasti péče o životní prostředí prostřednictvím dvou fondů,
kterými jsou nadační fond Zelený poklad a fond životního
prostředí. Oba fondy slouží ke stejnému účelu, tzn. podpora
projektů v resortu životního prostředí, ale každý z nich má svá
specifika.
Fond životního prostředí http://info.plzen-city.cz/ozp/
Fond životního prostředí města Plzně je účelovým fondem
města. Prostředky, které do něj plynou, patří k mimorozpočtovým příjmům města a jsou složeny na zvláštním účtu pověřené banky. Zřizovatelem fondu je statutární město Plzeň. Fond
slouží jako podpůrný finanční zdroj v oblasti tvorby a ochrany
zdravého životního prostředí a čistoty města. Tento fond
spravuje Komise životního prostředí, poradní orgán Rady
města Plzně. Komise žádosti o finanční podporu z fondu
neschvaluje, ale pouze je doporučuje ke schválení radě města
nebo zastupitelstvu. Komise kromě běžných žádostí každoročně vypisuje grantový systém, který v souladu s Koncepcí
péče životního prostředí podporuje tématicky zaměřené
žádosti. Každý rok jsou témata grantů pozměněna, ale
hlavním cílem stále zůstává ekologická výchova ve školních
i mimoškolních osnovách i vytváření zelených ploch.
Grantový systém, je určen především právnickým osobám,
které nebyly založeny za účelem podnikání a fyzickým osobám s živnostenským listem.
Poskytnutí grantu je podmíněno skutečností, že projekt
bude realizován ve správním území města Plzně, a že přispěje
přímou nebo nepřímou cestou ke zlepšení životního prostředí
ve městě. Horní finanční hranice žádosti o grant je omezena
částkou 500 000,- Kč.
Grantový systém má svůj každoroční harmonogram. Žádosti mohou být podávány maximálně do konce dubna. Následně jsou projednány v Komisi životního prostředí, v Radě
města Plzně a v zastupitelstvu města Plzně. Smlouvy o poskytnutí grantu z Fondu životního prostředí města Plzně se
sepisují v průběhu září.

Důležité odkazy, kde je možné získat finanční prostředky:
Státní fond životního prostředí http://www.sfzp.cz/
Krajský úřad, odbor životního prostředí
http://www.kr-plzensky.cz/
Ministerstvo životního prostředí http://www.env.cz/
Ministerstvo zemědělství http://www.mze.cz/

POČET SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ A VYPLACENÝCH FINANCÍ Z FŽPMP A NF ZP
4 000 000,- Kč
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