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    1. Počet obyvatel  
              
Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel k 1. 1. 2007… 50 016 občanů.  
 

     2. Vedení obvodu, volby 
 

Vedení MO Plzeň 1:   
  
-  Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1  

-  Jan Husák, místostarosta MO Plzeň 1  

  

Členové Rady MO Plzeň 1: 
  
-  Jiří Winkelhöfer, starosta MO Plzeň 1  

-  Jan Husák, místostarosta MO Plzeň 1  

-  Petr Tofl  

-  Petr Jandl  

-  Jan Přecechtěl  

-  Antonín Daniel  

-  Radek Mráz  

-  Ing. Stanislav Rauch  

-  MUDr. Jiří Podlipný  
  
Uvolněný předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1: 
Mgr. Miroslav Brabec. 
  
12. 6. 2007 z osobních důvodů rezignoval na funkci člena Rady Petr Jandl, novým členem 
byl zvolen Ing. Vladimír Tichý 
 
Od 4. 12. 2007 se stal po rezignaci Jiřího Winkelhöfera na funkci starosty starostou Jiří 
Uhlík. Jiří Winkelhöfer byl po rezignaci Antonína Daniela na funkci člena Rady MO Plzeň 
1 zvolen novým členem Rady. 
 
4. 12. 2007 rezignoval na člena Finančního výboru Ondřej Laně. Novým členem se stal  
Jan Škoda 
 

 

V roce 2007 se na území Plzně nekonaly žádné volby   
 
Jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 v roce 2007 

 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 16. 1. 2007: 

- projednala a schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 3. zasedání 
Zastupitelstva MO dne 20. 3. 2007 
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- jmenovala nové členy Sportovní komise Rady MO 
- projednala zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO Plzeň 1 za II. pololetí 

2006 
- souhlasila s uzavřením nájemních smluv k bytům, smluv o složení finanční jistoty 

v souvislosti s užíváním bytu a smluv o přenechání garážového stání do užívání 
v lokalitě Sylván 

- souhlasila s plněním plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 
2006 – vydala doporučení pro Zastupitelstvo MO Plzeň 1 

- zrušila Jednací řád komisí Rady MO a schválila nový Jednací řád s účinností od 
16. 1. 2007 

- schválila uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce 6 ks externích automatických 
defibrilátorů na dobu 5 let s výpůjčiteli – Městskou policií Plzeň, JSDH Bílá Hora, 
JSDH Bolevec a Knihovnou města Plzeň – pobočka Lochotín 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 6. 2. 2007: 

- projednala činnost komisí Rady MO v roce 2006 a plán práce komisí Rady na rok 
2007 

- schválila Výroční zprávu o činnosti MO a ÚMO v oblasti poskytování informací za 
rok 2006 

- projednala zprávu o provedené řádné inventarizaci majetku, pohledávek a 
závazků MO k 31. 12. 2006 

- schválila výpůjčku nebytového prostoru – jednacího sálu v budově ÚMO Městské 
policii za účelem pořádání besedy dne 19. 2. 2007 

- schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Plzeň – MO 
Plzeň 1 a Městem Třemošná, související s vybudováním a údržbou cyklistické 
trasy, nacházející se na katastru Třemošné a ve vlastnictví tohoto města 

- souhlasila s předloženým návrhem Průjezd uzlem ve směru III. TŽK a Uzel Plzeň 
z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí 

- souhlasila s předloženým záměrem ve věci vrtané studny – odběru podzemní 
vody z hlediska posouzení vlivů na ŽP 

- schválila změnu názvu Komise pro občanské záležitosti a sociální Rady MO na 
název Komise sociální a pro občanské záležitosti Rady MO 

- vzala na vědomí skutečnost, že MO Plzeň 1 má Ice Park od 1.1. 2007 v trvalé 
správě, je jeho provozovatelem a je proto nutné zajistit práce spojené s jeho  
provozem  

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 28. 2. 2007: 

- schválila pronájem nebytových prostor – přízemního pavilonu D v objektu bývalé 
MŠ, Žlutická 2, pro pí Pospíšilovou, za účelem provozování soukromého 
předškolního zařízení pro děti od 3 do 7 let – mimoškolní  výchova  a  vzdělávání 

- schválila zveřejnění inzerátu k Ice Parku na informační reklamní mapě města 
Plzně 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání 6. 3. 2007: 

- projednala návrh na volbu přísedícího u Okresního soudu Plzeň-město 
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- projednala a schválila personální změny ve složení Komise sociální a pro 
občanské záležitosti 

- schválila uspořádání dalšího ročníku zábavného dne pro veřejnost v roce 2007 
v areálu Velkého Boleveckého rybníka a způsob zajištění této akce 

- souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle návrhu Sportovní komise 
- souhlasila s rozborem hospodaření MO k 31. 12. 2006, s finančním vypořádáním 

rozpočtu MO za rok 2006, se stavem účelových fondů po finančním vypořádání 
včetně rozpočtů jednotlivých fondů na rok 2007, s finančním vypořádáním MŠ 
za rok 2006 včetně návrhu na rozdělení kladného hospodářského výsledku 

- schválila poskytnutí dotace občanskému sdružení Aeroklub Plzeň-Letkov ve výši 
5000 Kč na vydání knihy Letectví a město Plzeň, 2. část 

- projednala zprávu o vyhodnocení zimní údržby na MO Plzeň 1 v zimním období 
2006/2007 

- souhlasila se zněním smlouvy o provozování rozhledny Sylván, uzavřené mezi 
Statutárním městem Plzeň – MO Plzeň 1 a Gymnáziem Fr. Křižíka s.r.o. 

- schválila výpůjčku nebytového prostoru – jednacího sálu v budově ÚMO pro ZO 
Českého svazu bojovníků za svobodu za účelem pořádání dvou členských schůzí 

- souhlasila s rozšířením plánu VIV na rok 2007 o realizaci akce Stavební úpravy 
Řepové ulice 

- schválila návrh na zadání zpracování projektové dokumentace na akci Stavební 
úpravy ulice Nad Štolou 

- vzala na vědomí informativní zprávu o provozu světelné signalizace na křižovatce 
Gerská – Studentská 

- souhlasila s projednáním změny Územního plánu města Plzně v mimořádném 
režimu 

- projednala rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1. 
- schválila realizaci rekonstrukce parčíku v Komenského ul. dle zpracované studie 
- vzala na vědomí informativní zprávu ve věci zákona o střetu zájmů 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 20.3. 2007: 

- souhlasila se stanovením nového názvu ulice, která vede mezi komunikací z Plzně 
do Třemošné a areálem Škoda JS, a.s. – Orlík 

- souhlasila s předloženými záměry ve věci odběru podzemních vod – vrtané 
studny z hlediska posouzení vlivů na ŽP 

- projednala zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Plzně za období 
roku 2006 

- projednala rozpočtová opatření MO Plzeň 1 
- schválila koeficienty daně z nemovitostí pro rok 2008 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 10. 4. 2007: 

- schválila návrh organizačního zabezpečení 4. zasedání Zastupitelstva MO dne 
26. 4. a 5. zasedání dne 12. 6. 

- jmenovala nové členy Komise pro zadávání veřejných zakázek Rady MO 
- souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle návrhu Komise sociální a pro 

občanské záležitosti Rady MO 
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- souhlasila se směnou pozemků za účelem získání pozemků pro plánovanou 
výstavbu nových expozic ZOO, zejména nového výběhu pro slony 

- souhlasila s aktualizací projektové dokumentace a s rozšířením plánu vlastní 
investiční výstavby na rok 2007 o realizaci akce Tenisová hala v Luční ulici 

- souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy k bytu, smlouvy o složení finanční jistoty 
v souvislosti s užíváním bytu a smlouvy o přenechání garážového stání do užívání 
v lokalitě Sylván 

- vzala na vědomí informativní zprávu o činnosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů MO 

- vzala na vědomí oznámení zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na ŽP 
záměru Horkovodní připojka pro zimní stadion Košutka - souhlasila se záměrem 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 26. 4 2007: 

- projednala pronájem rekreačního střediska Javorná na Šumavě za účelem 
provozování rekreační a pohostinské činnosti 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO č. 15 – 21 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 15. 5. 2007: 

- schválila obnovení pamětních desek obětem z řad motocyklových závodníků na 
bývalém Lochotínském okruhu na žádost společnosti Classic Car Clubu Plzeň, 
člena Českého klubu historických vozidel, schválila pořízení pamětní desky 
závodníka Normana Crofta a její umístění na části po pozemku v k.ú. Bolevec a 
pamětní desky závodníka Jana Novotného a její umístění v k. ú. Plzeň 

- souhlasila s rozborem hospodaření MO k 31. 3. 2007 
- schválila vyřazení a likvidaci nefunkčního inventáře a majetku z účetní evidence 
- souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle návrhu Komise sociální a pro 

občanské záležitosti Rady 
- vzala na vědomí informativní zprávu ve věci úprav okolí Košuteckého jezírka 
- schválila změnu termínu zasedání Zastupitelstva v červnu 2007 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 5. 6. 2007 

- schválila návrh Organizačního řádu ÚMO včetně příloh, Organizační struktury 
ÚMO a Pracovních náplní odborů ÚMO 

- vzala na vědomí žádost Petra Jandla o uvolnění z funkce člena Rady 
- projednala zprávu Finančního odboru ÚMO o vybírání místních poplatků v roce 

2006 
- souhlasila s návrhem na rozdělení finančních prostředků části výtěžku 

z výherních automatů v celkové výši 2 336 902, 04 Kč na veřejně prospěšné účely 
- souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 22 
- souhlasila s poskytnutím půjčky z fondu rozvoje bydlení 
- projednala informativní zprávu o výstavbě na území MO 
- schválila nájem bytu v areálu 90. MŠ pro Dětský domov Domino 
- souhlasila se záměrem MO získat nemovitý majetek v areálu Prokopávka do 

vlastnictví města Plzně 
- povolila výjimku z počtu dětí ve třídě v MŠ pro rok 2007 
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- schválila odpisové plány MŠ, příspěvkových organizací pro rok 2007 
- souhlasila s odběrem Zelené energie pro objekt ÚMO Plzeň 1 
- souhlasila s návrhem obnovy Lochotínského parku podle projektové 

dokumentace k územnímu řízení 
- souhlasila s předloženým záměrem Vysokoškolská kolej – parkoviště a podzemní 

garáže Plzeň z hlediska posouzení vlivů na ŽP 
- souhlasila s rozšířením plánu vlastní investiční výstavby na rok 2007 o realizaci 

akce Chodník a obratiště pro auta u 31. ZŠ 
- doporučila provést opravy všech navrhovaných stávajících kontejnerových stání 

na separovaný odpad v ulicích – Tachovská 29 – 35, Tachovská 21 - 23, 
Tachovská 79, Tachovská 17, Plaská 51, 54, Kaznějovská 48, Komenského 9, 
El. Krásnohorské 17, Mozartova 3, Majakovského 42, 28, Sokolovská 90, 59, 12, 
Žlutická 20 a odstranění nevyhovujících přístřešků, které dosud nebyly na těchto 
stáních demontovány 

- souhlasila s návrhem Koncepce podpory sportu a volnočasové aktivity mládeže 
na území MO Plzeň 1– vydala doporučení Zastupitelstvu MO 

- projednala návrh na volbu přísedícího u Okresního soudu Plzeň-město 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 12. 6. 2007: 

- souhlasila se zajištěním dovybavení služeben OO Policie ČR na území MO 
–  Plzeň 1 a Vinice 

- souhlasila s návrhem rozpočtového opatření rozpočtu MO č. 23 
- projednala personální změnu v členství Komise bezpečnosti a veřejného pořádku 

Rady MO 
- souhlasila s předloženými záměry ve věci odběru podzemní vody z kopané a 

vrtané studny z hlediska posuzování vlivů na ŽP 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 10. 7. 2007: 

- projednala zprávu o bezpečnostní situaci na území MO za 1. pololetí 2007 a 
obdržela přehled stavu kriminality a dopravní nehodovosti na území města Plzně 
za rok 2006 

- schválila organizační zabezpečení přípravy 6. zasedání Zastupitelstva 18. 9. 2007 
a program jednání 

- projednala zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO za I. pololetí 2007 
- souhlasila s přidělením finančního příspěvku občanskému sdružení Roska Plzeň, 

regionální organizaci Unii Roska v ČR, na úhradu rekondičního pobytu v Srní pro 
těžce zdravotně postižené, nemocné roztroušenou sklerózou 

- souhlasila s Generelem dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2006 jako se 
základním koncepčním a územně plánovacím podkladem řešícím rozvoj statické 
dopravy ve městě Plzeň 

- souhlasila s územní studií Plzeň – sportovně rekreační trasy v údolích řek jako 
s územně plánovacím podkladem pro postupnou realizaci sportovně rekreačních 
tras a podkladem pro návrh nových veřejně prospěšných staveb v rámci změn 
Územního plánu města Plzně v cyklu 2007- 2008 
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- souhlasila s předloženým záměrem ve věci čerpání podzemní vody – kopaná 
studna z hlediska posouzení vlivu na ŽP 

- souhlasila se zařazením rekonstrukce Studentské ul. Úsek Gerská – Krašovská do 
plánu projektů Odboru investic MMP na rok 2007, vydala doporučení pro SVSmP 

- souhlasila se zařazením rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská III. etapa do 
plánu projektů Odboru investic MMP na rok 2007, vydala doporučení pro SVSmP 

- souhlasila s předloženým návrhem úpravy Kotíkovské a Karlovarské ulice pro 
umožnění zavedení autobusové linky městské veřejné dopravy, vydala 
doporučení pro PMDP 

- projednala návrhy řešení problematiky parkování v obvodu 
- souhlasila s prodejem domů z majetku města Plzně v lokalitě Berlín současným 

nájemcům formou koupě domu či spoluvlastnického podílu na domě, vydala 
doporučení pro Radu města Plzně 

- schválila pronájem reklamní plochy na mantinelu kluziště v Ice Parku společnosti 
Oštěp Plzeň, s.r.o. a společnosti Strabag, a.s. 

- schválila návrh na zadání projektové dokumentace a následné realizace parkovišť 
v ulicích Krašovská, Rabštejnská 2, 4, 8, 10, 20 a 22 

- projednala změny v řešení alternativního napojení Severního Předměstí dle 
návrhu Výboru pro Roudnou Zastupitelstva MO 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 21. 8. 2007 

- projednala rozbor hospodaření MO k 30. 6. 2007, stav účelových fondů a přehled 
hospodaření MO k 31. 7. 2007 

- projednala zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za I. pololetí 
2007 

- souhlasila se záměrem Protipovodňová opatření – celoplošná zavážka, 
zahradnictví Roudná, k.ú. Plzeň -  z hlediska posuzování vlivu na ŽP 

- zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za I. pololetí 
2007 a k 31. 7. 2007 aktuálně 

- schválila návrh na zadání projektové dokumentace a následné realizace chodníků 
v Gerské ulici u konečné tramvaje č. 4 a v Manětínské ulici č. 6 

- schválila pronájem reklamní plochy – mantinelu kluziště v Ice Parku společnosti 
Hochtief Cz a.s. a společnosti Škoda JS a.s. 

- vzala na vědomí informativní zprávu o likvidaci vraku auta na Vinicích za domem 
Strážnická 32 

- vzala na vědomí informativní zprávu ve věci možnosti omezení parkování 
dodávkových nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 1,5 t v sídlištní 
zástavbě 

- souhlasila se záměrem Odběr podzemních vod – vrtaná studna pro RD Plzeň 
–  Bolevec z hlediska posuzování vlivu na ŽP 

- souhlasila se záměrem Parkovací objekt Na Vinicích z hlediska posuzování vlivu 
na ŽP 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 4. 9. 2007 

- projednala rozpočtová opatření rozpočtu č. 24 – 32 
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- schválila výpůjčku nebytového prostoru (jednacího sálu v budově ÚMO) 
účastníkům kurzu Angličtina pro seniory 

- souhlasila s přidělením finančních příspěvků dle návrhu Komise sociální a pro 
občanské záležitosti Rady MO 

- schválila Plán zimní údržby MO pro období 2007/2008 
- vzala na vědomí informativní zprávu ve věci řešení problematiky výskytu holubů 
- souhlasila s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům 
- souhlasila s předloženým návrhem novely vyhlášky statutárního města Plzeň 

o místním poplatku ze psů, kterou se mění vyhláška č. 22/2004 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 23. 10. 2007 

- schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 7. zasedání Zastupitelstva 
MO 4. 12. 

- zhodnotila plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 
1. -  3.  čtvrtletí 

- schválila doplnění dětských prvků na hřiště v Brněnské ulici 
- schválila návrh na zadání zpracování projektové dokumentace na akci Stavební 

úpravy točny autobusu na Bílé Hoře 
- souhlasila s prodloužením smlouvy o provozování rozhledny Sylván do 

31. 10.  2007 se Šárkou Chvalovou, ředitelkou Gymnázia Fr. Křižíka 
- souhlasila s jmenováním Dany Krausové a Jindřišky Kolečkové do školské rady při 

4. ZŠ v dalším funkčním období 
- schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., na provozování sběrného dvora odpadů a zajištění 
sběrových dní nebezpečného odpadu a elektrozařízení 

- vzala na vědomí informativní zprávu ve věci možnosti omezení parkování 
dodávkových vozů s hmotností nad 1,5 t v sídlištní zástavbě 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 20. 11. 2007 

- vzala na vědomí náměty na změny Územního plánu města Plzně a vydala 
stanovisko k jejich projednáním 

- souhlasila s orientačním návrhem termínů zasedání Rady MO a Zastupitelstva 
MO na rok 2008, schválila návrh programu jednotlivých zasedání Rady na rok 
2008 a doporučila Zastupitelstvu MO schválit návrh programu jednotlivých 
zasedání Zastupitelstva na rok 2008 

- souhlasila s rozborem hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2007 
- souhlasila s aktualizací Koncepce dětských hřišť v prvním plzeňském obvodu 
- vzala na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 

1.  -  3.  čtvrtletí + aktuální stav 
- souhlasila s návrhem plánu realizace staveb vlastní investiční výstavby MO v roce 

2008, s rozpočtovým výhledem MO v letech 2009 – 2011 a s výší provozních, 
resp. investičních příspěvků MŠ na rok 2008 

- souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO č. 35 – 51 
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- souhlasila s uvolněním částky 20 000 Kč na zakoupení 345 vánočních balíčků 
s ovocem pro obyvatele Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem 
Kotíkovská 15 a Domova v Západní ulici  

- stanovila pravidla pro zveřejňování inzerátů v Plzeňské jedničce, zveřejňování 
reklamních letáků na nástěnkách v budově ÚMO a umisťování tiskovin na vrátnici 
v budově ÚMO 

- schválila znění Dohody o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku 
a bezpečnosti s Policií ČR 

- schválila uzavření dodatků ke smlouvám o dílo se společností Bedřich Varmuža a 
se společností Suptel - Eko, s.r.o., jejichž předmětem je likvidace vraků aut, 
nacházejících se na území MO 

Rada MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 4. 12. 2007 

- projednala návrh rozpočtových opatření rozpočtu č. 52 – 61 

Na každém zasedání Rady byly předkládány zprávy o plnění usnesení z předchozích 
jednání Rady, dále byly projednávány majetkové záležitosti. Radě byly předkládány 
zápisy ze zasedání komisí Rady. 
 
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 20. 3. 2007 

- obdrželo informaci o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 
- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO 
- schválilo rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2006, finanční vypořádání 

rozpočtu MO za rok 2006, stav účelových fondů po finančním vypořádání a 
výsledky hospodaření MŠ za rok 2006 

- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO 
- vzalo na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a 

závazků MO k 31. 12. 2006 
- schválilo přidělení finančních příspěvků sportovním a mládežnickým organizacím 

dle návrhu Rady a Sportovní komise Rady 
- vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení zimní údržby na MO v zimním období 

2006/2007 
- zhodnotilo plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 2006 
- zvolilo přísedícího u Okresního soudu Plzeň-město 
- projednalo žádost ředitelky Gymnázia Fr. Křižíka o provozování rozhledny Sylván, 

schválilo znění smlouvy o provozování rozhledny uzavřené mezi Statutárním 
městem Plzeň – MO Plzeň 1 a Gymnáziem Fr. Křižíka 

- schválilo rozšíření plánu vlastní investiční výstavby na rok 2007 o akci Stavební 
úpravy Řepové ulice 

- schválilo nový název ulice, která vede mezi komunikací z Plzně do Třemošné a 
areálem Škoda JS – ulice ponese název Orlík 

- zvolilo nového člena Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 
- schválilo nové znění Jednacích řádů výborů Zastupitelstva 
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- zastupitelstvu MO byly předloženy informativní zprávy na téma zákona o střetu 
zájmů, umístění laviček a o údržbě místních komunikací na území MO 
 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 12. 6. 2007 

- vzalo na vědomí odstoupení P. Jandla z funkce člena Rady MO 
- zvolilo nového člena Rady Ing. Vladimíra Tichého 
- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MO dne 

20.  3. a 4.  zasedání 26. 4. 2007 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO 
- schválilo rozbor hospodaření MO k 31. 3. 2007 
- schválilo rozpočtové opatření rozpočtu MO 
- schválilo přidělení finančních příspěvků pro sportovní a mládežnické organizace 
- souhlasilo se záměrem MO získat nemovitý majetek v areálu Prokopávka do 

vlastnictví města Plzně 
- schválilo rozšíření plánu vlastní investiční výstavby na r. 2007 o akci Tenisová hala 

v Luční ulici a dále akci Chodník a obratiště u 31. ZŠ 
- schválilo poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení 
- schválilo přidělení finančních prostředků z výtěžku výherních hracích přístrojů na 

veřejně prospěšné účely jednotlivým žadatelům 
- schválilo koncepci podpory a sportu a volnočasové aktivity mládeže na území MO 
- zvolilo přísedícího u Okresního soudu Plzeň-město 
- vzalo na vědomí zápisy z výborů Zastupitelstva MO 
- vzalo na vědomí informativní zprávy o výstavbě na území MO, k udržovacím 

pracím v OD Družba, vyhodnocení činnosti JSDH Bolevec a Bílá Hora v roce 2006, 
o obnově Lochotínského parku 
 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém zasedání dne 18. 9. 2007 

- vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MO 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO 
- schválilo rozbor hospodaření MO za I. pololetí 2007 + aktuální stav 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu 
- schválilo přidělení finančních prostředků dle návrhu Rady a Komise sociální a pro 

občanské záležitosti Rady MO 
- souhlasilo s navrhovaným řešením alternativního napojení Severního Předměstí 

dle návrhu Výboru pro Roudnou 
- schválilo poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
- schválilo plnění plánu vlastní investiční výstavby za I. pololetí 2007 + aktuální stav 
- vzalo na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 

I. pololetí + aktuální stav 
- Zastupitelstvu MO byly předloženy zápisy výborů Zastupitelstva MO a 

informativní zprávy  
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Zastupitelstvo MO na svém zasedání dne 4. 12. 2007 

- obdrželo rezignaci Jiřího Winkelhöfera na funkci starosty MO a zvolilo nového 
starostu Jiřího Uhlíka 

- vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MO 
- obdrželo rezignaci Antonína Daniela na funkci člena Rady MO a zvolila nového 

člena J. Winkelhöfera 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady MO 
- vzalo na vědomí zprávu o činnosti starosty MO 
- schválilo rozbor hospodaření MO k 30. 9. 2007 
- schválilo rozpočtová opatření rozpočtu MO 
- schválilo rozpočet MO na rok 2008, rozpočtový výhled na léta 2009 – 2011 a výši 

provozních, resp. investičních příspěvků pro MŠ na rok 2008 
- vzalo na vědomí plán práce Rady MO na rok 2008 a schválilo plán práce 

Zastupitelstva na rok 2008 
- vzalo na vědomí realizaci plánu stavebních prací a vlastní investiční výstavby MO 

za 1.- 3. čtvrtletí 2007 
- schválilo plán realizace investiční výstavby na rok 2008 
- vzalo na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 

1.  -  3. čtvrtletí 2007 
- schválilo uvolnění částky 20 000 Kč na zakoupení 345 vánočních balíčků s ovocem 

pro obyvatele Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Kotíkovská 
15 a Domova v Západní ulici 

- vzalo na vědomí zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO za rok 2007, plány 
práce výborů ZMO na rok 2008, zápisy z jednání výborů Zastupitelstva a 
informativní zprávy. 

 
 

Obr. 1: Úřad městského obvodu Plzeň 1 v zimě 
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    3. Rozpočet obvodu 

Základní ukazatele: 
Příjmy MO Plzeň 1 pro rok 2007 v celkové výši ………………………………..       125 014 tis. Kč 
Výdaje MO Plzeň 1 pro rok 2007 v celkové výši ……………………………….       123 350 tis. Kč 
Financování, které tvoří použití účelových fondů a jejich tvorbu …….      (-)  1 664 tis. Kč 
 
Provozní výdaje v roce 2007 činily 86 870 tis. Kč, tj. 70, 4 % z celkových výdajů rozpočtu 
MO Plzeň 1. 
Z toho: 
• Běžné provozní výdaje – 74 969 tis. Kč – výdaje na zajištění chodu úřadu,  údržby 
             silnic,  zimní údržby silnic, péče a údržby zeleně,  dětských  prvků,   sběru   a   svozu 
             nebezpečných resp. komunálních odpadů apod. 
• Běžné výdaje do městského majetku –  1 120 tis. Kč - výdaje na údržbu bytů, 
             nebytů  
• Příspěvky příspěvkovým organizacím zřízených městem  - 10 781 tis. Kč – výdaje  
             na provoz  mateřských škol. 
 
Kapitálové výdaje 
Investiční výdaje  v roce 2007 činily 36 480 tis. Kč, tj. 29, 5 % z celkových výdajů rozpočtu 
MO 1 na rok 2007. I v rozpočtu roku 2007 tyto výdaje směřovaly do výstavby:  nových 
parkovacích míst, chodníků, přístřešků MHD, komunikací, na obnovu Centrálního parku,  
do stavebních úprav mateřských škol. Investiční příspěvky do mateřských škol činily v 
rozpočtu 1 780 tis. Kč. 
 
Financování zahrnovalo použití, resp. tvorbu účelových fondů městského obvodu (fond 
rozvoje a rezerv,  sociální fond).  
 
V roce 2007 byla výše základního přídělu  do   sociálního  fondu  MO Plzeň 1   1 664 tis. 
Kč. 
 
K   datu   31.  12.  2007  činily  celkové  příjmy  včetně  příjmů fondů  a  přijatých  dotací  
219 371 tis. Kč, tj. 103, 09 % upraveného rozpočtu.  
 
Největší část vlastních příjmů tvořil podíl daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
(40 446 tis. Kč) a podíl daně z přidané hodnoty (56 617 tis. Kč).  
 
Výdaje činily 241 244  tis. Kč , tj. 86,98  % upraveného rozpočtu. 
 
Z toho kapitálové výdaje 78 612 tis. Kč, tj. 89,44 % UR, provozní výdaje 95 414 tis. Kč, tj. 
80,43 % UR, transfery obyvatelstvu 65 588 tis. Kč, tj. 95,06 % UR.  
 
Na cyklostezky bylo proinvestováno 16 598 tis. Kč s tím, že na tuto akci byla poskytnuta 
dotace ze SFDI ve výši 7 584 tis. Kč. Na ostatní investice bylo z rozpočtu roku 2007 
vyčerpáno 14 485 tis. Kč. Z rozpočtu města byla poskytnuta dotace na stavbu parkoviště 
v Tachovské ulici (2 000 tis. Kč) a na zbudování Řepové ulice (2 000 tis. Kč). 
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Na investice v předškolních zařízeních bylo vyčerpáno 16 597 tis. Kč. Z rozpočtu města 
bylo uvolněno na rekonstrukci 78. MŠ 14 000 Kč, na akci „Jedinečná zahrada“ ve 46. MŠ 
byla z FŽP poskytnuta dotace 100 tis. Kč (realizace 2008). 
 
Další finanční prostředky byly vynaloženy na výstavbu parkovišť v ulicích Manětínské a 
Toužimské, zpomalovacích prahů v ulicích Manětínské a Kralovické. Další finanční 
prostředky byly vydány na stavební investice  v 90.  MŠ v Západní ulici a na přípravu prací 
na sportovišti v Luční ulici.  

Část kapitálových výdajů rovněž byla použita k nákupu kamerových systémů, osobního 
automobilu a k vybavení požárního vozidla. Ve výši 220 tis. Kč byly poukázány investiční 
příspěvky mateřským školám. 
 

    4. Rozvoj obvodu 
 
Na rok 2007 byla plánovaná rozsáhlá investiční výstavba. Pozornost byla soustředěna na 
výstavbu parkovišť, která směřovala zejména na Košutku a Vinice. Nová parkoviště byla 
v průběhu roku realizována v Tachovské, Rabštejnské, Brněnské a Toužimské ulici.  
 
V rámci zvýšení bezpečnosti vznikly nové přechody opatřené zpomalovacím prahem 
v Kralovické a Manětínské ulici. Do konce června přibylo v Tachovské 17 nových 18 
parkovacích stání. Největší akcí bylo parkoviště Tachovská 47 – 57, kde do konce srpna 
vzniklo 84 parkovacích míst. Do konce července byla hotova v Rabštejnské další 
parkovací místa – 41. V září a říjnu vzniklo v Brněnské ul. dalších 13 parkovacích míst.  
 
Rekonstrukce byla provedena v ulici Řepové na Bílé Hoře, kde formou obytné zóny, 
povrchem ze zámkové dlažby a novými plochami zeleně dostala ulice zcela nový ráz. 
V rekonstruované Řepové ul. vzniklo 20 míst. 
 
Nové chodníky vznikly v Sokolovské, Gerské ulici, U Jam a v části Karlovarské třídy.   
Poslední chodník, který byl v roce 2007 vybudovaný, lemuje areál 31. ZŠ. Je dlouhý cca 
200 m a široký 2 m, stavba stála 650 tisíc Kč.  
 
Proběhla také realizace cyklistické stezky Bolevec – Třemošná v letních měsících a byla 
prodloužena do centra Třemošné. 
 
Poslední poměrně rozsáhlou stavbou v roce 2007 byla celková obnova Centrálního 
parku. V těsné blízkosti Ice Parku do podzimu vznikly nové parkové cesty, koutek pro 
děti, nové stromy a další prvky, které dotvořily tvář lokality určené pro odpočinek, 
regeneraci a aktivní trávení volného času sportem. 
 
MO zahájil už v roce 2007 projekční práce na další parkoviště pro rok 2008 v prostoru 
Toužimská x Krašovská.  
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Studenti Západočeské univerzity se mohli těšit na novou kolej, kterou se rozhodl v roce 
2007 postavit soukromý investor. Třípatrová budova se 130 lůžky a podzemním 
parkovištěm byla projektovaná v sousedství kolejí v Bolevecké ulici na Lochotíně.  
 
 

 
 

Obr. 2: Obvod stále dbá na úpravu okolí domů na Severním předměstí 
 
Město Plzeň   se   v roce 2007 rozhodlo přestavět  a  modernizovat  škvárové tréninkové 
fotbalové hřiště v Luční ulici. Mělo by zde vzniknout moderní hřiště s umělým povrchem 
trávy třetí generace a umělým osvětlením. Hřiště používají k tréninku všechny týmy 
fotbalové FC Viktoria. 
 
Náklady na stavbu činily podle projektové dokumentace 24 milionů korun. Pokud by 
město získalo státní dotaci, muselo by nejméně 7,2 milionu zaplatit ze svého rozpočtu.  
Škvárové hřiště nevyhovovalo hygienickým normám kvůli vysoké prašnosti a nebezpečí 
úrazu.  
 
Plány počítaly s rozměry 105 x 68 metrů a čtyři a dvacetihodinovým využitím za každého 
počasí, mimo jiné pro dorostenecké zápasy a soutěže. Nové osvětlení mělo mít 
dostatečnou kapacitu pro pořádání přátelských utkání a nižších soutěží.  
 
Protože je hřiště v záplavovém území řeky Mže, musely s jeho stavbou souhlasit i 
příslušné odbory magistrátu. Obavy z poškození při případných záplavách vyvrátil 
posudek odborné firmy.  
 
Bylo rozhodnuto, že pokud stát na hřiště přispěje, město dá na stavbu peníze, které 
získalo z pojistného za poškození stadionu ve Štruncových sadech a Luční ulici při 
povodních v roce 2002. Pro tyto účely radnice účelově blokuje přes 9,2 milionu korun. 
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Celkovou opravou 78. MŠ, již druhou v pořadí, pokračoval MO v roce 2007 v nové  tradici 
celkových oprav jedné školky v každém roce.   
 
Stavba zahrnovala kompletní rekonstrukci plášťů pěti pavilonů, opravy venkovních 
verand. Ve všech objektech byla vyměněna okna za plastová stejně jako dveře. Budovy 
jsou zatepleny, v objektech je vybudováno prakticky nové sociální zázemí. Celá stavba 
vyšla na téměř 15 milionů Kč.  
 
V roce 2007 byla dokončena i cyklostezka z Bolevce do Třemošné. Na celé 4000 m 
dlouhé trase je asfaltový povrch a prochází lesním prostředím. 
 

 
 

Obr. 3: Občané prvního plzeňského obvodu velice vítají non-stop provoz lékárny 
v budově ÚMO 1 

 

    5. Doprava 
 
Vozový park nízkopodlažních velkokapacitních vozů Plzeňských městských dopravních 
podniků se v lednu 2007 rozrostl o další dvě tramvaje K3R NT. Celkem čtyři tramvaje 
(první dorazily do Plzně v létě 2006) byly z podstatné části financovány z fondů SROP. 
Z celkového objemu zakázky necelých 70 mil. Kč byl podíl fondů 50,972 mil. Kč. Vozidla 
byla nasazena na lince č. 4. 
 
Plzeňské městské dopravní podniky začaly v roce 2007 kvůli růstu ceny nafty a energií 
zvažovat zdražení jízdného v MHD v následujícím roce. Zároveň tento stoprocentně 
městský dopravní podnik požadoval od radnice k získané dotaci půl miliardy korun 
dalších zhruba 170 milionů korun. Jinak byl rozhodnut omezit dopravu, zejména 
autobusovou, o pětinu. Vedení města připustilo, že na veřejnou dopravu uvolní ještě 
50 milionů korun, ale žádalo PMDP, aby další finance hledaly ve vlastních rezervách.  
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Tento spor vyústil od 2. 4. 2007 v omezení spojů a prodlužování jejich intervalů. Pro 
cestující nepříjemné změny se týkaly hlavně víkendových spojů, ale také všedních dnů 
v časech mimo špičku. V sobotu a v neděli museli lidé na tramvaje, trolejbusy a autobusy 
čekat až o čtyři minuty déle. I v pracovních dnech ale jezdilo méně vozů, a to včetně 
nejvytíženějších linek. Omezení provozu odsouhlasila radnice. 
 
Zastupitelé města na jaře 2007 rozhodli, že obnova frekventované Americké třídy 
v centru Plzně začne až na jaře 2008, i když na stavbu už v roce 2007 město vyčlenilo 
70  milionů korun, tedy zhruba polovinu nákladů. Kamenem úrazu byla otázka, zda má 
být v místě zvaném U Mrakodrapu kruhový objezd nebo křižovatka, což byla 
nejdůležitější část plánované stavby.   
 

 
 

Obr.4 : Omezení spojů v roce 2007 obyvatele Severního Předměstí rozhodně 
nepotěšilo 

 
Kontroverzní silniční průtah Plzní, spojnici Severního a Jižního Předměstí za tři miliardy 
korun, chtělo město vést přes Škodu Holding. Měl by ulevit přetížené Klatovské ulici, po 
níž denně projede 30.000 automobilů. Radnice tuto variantu skrze nevyužitý 
strojírenský areál jednohlasně preferovala, protože trasa mimo něj by vyvolala bourání 
domů v Kotkově a Korandově ulici.   
 
Silniční průtah od Sukovy ulice na Borech po Karlovarskou na Lochotíně, jehož zhruba 
polovina by měla vést Škodovkou, měl v roce 2007 pouze studii. Město už několik let 
pracovalo na posudku vlivu stavby na životní prostředí.   
 
Škoda Holding s průtahem souhlasila s tím, že bude zachována obslužnost firem v areálu.   
 
Komise bezpečnosti a veřejného pořádku MO Plzeň 1 i v roce 2007 průběžně 
shromažďovala připomínky občanů k bezpečnosti a veřejnému pořádku v obvodě, 
vyhodnocovala je a pak je předávala ve formě návrhu usnesení Radě MO. Ta pak 
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pověřovala věcně příslušný odbor ÚMO prošetřit možnosti realizace takového usnesení 
a rozhodovala, zda usnesení bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu MO. 
 
Tím nejvýznamnějším v roce 2007 byl návrh usnesení, který by napravil některé 
nedostatky na nově upravené křižovatce ulic Gerská a Studentská. Občané si stěžovali 
na horší průjezdnost křižovatky. Komise proto doporučila Radě MO požádat příslušnou 
instituci, aby prověřila režim světelné signalizace a případně jej optimalizovala. 
 
Snad nejvíce návrhů usnesení předala komise po svém výjezdu v březnu 2007, při 
kterém se seznámila se stavem parkování vozidel v nejkritičtějších místech obvodu. Byly 
hned tři, které bezprostředně souvisely s tzv. dopravou v klidu, tedy s parkováním 
vozidel a čtvrtý, který vyplýval z dalších připomínek občanů.  
 
Komise doporučila RMO apelovat na volené zástupce města Plzně v obou komorách 
Parlamentu ČR, aby iniciovali změnu silničního zákona ve smyslu kategorizace 
nákladních vozidel. Cílem by byla následná možnost omezit parkování menších 
nákladních vozidel v kritických místech, kde stačí špatně zaparkovaný i menší skříňový 
vůz a už tudy neprojedou záchranáři ani hasiči. 
 
Poslední významnější návrh, který komise doporučila pozornosti RMO, směřoval spíše 
ke zvýšení komfortu občanů, kteří jsou současně uživateli MHD, konkrétně linky č. 30. 
Šlo totiž o vyřešení zastávky autobusů této linky v ulici K Prokopávce ve směru k Malému 
Bolevci.   
 
V roce 2007 intenzivně pokračovala stavba první části železničního koridoru z Prahy do 
Chebu. Stavba třiatřicetikilometrového úseku Plzeň-Stříbro začala v roce 2005 a 
dokončená by měl být v roce 2008.  Celý koridor Praha-Plzeň-Cheb za 55 miliard korun 
by měl být hotový do konce roku 2016. V té době měl být hotový i zatím nejdelší český 
železniční tunel dlouhý více než čtyři kilometry za čtyři až pět miliard korun. Měl by vést 
od konce plzeňské čtvrti Doubravka ( pod vrchem Chlum) a skončí jeden kilometr před 
Ejpovicemi.     
 
V červnu 2007 začali cestující využívat zastávku Plzeň – Skvrňany. V té době již byly   
hotové dvě koleje z Plzně přes Skvrňany, Křimice, Vochov až do Kozolup.  Koridor Praha 
- Cheb má nejvyšší prioritu ze železničních staveb v ČR. Po dokončení III. koridoru v roce 
2016 by se měla zkrátit doba cesty z Prahy do Chebu z 3,5 na 1,5 hodiny. Z Prahy do 
Plzně by měla cesta trvat 35 minut. 
 
O 22 milionů korun dotací na čtyři letošní stavby požádalo město Plzeň v roce 2007 
Státní   fond  dopravní infrastruktury.  Největší   sumu,  7,8  milionu    korun,   požadovala 
radnice na cyklostezku od železniční stanice Plzeň-Bolevec do města Třemošná. Trasa 
vede přes železniční přejezd u Kamenného rybníka, kde se připojuje úsek trasy 
přecházející silnici I/27. Dále pokračuje po lesních cestách k závodu Škoda JS a pokračuje 
podél trati přes přejezdy k Revoluční a Školní ulici v Třemošné.  
 
V roce 2007 bylo jasné, že se Plzeň stala mezi českými městy průkopníkem v oblasti 
využívání městské karty. Benefity, které Plzeňská čipová karta nabízí, se stále rozrůstají 
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a postupem času je karta stále chytřejší a umí obsloužit více městských aktivit. Stala se 
z ní peněženka, pomáhá při pořizování jízdenek v MHD nebo při využívání městských 
sportovních a kulturních zařízení.  
 
S velkým úspěchem se v té době setkala také Plzeňská kombinovaná karta, která navíc 
poskytovala  slevy a výhody plzeňským studentům (ISIC), žákům (SCHOLAR), učitelům 
(ITIC) a mládeži do 26 let (ALIVE).  
 
PMDP zrušilo od 31. května 2007 čtyři prodejny předplatného MHD, na univerzitě, na 
Borech na konečné, na Košutce a v Pražské ulici. Pro dobití Plzeňské karty za hotové 
peníze zůstalo zákaznické centrum na Denisově nábřeží a v Tylově ulici. Firma tím 
ušetřila více než tři miliony korun ročně. V Plzni ještě zůstaly v prodeji papírové jízdenky.   
 
Plzeňské městské dopravní podniky  si v roce 2007 od polského výrobce Solaris pronajaly 
na osm let deset velkokapacitních autobusů. Model pronájmu místo nákupu nových 
vozů, který zatím PMDP použily údajně jako první dopravní podnik v ČR, jim měl přinést 
úsporu minimálně 1,3 milionu korun. Po osmi letech mohly autobusy vrátit zpět výrobci 
nebo si je PMDP mohly koupit za zůstatkovou cenu.   
 
Osmnáctimetrové kloubové autobusy Solaris výrazně posílily dopravu do průmyslové 
zóny Borská pole. Všech deset vozů nasadil podnik na linky 30 a 41. Nabídka dopravy na 
Borská pole se díky nim zvýšila od ledna o 10 až 50 procent.  
  
PMDP měly v roce 2007 investovat  60 milionů korun do nákupu a modernizace tramvají, 
nových kloubových trolejbusů a "krátkých" autobusů. 
 
Tramvajová trať do průmyslové a obchodní zóny Borská pole byla již v roce 2007 prioritní 
investicí města Plzně. Tramvajová trať v kratší variantě, která by vedla z konečné 
"čtyřky" na Borech až k univerzitě, by přišla na 360 milionů korun. V delší, kdy by 
tramvaje mířily až ke Škodovce na Borské terasy, 700 milionů Kč.   
 
Dalších 700 milionů až jednu miliardu korun by stála nová vozovna pro trolejbusy a 
autobusy, které stále parkovaly v Cukrovarské ulici v centru města. Proto Plzeň hodlala 
žádat EU o více než dvě miliardy korun na investice. Kromě MHD plánovala například 
parkovací domy, rozšíření Karlovarské třídy od lékařské fakulty k rondelu a 
mimoúrovňovou křižovatku Belánka. 
 
Nastoupit do trolejbusu nebo autobusu bylo v některých částech města od října 2007 
složitější. Městští radní totiž schválili, že dvaačtyřicet zastávek bude jen na znamení. 
Opatření mělo přinést dopravním podnikům roční úsporu 700 tisíc korun.   
 
Plzeň byla od září 2007 prvním městem v zemi, které mělo na svém území i v okolních 
obcích samoobslužné terminály pro nabíjení elektronické peněženky pro MHD a další 
služby ve městě. Ve 25 těchto automatech si mohly tisíce lidí, vlastnících Plzeňskou 
kartu, tento čipový průkaz dobít anebo nahrát předplatný tarif na MHD. 
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Od 11. 9. 2007 přibylo v Toužimské ulici v Plzni nové dopravní značení. Zástupci PČR, 
Správy veřejného statku a odboru dopravy Magistrátu města Plzně se shodli na tom, že  
 
motoristé zde nedodržovali ustanovení o zastavení a stání. Řidiči v této ulici oproti 
silničnímu zákonu parkovali a tím bránili průjezdnosti komunikace. Proto přibyla na 
okraji vozovky značka V 12c, což je žlutá souvislá čára, která znamená zákaz zastavení. 
Nebude-li značka respektována, čekají řidiče postihy. 
 
15. 12. 2007 proběhl již 24. ročník zábavné orientační automobilové soutěže pro děti a 
jejich rodiče Jízda za vánočním stromkem, kterou spolupořádal MO Plzeň 1. Soutěž 
odstartovala od vchodu do zoo. Délka trati byla 20 km. Každá posádka si již tradičně 
odvezla vánoční stromek. 
 
 

    6. Životní prostředí 
 
Také na začátku roku 2007 mělo počasí velké vrtochy. 20. 1. brzo ráno padl dosavadní 
teplotní rekord pro tento den. Nejtepleji bylo na stanovišti Českého 
hydrometeorologického ústavu v Plzni-Bolevci, kde se teplota vyšplhala až na 
12,5  stupně Celsia, na stanovišti v Plzni - Mikulce na 12,2 stupně Celsia. 
 
Západní Čechy byly podle společnosti ČEZ po řádění orkánu Kyrill v noci z 18. na 
19. ledna 2007 nejpoškozenějším regionem z hlediska počtu zničených sloupů a závad 
na velmi vysokém napětí.  V průběhu kalamity zničil vítr čtyři sta sloupů v elektrické síti 
a vyřadil 52 kilometrů vedení. Odhad škody byl v západních Čechách na úrovni 
13,5 milionu korun. Opravy bezprostředních škod po vichřici si vyžádaly 
7  240 odpracovaných hodin.   
 
V Plzeňském kraji poškodil lednový orkán zhruba 1,2 milionu krychlových metrů dřeva, 
což je téměř roční těžba dřeva na území regionu. Na území regionu, a tedy i v okolí 
prvního plzeňského obvodu, byl vyhlášen až do 5. 2. 2007 dvaceti čtyř hodinový zákaz 
vstupu do všech lesů. Hrozilo nebezpečí úrazu, neboť velké množství stromů bylo 
vyvráceno a polámáno. 
 
Plzeňská teplárenská, která zásobuje teplem dvě třetiny plzeňských domácností, 
vyrobila v lednu 2007 11 procent elektrické energie z dřevního odpadu z lesů a pil. Tento 
poměr, který byl o pět procentních bodů vyšší než průměr roku 2006, podnik udržoval 
po celý rok 2007. PT tak s předstihem jako jeden z mála výrobců energie v zemi, 
překračovala závazek ČR vůči EU - vyrábět do roku 2010 z obnovitelných zdrojů osm 
procent elektřiny. 
 
V noci na 27. 1. 2007 připadlo v Plzni a okolí až 15 cm sněhu a silný vítr ho nanášel na 
vozovky. Silnice zafoukaly sněhové jazyky a závěje. Silničáři povolávali posily a radili těm, 
kteří nemusí, ať raději nevyjíždí. Další kalamita byla pak kvůli sněžení v noci na 7. 2. 2007. 
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Ob.5: Děti ale v Centrálním parku sníh uvítaly 
 
V roce 2007 v Plzni pokračovaly snahy o realizaci protipovodňových opatření. Plzeň měla 
v plánu v části Roudná poblíž centra snížit hladinu Berounky o 40 centimetrů. Jednalo se 
o největší protipovodňovou stavbu ve městě po velké vodě v srpnu 2002. Investice byla 
vypočítaná na 100 milionů korun. Pobočka Povodí Vltavy v listopadu 2007 požádala 
ministerstvo zemědělství o 40 milionů korun na narovnání koryta řeky u pivovarských 
studní. Radní města, které mělo dát 60 milionů na vybudování falešného koryta, 
schválili, že se radnice k dotaci připojí.   
 
Pokles hladiny o 40 cm měl pro Roudnou, která je v Plzni dlouhodobě nejvíce postiženým 
místem při velké vodě, zásadní význam. Na Berounce vzniká úzké hrdlo tvořené silničním 
a železničním mostem a hrázemi čistírny odpadních vod. Od něj se vzdouvá hladina zpět 
směrem na pole k pivovarským studním a při extrémní vodě až k domům na Roudné. Se 
stavbami počítala koncepce protipovodňové ochrany města a materiál Povodí nazvaný 
Podpora prevence před povodněmi, etapa 2007 až 2010.  
 
Velký ostrý přírodní meandr u pivovarských studní měl mít po dokončení akce tvar 
plynulého oblouku a tok by vedl pod levou částí mostu. Pod pravou by vzniklo suché 
koryto, kterým poteče voda v případě největších záplav. Hotové stavby by radnice 
bezplatně převzala a udržovala by je. 
 
V březnu zahájil ÚMO 1, odbor životního prostředí, plošnou likvidaci přestárlých dřevin, 
zejména jalovců napadených rzí hruškovou. Jedná se o zásahy v lokalitě sídliště Lochotín 
– ulice alej Svobody, E. Krásnohorské, Komenského, Sokolovská, Majakovského, v sídlišti 
Bolevec – ulice Kaznějovská, Studentská, Nad Šídlovákem, Západní a Plaská a v lokalitě 
sídliště Košutka – ulice Rabštejnská, Žlutická a Úněšovská. V měsíci dubnu a začátkem 
května pak byly dotčené plochy upraveny a zatravněny. 
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Na západě Čech padl 13. a 14. 4. 2007 šestadvacet let starý teplotní rekord. Poprvé to 
bylo v pátek, kdy naměřili meteorologové v Plzni-Bolevci 24,9 stupně Celsia. V sobotu 
tuto hodnotu překonal ještě o další stupeň teploměr v Plzni-Mikulce, když po 15:00 
ukázal 25,9 stupně Celsia ve stínu.   
 
Rybáři na Velkém rybníku v Plzni-Bolevci od 18. 4. 2007 hromadně lovili tzv. generační 
ryby do zátahových sítí. Zaměřovali se na cejny, perlíny a plotice, protože zrychlují 
koloběh fosforu ve vodě. Dvoudenní akce byla součástí dlouhodobého projektu města 
na zlepšení jakosti vody v rybníku. Dalšími kroky letos byla podpora růstu vodních rostlin 
a aplikace chloridu železnatého na odstranění fosforu, tedy klíčové živiny pro růst řas a 
sinic.  
  
Nově do rybníka vysazovali takzvanou rychlenou štiku. Jejím úkolem bylo požírat potěr 
ryb, které se stačily vytřít. Odlovy pokračovaly v určitých intervalech po celou sezonu až 
do září 2007.  Výsledkem tříletého projektu měla být mnohem čistší a průhlednější voda. 
Rybník, v němž se dosud chovali převážně kapři, by se měl změnit v atraktivní rybářský 
revír s dravými rybami.  
 

 
 

Obr. 6: Voda v Boleváku by měla být v letní sezóně čistá 
 

Na přelomu dubna a května 2007 nastalo velice suché počasí. Dokonce hrozilo, že pokud 
neskončí sucha, nebude se na konci léta kde koupat.  U oblíbeného Boleváku za poslední 
týden klesla hladina o pět centimetrů. Naštěstí od 4. 5. týden pršelo.  
 
Lochotínský park s pavilónem ve své horní části, kdysi velmi populární místo v Plzni, čím 
dál víc chátral, protože v posledních desetiletích stál stranou zájmu odpovědných 
institucí. Správa veřejného statku ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci proto 
24. 5. 2007 v sále Lochotínského pavilonu uspořádala veřejné projednání připravované 
obnovy parku. 
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Plány účastníky akce velmi zaujaly: Asfaltové cesty by měl nahradit přírodní materiál, 
obnoveny by měly být lavičky, vyhlídky a kamenné koryto pod Lochotínským pavilonem. 
Měla by se do něj vrátit voda z Kopeckého pramene, který vytéká v nemocnici Privamed 
do kanalizace.   
 
Projekt dále řešil problémy s podmáčením části území Na Chmelnicích. Voda by se měla  
shromažďovat v podzemní nádrži nedaleko pavilonku, odkud se vypustí do obnoveného 
kamenného koryta a z něj do dvou nových rybníčků.  
 
Měla by zmizet část plotu amfiteátru. Umožní to projít přes park od Karlovarské ulice až 
na Vinice. Usnadněn by měl být i průchod z Karlovarské ulice do ulice Na Chmelnicích, 
stejně jako cesta k zoo.  
 
Nejatraktivnějším místem by mělo být okolí pavilonu, poslední stavby, která se 
dochovala z původních lázeňských budov. Obnovy se měl dočkat i prostor kolem 
poustevníkovy jeskyně, kde vznikne vyhlídka.  
 
Součástí parku by mělo být velké dětské hřiště, lanová pyramida, lanovka i dráha pro in 
line bruslení. Obnova zeleně byla rozvržena do devíti etap.   
 
Vesměs spokojeni s návrhem obnovy Lochotínského parku byli členové ekologických 
občanských sdružení, kteří se 21. 5. 2007  dostavili na setkání se zástupci města. Obava 
z jejich bouřlivého protestu proti plánovanému kácení desítek stromů byla zbytečná. 
Projekt na obnovu parku, založeného v 30. letech 19. století, navrhoval v následujících 
devíti letech odstranit 300 z celkem 1048 stromů.  
 
Kácet by se měly stromy přerostlé, bez větví a napadené dřevokaznou houbou. Naopak 
nově by jich mělo být vysázeno 240. Park by se po úpravě měl zásadně změnit.    
Financování obnovy by mělo zajistit město ze svého rozpočtu.   
 
Teploty na několika místech západních Čech 25. 5. 2007 překonaly dosavadní regionální 
teplotní maximum. Dosud nejtepleji bylo v Plzeňském a Karlovarském kraji v roce 1993, 
kdy meteorologové naměřili ve Františkových Lázních 29 stupňů. Nejtepleji bylo 
tentokrát přímo v Plzni, kde meteorologové naměřili na stanicích v Bolevci a na Mikulce 
shodně 31 stupňů C.   
 
Začátkem června zajistil odbor ŽP ÚMO Plzeň 1 provedení rozboru vzorků vody 
z pramenů pod FN na Roudné. Voda ani z jednoho pramene nevyhovovala normě na 
pitnou vodu, a to ani po tepelné úpravě. Oba prameny vykazují nadlimitní hodnoty 
dusičnanů  
 
Koncem června 2007 byla v Plzni na jezírku Košutka natolik zhoršená kvalita vody, že 
nebylo doporučeno se v ní koupat.  Na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni byla v té době 
lehce do hněda zbarvená voda, která ale nijak neškodí zdraví. Bylo to kvůli aplikaci 
chloridu železnatého do vody.   
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ÚMO zahájil v roce 2007 plošnou likvidaci přestárlých dřevin. V dubnu byla zahájena 
obnova zeleně v Majakovského ulici č. 28 – 42, kde bylo odstraněno cca 500 m2 
nevzhledného a prosychajícího keřového porostu. Mezi chodník a komunikaci pak bylo 
postupně vysázeno 5 kusů alejových stromů jasanu ztepilého s vysokonasazenými 
korunami a založen hustý keřový pás tavolníku. V zelené ploše přilehlé k panelovému 
domu bylo vysázeno 442 keřů tavolníku, borovice kleče, kdoulovce, cypřišku, pustorylu, 
buxusu, brslenu, weigelie, dřišťálu, vavřínu a dva kusy převislých vrb. 
 
MO Plzeň 1 rozšířil možnosti třídění odpadů. Od prosince 2007 byly v sídlišti Lochotín 
rozmístěny hnědé nádoby na bioodpad, v počtu 37 kusů. Nádoby jsou určeny pro odpad 
z kuchyně, tedy zbytky ovoce, zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva 
atd. Odpady musí být zbaveny obalu. Jestliže se osvědčí, budou nádoby rozmístěny i do 
ostatních sídlišť na území MO. 
 
Nefunkční zářivky a výbojky lze vyřazovat pouze ve sběrném dvoře v Úněšovské ulici na 
Košutce. 
 
Komise ŽP RMO Plzeň 1 každý rokem zajišťovala postupně v jednotlivých částech obvodu 
vyvěšování budek, aby stavy ptáků, kteří se v obvodu vyskytují, nebyly ohroženy. Budky 
pro sýkorky jsou osazovány na stromy do výšky 2,5 m, na šoupálky a brhlíky do výše 
5 metrů. K velké radosti milovníků ptactva budky záhy získaly obyvatele.  
 
 

    7. Sociální oblast  
  
Po lednovém zlevnění v průměru o 5,6 procenta od dubna zemní plyn domácnostem 
v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji zdražil o 1,7 procenta.  
 
Téměř dvouletá příprava projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území 
města Plzně pro období 2008 – 2010“ dospěla na počátku roku 2007 do finále. Město 
Plzeň společně s realizátorem projektu Centrem pro komunitní práci západní Čechy 
připravilo závěrečnou konferenci, která se uskutečnila ve středu 11. dubna 2007 od 17 
hodin ve Velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. Konference byla určena široké 
veřejnosti se zájmem o budoucí podobu sociálních služeb garantovaných právě městem.  
 
V rámci konference byl představen návrh prvního komunitního plánu péče pro období 
2008 – 2010. Jednalo se o historicky první dokument tohoto typu v Plzni. Od počátku se 
na něm podílela řada občanů. Ať již vystupovali z pozice poskytovatele služeb, 
zadavatele nebo se angažovali v roli uživatelů služeb či jejich potenciálních klientů. 
Občané také měli tento návrh připomínkovat.  
  
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 v roce 2006 rozhodlo o pořízení 6 kusů automatických 
externích defibrilátorů, přístrojů určených pro poskytnutí první pomoci postiženým 
náhlou srdeční příhodou. Závěrem roku 2006 byly přístroje v hodnotě 300 tisíc Kč 
dodány a od února 2007 byla zaškolená obsluha připravena poskytnout pomoc. 
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Přístroje jsou v obvodu rozmístěny následně – jeden na služebně MP Lochotín, alej 
Svobody 60, jeden je součástí vybavení služebního vozu MP Lochotín, další přístroj je na 
služebně MP Vinice, jeden na pobočce Knihovny města Plzně v Kralovické ulici, další je 
na požární stanici JSDH Bílá Hora a poslední na požární zbrojnici JSDH Bolevec. 
 
MO Plzeň 1 ve spolupráci s Vysokou školou v Plzni, o.p.s. v roce 2007 připravil projekt 
zdravotní prevence obyvatel – Školení první pomoci pro laickou  veřejnost a  Školu  zad. 
Jednalo se o vzdělávací akce, určené nezdravotnické veřejnosti – zahrnovala teoretickou 
výuku poskytování první pomoci v učebně s audiovizuální technikou a následně praktický 
výcvik v odborné učebně s potřebným vybavením. Školení v rámci projektu zdravotní 
prevence bylo pro obyvatele prvního městského obvodu zdarma. 
 
Škola zad byla vzdělávací akce určená dospělé populaci s bolestmi zad a hlavy, 
zaměstnancům ohroženým statickým přetěžováním v sedě i stoji, zaměstnancům 
ohroženým trvalým psychickým stresem, zájemcům o prevenci bolestí zad a udržování 
dobrého fyzického stavu, dospělým jedincům s již léčenými funkčními i strukturálními 
poruchami páteře k zamezení recidiv a následné pracovní neschopnosti.   
 
Škola zad v rozsahu 30 výukových hodin proběhla v termínech od května do června. 
Celkem se jí zúčastnilo 24 osob, z toho i 13 členů Svazu tělesně postižených. Částečně 
byla občanům finančně hrazena MO v rámci projektu zdravotní prevence. 
 
Školení první pomoci pro laickou veřejnost v rozsahu 10 výukových hodin proběhlo 
v termínech od února do května 2007 a celkem se kurzů zúčastnilo 58 občanů. V první 
fázi byli proškoleni zaměstnanci ÚMO, MŠ a dále všichni, kdo měli zájem o rozšíření 
svých znalostí při poskytování první pomoci. Vzhledem k velkému zájmu občanů MO o 
oba projekty připravil MO ve spolupráci s VŠ Plzeň opakování těchto kurzů. Školení první 
pomoci proběhlo 23. 10. a opět bylo pro obyvatele obvodu zdarma. Škola zad byla opět 
částečně účastníkům hrazena městským obvodem. 
 
Sociální odbor ÚMO Plzeň 1 pořádal v roce 2007 ve spolupráci s cestovní agenturou 
PRIMA VIA a Plzeňskými městskými dopravními podniky tři jarní a jeden podzimní 
jednodenní zájezd pro důchodce z obvodu: 

• 3. 5. 2007   - Nad Berounkou pod Tetínem, Tetín, Nižbor, Stradonice, Lhota 

• 29. 5. 2007 - Praha (senát, Valdštejnská zahrada, Bertramka, Kinského zahrada,  
                        Malostranský hřbitov atd.) 

• 5. 6. 2007   – Mariánské Lázně, Františkovy Lázně  

• 18. 9. 2007 - Malebné Pootaví, Hoslovice, Hoštice, Štěkeň, Kestřany, Sudoměř, 
                       Písek 

Každý účastník zaplatil za zájezd 100 Kč, zbytek finacoval ÚMO Plzeň 1. 
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Obr.7: Vedení obvodu si velmi váží dárců krve – snímek je z předávání Jánského 
plaket  

 

    Kultura a akce obvodu  
 
Vedení plzeňské radnice se na své poradě počátkem ledna 2007 předběžně dohodlo, že 
je výhodnější postavit nový objekt divadla, než opravovat zchátralé Komorní divadlo. 
600 milionů korun hodlalo získat z Regionálního operačního programu EU, kolik bude 
muset zaplatit město, ještě nebylo jasné. Byla vybrána lokalita v Jízdecké ulici.    
 
Už sedmou Tříkrálovou sbírku, největší dobrovolnou sbírku v Česku, zahájil počátkem 
ledna v plzeňské diecézi biskup František Radkovský, primátor a hejtman Plzeňského 
kraje. Dárci mohou spolurozhodovat o tom, jak bude výtěžek Tříkrálové sbírky využit.   
65 procent peněz vybraných v diecézi bylo opět rozděleno mezi farnosti, kde se peníze 
vybraly. Dalších 15 procent sloužilo pro podporu programů Diecézní charity Plzeň. 
Šedesát procent z tohoto podílu šlo na komplexní péči o seniory, na osobní asistenty pro 
starší občany a na péči v tísni. Dvacet procent dostaly na kulturní akce pro děti a mládež 
fary, odkud koledníci vyšli, a po deseti procentech šlo na Domov pro matky s dětmi 
v tísni a na jednorázovou pomoc lidem z ulice. Deset procent z celostátního výtěžku jde 
vždy na humanitární pomoc do zahraničí a po pěti procentech dostane sekretariát ČKCH 
a režie sbírky. 
 
Jako první v Plzni měli pacienti plzeňské léčebny dlouhodobě nemocných nemocnice 
Privamed k dispozici služby řádové sestry. Od prvního lednového týdne 2007 se tam 
konaly pravidelné mše. Dosud tam docházeli zástupci řádu františkánů, kteří na 
požádání zajišťovali pacientům duchovní služby.  
 
Koncertem Nejen cikánské písně od Antonína Dvořáka složeným z cikánských melodií 
začal v únoru 2007 v Západočeském muzeu v Plzni 27. ročník festivalu Smetanovské dny.   
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Mezi vrcholy tohoto ročníku patřilo provedení Janových pašijí od Johanna Sebastiana 
Bacha v katedrále svatého Bartoloměje, společný koncert první dámy české alternativní 
scény Ivy Bittové a Škampova kvarteta, mezinárodní projekt Hedvábná stezka v tanci a 
hudbě nebo vystoupení dublinské rockové kapely The Frames. Klasická hudba zazněla 
v Plzni v přednesu uznávaných hudebníků, jako je například Pavel Šporcl, Igor a Renata 
Ardaševovi, Zdeněk Plech a další. Festival nabídl také vystoupení Dana Bárty, divadlo 
bratří Formanů nebo koncert čínské zpěvačky Sung Feng-jün. 
 
Plzeň se umístila na osmnáctém místě ankety o nejatraktivnější místo České republiky 
v roce 2006. Čtenářská anketa byla vyhlášena v časopise Travel in the Czech. Hlasovalo 
celkem 1788 čtenářů v období od 15. listopadu 2006 do 31. ledna 2007. Na anketních 
lístcích se objevilo celkem 214 obcí a měst z celé republiky. První místo v anketě patřilo 
Praze, druhé Kutné Hoře, na třetím místě skončily Karlovy Vary. 
 
Plzeň v poslední únorovou sobotu 2007 opět ovládly maškary. Průvod vedený 
Masopustem s muzikanty a pivovarskými koňmi vyrazil ve 14 hodin od základní školy na 
Vinicích. Maškary měly zastávku na statku  Lüftnerka v zoo a pak u Kalikovského mlýna, 
kde byl vhozen do vody hořící Bakchus. Trasa skončila na náměstí Republiky, kde byl 
připraven další bohatý program a oceněny byly nejnápaditější a nejrozpustilejší masky.  
  
Skupina Kryštof 9. 3. 2007 večer v plzeňském domě kultury Inwest získala nejvíce 
ocenění na 15. výročních cenách Žebřík 2006 Sony Ericsson Awards. Ve čtenářské 
soutěži časopisu Report si odnesla tradiční sošky výtvarníka Václava Česáka zvané 
Tančící R za první místo za videoklip Rubikon, stejná píseň získala nejvíce hlasů 
i  v  kategorii Skladba roku.   Mezi zpěváky obhájil loňské prvenství Dan Bárta, zpěvačkou 
roku se opět stala Aneta Langerová.  
 
Přehlídkou spotů se sociální tematikou, vyhlášením sbírky na podporu afghánských 
zemědělců a diskusí na téma O pomoci začal 23. 3. 2007 v Plzni týdenní festival 
dokumentárních filmů Jeden svět. Ve čtyřech plzeňských sálech návštěvníci uviděli 
celkem 36 dokumentů se sociální a politickou tematikou ze světa i Česka. Celodenní akcí 
pro děti i dospělé byl páteční Den her. Organizátoři na ní představili deskové a jiné hry, 
které rozvíjejí osobnost člověka a zaměřují se na multikulturní výchovu zábavnou 
formou.   
 
Tisícovky lidí se v Plzni 1. 4. 2007 bavily aprílem. Akce zvaná Apriliáda tu již po osmé 
zahájila turistickou sezonu ve veselém a netradičním duchu. Program byl aprílově nabitý 
po celý den a zahrnoval soutěže, netradiční prohlídky i další atrakce. Při běhu na 
plzeňskou věž vítěz vyběhl tři sta a jeden schod nejvyšší věže v zemi za šedesát šest 
vteřin, lákaly i jednodenní svatby – ty se těšily opravdu velkému zájmu a protože každý 
mohl vstupovat do manželského svazku na jeden den s každým partnerem, který se mu 
líbí, tak jedna žena řekla například své ano dvěma koňům.  
 
Nebylo to ale jen o recesistických soutěžích, lidé využívali prohlídek radnice 
s průvodcem, programu v zoo, otevřených památek nebo turistických pochodů.  
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Letošní program nijak nepoznamenala rekonstrukce náměstí, pořadatelé jen hlavní 
program soutěží posunuli do nedalekých sadů. Na náměstí tak zůstal jen běh na 
plzeňskou věž. Organizátoři tedy v nadsázce tvrdili, že původně chtěli věž také 
přestěhovat, ale radnice jim to zatrhla. Prý by po ní zbyla na náměstí díra. 
 
Velikonoční tradici, děti s řehtačkami, zprostředkovala ve čtvrtek 5. 4. 2007 Plzeňanům 
u katedrály v centru města plzeňská zoo. Asi desítka dětí přišla s dřevěnými řehtačkami 
různých velikostí, které hlukem konkurovaly dělníkům pracujícím na náměstí se 
sbíječkami, okamžitě upoutala pozornost chodců i projíždějících řidičů. Na Zelený 
čtvrtek v minulosti umlkaly kostelní zvony na znamení utrpení Krista. Říkalo se, že 
odletěly do Říma.  
 
Plzeňská zoo pro návštěvníky připravila od soboty 7. 4. do pondělí  9. 4. 2007 bohatý 
velikonoční program. Kromě řehtaček a klapaček lidé přihlíželi  také pletení různých typů 
pomlázek, zdobení kraslic a výrobě velikonočních ozdob ze slámy. 
 
Jednadvacet nových českých filmů mohli zhlédnout návštěvníci 20. ročníku filmového 
festivalu Finále, který se konal v Plzni v kině Elektra a Měšťanské besedě od 23. do 28. 
dubna 2007. V jedné kategorii bylo 28 nových českých dokumentárních filmů, které 
festival vybral z 56 přihlášených snímků. Součástí přehlídky byly tradiční besedy, 
workshopy, výstavy, koncerty a netradiční projekce.     
 
Sekce „Nejbouřlivější desetiletí české kinematografie“ představily filmy z roku 1967, 
sekce „Ostře sledovaná vichřice“ přinesla filmy natočené podle knih B. Hrabala a 
V. Párala, přehlídky „Pocta Ladislavu Helgemu“, „Pocta Janu Špátovi“ nebo „Báječní lidé 
s klikou“ znovu oživily snímky, které je velmi těžké běžně zhlédnout a které zároveň patří 
do zlatého fondu české kinematografie.    
 
O vítězi v hlavní kategorii celovečerních hraných filmů rozhodla pětičlenná mezinárodní 
porota v čele s herečkou Ivou Janžurovou. Ceny z dílny plzeňského výtvarníka Františka 
Bálka získal film PUSINKY (r. Karin Babinská) a dokument  Marcela (r. Helena Třeštíková). 
Diváckou cenu pro nejlepší film na základě hlasování návštěvníků festivalu získal film 
PRAVIDLA LŽI (r. Robert Sedláček) a Cenu MF Dnes pro nejlepší herecký výkon podle 
čtenářů MF Dnes obdržela EVA HOLUBOVÁ za roli ve filmu Účastníci zájezdu. 
 
Plzeňský Majáles 2007 vyvrcholil dvěma hlavními dny oslav. V pátek 27. 4. 2007 na 
náměstí Republiky a v sobotu v lochotínském Amfiteátru se uskutečnily open air 
festivaly se širokým doprovodným programem. Amfiteátr Lochotín přivítal přes třicet 
interpretů vystupujících na třech hudebních scénách.    
 
Velkým lákadlem Slavností svobody 2007 byl jako každoročně vojenský tábor přímo 
v centru města. Nadšenci tábor rozbili před posádkovým domem armády zvaným Peklo. 
Předvedli opět, jak to vypadalo na jaře roku 1945, kdy američtí vojáci osvobodili Plzeň a 
pak tu nějakou dobu pobývali. Začalo se slavit 4.  5.  2007, hlavním dnem oslav byl 6. 
květen, kdy byla Plzeň v roce 1945 osvobozena.  
 
Zúčastnili se jich opět američtí a belgičtí veteráni, kteří město před 62 lety osvobozovali.  
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Největší vzpomínková akce byla tradičně u pomníku Díky, Ameriko! Během dne si lidé a 
američtí a belgičtí veteráni připomněli válečné dny také při vzpomínkových aktech 
u památníku 16. obrněné divize v Husově ulici a na Chodském náměstí u památníku 
2. pěší divize.  
 
Velkou krabici fotografií, knih a dalších historických materiálů z amerických archivů 
zejména z roku 1945, věnoval  při Slavnostech svobody Plzni americký velvyslanec 
Richard Graber.  Byla to například ilustrovaná kniha s textem české hymny podepsaná 
americkými vojáky, fotografie osvoboditelů s českými dívkami nebo pamětní knížka pro 
americké i české vojáky vytištěná v Plzni hned v květnu 1945. Graber ukázal také 
kapesního průvodce pro vojáky. Dozvěděli se v něm například několik základních 
českých slov, informace hlavně o západě československého územní po demarkační linii 
a nechybělo ani upozornění na velmi silný český alkohol vyráběný ze švestek.     
 
Vrátit do Plzně legendy folk a country na festival podobný tomu, jakým zde bývala kdysi 
Porta, se rozhodli organizátoři dvoudenní přehlídky, která se uskutečnila 5. a 6.  května 
2007 v lochotínském amfiteátru v Plzni. Předvedlo se více než 20 kapel i umělců české 
folk a country muziky. Návštěvníkům, kterých bylo okolo 5000, nabídli  možnost přespat 
ve stanovém městečku, které vyrostlo na městských pozemcích a pozemcích zoologické 
zahrady nedaleko amfiteátru. 
  
Prestižní Cenu 1. června, kterou Plzeň uděluje od roku 1993, získal v roce 2007 prozaik, 
básník, scenárista, dramatik a překladatel Jiří Stránský. Bývalý politický vězeň, jenž 
dlouhá léta nesměl publikovat, si ocenění převzal na slavnostním zasedání zastupitelstva 
1. června.  Cenu uděluje Plzeň na památku událostí 1. června 1953, kdy se Plzeňané jako 
vůbec první vzepřeli komunistickému režimu po měnové reformě.   
 
Tradiční, již sedmý ročník ,,Dětského dne s hasiči“, který pořádá Hasičský záchranný sbor 
Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň, ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
Plzeň – Střed a sdružením Český hasič, se uskutečnil 2. června 2007 na louce před zoo 
Plzeň. ,,Dětský den s hasiči“ byl stejně jako v loňském roce součástí Dětského dne, který 
pořádá Plzeňská teplárenská a.s. v celém areálu zoo. 
  
Atraktivní podívanou připravila také samotná zoo Plzeň. Děti mohly zhlédnout ukázku 
práce sokolníka, prohlédnout si plazy, či vidět na vlastní oči krmení nosálů, lemurů, 
šimpanzů a tučňáků. Po zkušenostech z loňska byly voleny atrakce, které nejsou 
doprovázeny hlukem. Ten totiž zvířátkům nedělá dobře. 
 
2. 6. 2007 rovněž zoo Plzeň pořádala druhý ročník Lochotínského sekáče. Soutěže 
v kosení tradičním nástrojem nazvané Lochotínský sekáč se zúčastnilo 13 mužů, jedna 
žena a jeden devítiletý chlapec. K dispozici měli zhruba půlhektarovou velbloudí louku a 
každý před sebou 50 metrů dlouhý pruh velice špatné, zvalchované trávy. Někteří po 
deseti máchnutích kosou "odpadali", jiní trávu spíše jen tak uhladili.   
 
Vítězem se stal loňský favorit Václav Červený z Ejpovic. Šestačtyřicetiletý hospodář seče 
odmalička. Doma měl v té době 140 králíků, krávu, dva býky, dva poníky a kozu se třemi 
kůzlaty. Všechny musí každý den obstarat. Všem pak postupně přichystat zásoby sena 
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na zimu. Na louky vyráží s kosou v ruce. Pomáhá mu také jeho devítiletý syn Lojzík, který 
se soutěže rovněž zúčastnil.   
  
Osm velkých soch z kamene začali od 14. června 2007 vytesávat v zoologické zahradě 
v Plzni studenti Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček spolu s polskými 
kolegy z akademie v Krakově. V areálu na takzvané Velbloudí louce se až do 24. června 
konal třetí ročník mezinárodního kamenosochařského sympozia nazvaný Afrika 
v kameni.  Konečná díla zůstala v zoo a doplnila exteriéry afrického pavilonu. 
 
Celkem 25 dní projekcí pod širým nebem připravili organizátoři pro filmové fanoušky 
v Amfiteátru v Plzni na Lochotíně. Dva cykly projekcí pod názvem Filmové noci se 
uskutečnily od 19. června do 2. července a od 31. srpna do 10. září 2007. Divákům 
nabídly úspěšné tituly i letní premiéry tak, aby na projekce přilákaly všechny věkové 
skupiny obyvatel.   
 
Pohádková hra o místním neblaze proslulém šlechtici Radoušovi, dobová představení, 
historické tržiště, rytířská klání, hudební vystoupení, kočovné divadlo i tradiční rej 
strašidel a pohádkových bytostí naplnila o víkendu 16. a 17. 6. 2007 v Plzni program 
tradiční letní akce Historický víkend. Jedna z největších plzeňských městských slavností 
se už druhý rok kvůli rekonstrukci hlavního náměstí přestěhovala na louky u kostela 
svatého Jiří ve čtvrti Doubravka.   
 
28. 7. 2007 proběhla akce Město her aneb prázdniny na Boleváku. Dějištěm se stal 
Bolevecký rybník, vystoupili zde Helena Zeťová, Dan Nekonečný, Lucie revival, Kečup a 
řada dalších. Nechyběl ani ohňostroj z vodní hladiny. 
 
16. 8. 2007 byla slavnostně pokřtěna obrazová historická publikace Od starého Bolevce 
k Městskému obvodu Plzeň 1. Sdružení boleveckých rodáků díky ní získalo do svého 
archivu téměř 800 fotografií a dalších dokumentů. Na vydání publikace se rozhodující 
finanční podporou podílel MO Plzeň 1. Dík patří i řadě sponzorů a autorů. 
 

 
 

Obr. 8: Křtu publikace o Starém Bolevci se zúčastnilo i vedení obvodu 
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Promenádní koncerty a divadelní představení oživily od začátku července do 9. září 2007 
centrum Plzně. Projekt Via Downtown (směr centrum), byl novinkou, která nabídla 
představení pro děti i koncerty různých žánrů, od filharmonie přes dechový orchestr, 
gospel, jazz a dětský lidový soubor až k závěrečné přehlídce vojenské hudby. 
 
 

    Organizace a spolky 
 
14. ledna náhle ve věku 85 let zemřel dlouholetý starosta Sdružení Boleveckých rodáků 
Ing. Václav Kabát. Za jeho působení se sdružení  věnovalo obnově starých lidových zvyků 
v Bolevci, obnově historické části Bolevce do původní podoby, vybudování 
národopisného muzea v památkově chráněné usedlosti U Matoušů, dokončení 
komunikačních úprav na návsi, výsadbě a údržbě zeleně a další. Díky návrhům V. Kabáta 
se podařilo vydat mapku Bolevecké rybníky. Další bylo vydání knihy Bolevec a okolí. 
Přišel také s návrhem vydat obrazovou knihu s více než 300 historickými a současnými 
fotografiemi. Slavnostního křtu počátkem července 2007 se již nedočkal.  
 
Výročí: 
29. srpna si připomněli manželé Karolina a František Steinbauer z Horní ul. 10, 
„Kamennou svatbu“ – tedy 65 let na společné cestě životem. Popřát jim přišli i zástupci 
MO Plzeň 1. 
 
Lochotínská radnice hostila dlouholetého člena Staré gardy plzeňských fotbalistů 
Miloslava Pufera u příležitosti jeho životního jubilea – 85 let. Vedle gratulací se mu 
dostalo veřejného uznání za celoživotní angažovanost pro tělovýchovu a sport. Kopaná 
byla pro jubilanta hlavním zájmem. 
 
 

 
 

Obr.9: Setkání se Starou gardou fotbalistů na ÚMO 1 v roce 2007  
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Devadesáté výročí největší exploze na území města, která si vyžádala 200 mrtvých, 
114  nezvěstných a 650 zraněných, si v den 90. výročí, 25. 5. 2007, připomněli Plzeňané 
pietním shromážděním a odhalením pamětní desky na boleveckém hřbitově, kde se také 
nalézá hrob 200 obětí. Při výbuchu, jehož příčina nebyla dodnes objasněna, byla 25. 
května 1917 zcela zničena muniční továrna Škodových závodů. Akci připravilo Sdružení 
boleveckých rodáků, starající se o hroby obětí.  
  
Exploze v okrajové části Bolevec byla tak velká, že popraskaly skleněné výklady kaváren 
v Měšťanské besedě a v hotelu Slovan v centru Plzně. Oblak dýmu sledoval Čapek až ze 
zámku v Chyších na Karlovarsku, kde působil jako vychovatel. Událost ho inspirovala 
k napsání díla Krakatit. 
 
Sdružení boleveckých rodáků mělo i v roce 2007 bohatý program:  

•   5. 4. 2007  -   Výroční členská schůze 

• 13. 4. 2007  -   Slavnostní mše svatá 

• 30. 4. 2007  -   Stavění májky na Bolevecké návsi 

•   4. 5. 2007  -   Položení květin k pomníku padlých a umučených 

• 19. 5. 2007  -  Divadelní vystoupení dětských a dospělých souborů na Bolevecké 
návsi 

• 25. 5. 2007  -  Pietní shromáždění k 90. výročí výbuchu bolevecké muniční 
továrny 

•   9. 6. 2007  -  Velké rybářské závody 

• 15. 6. 2007  -  Posezení pod lipami na Bolevecké návsi 

•   3. 7. 2007  -  Slavnostní  křest  obrazové  publikace  Městský  obvod Plzeň 1  ve 
                         fotografii 

• 2. 11. 2007  -  Slavnostní mše svatá 

• 10. 11. 2007 - Jedenácté setkání boleveckých rodáků 

• 15. 11. 2007 - Vánoční posezení U Myšáka 

 

 

Obr. 10: Bolevečtí rodáci u pomníku padlých 
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Již třetím rokem úspěšně pracovalo v košuteckém sídlišti ve Žlutické ulici občanské 
sdružení Motýl, které se zaměřilo na volnočasovou činnost pro děti od 3. měsíce do 
konce mladšího školního věku. Po celý rok nabídlo 21 druhů zájmových kroužků. 
Některých aktivit se s dětmi účastnili i jejich rodiče. Měsíčně pořádalo jednorázové akce 
i pro veřejnost. 4.5. to byl Rej čarodějnic, v květnu se aktivně zúčastnilo Bambiriády a 
15. 6. oživilo prostor mezi panelovými domy Indiánské léto. Pro děti byly připraveny 
i prázdninové příměstské tábory. 
 
V Plzni začalo v březnu 2007 pracovat nové Mamma Help centrum, kam mohou přijít 
pro radu i morální podporu pacientky s rakovinou prsu. V Plzni našlo útočiště v budově 
bývalé mateřské školy ve Žlutické ulici v části Košutka. V poradně pracuje jedna 
koordinátorka a čtyři laické terapeutky. Jsou to proškolené bývalé pacientky, které 
mohou klientkám nabídnout informace o nemoci, praktické rady a zejména svou vlastní 
zkušenost s nemocí a náročnou léčbou.  
 
Ženy, které se na centrum obrátí, mohou absolvovat například individuální poradenství. 
Mamma Help je největší pacientská organizace, která se v ČR stará o ženy s rakovinou 
prsu a usiluje o lepší informovanost veřejnosti o prevenci a léčbě tohoto onemocnění.  
 
Hasiči z Bílé Hory uspořádali v průběhu dubna 2007  Májové dětské soutěžní odpoledne; 
v květnu přednášky v MŠ na Roudné a na Bílé Hoře a sportovní odpoledne na 17. ZŠ. 
V červnu zorganizovali dvě celodenní akce se ZŠ v MO Plzeň 1 a besedu na téma požární 
ochrany. V červenci pak pořádali nohejbalový a volejbalový turnaj o pohár starosty MO. 
 

 
 

Obr. 11: Na návštěvu u dobrovolných hasičů pokaždé děti dlouho vzpomínají 
 
Bohaté jaro na nejrůznější akce měly děti z 87. MŠ. Navštívily například plzeňské 
podzemí, zoo, navštívily také hasiče, zavítaly na Rej čarodějnic, podnikly cyklistický výlet 
kolem Boleveckých rybníků. V květnu pak vyjelo 43 dětí na školu v přírodě. A nechyběla 
ani Zahradní slavnost. 6. června 2007 pak v bolevecké sokolovně proběhlo slavnostní 
rozloučení s předškoláky. 
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Také pro děti z 91. MŠ připravili bolevečtí hasiči v květnu 2007 zábavné odpoledne plné 
her a soutěží. 
 
29. 5. 2007 přišly do respiria Bolevecké ZŠ děti ze 46. a 91. MŠ, kde pro ně žáci ZŠ 
připravili Pohádkové odpoledne. Po roce opět zorganizovala 91. MŠ již XVI. ročník 
výtvarné soutěže MŠ města Plzně Svět pohádek. Zúčastnilo se jí 11 MŠ. Děti z 91. MŠ se 
rovněž zúčastnily finále hudební a výtvarné soutěže Miniskřivánek 2007 a odnesly si 
odtud řadu ocenění. 
 
TK IMPRO si přivezlo ze 13. republikového finále v tanci ve folklóru druhé místo. Jde již 
o čtvrtou generaci tanečníků na 7. ZŠ a MŠ, která reprezentuje na různých akcích Plzeň. 
Z 30 souborů v ČR v soutěži Sedmikvítek se zařadili tito tanečníci mezi tři nejlepší. 
 
 
V Centrálním parku na Lochotíně proběhla ve dnech 24. - 26. 5. Bambiriáda 2007, 
největší prezentace činností občanských sdružení dětí a středisek volného času. 
Zúčastnilo se 15 sdružení. Po tři dny probíhalo i mnoho doprovodných akcí. 
 
V rámci Bambiriády se uskutečnil osmý ročník soutěže pro MŠ MO Plzeň 1. O hodnotné 
ceny a nový pohár soutěžila 6členná družstva ze všech 9 MŠ v obvodě. Akce se konala 
ve sportovním areálu 31. ZŠ a připravilo ji SVČDM v Ledecké ve spolupráci s ÚMO. 
 

 
 

Obr. 12: Bambiráda 2007 v Centrálním parku byla velmi úspěšná  
 
K dobrovolným hasičům na Bílou Horu proudily na přelomu května a června 2007 
zástupy dětí s doprovodem svých učitelů. Právě zde hasiči ve spolupráci s MO Plzeň 1 
připravili naučný program se zaměřením na prvky v záchranném systému. 
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1. 6. 2007 pořádal MO Plzeň 1 v Ice Parku MO Plzeň 1 oslavu Dne dětí. Celé odpoledne 
se soutěžilo, hrála muzika a každý, kdo obul brusle a přihlásil se do slosování, měl šanci 
vyhrát horské kolo. 
 
Začátek školního roku je pro žáky 17. ZŠ a MŠ vždy spojen s volbami. Všechny třídy 
vybírají své zástupce do dětského parlamentu. Jejich úkolem je prosadit zájmy žáků 
školy, vymýšlení a realizace různých akcí jako např. výstavu zvířat, turnaj ve fotbale nebo 
vánoční diskotéku. 
 
Letos je to 25. let, co vznikl Odbor Klubu českých turistů Bolevec Plzeň, který připravuje 
výlety či cyklovyjížďky pro své členy, podílí se na údržbě turistických značených tras, 
pracuje s mládeží a pořádá turistické akce pro širokou veřejnost. V sobotu 17. 3. 2007 
mohli zájemci přivítat jaro na Plzeňské šlapce, v dubnu byla připravena Aprílová noční 
dvacítka. 16. - 17. 6. 2007 pozval odbor zájemce na 25. ročník Přechodu Haltravy.  
 
Další akce Přes Krkavec do Plzně dne 8. 9. 2007 překvapila novinkou – pěší trasou 100 
km. Při příležitosti 115. výročí KČT v Plzni byl Oblastní KČT Plzeňského kraje pověřen 
Podzimním setkáním turistů Plzeňského kraje, které proběhlo v Plzni 23. - 24. 11. 2007. 
 
Během letních prázdnin připravilo SVČ Plzeň-Bolevec 10 letních táborů. O tři příměstské 
tábory Pastelka, Přírodovědný, Počítačový byl tradičně velký zájem. Rodiče s dětmi 
prožili kreativní týden s jogou a enkaustikou na Javorné. Účastníci cyklistického tábora 
projeli během týdne oblast mezi Berounem a Plzní. V turistické základně Lomy 
u Konstantinových Lázní pak prožily děti prima prázdniny ve třech táborech. Zážitky si 
děti odvezly i z prázdninového pobytu na Sluníčku u Rotavy. Celkem se táborů zúčastnilo 
přes 300 účastníků. 
 
Zoologická a botanická zahrada: 
V zoo bylo v roce 2007 otevřeno několik nových pavilonů. Šlo především o expozici 
s africkými kopytníky, další věnovanou Madagaskaru a poslední věnovanou přírodě 
severoamerické Sonorské pouště.  Víkendů s programem bylo v roce 2007 více než loni. 
V loňském roce navštívilo zoo a expozici Akva-tera 335 303 návštěvníků. Stala se tak 
nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Plzeňském kraji. 
 
Tři malí pelikáni bílí se v lednu narodili v návštěvníkům nepřístupném zimovišti plzeňské 
zoologické zahrady. Ačkoliv dospělí ptáci mají mohutný nápadný zobák a elegantní bílé 
peří, jejich tmaví zcela lysí potomci jsou těsně po vylíhnutí podobní spíš pravěkým 
pterodaktylům. V plzeňské zoo se postupně narodilo 24 pelikánů.  

 

 
Obr. 13: Pelikán bílý v letu 

http://www.zooplzen.cz/zvirata/druhy/ptaci/iid_453/pelikan-bily.aspx
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Plzeňská zoo má stále velké plány. V roce 2007 představila svou vizi zvětšení jeden a 
dvacetihektarového areálu o více než polovinu, kdy by nové expozice byly na protějších 
loukách. Nové části areálu by dominoval pavilón pro indické slony;  jejich výběhy by 
sahaly až k silnici na Radčice.  
 
Uvažovalo se třeba rovněž o orangutanech, gibonech nebo tapírech. Časový horizont 
neměl přesáhnout deset let. Celkové náklady se měly pohybovat v několika stamilionech 
korun. Vedení města však předpokládalo, že získat je by neměl být problém.   
 
Nevěstu pro samce vzácného irbise, neboli levharta sněžného, přivezli v roce 2007  do  
plzeňské zoo. Samička, které byly na přelomu dubna a května dva roky, pochází 
z německé zoo a jmenuje se Jamila. Ošetřovatelé jí ale říkají Jarmilko.    
 
Levhartí nevěsta je o rok mladší než její budoucí partner samec Nanschan. Ten už v Plzni 
žil v prostorné skalní expozici přes dva roky. Pro irbise je vedený Evropský záchranný 
program.  Patří do blízkého příbuzenstva levharta, jaguára, tygra a lva. Tato samotářská, 
plachá, vysoce specializovaná kočka obývá vysokohorské himálajské biotopy. Sněžný 
levhart se v přírodě stává stále vzácnějším a na celé řadě míst již zcela vymizel. 
 
V plzeňské zoologické a botanické zahradě začalo v březnu 2007 oficiálně fungovat nové 
environmentální centrum Lüftnerka zaměřené na ekologickou výchovu zejména pro 
mateřské, základní a střední školy. Centrum vzniklo rekonstrukcí v podkroví historického 
statku Lüftnerka v horní části zahrady.   
 
Centrum se skládá z přednáškového sálu s kapacitou pro 70 osob a ze dvou učeben. 
Jedna je určena především pro děti předškolního věku a druhá slouží jako laboratoř. 
Velký sál je vybaven nejmodernější audiovizuální technikou, v každé učebně je plazmová 
televize s napojením na počítač. V laboratoři jsou k dispozici mikroskopy.    
  
Provoz a výuku svěřila zahrada Sdružení přátel zoo Iris, které  je členem Národní sítě 
středisek ekologické výchovy Pavučina pro osvětu v oblasti životního prostředí pro 
dospělé, na jaře by se mělo jeho spektrum rozšířit ještě o ekologickou výchovu dětí a 
mládeže.  
 
Od nového školního roku 2007/2008 na Lüftnerce působí i několik zájmových kroužků a 
běží zde samostatný výukový program realizovaný nově vzniklou Unií botanických 
zahrad ČR.  
 
Zahrada požádala již na podzim 2004 Státní fond životního prostředí o dotaci na stavební 
část akce. Z celkových stavebních nákladů 4,5 milionu korun přispěl fond více než 3,1 
milionu korun, zbytek platilo město Plzeň. Milionem přispěl také Plzeňský kraj, takže po 
skončení stavebních prací mohla zoo začít vybavovat centrum nábytkem, technikou a 
pomůckami pro výuku. 
 
Bývalý válečný kryt v plzeňské zoo ve svazích pod botanickou zahradou se v roce 2007 
měnil v expozici netopýrů, ježků, některých druhů hadů a dalších zvířat, která žijí 
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v podzemí nebo vyhledávají tmu nebo šero. Jeho součástí je 25 metrů dlouhá přístupová 
štola. Další úniková chodba je o 20 metrů delší. Objekt tvoří několik místností za sebou.   
 
Paco a Esmeralda se jmenují dva nosálové červení, jihoamerické medvídkovité šelmy, 
které si jako své kmotřence vybrali lékaři z ušní-nosní-krční kliniky plzeňské fakultní 
nemocnice a jejich kolegové ze soukromé ambulance. Nosní lékaři jsou kmotry nosálů 
v plzeňské zoo už několik let. Dřívější kmotřenci z Plzně odcestovali, tak si lékaři vybrali 
za chráněnce dva z nových nosálů, které zahrada získala loni. Plzeň byla v roce 2007 
jediná česká zoo, která chová tento poddruh nosálů.   
 
Nosní lékaři nejsou jediní, kdo v plzeňské zoo adoptoval zvíře. Své kmotry tu v roce 2007 
mělo 250 zvířat a stále přibývali noví. Lidé mají z čeho vybírat - zahrada je s téměř 6000 
kusy zvířat druhově i početně nejbohatší českou zoo.  
 
Patroni si svá zvířata vybírají nejčastěji podle částky, kterou mohou na chov přispívat. 
Někteří lidé nebo organizace si ale své kmotřence vybírají i podle jejich jmen nebo 
symbolů. Lékaři - porodníci tak sponzorují čápa, patologové jsou kmotry supů a šakalů. 
Hasiči se zhlédli v plameňákovi, knihkupectví nesoucí název sovy je kmotrem výra, 
puštíka a sovice, hospoda s myším názvem zase myši nilské. Nad svým jmenovcem 
kalousem ušatým převzal patronát i minulý primátor Plzně Miroslav Kalous. Rodina 
Liškova byla kmotrem lišek, Hejnovi zas hejnových snovačů. 
 
S několika novými modely a hlavně s novým 3D filmem vstoupil v dubnu 2007 do své 
páté sezony Dinopark v lesoparku plzeňské zoologické zahrady. Návštěvníky vítal nově 
vyrobený dvanáctimetrový model gigantosaura, uviděli i pohyblivého tyranosaura nebo 
stegosaura. V přírodním parku bylo v té době kolem 30 modelů prehistorických ještěrů 
zasazených do přirozeného prostředí a situací. O gigantosaurovi  vypráví  i film v 3D kině.   
Plzeňský dinopark byl první svého druhu v zemi a o návštěvníky nemá nouzi. 
 
Stovky tisíc korun investovala v prvním desetiletí dvacátého prvního století každý rok 
plzeňská zoologická a botanická zahrada do velkého amfiteátru v Plzni - Lochotíně. 
Stavbu z 50. let minulého století převzala před téměř deseti lety v dezolátním stavu. 
V amfiteátru proslaveném zejména v 80. letech minulého století pořádáním folkového 
festivalu Porta, by měly opravy skončit do tří let.     
 
Jako malý kluk se prý na svůj svátek každý rok těší ředitel plzeňské zoologické zahrady 
Jiří Trávníček. Ne snad proto, že ho čekají gratulace, ale protože podle pověsti na 
svatého Jiří vylézají po zimě hadi a štíři.  Trávníček prý miluje hady od dětství, a proto ho 
těší, že plzeňská zoo patří desítky let k nejvýznamnějším chovatelům plazů.   
  
Holčičí mládě makaka lvího pokřtil 28. 4. 2007 v plzeňské zoo písničkář Jaroslav Samson 
Lenk. Černé opičce s nádhernou stříbrnou hřívou dal jméno Lenka. Vousatá opice se 
štětičkou na konci ocasu se v zoo narodila 30. března. Jako příslušnice druhu makak lví 
je nejhezčí a nejvzácnější z makaků.    
 
May Day pro Madagaskar, tedy hlavní  akce na podporu kampaně Arovako 
i Madagasikara (Chraňme Madagaskar), se konal v úterý 1. května 2007 v plzeňské 



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 37  

zoologické a botanické zahradě. Program akce byl celodenní a probíhal ve všech 
zoologických a některých botanických zahradách ČR a SR. Plzeňská zoo je 
koordinátorskou zahradou v této kampani. 
 
Sedmiletá tygřice Tsamara, která přivedla v roce 2005 v plzeňské zoo na svět dvě 
mláďata, na čas ve velkém přírodním výběhu v květnu 2007 osiřela.  Jejího partnera 
Mauglího odvezli chovatelé k nové partnerce do pražské zoo už loni v létě, nyní opustily 
tygřici i její dvě dcery - dvojčata Bery a Bella. Koordinátor chovu kriticky ohrožených 
tygrů ussurijských je zařadil do chovu v jiných zahradách. Pro Tsamaru se rovněž hledal 
nový partner.   
 
Velký přírodní výběh, tygří soutěsku s vodopádem, poté čekaly úpravy. Pracovníci zoo 
museli místy doplnit vegetaci, navézt zeminu a kameny a udělat některé terénní úpravy 
a zahladit pěšiny vyšlapané tygry.  
 
Chovatelé zoo Plzeň v roce 2007 doufali, že se jí podaří rozmnožit také další vzácné velké 
šelmy -  v přírodě již nežijící lvy berberské. Zahrada chová pár vzácných zvířat ve výběhu, 
který neohraničují mříže ani sklo, ale jen vodní příkop a elektrický ohradník. Po několika 
potratech musel veterinář lvici kvůli vážným zdravotním problémům sterilizovat, takže 
mláďat se od ní tady už nedočkají. V jednání byl dovoz dalšího páru vzácných šelem 
z marockého Rabatu. 
 
Plzeňská zoologická zahrada byla v roce 2007 jediné místo v republice, kde mohou 
návštěvníci při pravidelných sokolnických ukázkách v amfiteátru sledovat dravce lovící 
kořist z vodní hladiny. Už druhým rokem v zoo působil jihočeský sokolník Milan Zaleš, 
který předváděl  dvacítku dravců a sov a  také dvakrát denně ukázky sokolnictví.   
 
Tři dospělé samice kanadských stromových dikobrazů urzonů pořídila v dubnu do svého 
chovu plzeňská zoologická zahrada. Jako nečekaný bonus získala navíc i mládě, které se 
jedné ze samic narodilo hned pátý den po příjezdu do povinné karantény. Urzoni žijí 
převážně v jehličnatých, méně častěji ve smíšených a listnatých lesích od Aljašky po 
severní Mexiko. V českých zoologických zahradách se začal tento druh více objevovat až 
v novém století.  
 
Nordi pojmenovali v plzeňské zoo potomka rekordmana plzeňské zoo -  v roce 2007 
sedmadvacetiletého kočkodana Brazzova Ťuldy, statné pralesní opice. Ten se svými 
dvěma partnerkami zplodil 18 potomků, je už také dvojnásobným dědou.   
 
 
FN 
Výrazně zkrátit čekací doby na plánované operace kyčelního kloubu (totální 
endoprotézy) a kolena se v roce 2007 podařilo Klinice ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí Fakultní nemocnice Plzeň. Lidé v té době čekali na termín operace 
maximálně jeden rok. Přitom ještě před časem museli pacienti s neakutními potížemi 
čekat dva, v minulosti dokonce tři roky. Pacienti, kteří měli potíže zvláště závažné, nebo 
utrpěli úraz a potřebovali nový kyčelní kloub okamžitě, podstoupili samozřejmě operaci 
dříve.  
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Ke zkrácení čekacích dob na operace kyčle a kolena výrazně přispělo otevření 
samostatného artroskopického pracoviště s tzv. malým operačním sálem, které uvolnilo 
kapacity velkých operačních sálů právě pro plánované výkony. Dalším krokem bylo 
uvolnění většího objemu peněz z rozpočtu nemocnice na tento typ péče a zároveň 
zvýšené nasazení lékařů.  
  
Až dvojnásobek dosavadního denního počtu ambulantních pacientů s rakovinou mohla 
od roku 2007 ošetřit onkologie plzeňské fakultní nemocnice. S pomocí sponzorů 
nemocnice zřídila nové centrum pro ambulantní pacienty, kteří mohou po aplikaci 
chemoterapie odejít domů. Dosud měla onkologie pro tyto lidi k dispozici šest lůžek, teď 
otevřené centrum jich má 15.  
 
Plzeňský kraj byl v roce 2007 hned po Praze na předním místě ve výskytu rakoviny. 
Plzeňská onkologie ročně přijme 1400 nových pacientů. Nejčastější jsou nádory prsu a 
plic. Nové centrum pro ambulantní onkologii potřeby nemocnice plně pokryje. 
V Plzeňském kraji jiná onkologie není. Plzeňská klinika přebírá i některou vysoce 
specializovanou péči ze sousedního Karlovarského kraje.   
 
Plzeňská fakultní nemocnice začala od dubna 2007 označovat hospitalizované ve všech 
svých zdravotnických provozech identifikačními náramky. Na náramku je jméno 
pacienta, identifikační číslo a čárový kód. Zdravotníci na kterémkoliv provozu  mohou 
čtečkou okamžitě zjistit o pacientovi potřebné informace. Načtení kódu z náramku 
umožní také evidovat legislativou stanovené přístroje využívané při léčbě a diagnostice.  
Zavedení náramků je součástí koncepce na zvýšení bezpečnosti pacienta.   
 
Plzeňská fakultní nemocnice zahájila v roce 2007 svůj první projekt elektronického 
vzdělávání lékařů. Na takzvaný e-learning získala z evropských prostředků a ze státního 
rozpočtu 2,8 milionu korun. Za ně připravila internetovou platformu pro vzdělávání 
lékařů v laboratorní medicíně. Zejména kliničtí, ale i praktičtí lékaři se v projektu virtuální 
učebny naučí přesně a efektivně volit a následně vyhodnocovat laboratorní vyšetření.  
 
E-learning je nový způsob vzdělávání založený na internetu. Pomocí zvláštních 
webových stránek a přístupového hesla studující vstoupí do virtuální učebny, kde 
mohou samostatně studovat připravené materiály, být testováni z probraného učiva, 
dotazovat se e-mailem lektorů a komunikovat s ostatními žáky. 
 
Plzeňská fakultní nemocnice v roce 2007 koupila za 1,2 milionu korun nový přístroj 
Prométheus. Lékaři ho začali používat jako první v zemi při léčbě nádorových 
onemocněních jater. Ročně by mohli dát šanci na život minimálně deseti pacientům, 
u kterých by jinak operace nádoru jater nepřipadala v úvahu. Plzeňské fakultní 
nemocnici patří mezi českými zdravotnickými zařízeními první místo v počtu operací 
rakoviny jater.   
 
Z lochotínského areálu plzeňské fakultní nemocnice se pomalu vytrácejí klasické 
rentgenové snímky. Radiodiagnostická klinika získala v roce 2007 dva moderní přístroje, 
které rentgen přímo digitalizují. Oproti klasickým snímkům je výhoda digitálních nejen 
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ekonomická, ale i medicínská. Pacient je vystaven menší dávce záření, snímek je 
k dispozici během několika vteřin a nabízí také mnohem lepší a přesnější kvalitu 
zobrazení.   
 
Přístroje byly napojeny na nemocniční systém WindMedicalc, který snímky archivuje 
stejně, jako to už několik let dělal se snímky z magnetické rezonance nebo počítačového 
tomografu. Digitálním přístrojem se rentgenují plíce, srdce a kosti, kromě potřeb 
nemocnice může být využit i u pacientů, které do nemocnice poslali lékaři z ambulance. 
 
Hnisající rány léčí interní klinika plzeňské fakultní nemocnice larvami mouchy. Sestra 
vloží do rány na tři sta dva milimetry dlouhých bílých sterilních larev mouchy bzučivky, 
Lucilia sericata. Ránu pak uzavře, aby se živočichové nemohli přesunout na jiné části 
těla. Larvy se "živí" hnisem a ránu čistí.  Konzumují pouze mrtvou tkáň, živé buňky 
nepoškozují. Metodu lze využít především u diabetiků, jejichž rány se použitím 
tradičních léčiv hojí velmi dlouho.  
 
Rodiny pacientů, kteří v Plzni podstupují transplantaci kostní dřeně nebo jinou náročnou 
léčbu nemocí krvetvorby, mohou být od července roku 2007 svým příbuzným při 
dlouhodobém pobytu v nemocnici stále nablízku. Nadace pro transplantaci kostní dřeně 
a Český národní registr dárců dřeně dokončily unikátní projekt centra U Pramenů.  
 
Nabízí zdarma ubytování rodičům, partnerům či sourozencům hospitalizovaných 
pacientů a další odborné služby pacientům v rekonvalescenci, které jim usnadní návrat 
do plnohodnotného života. Zároveň slouží i pro dárce kostní dřeně. Ti do Plzně stejně 
jako pacienti jezdí z celé republiky.  
 
Zároveň se centrum otevřelo veřejnosti jako hotel, restaurace a místo pro pořádání 
kulturních i společenských akcí. Nové centrum vzniklo na místě bývalé restaurace a je 
hned u spodního vjezdu do areálu nemocnice v klidné části Roudná.   
 
Přestavbou původního objektu a novou přístavbou vzniklo 20 dvoulůžkových pokojů a 
dvě restaurace. Jedna část objektu bude nabízet ubytování příbuzným pacientů, druhá 
je komerční čtyřhvězdičkový hotel. Jeho provoz a provoz restaurací dotují chod 
neziskové medicínské části centra. Nákup objektu, pozemku a stavební práce přišly na 
zhruba 11 milionů korun. 
 
Nejméně dvě zcela nové metody používané při operacích nádorů se rozhodli zavést 
v roce 2007 do praxe lékaři chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Jsou to 
laparoskopické operace jater a zcela převratný postup, který umožní až o dvě třetiny 
zkrátit hospitalizaci pacientů po operaci nádoru slinivky břišní. Nové metody 
prezentovali 20. a 21. 6. 2007 přední světoví chirurgové v Plzni na třetím mezinárodním 
kongresu chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 
 
Také plzeňští lékaři mohli na kongresu předat svým kolegům cenné poznatky z praxe 
i výzkumu. Klinika chirurgie například jako jediná v ČR provádí takzvané víceetapové 
operace rakoviny jater. Lékaři místo jednoho radikálního zákroku, při němž odeberou 
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část jater postižených nádorem, provedou operace postupně dvě až čtyři. Tím výrazně 
zvýší počet pacientů s rakovinou jater, které lze operovat. 
 
Dalším významným příspěvkem plzeňských lékařů je poznatek o novém enzymu, který 
dokáže indikovat výskyt nádoru, a dokonce i do jisté míry předpovídat, jaké je riziko 
návratu rakoviny po provedení operace. 
 
Plzeňská fakultní nemocnice otevřela v červnu 2007 novou superčistou laboratoř 
buněčné terapie pro hematologicko-onkologické oddělení. Moderní laboratoř umožní 
pokročilé manipulace s buňkami krevních štěpů zejména při programu transplantace 
kostní dřeně. Oddělení provede ročně kolem stovky transplantací kostní dřeně, zhruba 
čtvrtinu těchto zákroků v zemi.  
 
Asi polovina jsou zákroky, kdy se pacientovi transplantuje jeho vlastní, předem 
odebraná dřeň. Polovinu tvoří transplantace od dárců příbuzných nebo nepříbuzných. 
Laboratoř zpracovává transplantáty kmenových buněk krvetvorby a umožní s nimi 
provádět pokročilé manipulace. Tím se zkvalitní léčba a omezí případné komplikace po 
transplantaci.  
 
Nová laboratoř přišla na cca 15 milionů korun, nemocnice je platila sama ze svých 
prostředků. Spolupracuje mimo jiné i s chirurgickou klinikou. U pacientů s rakovinou 
jater by mohla aplikace vlastních kmenových buněk urychlit regeneraci zdravé části jater 
po odstraňování postižené tkáně. 
 
 

    10. Sport 
 
Sportovní naděje zaplnily ve čtvrtek 22. února 2007 obřadní síň plzeňské radnice. 
Vyhlášení nejlepších sportovců města za rok 2006 v kategoriích žactva a dorostu zde pod 
záštitou primátora přichystala Nadace sportující mládeže.  
 
Mezi úspěšnými nechyběli ani sportovci z prvního městského obvodu. Poprvé si 
atmosféru slavnostního vyhlášení vychutnali sportovci v kategorii mladšího žactva 
Jaroslav Kadlec (bikros), Jiří Kanta (letní biatlon), a fotbalistka Kateřina Svitková. Pořadí 
staršího žactva ovládla kick-boxerka Martina Jindrová, která obhajovala loňské 
prvenství. K vítězství jí pomohly zlaté medaile z MS i Evropy. Titulem Sportovec Plzně 
roku 2006 se mezi dorostenci mohl pyšnit judista Tomáš Funfálek.  
 
Ocenění za dlouhodobou práci při výchově sportovních talentů převzali trenéři Mojmír 
Sedláček (šerm), Jiří Henžlík (atletika) a Helena Nováková (plavání).  Nechyběli ani slavní 
sportovci z minulosti, jmenovitě olympijský vítěz ve sportovní střelbě z Mexika 1968 Jan 
Kůrka a vítěz šesti etap Závodu míru cyklista Antonín Bartoníček.  
 
Profily všech nominovaných sportovců i družstev byly pak k vidění na výstavě Sport 
2006, která se uskutečnila v mázhauzu radnice od 19. do 29. března. 
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Hostem lochotínské radnice byl vynikající plzeňský fotbalista Jiří Lopata u příležitosti 
významného životního jubilea 70 let. Do fotbalového družstva Škodovky přišel v roce 
1959 z Holýšova a vypracoval se až na post kapitána. Patřil k vynikajícím útočníkům a 
uměl střílet branky. Po ukončení aktivní fotbalové kariéry zůstal u kopané v pozici 
trenéra. Největší sportovní úspěchy slavil s pražskou DUKLOU v Evropské soutěži Ligy 
Mistrů. Starosta Jiří Winkelhöfer a jeho zástupce Jan Husák mu při příležitosti životního 
jubilea poblahopřáli a poděkovali za úspěšnou reprezentaci plzeňské kopané. 
 
MO Plzeň 1 má umělé kluziště, které lze využít po celý rok. Svou rozlohou patří Ice Park 
k největším v Evropě. Plocha je vhodná pro hraní hokeje i volné bruslení na ovále. Koná 
se tu i řada dalších akcí. 9. 4. 2007 se zde uskutečnila akce Velikonoce na bruslích, 
zábavné odpoledne k ukončení Velikonoc a soutěž o nejkrásnější donesené vajíčko. 
 

 
 

Obr. 14: Turnaj v hokeji v Ice Parku 27. 5. 2007 
 
12. 5. 2007 v MO Plzeň 1 proběhl jeden ze závodů Plzeňské amatérské ligy horských kol. 
Seriál Becker Cup 2007 se skládal z osmi závodů – Úterý, Plzeň-Košutka, Nečtiny, 
Kralovice, Stříbro, Plzeň-Homolka, Klabava, Kaznějov. Seriál má dlouholetou tradici a 
v  Plzni se závodí již 5 let. Poprvé byl do seriálu zařazen závod na Lochotíně. Pořadatel 
připravil tratě v okolí autosalonu Porsche Škoda. Tratě vyzkoušelo 160 závodníků od 
nejmladších žáků po veterány. Závodili jezdci z Plzeňského kraje ale i z Liberce, Kolína, 
Prahy. Potěšila i účast v dětských kategoriích, v nichž se účastnilo 74 závodníků. 
 
Oddíl turistiky Aktivní stáří TJ Rozvoj Plzeň a OKČT Lokomotiva Plzeň uspořádaly 
28. 9. 2007 již 9. ročník turistického pochodu Senior pochod při příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů. Star a cíl byl v Hořovicích. Odjíždělo se z Hlavního nádraží 
v Plzni. Turisté byli vybaveni mapou Brd a Rokycanska a odměnou jim byl pamětní list, 
občerstvení, odznak pro seniory od 60 let. 
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1. 6. 2007 v 18 hodin startoval již 20. ročník plzeňského Večerního triatlonu a závodu 
o  pohár starosty MO Plzeň 1 s disciplínami 500 metrů plavání, 30 km jízdy na kole a 
5 km běhu. Opět se odehrál v areálu autocampu na Bílé Hoře a v přilehlém okolí 
Boleveckých rybníků. Pohár starosty vyhrál celkově Matěj Valtr (TRIVA Praha).   
 
9. 6. 2007 uspořádal fotbalový oddíl TJ Sokol Plzeň Košutka již IV. ročník turnaje základen 
(žáci ročník nar. 1996 a mladší) O pohár starosty MO Plzeň 1. Zúčastnilo se ho 
6  družstev, z toho dvě pořádajícího oddílu, dále SKP RAPID Plzeň, Žlutice, Chotěšov a 
Zruč. Celkovým vítězem se stal celek Chotěšova, druhé byly Žlutice a třetí příčku obsadilo 
družstvo pořádajícího oddílu. 
 
27. 10. 2007 byl odstartován XIII. Plzeňský ročník Běhu Ferryho Foxe, který uspořádala 
katedra tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní ZČU. Uskutečnil se od 10 hodin 
v Borském parku. 
 
Dvoukurtová tenisová hala o rozměrech 40 x 36 m, vysoká 10 m, vznikla vedle 
fotbalového hřiště v Luční ulici v sousedství stávajících tenisových kurtů. Hala je 
vybavena potřebnými sítěmi, lavičkami, zajištěno je vytápění pro možnost zimního 
provozu. Náklady vynaložené MO Plzeň 1 činí necelých 17 mil. Kč. 
 
Pokud by Praha uspěla v kandidatuře na pořadatele letních olympijských her v roce 
2016, nebo 2020, mohly by se některé disciplíny přesunout do Plzně. O městě se v roce 
2007 uvažovalo jako o jednom z dějišť fotbalového turnaje, případně střeleckých 
disciplín. Pro fotbalová utkání zde mělo vyrůst velké sportovní centrum. V areálu za více 
než dvě miliardy korun by měla být kromě fotbalového stadionu také další sportoviště, 
akvapark, sjezdovka a hotel. Na nákladech by se podílelo město a soukromý investor. 
 
V úvahu připadala buď lokalita rekultivované skládky v Sulkově u Plzně, nebo Borská 
pole v Plzni, kde má město i část svých pozemků.    
 

 
 

Obr.15: V červenci 2007 se dětem přišly podepsat do Ice Parku slavné osobnosti 
plzeňského hokeje 



Kronika obvodu Plzeň 1  Stránka 43  

Ve dnech 6. 11. a 13. 11. 2007 proběhl první hokejový turnaj základních škol na území 
MO Plzeň 1 v Ice Parku o pohár starosty MO. Pohár vybojoval tým ze 4. ZŠ mezi mladšími 
družstvy. Ve druhém termínu se představili žáci osmých a devátých tříd. I v tomto 
případě si pohár odnesli borci ze 4. ZŠ. 
 
 

11. Bezpečnost 
 
V první polovině roku 2007 byla zpracována studie nového digitálního kamerového 
systému, který vybudovalo město Plzeň. Efektivněji monitoruje riziková místa a je 
otevřený pro další zabezpečovací systémy.  V první etapě se počítalo se zvýšením počtu 
kamer na osmdesát. Většina z nich měla být směrována k dohledu na veřejný pořádek 
ve městě, na konfliktní, riziková místa. Pokud by se podařilo zajistit finanční zdroje, mohl 
by nový digitální kamerový systém sloužit v plné míře do tří let. 
 
V rámci zvýšení bezpečnosti a ochrany majetku občanů byl instalován v Tachovské 
u parkoviště v sousedství konečné tramvaje č. 1 nový kamerový systém. 
 
19. 4. 2007 probíhala na území města Plzně dopravně bezpečnostní akce. Zapojili se do 
ní policisté z dopravního inspektorátu a pracovníci Centra služeb pro dopravu Plzeň. 
Kontrolovali dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a zaměřovali se zejména na dodržování rychlosti, používání 
bezpečnostních pásů a zádržných systémů pro děti a dodržování stanovené hmotnosti 
vozidel. 
 
Během čtyř hodin policisté zjistili 47 dopravních přestupků, za které uložili 46 blokových 
pokut.  Nejvíce blokových pokut uložili policisté za nedodržování rychlostních limitů, a 
to celkem 22 řidičům. Za nepoužívání bezpečnostních pásů neslo svoji chybu 12 řidičů. 
Motoristé dále pykali za držení telefonu za jízdy, špatný technický stav vozidla či 
osvětlení. 
 
Ředitel MŘ PČR plk. Mgr. Luboš Berka 20. 6. 2007 předal diplom 58letému Karlu 
Koryntovi. Ten šel 22. 5. 2007 okolo půl jedenácté dopoledne Komenského ulicí. Všiml si 
asi 30letého muže, který přijel na kole k zaparkovanému autu. Rozbil okno spolujezdce 
a pokoušel se z něj odcizit autorádio. Zloděj ale stačil jen sejmout ze středového panelu 
odnímatelný panel. Přítomnost pana Korynty mu totiž vadila natolik, že zloděj sedl na 
kolo a ujížděl z místa činu.  
 
Komenského ulicí po chvíli projížděla policejní hlídka a pan Korynta i přes svůj handicap 
– je totiž hluchoněmý – dokázal policisty zastavit a nastínit jim, k čemu došlo a ukázat 
i  na ujíždějícího pachatele. Policisté pachatele zadrželi a ten se přiznal i k dalším pěti 
vloupáním do motorových vozidel.  Ředitel MŘ PČR ocenil diplomem duchapřítomnost 
K. Korynty. 
 
Snahou Městské policie je pracovat nadále na tom, aby se ještě více prohloubila 
spolupráce mezi občanem a strážníkem. Díky všímavosti občanů si mohla policie v roce 
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2007 připsat na konto zadržení kriminálně závadových osob, ale i osob přistižených 
přímo při páchání trestné činnosti. Zásluhou občanů bylo zabráněno velkým škodám.  
 
Strážníci byli v roce 2007 přiděleni do lokalit Roudné a Bílé Hory a dostali také příslib, že 
se v roce 2008 zvedne i počet strážníků na služebnách Lochotín a Vinice. 
  
Hasiči: 
Nová požární stanice Plzeň – Košutka byla ve středu 21. února 2007 dějištěm 
slavnostního předání nové automobilové cisterny CAS 24 na podvozku SCANIA 
plzeňským profesionálním hasičům. Klíč od vozidla předal řediteli HZS Plzeňského kraje 
plukovníkovi Ing. Františku Pavlasovi primátor města Plzně Ing. Pavel Rödl. Nové vozidlo 
zakoupilo město Plzeň za více jak 7 milionů korun a do užívání ho zapůjčilo HZS 
Plzeňského kraje, územnímu odboru Plzeň.   
 
Vozidlo je vybaveno vyprošťovacím zařízením HOLMATRO, osvětlovacím stožárem 
s vlastním elektrickým agregátem, přetlakovým ventilátorem, motorovou a rozbrušovací 
pilou, dvěma žebříky na nástavbě vozidla, z nichž jeden dosahuje výšky 12 metrů a druhý 
je tvořen čtyřmi díly nastavovacího žebříku, dýchací technikou, speciálními ochrannými 
obleky, je tam místo na plovoucí čerpadlo a je opatřeno nádrží na tři tisíce dvě stě litrů 
vody a 400 litrů pěnidla. Je vybaveno rovněž vysokotlakým hasícím zařízením.  
 
Díky této výbavě může jednotka hasičů zasahovat u širokého spektra mimořádných 
událostí, jako je likvidace požáru, vyproštění osob z havarovaných vozidel, likvidace 
úniku nebezpečných látek aj. Jedná se již o třetí vozidlo, které město Plzeň plzeňským 
profesionálním hasičům do té doby zapůjčilo. 
 
Zlatý záchranářský kříž v paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze 1 obdržela ve čtvrtek 
5. dubna 2007  v kategorii ,,Nejkurióznější záchranářský čin roku 2006“ za záchranu muže 
spadlého z výšky cca 20 m do lomu v lokalitě "Velká Amerika" patnácti členná skupina 
plzeňských hasičů.  
 
Ve zmíněnou záchrannou akci se neplánovaně změnil původní výcvik hasičů lezců 
probíhající v cca 300m vzdáleném lomu "Mexiko“. 
 
Fotbalový stadion SK Plzeň – Slovany byl 24. 5. 2007 dějištěm druhého ze závodů XII. 
ročníku ,,Velké ceny České republiky v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS 
podniků“.   V přestávce mezi prvním a druhým kolem se představili  malí hasiči při SDH 
Bolevec. 
 
K požáru lesa v Plzni Bolevci, Gerské ulici, u výjezdu na Záluží, vyjížděli v červnu 2007 
profesionální hasiči ze stanic Košutka a Pobřežní ulice  a dobrovolní hasiči z Bolevce. 
Dobrovolní hasiči ze Zruči zřídili čerpací stanoviště a profesionálové ze stanice Slovany 
zajišťovali kyvadlovou dopravu vody ze stanice Bolevec. Požár se hasičům podařilo 
lokalizovat po více jak třech hodinách a zlikvidovat po více jak čtyřech hodinách. Požár 
postupně zasáhl sedm arů smíšeného a tři ary jehličnatého lesa. Škoda byla předběžně 
vyčíslena na 100 tisíc korun a uchráněné hodnoty na 200 tisíc korun. Příčinou požáru 
byla patrně nedbalost – odhozený nedopalek cigarety. 
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Činnost JSDH Bílá Hora je soustředěna v teritoriu MO Plzeň 1, ale v řadě aktivit přesahuje 
hranice obvodu. Jednotka má 19 členů. 
  
 

    12. Osobnost 
 
10. února 2007 zemřel ve Zruči – Senci Karel Kaňák, významný český botanik, zakladatel 
jedinečného arboreta Sofronka.  
 

 
 

Obr 16 : Zakladateli Sofronky Karlu Kaňákovi byla při příležitosti šedesátého výročí  
Arboreta odhalena busta od sochaře Bartoloměje Štěrby. 

 
Narodil se 3. září 1922 v Doubravce u Plzně. Po studiu na reálném gymnáziu v Plzni prošel 
válečným nasazením v Německu. Po krátké praxi na lesní správě v Chýši vystudoval 
Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství ČVUT v Praze (1946–50), od roku 
1951 pracoval v Ústavu pro pěstování lesů, semenářství a školkařství v Opočně, kde začal 
se svým celoživotním dílem, studiem borovic.  
 
Nejdříve se věnoval průzkumu českých regionálních oblastí borovice lesní (úkol Výzkum 
stanovištních odrůd borovice). V roce 1956 vypsala Československá akademie 
zemědělských věd úkol „Šlechtění borovice“, na toto téma v roce 1960 obhájil 
kandidátskou práci Hospodaření v borových porostech šlechtitelským výběrem. Zapojil 
se i do mezinárodních aktivit – působil jako člen mezinárodního výboru pro výměnu 
osiva k provenienčním pokusům a podílel se na vytvoření mezinárodně uznaného 
metodického standardu pro zakládání a hodnocení provenienčních pokusů s lesními 
dřevinami.  
 
V roce 1956 také založil jedinečnou sbírku světového sortimentu druhů rodu Pinus pro 
šlechtitelský výzkum, zvolil lokalitu Sofronka v Plzni-Bolevci na severním okraji Plzně, 

https://www.plzen.cz/wp-content/uploads/2016/09/Sofronka_3.jpg
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v nadmořské výšce 330–350 m, na chudé písčité půdě, částečně v mrazové kotlině. 
Arboretum Sofronka bylo od roku 1963 vedeno jako detašované pracoviště Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady. Soubor se stal jedním 
z největších na euroasijském kontinentu, nejstarším stromem je 270 let stará borovice. 
 
V roce 1967 se Karel Kaňák účastnil kongresu v Mnichově, kde byl zvolen 
místopředsedou pracovní skupiny Genetika borovice lesní. 
 

 
 

Obr. 17: Borovice blatka v arboretu Sofronka 
 
Další zájem (1982–88) věnoval testování některých druhů a proveniencí borovice na 
imisních plochách v Krušných horách. Pozorování v přírodě, kde nacházel v imisních 
oblastech odolnější jedince stromů, ho vedly k nesouhlasu s řešením obnovy lesa 
shrnováním vrstvy organické hmoty (opadu) buldozery a využitím chemických posypů. 
Poukazoval na výhody biologických postupů.  
 
V 90. letech řešil problematiku genetické charakteristiky smrku (terpenové analýzy) na 
území Krkonošského národního parku i na Šumavě. Pracoval v NP Šumava, kde byla 
v určitých oblastech zkoušena jeho tzv. evoluční teorie lesa, tj. možnost samovolné 
obnovy lesa bez kácení v oblastech přirozeného rozšíření smrku, v nadmořské výšce nad 
1200 m.   
 
V roce 1992 obdržel Cenu města Plzně. Zůstalo po něm významné arboretum Sofronka, 
kde v práci pokračuje jeho syn.  Sofronka má plochu asi 22 ha, na kterých bylo vysázeno 
60 druhů borovic z celého světa, z nich přežívá v našich podmínkách (vliv středoevropské 
zimy, rez vejmutovková) méně než 40 druhů. Z pěstovaného souboru druhů se 16 druhů 
adaptovalo a přirozeně se zmlazují, další přežily v jednom nebo několika jedincích.                                 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Borovice_blatka_(p%C5%AFvod_%C5%BDofinka)_V_Arboretu_Sofronka.jpg
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    13. Zdroje 

- Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 – 4 roku 2007 
- Radniční listy 2007 
- Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva                       

MO Plzeň 1 
- Deníky Mladá fronta dnes a Plzeňský deník ročník 2007 
- Archiv a webové stránky Zoologické a botanické zahrady města Plzně 
- www.Botany.cz 
- www.plzen.eu 
- www.zooplzen.cz 
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