
 
 

Kronika 
 

městského obvodu Plzeň 1 

 
2020 

 
 Kronika má 62 stran 

 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Helena Řežábová 
                                                                                              Starostka MO Plzeň 1 
 

  
 

 
 
 
 
 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
                                                              
 
 
 
 

 
 
 
                                                                

 
 
 
                                                                Jana Kořínková 
                                                         Kronikářka MO Plzeň 1 
                                           (dle usnesení RMO Plzeň 1 č. 316/2019) 

 
 
 
 
 
                                                      



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 2 

 

       

    1. Počet obyvatel  

Celkový počet obyvatel MO Plzeň 1 k 1. 1. 2020: 
Dle údajů Českého statistického úřadu byl počet obyvatel ………………………….47 600 
Počet cizinců s trvalým pobytem …………………………………………………………………. 1 921 
Celkem…………………………………………………………………………………………………………49 521 
 
        

     2. Vedení obvodu, volby 
 

Vedení MO Plzeň 1: 
- Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1 
- Mgr. Miroslav Brabec, první místostarosta MO Plzeň 1 
- Mgr. Ilona Jehličková, druhá místostarostka MO Plzeň 1 
- Jiří Uhlík, MBA, třetí místostarosta MO Plzeň 1 

 
Členové Rady MO Plzeň 1: 
- Ing. Helena Řežábová 
- Mgr. Miroslav Brabec 
- Mgr. Ilona Jehličková 
- Jiří Uhlík, MBA 
- Václav Černý 
- Jaroslav Stroukal 
- Mgr. Jan Řehula 

 
Předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1: Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma 
Předseda Finančního výboru ZMO Plzeň 1: Mgr. Štěpán Krňoul 
 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky proběhly 2. a 3. 10. 2020 spolu 
s volbami do Zastupitelstev krajů 

 
Kandidáti do Senátu za volební obvod 9 – Plzeň  - město 
 

Číslo Příjmení a jméno 
kandidáta 

Volební  
strana 

Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost 

1 Sitta Jindřich MUDr. STAN STAN BEZPP 

2 Heřman Václav KSČM  KSČM KSČM 

3 Fencl Oldřich Ing. SPD                     SPD SPD 

4 Kůs Daniel Ing. Piráti Piráti Piráti  

5 Liška Jiří MUDr. CSc. ČSSD ČSSD ČSSD 

6 Aschenbrenner Lumír Ing. ODSTOPKDUADSMon ODS ODS 

 
 
Volební účast v I. kole voleb do Senátu na MO Plzeň 1 byla 38,74 % 
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Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskutečnilo v termínu 
9. a 10. 10.2020 

 
Do druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky postoupili tito kandidáti: 
 

Číslo Příjmení a jméno 
kandidáta 

Volební  
strana 

Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost 

6 Aschenbrenner Lumír Ing. ODSTOPKDUADSMon ODS ODS 

4 Kůs Daniel Ing. Piráti Piráti  Piráti 

 

Senátorem za volební obvod číslo 9 – Plzeň – město se po II. kole stal Ing. Lumír 
Aschenberger s 59,33 % hlasů  

 

Volební účast ve II. kole voleb do Senátu na MO Plzeň 1 byla 13,38 %. 

Do Zastupitelstva Plzeňského kraje kandidovaly tyto politické subjekty: 

• Bezpečnost, odpovědnost, solidarita 

• Demokratická strana zelených - za práva zvířat  

• KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI- KOALICE PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 

• Svoboda a přímá demokracie (SPD) 

• Česká pirátská strana 

• Dělnická strana sociální spravedlnosti - Čistý kraj – Bez ubytoven zahraničních 
dělníků! 

• Česká strana sociálně demokratická 

• ANO 2011 

• STAROSTOVÉ (STAN) s JOSEFEM Bernardem a podporou ZELENÝCH, PRO Plzeň a 
Idealistů 

• Komunistická strana Čech a Moravy 

• Strana soukromníků České republiky 

• Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) 

• Trikolóra hnutí občanů 

• Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů 

• Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 – ANK 2020 

• Rozumní – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty 
 
Na území Městského obvodu Plzeň 1 probíhaly volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 
v 56 volebních okrscích. V seznamech bylo zapsáno 38 805 voličů, bylo vydáno 15 446 
obálek, volební účast činila 39,80 %. Platných hlasů bylo 15 259, to je 98,92 %. 
 

      Abecední jmenný seznam zvolených zastupitelů Zastupitelstva Plzeňského kraje 
 

Mgr. Martin Baxa                                           (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
Ing. Josef Bernard                                          (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ) 
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Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D.                     (KSČM) 
Ing. Pavel Čížek                                               (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ) 
doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.           (ČSSD)  
Petr Fišer                                                          (ANO 2011) 
Ivo Grüner                                                        (ČSSD) 
Pavel Hais                                                         (Česká pirátská strana) 
Ing. Jiří Hanousek                                            (Česká pirátská strana) 
JUDr. Milan Chaloupka, MBA, LL.M.            (Česká pirátská strana) 
Pavel Javorský                                                  (ANO 2011) 
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek                                 (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
František Konvář                                              (ANO 2011) 
Petr Kovařík                                                      (ANO 2011) 
JUDr. Marcela Krejsová                                  (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
Ing. Vladimír Kroc                                            (ANO 2011) 
Bc. Jitka Kylišová                                              (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ) 
Jan Látka                                                           (ČSSD) 
doc. PaeDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.            (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
Ing. Michaela Opltová                                     (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ) 
Mgr. Jiří Pek                                                      (Česká pirátská strana) 
Ing. Libor Picka                                                 (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ) 
MUDr. Richard Pikner, PhD.                          (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
Ing. Marie Pošarová                                        (SPD) 
Bc. Karel Pressl                                                 (ANO 2011) 
Ing. Martin Ptáček                                           (Česká pirátská strana) 
Mgr. Miloslava Rutová                                   (ANO 2011) 
Mgr. Rudolf Salvetr                                         (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
Drahuše Sekmilerová                                      (SPD) 
Bc. Filip Sequens                                              (Česká pirátská strana) 
Bc. Pavel Strolený                                            (ANO 2011) 
Mgr. Jan Šašek                                                  (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
Michal Šašek                                                     (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
Martin Šebesta                                                 (SPD) 
Mgr. Bc. Kamil František Šefl                         (ANO 2011) 
Rudolf Špoták                                                   (Česká pirátská strana) 
Ing. Vladimír Tichý                                           (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ) 
Eva Trůková                                                       (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
Mgr. Radka Trylčová                                        (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
Jiří Uhlík, MBA                                                  (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ 
Ph.Dr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA   (KSČM) 
Petr Vanka                                                        (ANO 2011) 
Martin Záhoř                                                    (ANO 2011) 
Mgr. Roman Zarzycký                                     (ANO 2011) 
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D                            (ODS s podporou TOP 09 a nez. starostů) 
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Členové Rady Plzeňského kraje 
 

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. (ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů) 
– hejtmanka Plzeňského kraje – oblast zdravotnictví, bezpečnost, krizové řízení a 
marketing (uvolněna pro výkon funkce) 
 

 
 

Obr. 1: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D, hejtmanka Plzeňského kraje 
 
 
Ing. Josef Bernard (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ) – náměstek hejtmanky pro oblast životního 
prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje (uvolněn pro výkon 
funkce) 
 
Ing. Pavel Čížek (STAN, Zelení, PRO PLZEŇ) – náměstek hejtmanky pro oblast dopravy 
(uvolněn pro výkon funkce) 
 
Pavel Hais (Česká pirátská strana) – náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizaci a 
Centrální nákup (neuvolněn pro výkon funkce) 
 
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek (ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů) – náměstek 
hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku (neuvolněn pro výkon funkce) 
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Mgr. Rudolf Salvetr (ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů) – náměstek 
hejtmanky pro oblast školství a sportu (neuvolněn pro výkon funkce) 
 
Rudolf Špoták (Česká pirátská strana) – náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí 
(uvolněn pro výkon funkce) 
 
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. (ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů) – náměstek 
hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče (uvolněn pro výkon funkce) 
 
JUDr. Marcela Krejsová (ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů) – členka rady 
pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání 
(uvolněna pro výkon funkce)   
 

           
      3. Rozpočet obvodu 

Celkový objem příjmů MO Plzeň 1 k 31. 12. 2020 činil 28 986 tis. Kč. 
  

Daňové příjmy MO Plzeň 1 podle schváleného rozpočtu činily 4 621 tisíc Kč. Byly tvořeny 
místními poplatky (poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a z ubytovací 
kapacity). Další část daňových příjmů tvořily správní poplatky.  
  
Nedaňové příjmy ve výši 7 939 tis. Kč byly podle schváleného rozpočtu převážně tvořeny 
příjmy z úroků, sankčních plateb, z pronájmu majetku, pozemků, movitých věcí, objektů 
mateřských škol, prodeje majetku, z reklam.  
  
Celkové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2020 činily 177 813 tis. Kč. 

 
Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce 2020 činily 142 700 tis. Kč.  Převážnou většinu tvořily 
provozní výdaje na zajištění chodu úřadu, údržby silnic, zimní údržby silnic, péči a údržbu 
zeleně, dětských prvků, výměny písku v pískovištích, opravy laviček, zajištění údržby 
mateřských škol apod.   
 
MO Plzeň 1 podpořil i v roce 2020 velké množství sportovních klubů, sdružení a spolků 
různého zaměření prostřednictvím poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1.   

  
V jejich rámci pak byly vynaloženy značné částky na organizace, sdružení a spolky 
působící nejen na území plzeňského prvního obvodu, ale v celém městě.   
 
Z kapitoly provozních výdajů byly čerpány prostředky mimo jiné na zajištění akcí 
pořádaných MO Plzeň 1 a také na akce ve spolupořadatelství a pod záštitou MO Plzeň 1. 
 
Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce 2020 činily 35 113 tis.  Kč. Byly určeny do 
investičních staveb, oprav a ostatních výdajů, např. do výstavby, nových parkovacích 
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míst, chodníků a komunikací, do dětských hřišť a do stavebních úprav a modernizace 
kuchyně v 90. MŠ. 
  
 

    4. Rozvoj obvodu 
 
Práce na proměně vnitrobloku Krašovská pokračovaly i v zimních měsících 2019/2020, 

zejména na výstavbě cestní sítě, přípojkách inženýrských sítí a byly započaty výkopové 

práce na objektu kavárny. Předpokládaný termín dokončení stavby byl stanoven na říjen 

2020. Stavba byla částečně hrazena z dotace poskytnuté Státním fondem rozvoje 

bydlení. 

 

 
 

Obr. 2: Probíhající práce ve vnitrobloku Krašovská 

 

První měsíce roku 2020 byly pro stavební práce příznivé, a proto bylo možné pokračovat 

se stavbou nového chodníku v ul. Pod Všemi svatými, jehož realizace byla zahájena 

koncem roku 2019. Byly provedeny betonové obruby a podkladní štěrkové vrstvy. 

 

Obr. 3: Úpravy komunikace Pod Všemi svatými 
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V rámci investic do pozemních komunikací obvod provedl 2. etapu stavebních úprav 

Zručské cesty, tentokrát v úseku Nad Řekou – 28. října. Nová komunikace byla doplněná 

zelenými plochami a opatřená jednostranným chodníkem v šířce 2,25m.  

 

Další komunikační úpravou realizovanou v roce 2020 bylo levé odbočení z ulice Na 

Chmelnicích do ulice Kotíkovská. 

 

V březnu 2020 začala rekonstrukce jednoho z největších pódií v republice, a to 

lochotínského amfiteátru v Plzni. Cílem bylo zvýšit jeho únosnost. Rekonstrukce pódia, 

jež má plochu 1650 metrů čtverečních a jehož výplň je 1000 metrů krychlových, skončila 

v druhé polovině května 2020.  Dutý prostor pódia se stavebně oddělil od suterénu 

budovy a následně se celý prostor zalil provzdušněnou cementovou maltou. Předsazená 

žulová schodiště podia byla demontována a po očištění vrácena na původní místo. 

 

V roce 2020 pokračovala i stavba nového chodníku v ul. Pod Všemi svatými, která byla 

zahájena před koncem roku 2019. 

 

V jarních měsících roku 2020 bylo opraveno oplocení Duhového dětského hřiště 

v Nýřanské ulici, kde také přibyl nový herní prvek. K doplnění herních prvků došlo rovněž 

na hřištích v Kaznějovské, Plaské, Tachovské ulici a také U Jam. 

 

V roce 2020 pokračovala druhým rokem rozsáhlá rekonstrukce plynovodní sítě.  

Stavební práce s ní spojené se dotkly zejména občanů žijících v části Vinice a Košutka. 

20. 3. 2020 byla zahájena I. etapa, která se dotkla severozápadní části sídliště – části ulic 

Hodonínská, Vrbovecká, Brněnská, Bzenecká a Strážnická.  

 

14. 4. 2020 byla zahájena II. etapa rekonstrukce plynovodní sítě, a to na sídlišti Košutka  

v ulicích Kralovická a Žlutická. V menším rozsahu se dotkla také části Lochotín a 

Zavadilka,  v ulicích Gerská, Studentská, Sokolovská, Komenského a Viléma Blodka. Pak 

se II. etapa přesunula do sídliště Košutka.  

 

Od 20. 4. 2020 byla rekonstrukce plynovodní sítě realizována v jihovýchodní straně 

sídliště – části ulic Hodonínská, Strážnická, Bzenecká, Brněnská a bude pokračovat 

v  ulicích Sedlecká, Břeclavská a Nad ZOO. Menší práce proběhly v části Lochotín a 

Zavadilka.  

 

V prvním pololetí roku 2020 začala oprava cest, které propojují centrum města ve 

Štruncových sadech a vedou dále k boleveckým rybníkům či do Doubravky. Město chce 

také realizovat pilotní projekty cykloboxů u vybraných základních škol tak, aby bylo 

možné kola bezpečně u škol ukládat. To by mohlo napomoci tomu, aby se cesta do školy 

na kole stala pro děti běžným způsobem dopravy. 
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V roce 2020 proběhla příprava podrobné projektové dokumentace úprav nové podoby 

pláže Velkého Boleveckého rybníka Ostende. Dokončená studie navrhuje i novou 

výstavbu budov, které nahradí současné zastaralé objekty, počítá s rozšířením současné 

pláže, úpravou teras, pobytové louky, rozšířením nabídky služeb a zázemí pro 

návštěvníky či doplněním mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. 

Celý prostor by měl být provázaný sítí cest s dostatečným prostorem pro chodce 

i cyklisty. 

 

 
 

Obr. 4: Vizualizace nové podoby Ostende 

 

Nové budovy by měly rozšířit nabízené služby, jako např. prodej občerstvení, 

převlékárny či sprchy pro běžné návštěvníky. Zároveň nové zázemí získá i triatlonová 

akademie. Pro zpříjemnění pobytu návštěvníků přímo na břehu rybníka navrhují 

architekti nahradit nynější torzo teras tzv. pobytovými schody, které nabídnou pohodlný 

přístup do vody a zároveň využití jako plochu pro odpočinek a posezení s výhledem na 

hladinu. Na ně by mohlo navazovat nové pontonové molo.  

 

Na nové dřevostavby bude navazovat prostor pro posezení, dětské i street workoutové 

hřiště nebo např. hřiště pro beach volleyball. Ve stejném duchu, v jakém jsou navrženy 

prostory u hlavní pláže, pak studie řeší i úpravu pláže pod Bílou Horou a jejího okolí. 

Architekti navrhují nahrazení současného nevhodně umístěného stánku s občerstvením 

stánkem novým, který bude doplněn také o toalety pro návštěvníky, protože ty nyní 

chybějí.  

 

Začátkem května 2020 bylo předáno staveniště v rámci akce revitalizace Sokolovská 106 

– 130. V druhé polovině května již probíhaly výkopové a stavební práce na nových 

chodníkových trasách a zpevněných plochách. Bylo odstraněno stávající zarostlé 
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sportovní hřiště včetně basketbalového koše a na jeho místě byla vybudovaná nová 

odpočinková plocha. Součástí této akce bude i nové oplocení stávajícího dětského hřiště. 

 

 
 

Obr. 5: Revitalizace v Sokolovské ulici 

 

Během letních měsíců byly vybudovány zpevněné cesty. Cílem akce bylo vytvoření 

parkového prostoru se solitérními stromy, nízkými keřovými skupinami, novými pěšími 

komunikacemi, odpočívadly, zálivy s lavičkami, na ploše o rozloze 8 854 m2. 

 

Rok 2020 se nesl ve znamení rozvoje a obnovy mateřských škol v prvním plzeňském 

obvodu. Na jaře a v létě proběhlo několik investičních záměrů. První akcí byla 

rekonstrukce nevyhovujících teras v 7. MŠ, v 60. MŠ, v 90. MŠ a v 91. MŠ. Od začátku 

června do konce srpna probíhala rekonstrukce kuchyně a přilehlých prostor v 7. MŠ.  

 

 
 

Obr. 6: Na dokončenou rekonstrukci kuchyně v 7. MŠ se přišly podívat starostka MO 

Plzeň 1 Helena Řežábová (vpravo) a místostarostka Ilona Jehličková (vlevo) 
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Zásadní byla rekonstrukce v podobě doplnění zateplení, výměny oken a střechy třetího 

pavilonu v areálu 91. MŠ. Záměrem zde bylo rovněž vybudovat zelenou střechu. 

Rekonstrukce vnějších plášťů byla v plánu i na dvou pavilonech v areálu 60. MŠ. 

 

V dubnu 2020 MO Plzeň 1 dokončil obnovu dopadové plochy pod všemi herními prvky 

na dětském hřišti v Brněnské ulici. Původní pískové dopadové plochy byly kompletně 

nahrazeny barevnou polyuretanovou plochou. Tuto obnovu považuje obvod za pilotní 

projekt v oblasti rozvoje – modernizace dětských hřišť. Do obnovy investoval obvod více 

než 1,5 mil. Kč. 

 

V průběhu letních měsíců proběhla rekonstrukce kuchyně včetně přilehlých prostor 
v 7.  MŠ. Od září se mohly dětem vařit obědy ve zcela nové kuchyni. Nově tu byly 
provedeny i veškeré rozvody elektroinstalace, teplé a studené vody. Došlo i na úpravy a 
výměnu všech povrchů – dlažeb, obkladů a maleb. Další akcí v této školce byla 
i rekonstrukce sociálního zařízení personálu na jednotlivých pavilonech MŠ. 
 
V létě 2020 proběhly stavební úpravy pavilonu č. 3 v areálu 91. MŠ, kde došlo k zateplení 
objektu včetně zrušení lodžií a k výměně oken a vstupních dveří do stávajících otvorů. 
Rovněž byla zateplena střešní konstrukce, kde byla realizována extenzivní zelená 
střecha. 
 
Další stavební úpravy proběhly o prázdninách 2020 také u pavilonů C a D v areálu 60. MŠ. 
Realizace spočívala v zateplení objektů včetně zrušení lodžií, ve výměně oken a vstupních 
dveří a v zateplení střech. Proběhla i oprava stávající venkovní terasy. 
 
V září 2020 byla zahájena realizace stavebních úprav Zručské cesty v úseku vymezeném 

ulicemi Nad Řekou a 28. října. Cílem bylo zkvalitnit dopravní obsluhu, zlepšit bezpečný 

pohyb chodců a rozšířit možnosti parkování. Nová komunikace byla doplněná zelenými 

plochami a jednostranným chodníkem v šířce 2,25 m. Stavební úpravy vyšly MO Plzeň 1 

cca na 8 292 000 Kč. 

 

Obr. 7: Stavební úpravy Zručské cesty 
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90. MŠ revitalizovala v roce 2020 zahradu v rámci projektu Učíme se z přírody. Cílem 
bylo vybudovat podnětné venkovní prostředí, které díky nově pořízeným přírodním 
prvkům umožní dětem navázat bližší vztah s přírodou, poznávat nové druhy fauny a flory 
a o přírodu náležitě pečovat. Školní zahrada tak bude plnohodnotně využívána 
k edukačnímu a relaxačnímu účelu. S realizací zahrady se začalo již na jaře 2020, kdy byly 
plzeňské MŠ uzavřeny. Škola z projektu získá na celkovou revitalizaci zahrady finanční 
dotaci ve výši 390 100 Kč. K úplnému dokončení dojde na jaře 2021. 
 
V roce 2020 významně pokročila rozsáhlá rekonstrukce a revitalizace plzeňského 

městského sportovního areálu Prokopávka, která začala v září 2019. V areálu byla 

vybudována potřebná technická infrastruktura; ubytovací zařízení, sportovní hala a malá 

tělocvična byly téměř hotové. Pracovalo se na dokončení jejich interiérů a vybavení, 

dodělávaly se podlahové krytiny, obklady, dlažby, dokončovaly se vnitřní omítky a 

malby. 

 

Dokončeno bylo také fotbalové hřiště s umělým travním kobercem a hrací plochou 

70  x  105 metrů i 4 metry široká a 302 metrů dlouhá in-linová dráha. Podle smlouvy by 

měla být tato první etapa rozsáhlé přestavby sportovního areálu hotová na jaře 2021.  

 

 
 

Obr. 8: Fotbalové hřiště na Prokopávce 

 

Stavba zahrnuje rekonstrukci tří navzájem propojených budov ubytovny a tělocviční haly 

a nástavbu dvou podlaží s plochou střechou. Vzniká zde moderní restaurace, recepce 

i pokoje ubytovacího zařízení, kanceláře, šatny, prostory pro wellness, sklady, 

společenská místnost, nová malá tělocvična. Počítá se s parkovištěm pro zhruba 

60 automobilů, tato plocha však dosud slouží jako staveniště. Zhotovitelem stavby je 

Metrostav, a. s. 

 

Provozovatelem sportovního areálu Prokopávka je od roku 2016 TJ Lokomotiva Plzeň. 

Po rekonstrukci bude areál poskytovat komplexní nabídku sportovního využití pro 
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občany města Plzně a sportovní organizace. Provozovatel věří, že si sem najdou cestu 

i jednotlivé sportovní svazy České republiky pro pořádání soustředění a reprezentačních 

srazů. 

 

Počítá se i s druhou etapou přestavby za zhruba 85 milionů korun. Ta zahrnuje výstavbu 

nové dvoupodlažní budovy letní restaurace, víceúčelového hřiště s umělým 

polyuretanovým povrchem o rozměru 45 x 25 metrů, nového víceúčelového hřiště 

obsahující čtyři hrací plochy s pískovým povrchem pro beach volejbal včetně nafukovací 

haly, dětského hřiště, včetně vybavení herními prvky, dvou antukových kurtů pro tenis 

a hřiště pro nohejbal, pískového hřiště pro plážovou kopanou, dřevěné vyhlídkové věže. 

Dále budou provedeny dokončovací sadové úpravy a dobudovány nové zpevněné plochy 

pro pěší kolem hřišť.   

 

Výsadbou stromů a keřů v jihovýchodní části Lochotínského parku dokončila Správa 

veřejného statku města Plzně druhou etapu obnovy parku. Navázala tak na první etapu 

jeho celkové revitalizace, která se uskutečnila v roce 2015. Náklady na druhou fázi 

představovaly 14 milionů korun včetně DPH. 

 

Vysazeno bylo více než 60 listnatých alejových stromů o obvodu kmínku 14 až 

16 centimetrů ve výšce jeden metr nad zemí. Nejvíce zastoupeným druhem je dub letní, 

následují habry, ale zasazeny jsou i buky a lípy. Kromě obnovy zeleně byla dokončena 

výstavba parkových cest, bylo vybudováno dětské hřiště, přibyly nové lavičky k posezení, 

odpadkové koše na tříděný odpad a veřejné osvětlení. 

 

V roce 2020 byl zahájen projekt Park Podzemník, který představuje rozšíření parku 

Zemník na Košutce západním a severozápadním směrem. Jde o jednoduché, přírodně 

krajinářské úpravy s vybaveností pro krátkodobou rekreaci obyvatel velkého 

košuteckého sídliště. Při tvorbě projektu jeho tvůrci vycházeli ze spolupráce s veřejností, 

kdy se uskutečnila dvě setkání komunitního plánování. Projekt by měl být dokončen 

v polovině roku 2021.  

 

V parku by měly být vybudovány cesty pro pěší, jejichž trasy respektují současné pěší 

tahy v území, v plánu byly drobné modelace terénu, jednoduché prolézačky pro děti 

z klád a špalků a hřiště pro výcvik psů s kladinami a překážkami, jednoduchý mobiliář 

k posezení a piknikům. V prostoru bývalého hřiště BMX, tedy v terénní sníženině, má 

vzniknout jednoduché hřiště – plácek na hraní míčových a jiných her. Na vyvýšeném 

místě se vzrostlou borovicí lesní bude upravena vyhlídka.   

  

MO Plzeň 1 v roce 2020 připravoval řadu projektů: 

• Stavební úpravy areálu Manětínská 30 včetně sportoviště. Má za cíl zajistit 

úpravu stávajícího dožilého areálu minigolfu s občerstvením a sousedícím 
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víceúčelovým hřištěm. Projekt navrhuje revitalizaci plochy o rozloze cca 

3000 m2, obsahující stávající areál minigolfu, hřiště a navazující prostranství 

i objekt restaurace V Jamce. Příprava revitalizace probíhá ve spolupráci 

s místními občany. Poté, co byla zpracována studie celkového řešení prostor, 

byla v roce 2020 zpracována dokumentace pro územní a stavební řízení. 

 

• Louka Vinice – prostor za 7. ZŠ na Vinicích. Podle návrhu by měly přibýt nové 

herní prvky a místní by se mohli dočkat i mobilní kavárny. Po lepší klimatické 

podmínky místa budou doplněny obvodové aleje stromů. Do budoucna by chtěl 

obvod umožnit veřejnosti přístup i do areálu hřiště školy. 

 

• Parkoviště Sokolovská 90 – 106. Na parkovišti v Sokolovské ulici má dojít 

k rozšíření parkovacích možností společně se stavebními úpravami komunikace 

a chodníků. 

 

• Parkovací místa před 87. MŠ v Komenského ulici, která budou ve vyhrazený čas 

sloužit pro potřeby dopravní obslužnosti MŠ. 

 

• Parkovací místa pro potřeby 34. ZŠ v Gerské ulici. Půjde o vybudování 10 kolmých 

parkovacích stání na stávajícím parkovišti u OC Plzeňka. 

 

• 91. MŠ v Jesenické ul. – stavební úpravy kuchyně. 

 

• 87. MŠ v Komenského ulici - stavební úpravy kuchyně. 

 

V roce 2020 rovněž finišovaly investiční projekty, financované převážně z rozpočtu 

města Plzně, které přispějí k rozvoji MO Plzeň 1: 

• Sportovní areál pro SK Neslyšících - má sloužit jako náhrada za původní vyhořelý 

objekt. Umístění areálu je naplánováno na západním okraji sídliště Bolevec 

–  Košutka. Nový sportovní areál má zahrnovat objekt zázemí pro sportovní klub, 

víceúčelové hřiště a parkovací stání. 

 

• 4. ZŠ Kralovická – rekonstrukce střech (zelené střechy). Pokud se na realizaci 

podaří získat dotace, mohla by být rekonstrukce spuštěna v roce 2021. 
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• GREENWAYS – Mže, Pod Vinicemi – Radčická. Cílem je propojit již dokončené 

části cyklostezek v prostoru před zoo s cyklistickou stezkou a lávkou přes Mži, 

která byla otevřena v roce 2020. 

 

• 4. ZŠ v Kralovické ulici – rekonstrukce hřiště a zázemí pro pozemní hokej. Projekt 

předpokládá rekonstrukci stávající herní plochy, realizaci zavlažování a nového 

osvětlení hrací plochy. Doplněny budou také ochranné sítě a střídačky. Zázemí je 

navržené v podobě dvoupodlažního objektu pro klub HC 1970 Bolevec. 

 

• Centrální stravovací provoz MÚSS. Cílem je vybudování pro centrální stravovací 

systém – vývařovnou v Kotíkovské ulici, jež zajistí přípravu a rozvoz jídel až pro 

2000 lidí zejména z řad seniorů. 

 

• Stavební úprava alej Svobody – Lidická. Naplánována je rekonstrukce vozovky a 

doplnění chodníků v ulicích alej Svobody a Lidická až na úroveň FN Plzeň. 

 

• Rekonstrukce Karlovarská – jde o celoplošnou opravu chodníků po obou stranách 

komunikace od SPŠ Dopravní až ke Gerské ulici. 

 

• Oprava cyklostezky Štruncovy sady – Luční, a to v úseku podél ulice Na Roudné 

od Pivovarských studní až po viadukt u Velkého Boleveckého rybníku. 

 

• Obnova parku Za Plazou za lávkou za obchodním centrem. Park se dočká obnovy 

zeleně, zpevněných ploch i vybavenosti.  

 

• Krajinářský park Vinice – úpravy zeleně a pěších tras. 

 

• Stavební úpravy v ul. Sokolovská. Týkat se bude vozovky a chodníků v délce cca 

300 m. 

 

• Úprava prostranství při Západní ulici. Týká se prostoru podél 1. ZŠ podél Plaské 

ulice až k ulici Kaznějovská. Prostranství se dočká revitalizace zeleně, chodníků a 

uměleckých děl. 

 

• Oprava tramvajové trati Plaská v úseku mezi zastávkami Bolevecká náves po 

zastávku Bolevec. 
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• Propojení Karlovarská – Kotíkovská. Je uvažováno s propojením Západního 

okruhu s Karlovarskou a následně s Plaskou ulicí komunikací, která bude vycházet 

z křižovatky Karlovarská – alej Svobody a bude pokračovat západním směrem až 

k západnímu okruhu nad Radčicemi. 

 

• Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Berounka. Jedná se o vybudování podchodu 

pod železniční vlečkou do Ferony. Toto mostní dílo bude využíváno cyklisty. 

V případě havárie hráze Boleveckého rybníku by tento objekt odvedl povodňové 

vody do Berounky. 

 

• Silniční systém Roudná plánuje vybudování alternativní komunikace ke 

Karlovarské ulici, která počítá s propojením křižovatky Na Rychtářce s okružní 

křižovatkou před FN na Lochotíně v ulici alej Svobody. 

 

• Rekonstrukce komunikace Pod Stráží – cílem je obnova vodovodních řadů 

spojená s opravou povrchů vozovky a chodníků. 

 

• Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora – II. část. 

 

V projektovém řízení byly v roce 2020 na území MO Plzeň 1 také soukromé projekty: 

• Nástavba bývalé výměníkové stanice ve Žlutické ulici – Lékařský dům. Bude se 

jednat o prostory určené pro doplnění občanské vybavenosti pro místní 

obyvatele. Nové prostory budou z převážné části sloužit jako ordinace pro 

praktické, zubní či oční lékaře. 

 

• Obytné domy Bílá Hora – Na Pláni. Stavba je koncipována jako obytná skupina 

osmi třípodlažních bytových domů sestávající z pěti bloků o třech sekcích. Tři 

z bloků přiléhají k ulici K Pecihrádku, další dva jsou umístěny v jihovýchodním a 

jihozápadním cípu řešeného území. Obytný soubor je doplněn samostatně 

stojícími viladomy. Každý z domů je plánován jako třípatrový s jedním 

podzemním podlažím, které je vyhrazené pro parkovací stání, kotelnu a sklepní 

kóje. Celý obytný soubor je koncipován jako rezidenční bydlení. Výstavba je 

naplánována mezi lety 2022 až 2024. 
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• Obchodní centrum Košutka - soukromá skupina Saller Group plánovala v roce 

2020  zahájení výstavby nového obchodního centra S1 Center Plzeň. Mělo by se 

nacházet v blízkosti stanice Záchranného hasičského sboru v Plzni na Košutce. 

K dispozici bude přes 15 000 m2 užitkové plochy s širokým portfoliem nájemců a 

více než 400 parkovacích míst pro zákazníky. V roce 2020 byly dokončeny terénní 

úpravy. Plánované dokončení stavby je koordinováno s plánovanou výstavbou 

západního obchvatu města. 

 

• Bytové domy Studentská - soukromý investor plánuje výstavbu čtyř bytových 

domů. První etapa – výstavba prvního ze čtyř bytových domů již byla dokončena 

a taktéž vyprodána.  V roce 2020 měla být zahájena II. etapa a dokončena na 

přelomu 2021/2022. Další etapy budou plynule následovat. 

22. 6. byla zahájena další etapa rekonstrukce plynovodu, a to v lokalitě Zavadilka. 

Předpokládaný termín ukončení obnovy vodovodu a kanalizace byl plánovaný do 

30.  11.  2020. 

V srpnu byly dokončeny ve vnitrobloku ulic Bzenecká – Strážnická dvě kruhové dlážděné 

plochy opatřené vždy dvěma kovovými lavičkami. 

 

V září byla zahájena realizace stavebních úprav Zručské cesty, v úseku vymezeném 

ulicemi Nad Řekou a 28. října. Tyto úpravy vyšly MO Plzeň 1 na cca 8 292 000Kč. 

 

21. 9. 2020 proběhlo v Lochotínském pavilonku setkání občanů s architektem a vedením 

obvodu. Byla zde představena architektonická studie úprav veřejného prostoru Louky za 

školou na Vinicích. Studie řešila i potřebu zastínění stromy, chybějící vodní prvek a 

rozšíření nabídky vyžití pro větší i menší děti. První fáze realizace by mohla začít v roce 

2022. 

 

Na sklonku roku 2020 byly dokončeny poslední práce na stavbě regenerace vnitrobloku 

Sokolovská, zejména sadové úpravy obnášející výsadbu stromů, keřů a trvalek a byl zde 

umístěn veškerý mobiliář. Nejmenším bylo ještě doplněno stávající dětské hřiště novou 

svahovou skluzavkou. 

 

V listopadu 2020 proběhlo odstranění zchátralého objektu Bacardi u Košuteckého 

jezírka, které zajistila Správa veřejného statku města Plzně ve spolupráci s MO Plzeň 1. 

Dlouhá léta zavřený areál, který je známý jako Bacardi, má nahradit nová moderní 

restaurace s venkovním posezením. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně již zpracoval 

architektonický návrh možného řešení výstavby nového objektu, který byl nazván 

PALUBA-JEZÍRKO. V roce 2020 mělo být zadáno zpracování projektové dokumentace na 

výstavbu nového objektu. Realizace se předpokládá v roce 2023. 
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Obr. 9: Areál po zbořeném objektu Bacardi 

 

V roce 2020 musel být kvůli pandemii několikrát uzavřen Sport park na Lochotíně. Tento 

čas byl využit ke zvelebování, jak hřiště, tak zázemí. 

 

V roce 2020 významně pokračovala památková rekonstrukce selského dvora U Matoušů 

V Plzni-Bolevci. Všechny kamenné i dřevěné prvky prošly restaurováním. Zároveň 

s odstrojováním objektů probíhal i restaurátorský průzkum, který odkryl jednotlivé 

vrstvy výmaleb, které se v obytném stavení dochovaly. Zjara roku 2020 probíhaly 

stavební práce hlavně na hospodářských objektech statku.  

 

V obytném stavení byla hlavním úkolem obnova původní doškové střechy. Na přelomu 

srpna a září se skupině kolem Františka Pavlici z Moravy, který jako jediný ovládá toto 

řemeslo, povedlo celou střechu pokrýt došky z žitné slámy. Na podzim pak probíhala 

revitalizace zahrady se sadem, kde byly vysazeny staré krajové odrůdy ovoce. Na řadu 

přišla i fasáda obytného stavení. Pokud to koronavirová omezení dovolí, objekt by měl 

být otevřený na jaře 2021.  

 

 
 

Obr. 10: Rekonstrukce selského dvora U Matoušů 
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     5. Doprava 
 
Plzeň s účinností od 1. ledna 2020 upravila jízdné v městské hromadné dopravě a zavedla 

i další novinky. Týkaly se teenagerů, seniorů a cestujících s dětmi. Předplatné na půl roku 

nyní stojí místo 2312 korun 2316 korun, celoroční místo 4002 korun 4006 korun.  

Větší navýšení se dotklo jednotlivých jízdenek. Jejich cena se naposledy upravovala 

v roce 2012. Základní papírová jízdenka od začátku roku 2020 místo osmnácti korun stojí 

dvacet korun.  

Jízdenka s platností 30 minut zakoupená ve voze MHD přes takzvaný Cardman stojí místo 

šestnácti osmnáct korun, v případě platnosti 60 minut se cena zvýšila z 20 na 22 korun, 

celodenní jízdenka podražila z 60 na 66 korun. 

Cestující ve věku 15 až 18 let už nemusí dokládat potvrzení o studiu. Také nárok na slevu 

při doprovodu dítěte do šesti let nezískává od roku 2020 jen rodič, ale i nepříbuzný 

dospělý, který dítě v MHD doprovází. Dále platí, že děti do 15 let a lidé nad 70 let vlastnící 

Plzeňskou kartu jezdí v MHD zdarma. 

4. 1. 2020 uzavřelo město Šumavskou ulici pro osobní dopravu. Omezení mělo 

především zajistit bezpečnost chodců a zlepšení plynulosti městské hromadné dopravy. 

Řidiči mohou uzavřený úsek objet po jiné trase.  

Definitivním řešením k zajištění bezpečnosti pěších bude zřízení přechodu pro chodce 

přes Šumavskou ulici, který bude součástí světelné křižovatky se Sirkovou ulicí. Tato 

úprava se již projektuje. 

Na jaře 2020 započala stavba další etapy východního okruhu Plzně, stavba čtyřproudé 

silnice I/20 a II/231 v Plzni – úsek Plaská – Na Roudné – Chrástecká. Slavnostnímu 

zahájení stavby v červnu 2020 předcházelo nutné kácení stromů a zeleně. Před 

započetím stavebních prací se uskutečnil plošný archeologický a pyrotechnický průzkum. 

Na lokalitu, kde se stavba nachází, měly dopadat bomby adresované na Škodovy závody 

během druhé světové války, protože Velký Bolevecký rybník sloužil jako orientační bod. 

Průzkum byl bez pozitivních nálezů. 

 

Úsek v délce 1,4 kilometru od křižovatky Plaská – Studentská povede jihovýchodním 

směrem do současného pole směrem k Doubravce napravo od železniční trati, společně 

s druhou etapou bude mít poté dohromady 2,6 kilometru. Její součástí je i propojení 

silnice I/20 a silnice II/231 v okružní křižovatce na ulici Na Roudné. Termín dokončení je 

stanoven na květen 2021. 

 

Celý východní okruh bude měřit celkem sedm kilometrů. Stavba je rozdělena do tří etap. 

Druhá etapa je plánovaná v úseku Jateční – Na Roudné a poslední bude vést od 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 20 

 

Rokycanské ulice údolím Úslavy až k Jasmínové ulici na Slovanech. Celkové náklady na 

danou etapu jsou ve výši 597 milionů korun včetně DPH. 

 

Pro Plzeň se jedná o zcela zásadní stavbu, která propojí Severní Předměstí města s částí 

Doubravka a přispěje ke zklidnění dopravy na Karlovarské a též odvede tranzitní dopravu 

z vnitřního města. Vybudováním daného úseku rovněž dojde ke zklidnění rekreační 

oblasti kolem Boleveckých rybníků. Stavbu společně financují stát, město Plzeň a 

Plzeňský kraj. Město Plzeň se na stavbě podílí částkou ve výši 150 milionů korun včetně 

DPH. 

 

Úsek od křižovatky Plaská – Studentská bude čtyřproudý. Po obou stranách silnice se 

budou nacházet chodníky a cyklistické stezky. Současná ulice U Velkého rybníka bude 

napojena v křížení s ulicí Pod Stráží se samostatnými odbočovacími pruhy, křižovatka 

bude světelně řízena. Za křižovatkou se silnice přimyká k železniční trati Plzeň – Žatec. 

Po pravé straně komunikace směrem k Doubravce bude zřízen protihlukový val ve výšce 

tří metrů z důvodu možné budoucí výstavby, se kterou počítá územní plán.  

 

Silnice I/20 bude pokračovat podél železniční trati a bude kolem vedena smíšená pěší a 

cyklistická stezka. Čtyřproudá silnice přechází na svém konci úseku do dvouproudé před 

napojením na ulici Na Roudné. Zde vznikne nová okružní křižovatka Na Roudné, Jateční. 

Stavebně bude celý úsek upraven včetně zastávek městské hromadné dopravy. Budou 

vybudovány dva nové železniční mosty – jeden na trati Plzeň – Žatec a druhý na 

železniční vlečce přes ulici Jateční.  

 

Součástí stavby je i úprava stávající provizorní okružní křižovatky (křížení ulic Na Roudné 

a U Velkého rybníka), autobusových zastávek a komunikací pro pěší a cyklisty. 

Zhotovitelem stavby je sdružení Plaská – Chrástecká, složená z firem Eurovia CS, Berger 

Bohemia a Swietelsky. 

 

Silnice I/20 je součástí mezinárodního tahu E49 Vídeň – České Budějovice – Plzeň 

–  Karlovy Vary – Magdeburg. 

 

V roce 2020 pokračovalo budování úseku silnice I/27 Třemošenský rybník – Orlík. Její 

součástí má být i výstavba lávky pro pěší a cyklisty. Stavba za čtvrt miliardy korun byla 

zahájena v červnu 2019. Zprovozněna měla být v říjnu 2020. Stavbu prováděla 

Společnost Třemošenský rybník zastoupená vedoucím sdružení, společností SILNICE 

GROUP, a. s. Ta se během stavby musela vypořádat s nejrůznějšími překážkami, ať už šlo 

o nepředvídané základové poměry, nebo pak o pandemii covid-19.  Otevření se proto 

posunulo na jaro 2021.  

 

14. 7. 2020 byla slavnostně zahájena v meandru řeky Mže v Radčicích stavba Městského 

okruhu v úseku Křimická – Karlovarská v Plzni. Nový úsek mezi ulicemi Chebská a 
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Karlovarská navazuje na stavbu Městského okruhu Domažlická – Křimická a je ukončena 

šestiramennou spirálovou okružní křižovatkou na styku ulic Studentská, Kotíkovská a 

silnice I/20 do Karlových Varů. Náklady na stavbu jsou ve výši více než 1,7 miliardy korun 

bez DPH.  

 

Městský okruh Plzeň, úsek Křimická – Karlovarská propojí silnici II/605 (Křimická 

– Chebská) a silnici I/20 (Karlovarská). Naváže na předcházející, již zrealizovanou, část 

ještě před Křimickou (Chebskou ulicí). Křížení bude řešeno mimoúrovňově. Tato část 

okruhu začíná mostem přes silnici II/605. 

 

Sídliště Vinice – Sylván bude na okruh napojeno větví v délce 1,4 km, která vyústí do 

okružní křižovatky v ulici Na Chmelnicích. Za křižovatkou Sylvánský vrch podchází okruh 

v kilometru 4,7 druhý koridor a smíšenou pěší a cyklistickou stezku. Dále podchází pěší 

a cyklistickou stezku v kilometru 5,2 a v kilometru 5,5 umožňuje výhledové napojení 

možných průmyslových areálů předpokládaných v této oblasti. 

 

Na silnici I/20 Karlovarská je okruh napojen nově zřizovanou okružní křižovatkou 

umístěnou v blízkosti areálu Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a zimního 

stadionu Košutka. Z této křižovatky je dále napojena Studentská ulice, původní 

Karlovarská ulice a další areály, které by měly vzniknout v blízkosti. 

 

V části mezi napojením tzv. jižní větve a ulicí Karlovarskou je součástí tohoto projektu 

zřízení smíšených cyklistických a pěších stezek. 

 

V září 2020 byla dokončena stavba Levé odbočení z ulice Na Chmelnicích do ulice 

Kotíkovská. Stavba přišla na 756 tis. Kč. Účelem bylo usnadnění levého odbočení ze 

sídliště Vinice do ulice Kotíkovská, které je využívané hlavně pro směr do NC Globus a na 

Karlovy Vary. Šlo o preventivní zlepšení bezpečnosti dopravy a usnadnění dostupnosti 

Městské nemocnice Plzeň – Privamed pro občany Vinic. 

Po velké rekonstrukci, která se kvůli řadě komplikací protáhla na rok a půl, se 30. 9.  2020 

otevřela horní část Studentské ulice v Plzni. Oprava kilometr dlouhé výpadovky na 

Karlovy Vary se kvůli špatnému stavu kolektoru, kterým vede horkovod, vodovod a další 

sítě, nečekaně prodloužila téměř o tři čtvrtě roku. 

 

Kromě osobních a nákladních aut se od 1. 10. 2020 na Studentskou vrátily i všechny 

autobusové linky městské i meziměstské dopravy tak, jak tam jezdily do konce února 

2019. Dokonce zde vznikla nová zastávka Krašovská, kde zastavují linky 30, 33, 40, N3 a 

N6. 

Otevření opravené části Studentské ulice urychlilo a zjednodušilo jízdu mezi centrem 

Plzně a výjezdem z města na Karlovy Vary. Ocenili  to zejména řidiči nákladních aut a 
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kamionů, kteří více než kilometrový úsek uzavřené silnice museli objíždět po téměř 

dvacetikilometrové trase.  

 

 
 

Obr. 11: Otevřená rekonstruovaná Studentská ulice 

 

V roce 2020 se opět posunula příprava přestavby křižovatky zvané Rondel. Jedná se 

o zásadní proměnu současného nevyhovujícího stavu na úrovňovou komunikaci se třemi 

dopravními pruhy v obou směrech. Tramvajová trať je v návrhu vedená středem této 

komunikace. Dopravu budou řídit tři světelné křižovatky. Podél komunikace jsou 

navrženy cyklostezky a chodníky pro pěší, které jsou od silnice i mezi sebou odděleny 

alejemi stromů.  

K nutnosti přestavby Rondelu vedla řada důvodů. Mezi ně patří špatný technický stav 

mostů a vozovek. Nové řešení zajistí lepší uspořádání zástavby a lepší dopravní 

obslužnost nové městské čtvrti, a to včetně lepší dostupnosti tramvajové dopravy. 

S přestavbou Rondelu je možné začít nejdříve v roce 2024, až budou dokončeny západní 

a severovýchodní část městského okruhu. Postup výstavby nového propojení centra 

města a Severního Předměstí je navržen ve čtyřech etapách. 

V roce 2020 proběhla v prvním plzeňském obvodu řada uzavírek pozemních komunikací: 

• Z důvodu výstavby nové okružní křižovatky a nových železničních mostů při 

realizaci akce I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká byla 

6.  4.  2020 uzavřena křižovatka ulic Jateční a Na Roudné. Potrvá do 30. 4. 2021. 
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• V lokalitě Zavadilka došlo od 1. 4. 2020 do 30. 11. 2020 k úplné uzavírce částí 

vozovek v ulicích Janáčkova, Franze Liszta, Bohuslava Martinů, Fibichova, 

Otakara Březiny.   

• V ulicích Žlutická, Kralovická, Krašovská, Toužimská, Rabštejnská proběhly od 

14.  4. 2020 do 30. 11. 2020 částečné uzavírky. 

• V ulici Nýřanská proběhla úplná uzavírka od 9.9. do 30. 11. 2020. 

• Zručská cesta byla uzavřená v termínu od 14.9. do 30. 11. 2020. 

• Při akci Karlovarská I byla zahájená částečná uzavírka 1. 10. 2020. Potrvá do 

31.  5. 2021. 

• V době od 12. 10. do 31. 11. 2020 došlo k úplné uzavírce dvou celoplošných 

parkovišť mezi ulicemi Žlutická a Studentská.   

• Při akci Karlovarská II  byla 24. 10. 2020 zahájená částečná uzavírka křižovatky 

s ul. alej Svobody a křižovatky ulic Karlovarská – Gerská - Sokolovská. Skončila 

7. 11. 2020. 

• Vzhledem ke špatnému stavu přejezdů tramvajové trati v křižovatkách ulic 

Karlovarská – alej Svobody a Karlovarská – Sokolovská byl vybudován nový kryt 

tratě. Po dobu prací proběhla výluka na tramvajové lince č. 4 v termínu 24. 10. do 

7. 11. 2020. Nahradily ji autobusy 4A. 

Plzeň se v roce 2020 umístila v první pětici v soutěži chytrých měst, v nichž se budou 

přednostně testovat 5G technologie a jejich aplikace. Soutěž uspořádalo ministerstvo 

průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem dopravy. 

5G sítě znamenají pátou generaci bezdrátové telekomunikace, která ve všech ohledech 

překonává současný 4G standard. Tyto sítě jsou výkonnější, rychlejší a úspornější. V praxi 

to znamená přenos většího množství mobilních dat za kratší dobu. 5G technologie 

efektivně využívají na mnoha místech v celém světě.  

Plzeň plánuje využít tuto síť například při dosažení bezpečnější a optimalizované 

dopravy, kdy 5G síť umožní získávat v reálném čase data z provozu na plzeňských 

komunikacích, vyhodnocovat je a opět v reálném čase vylepšovat dopravní situaci ve 

městě.  

Do oblasti bezpečnosti se promítne tato technologie například skrze bezpilotní letouny. 

Díky ní bude možné do krizových štábů hasičů, policistů nebo záchranářů přenášet obraz 

z dronu v reálném čase, což poskytne veliteli zásahu klíčové informace důležité pro 

rozhodování o další strategii zásahu. 

Pohodlnější, bezpečnější a klimatizované. Takové jsou tramvaje typu EVO2, které v roce 

2020 vyrobila pro Plzeňské městské dopravní podniky společnost Krnovské opravny a 

strojírny. Prvních pět bylo dodáno do konce roku 2020, další budou následovat.  

Tyto zcela bezbariérové středněkapacitní tramvaje postupně nahrazují první generaci 

částečně nízkopodlažních tramvají typu Astra, oproti nimž nabízejí více míst k sezení 
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i stání, více prostoru pro kočárky a cestující na vozíku, tišší provoz či například 

bezpečnostní kamerový systém se záznamem. Zejména v letních měsících navíc přispěje 

k pohodlí cestujících i automatická klimatizace. Tramvaje EVO2 nabízejí i lepší podmínky 

pro řidiče – jejich kabina je prostorná, přehledná, klimatizovaná a nabízí optimální 

výhledové poměry vně vozu.   

Dopravní podniky již čtvrtý rok ve spolupráci s městem nabídly v září 2020 nastupujícím 

prvňáčkům všech plzeňských základních škol Plzeňskou kartu zdarma. K ní získali školáci 

také řadu slev a bonusů. Akce se týká každým rokem přibližně dvou tisíc dětí.   

PMDP chtějí rozvíjet ekologickou městskou veřejnou dopravu, a tak si v roce 2020 

zapůjčily bateriový trolejbus ostravské EKOVY ELECTRIC a podnikly s ním testovací jízdy 

na lince č. 19, která vede mezi Ústředním hřbitovem a Malesicemi. Bateriové trolejbusy 

jsou pro PMDP i město Plzeň cestou k rozvíjení ekologických elektrických trakcí bez 

nutnosti budování nové infrastruktury.   

Na podzim 2020 začaly PMDP budovat nový moderní metropolitní dispečink. Dispečink 

bude základním kamenem pro sledování, optimalizaci, sběr dat a řízení dopravní 

infrastruktury města. Sjednotí několik současných dispečinků. Předpokládané náklady 

jsou v desítkách milionů korun. Budování dispečinku je rozděleno do několika etap a 

hotovo by mělo být v roce 2022.  

 

      6. Životní prostředí  

Již několik let provozuje na území MO Plzeň 1 sběrný dvůr v Úněšovské ulici společnost 
Čistá Plzeň. Od 1.1. 2020 vešel v platnost nový ceník odebíraných odpadů. Ze stavebních 
odpadů zůstala pro občany nadále možnost odevzdat 1 m3 čisté stavební suti na osobu 
a měsíc zdarma. Další změnou je, že občan, nárokující odevzdání odpadu do sběrného 
dvora zdarma, musí být při závozu odpadu fyzicky přítomen a prokázat, že má trvalý 
pobyt v Plzni.  

 

Obr. 12: Sběrný dvůr v Úněšovské ulici 
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Vykládku odpadu ve sběrném dvoře si zajišťovali občané vlastními silami. Rozměrný 
odpad – skříně, stoly – bylo třeba objemově zmenšit, rozebrat. V zimních měsících byla 
otevírací doba sběrného dvora denně od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Od 1. dubna 
byla otevírací doba prodloužena do 18 hodin. 

V květnu 2020 byly zahájeny práce na stavbě Regenerace sídliště Plzeň-Lochotín 
vnitroblok Sokolovská 106 – 130, I. etapa. Stavba s plánovaným dokončením 
30. 11. 2020 byla spolufinancována ze zdrojů Státního fondu podpory investic ve výši 
2 091 tis. Kč.   

V červnu se MO Plzeň 1 sešlo s občany na Vinicích a vyslechlo si jejich přání a podněty. 
Jedním z nich bylo umístění ptačích budek na Vinicích. Lochotínský park byl vytipován 
jako nejvhodnější lokalita pro jejich umístění. Bylo instalováno 26 budek, z nich 12 na 
špačky, krutihlava, ale mohou v nich hnízdit i sýkory či vrabci. Dalších 12 budek je hlavně 
pro sýkory a dvě budky pak pro netopýry. 

 

Obr. 13: Instalace ptačích budek 

Nová vyhláška stanovila v roce 2020 chovatelům psů povinnost přihlásit čipem označené 
psy do evidence označených psů a jejich chovatelů. Tato povinnost se vztahovala na 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 26 

 

chovatele, kteří drželi nebo chovali psa na území města Plzně po dobu delší než 90 dnů. 
Zaregistrovat se do nové Evidence chovatelů psů bylo možné do konce června 2020 na 
ÚMO Plzeň 1. 

V roce 2020 zahájil MO Plzeň 1 úpravy menších zelených ploch na základě návrhů 
zpracovaných odbornou osobou. Ty určily, jaké dřeviny se hodí do určité lokality. Ve 
většině případů se jedná o plochy před školami, u frekventovaných komunikací, větších 
parkovišť a plochy ve vnitroblocích. Součástí revitalizace bylo i doplnění mobiliáře nebo 
oživení prostoru. Tak byla v létě 2020 doplněna plocha před 4. ZŠ o tzv. labyrint, kde byly 
v trávníku osazeny kameny.  
 
Další plochy, které byly v rámci této akce upraveny: 

- Karlovarská x Bolevecká, plocha nad čerpací stanicí 
- alej Svobody x Lidická 
- Karlovarská (naproti Foniatrii) a úsek od Družby 
- Komenského – okolí parkoviště u Gery 
- Studentská – keřové pásy v úseku Gerská a Kaznějovská 
- Sylván – trojúhelníková plocha mezi domky. 

Mimo byly na rok 2020 plánovány náhradní výsadby a nové výsadby v počtu cca 
50 stromů během jara. Na podzim byly plánovány další výsadby v lokalitách – Zručská 
cesta, Sylván, Strážnická, Manětínská, Plaská, Sokolovská, Žlutická, E. Krásnohorské, 
Komenského, Karlovarská, Studentská. 

Od dubna 2015 poskytuje ÚMO Plzeň 1 občanům možnost likvidace autovraků zdarma. 
Do roku 2020 bylo k ekologické likvidaci předáno 90 vozidel. V této akci proto ÚMO 
Plzeň 1 pokračoval i v roce 2020.  

V ulici Na Roudné byly v roce 2020 provedeny bezpečnostní a stabilizační řezy korun 
vzrostlých alejových stromů. K tomuto opatření bylo přistoupeno v rámci běžné údržby 
na základě dendrologického a arboristického průzkumu. V souvislosti s tím byly 3 stromy 
pokácené. 

V rámci kultivace veřejného prostoru se počátkem roku 2020 uskutečnila dobrovolná 
úklidová akce parkové stráně Pod Všemi svatými na Roudné. Iniciativy se ujali mladí lidé, 
převážně skauti z Římskokatolické farnosti Plzeň – Severní Předměstí, která je vlastníkem 
pozemku. Během několika pracovních sobot se podařilo zbavit stráň náletových dřevin 
i značného množství odpadků. 

MO Plzeň 1 musí zajistit sekání trávy na ploše 1 185 000 m2. Při první seči, která 
probíhala na přelomu dubna a května, byly posekány všechny plochy klasickým sečením 
sekačkou. Sekání proběhlo v sídlištní zástavbě – Lochotín, Vinice, Bolevec a Košutka a 
v dalších částech obvodu – Zavadilka, Roudná, Bílá Hora, stará Košutka. 
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MO Plzeň 1 již několik let udržuje 2 plochy, které jsou 2x ročně sekány kosou, tak, aby 
byla zachována přirozená luční květena. Jedná se o plochy v Komenského ulici a 
Manětínské ulici. V roce 2020 se rozhodl vyzkoušet nový způsob péče o trávníky na 
dalších plochách. 

Obvod si dal za cíl vyhledat plochy, které bude upravovat i jiným způsobem, a to tzv. 
mozaikovou sečí, kdy plocha byla obsekána cca 2 m od chodníku a v ploše byly vysekány 
průšlapy pro chodce a pejskaře. Vnitřní části těchto ploch byly ponechány vlastnímu 
růstu trávy a květeny a tím budou šetrnější i ke včelám a broukům. Plochy sečené touto 
metodou našli občané na Košutce, v Bolevci, na Lochotíně a na Vinicích.  

 

Obr. 14: Jedna z ploch sečených kosou 

Od 7. 9. 2020 byla zahájena třetí seč travnatých ploch sekačkou.  Byly vyjmuty plochy 
v Komenského a Manětínské ulici, které byly opětovně posekány ručně kosou. 

Poslední seč proběhla od 16. 11. do 11. 12. 2020.  Byla zároveň spojena s odstraněním 
spadaného listí a se sběrem nečistot. Výhraby či odstranění listí z chodníků, parkovišť a 
zpevněných ploch jsou průběžně prováděny od listopadu do jarních měsíců pracovníky 
veřejně prospěšných prací úseku úklidu MO Plzeň 1. 

Revitalizace ploch proběhla v roce 2020 na 7 místech v obvodu, kde byla stávající zeleň 
nahrazena novými výsadbami s celkovou úpravou veřejného prostranství. U všech 
realizací byla zajištěna povýsadbová péče, především zálivky po dobu tří let. 

Na Den stromů, který připadá na 20. října, plánovali představitelé MO Plzeň 1 i v roce 
2020 uspořádat akci pro veřejnost se sázením stromů, workshopy pro lidi a soutěžemi 
pro děti. Chtěli tak navázat na tradici založenou v roce 2019, kdy se sešli občané na akci 
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Oslava dne stromů a spolu s vedením obvodu vysadili několik stromů na vytipovaná 
stanoviště.  

V roce 2020 se kvůli koronavirovým opatřením sázení stromů uskutečnilo v komorním 
duchu. Čtyři lípy přišli do Komenského ulice zasadit starostka Helena Řežábová 
s  místostarosty Miroslavem Brabcem a Jiřím Uhlíkem a předsedou finančního výboru 
Štěpánem Krňoulem. V rámci revitalizace zeleně zde bylo vysazeno více než 30 stromů a 
spolu s další výsadbou vznikl ve vnitrobloku v Komenského 25 – 29 nově upravený 
prostor.  

V této lokalitě byla navržena dvě stromořadí, jedno s osazením 8 kusů lípy velkolisté a 
druhé 10 kusy jasanem úzkolistým. Celkem zde bylo vysazeno 31 kusů stromů a 422 kusů 
keřů a trvalek. Další zajímavostí byla výsadba květnaté louky v prostoru nad garážemi. 
Revitalizace tohoto prostoru probíhala do konce roku 2020. 

 

Obr. 15: Nově vysazené stromy v Komenského ulici 

Město Plzeň musí stabilizovat skalní stěnu bývalého lomu v parku Košutka. Na začátku 
září 2016 došlo na místě bývalého pískovcového lomu ke zřícení skalního bloku 
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o velikosti cca dva metry krychlové. Vlivem vodní a větrné eroze dochází dále ke vzniku 
prasklin ve skalním masivu.  

Se začátkem stavební akce, jejímž cílem je zabezpečení skalního masivu, muselo město 
počkat po otevření Studentské ulice, protože komunikací nad jezírkem vedla objízdná 
trasa a denně ji využívaly tisíce aut. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 1.10. 2020 a 
dokončení je stanoveno na květen příštího roku. Náklady na stabilizaci stěny jsou ve výši 
7,9 milionu korun včetně DPH. 

DHC Plzeň ve spolupráci s MO Plzeň 1 uspořádalo 13. 9. 2020 již 2. ročník Podzimního 
odpadkování. Skupina 30 dětí, hráček i rodičů se vydala sbírat odpadky. Trasa vedla 
tentokrát od Střední průmyslové školy dopravní přes Berlín, parkem poblíž ZOO až dolů 
k řece Radbuze. Po cestě bylo naplněno více než 20 velkých pytlů odpadem. Trasa končila 
na dětském hřišti v ulici K Stráži. Zde bylo připraveno ohniště a občerstvení. Akci podpořil 
MO Plzeň 1. 

 

Obr. 16: Velcí i malí se při odpadkobraní činili 

Velkým nešvarem je odkládání nadměrného odpadu i ostatních drobných odpadů mimo 
nádoby na odpad v místě kontejnerových stání. Jedná se o přestupek, za který lze uložit 
pokutu až 50 tisíc korun. V převážné většině případů se jedná o stále stejná místa, která 
jsou tímto nešvarem postižena. Je to zejména oblast centrální Roudné. Dochází tady ke 
zneužívání systému svozu odpadu a tím i zvýšenému čerpání finančních prostředků 
z vybraných poplatků, což v následujících letech může vést i k dalšímu zvyšování 
poplatků za odpad. 
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V listopadu 2020 byly na území MO Plzeň 1 provedeny samostatné výsadby stromů, 
keřových porostů a trvalek. Převážně se jednalo o náhradní výsadbu za uhynulé stromy, 
ale byly vysazeny i nové stromy na vybraná místa. Celkem bylo vysazeno 43 stromů 
– javory, duby, slivoně, platan, jeřáb a muchovníky.  

Zároveň byly realizovány výsadby záhonů před prodejnou Albert u OC Gera, kde bylo 
vysazeno 235 keřových porostů a trvalek a dále byly doplněny růže v počtu 50 ks do 
záhonu pod OC Gera.  
 
Další záhon byl osázen před 7. ZŠ na Vinicích, kde šlo o výsadbu 178 kusů trvalek. 
Poslední podzimní plánovanou výsadbou bylo dokončení založení květnaté louky ve 
vnitrobloku Božická x Pálavská x Mikulovská, kde se nyní nachází 2000 m2 plochy oseté 
luční směsí. 
 
Výsadbou stromů a keřů v jihovýchodní části Lochotínského parku dokončila Správa 
veřejného parku města Plzně druhou etapu obnovy parku. První etapa proběhla v roce 
2015. Náklady na druhou fázi činily 14 milionů Kč. 
  
Následující etapa se týkala revitalizace svahů a rovinatého prostoru poblíž ZOO. Kromě 
obnovy zeleně byla dokončena výstavba parkových cest, bylo vybudováno dětské hřiště, 
přibyly nové lavičky k posezení, odpadkové koše na tříděný odpad a veřejné osvětlení. 
Část parku nad Lochotínským pavilonem bude upravena až po ukončení stavby retenční 
nádrže Vinice, nejdříve v polovině roku 2021. Vysazeno bylo více než 60 listnatých 
alejových stromů. 
 

I v roce 2020 probíhaly od dubna do října pravidelné kontroly vody ve Velkém 

Boleveckém rybníku. Laboratorní výsledky dokládají, že pro koupání kvalita vody trvale 

vyhovuje s velkou rezervou jak v oblasti chemického složení, tak po stránce 

bakteriologické. 

V posledních letech ale Bolevák trápí nedostatek vody. Soustava boleveckých rybníků 

leží v poměrně malém povodí, kde byl čas od času vody vždycky nedostatek. Série 

posledních let se ale vyznačuje nejen chudšími srážkami, ale i dlouhým a teplým létem. 

Takové léto znamená vysoký výpar vody z hladiny rybníka – za sezónu to může být až 

50 cm.   

Nadační fond Zelený poklad zřizovaný městem Plzní vyhlásil v roce 2020 pátým rokem 

výzvu Ani kapka nazmar na podporu projektů, které přinesou lepší hospodaření 

s dešťovou vodou. Jedná se například o zelené střechy, vertikální zahrady, sběr a další 

využití dešťové vody. Žádoucí je, pokud jsou praktické realizace kombinované se 

vzdělávacími aktivitami. O dotaci ve výši až 300 tisíc korun mohly plzeňské školky, školy 

a spolky žádat do 30. října 2020.  Pro úspěšné žadatele byla vyhrazena souhrnná částka 

až jeden milion korun. 
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Plzeň zahájila v roce 2020 stavbu nové retenční nádrže Vinice za téměř 130 milionů 

korun. Jde o klíčovou vodohospodářskou stavbu, kterou podpoří více než 80 miliony 

korun Evropská unie. Retenční nádrž dokáže v budoucnu zadržovat a postupně 

uvolňovat až 6000 kubíků vody z přívalových dešťů. Tím se vyřeší problémy s občasně 

přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu. Vedle budování retenční 

nádrže se v roce 2020 také rekonstruoval Roudenský kanalizační sběrač za zhruba 

80 milionů korun. Investorem a zadavatelem zakázky byla VODÁRNA Plzeň, a. s.   

První med získalo na podzim 2020 město Plzeň ze dvou včelích úlů, které v roce 2019 

nainstalovalo na střechu radnice na náměstí Republiky. Zhruba 17 kilogramů medu tak 

zaplnilo 60 skleněných nádobek. Dárkově zabalené skleničky mají sloužit k prezentaci 

Plzně. Městské prostředí je pro včely vhodné, poněvadž skýtá rozmanitost kvetoucích 

stromů a keřů v parcích, které se v historické části Plzně nacházejí v sadovém okruhu.  

 

     7. Sociální oblast 
 
V roce 2020 se jako první z MO Plzeň 1 radovali z narození dítěte rodiče Michaela 

Muchová a Václav Honomichl z ulice U Velkého rybníka, kterým se v Mulačově nemocnici 

narodil syn Václav. Na svět vykoukl 1. ledna 2020 v 10 hodin 36 minut a stal se tak prvním 

občánkem obvodu. Měřil 51 cm a vážil 3660 gramů. Rodiče i s malým Vašíkem přijala 

21. ledna starostka Helena Řežábová s místostarostkou Ilonou Jehličkovou. 

 

Obr. 17: Náš první občánek roku 2020 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 32 

 

K významnému životnímu jubileu – 100 let – přišla 21. 10. 2020 poblahopřát paní Vlastě 

Strejcové starostka obvodu Helena Řežábová. Gratulace se z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace odehrála přes sklo vstupních dveří penzionu Terasy, kde paní 

Strejcová nyní bydlí. Rodilá Plzeňačka většinu života pracovala na výstavách a prodeji 

v ČFVU Dílo. 

Starostka obvodu Helena Řežábová přijala na obvodní radnici pana Petra Lindmajera, 

aby mu popřála k 70. narozeninám. Je znám především tam, kde je zapotřebí pomoci. 

Většina Roudeňáků jej denně potkávala, když Plzeň v roce 2002 postihla povodeň. 

Pomáhal také v povodněmi postižených Troubkách o pět let dříve. 

Po delší pauze mohli zástupci MO Plzeň 1 v létě 2020 opět navštěvovat seniory při 

příležitosti jubilea 80, 85, 90 a více let. Návštěva mohla proběhnout v domácnosti 

jubilanta, popřípadě v zařízení sociálních služeb na území města. Vzhledem ke stabilizaci 

epidemiologické situace se v té době v obřadní síni ÚMO Plzeň 1 také mohly konat 

klasické i jubilejní svatby. Pouze obřady vítání občánků mělo vedení obvodu v plánu 

obnovit až od září. 

Již XV. ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2020 

pořádala i v roce 2020 Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA, která sídlí v Brněnské 

ulici v Plzni na Vinicích. Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji měl být 

zakončen slavnostním předáním cen dne 5. 11. 2020 v prostorách DEPO2015 v Plzni, 

nicméně vzhledem k epidemiologické situaci bylo nutné slavnostní předání cen 

v DEPO2015 zrušit. 

Porota, která v roce 2020 obdržela 34 nominací, udělila tři hlavní ceny Křesadlo. Hlavní 

ceny byly předány výhercům individuálně v prostorách DoRA Centra v Plzni dne 

5.  11.  2020. Ceny byly předány jednotlivým dobrovolníkům tak, aby se v prostorách 

nepotkali v jeden čas a za současného dodržení platných vládních opatření. Ostatním 

nominovaným dobrovolníkům byly zaslány děkovné certifikáty poštou. 

Jedním ze tří hlavních oceněných byl Michael Sinkule, který působí v Mezigeneračním a 

dobrovolnickém centru Totem, z.s., kde pomohl během jara vytvořit on-line program 

pro seniory, kteří nemohli během jarní karantény docházet do centra. Podařilo se jim 

odvysílat 30 programů – přednášek, cestovatelských promítání, lekcí cvičení, autorských 

čtení a dalších.  

Michael Sinkule některé programy sám natáčel, některé sám upravoval a vše zveřejňoval 

na YouTube kanále v čase, se kterým již senioři předem počítali. Programy touto formou 

i nadále pokračují každý měsíc pro lidi se zdravotními obtížemi a pro mimoplzeňské a 

těší se velkému zájmu z řad seniorské i neseniorské veřejnosti. Michael Sinkule převzal 

ocenění z rukou místostarostky městského obvodu Plzeň 1 Ilony Jehličkové. Celá akce se 

konala pod záštitou nyní bývalého hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a 

starostky městského obvodu Plzeň 1 Heleny Řežábové.  
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Obr. 18: Michael Sinkule s Ilonou Jehličkovou 

Už mnoho let patřil jeden prosincový večer v Plzni Andělům – galavečeru v Měšťanské 

besedě, na němž jsou oceňováni za svou obětavou práci dobrovolníci a pracovníci 

v sociálních službách. Akci pořádá město Plzeň. V roce 2020 se však z důvodu pandemie 

onemocnění covid-19 Anděl konal v hodně pozměněné podobě a pouze v on-line 

přenosu.  

Titul nejvyšší – Zlatý Anděl získala Alena Hynková, která stála u zrodu Odboru sociálních 

služeb Magistrátu města Plzně a od té doby ho vede. Odbor sociálních služeb má v gesci 

služby poskytované na území města Plzně pro seniory, zdravotně postižené, ohrožené 

rodiny a mládež, osoby sociálně vyloučené nebo cizince.   

Alena Hynková se například zasadila o službu Senior Expres, kterou město spustilo v roce 

2014 jako první z velkých měst v naší republice. Připravila i projekty na integraci cizinců 

či vznik zdravotních jazykových karet pro komunikaci s cizinci, zřízení ordinace 

praktického lékaře pro bezdomovce nebo třeba webový portál Sociální služby města 

Plzně a mnoho dalších.   Tým Aleny Hynkové získal za svou práci mnoho ocenění na 

celostátní úrovni. 

Představitelé MO Plzeň 1 ani v koronavirovém roce 2020 nezapomněli před Vánoci na 

obyvatele Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek v Kotíkovské ulici a Petrklíč v ulici 

Západní. Balíčky s vánočním čajem a keramickým hrnkem pro obvod připravilo Sdružení 
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občanů Exodus v Třemošné. Balíčků bylo připraveno 350 a MO Plzeň 1 za ně uhradil 

téměř 100 tisíc Kč. 

 

Obr. 19: Vánoční balíčky udělaly seniorům velkou radost 

Nová verze aplikace PlzniTo, spuštěná v roce 2020, vychází z podnětů občanů, je 

uživatelsky příjemnější, rychlejší a změnila se také po grafické stránce. Služba PlzniTo 

funguje od roku 2015 a lidé jejím prostřednictvím nahlásili do roku 2020 už více než 10 

tisíc požadavků na vyřešení závad ve veřejném prostoru. Nejčastěji se jednalo o černé 

skládky, závady na komunikacích či dopravním značení. Průměrná doba potřebná pro 

odstranění závady se pohybovala mezi 11 až 14 dny. Novou verzi aplikace zpracovali 

členové organizace TechHeaven. Ta sdružuje v městském technologickém parku 

komunitu technicky nadaných lidí s podnikatelskými ambicemi.  

Společnost Podané ruce, o. p. s., věnovala v roce 2020 městu Plzeň tři oxygenerátory,   

tedy přístroje, které nemocným dodávají přídavný kyslík. Na rozdíl od dýchacích přístrojů 

nejsou určeny k podpoře životních funkcí nebo udržování života, ale podpora dýchání 

jejich prostřednictvím nemocným znatelně uleví.  

Byly určené pro Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Městský ústav sociálních 

služeb má přes 450 lůžek a pro téměř dvě tisícovky lidí zajišťuje další pečovatelské služby. 

Oxygenerátory byly umístěny po jednom v domovech Sněženka, Čtyřlístek a Petrklíč. 
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Na služby a činnosti v sociální oblasti dostalo v roce 2020 od města Plzně finanční 

příspěvek 33 neziskových organizací. Rozděleno mezi ně bylo více než 1,9 milionu korun. 

Vybrané projekty se týkaly například dobrovolnictví a aktivního zapojení občanů města 

Plzně do komunity, podpory klientů z přechodu od pracovní rehabilitace na otevřený trh 

práce, aktivního života seniorů, mezigeneračních aktivit, podpory organizací sdružující 

zdravotně postižené a chronicky nemocné občany či aktivit na podporu integrace 

cizinců.   

Plzeň kompletně zrekonstruovala rozsáhlé prostory ve své budově na adrese sady 

Pětatřicátníků 27, jde o objekt známý jako Komenda. Za zvýhodněné nájemné jej 

poskytla neziskovým organizacím, které pracují s dětmi. Pod jednou střechou tak začaly 

poskytovat své služby Sdružení Ty a Já, Blízký soused, Ponton a SPOLEČNOST TADY A 

TEĎ. Rekonstrukce budovy, kterou město získalo zpět do majetku od Západočeské 

univerzity v roce 2017, vyšla na 32,6 milionu korun.  

Jedinečná spolupráce vznikla v roce 2020 mezi plzeňskými dronaři ze Správy 

informačních technologií města Plzně a složkami integrovaného záchranného systému. 

Po několika letech kooperace při nejrůznějších zásazích, jako jsou požáry velkého 

rozsahu, pátrání po pohřešovaných osobách nebo monitoring terénu při rizikových 

akcích, byla uzavřena smlouva, na jejímž základě se Drony SIT MP oficiálně stávají tzv. 

ostatní složkou IZS.  

Plzeň získala jako první město v České republice povolení pro letecké práce s drony a 

odborníci neustále nacházejí nová využití bezpilotních prostředků, ať už pro ochranu 

přírody, ekonomické hospodaření nebo právě pro bezpečí obyvatel.  

Město Plzeň i v roce 2020 poskytlo finanční dar osobám se zdravotním handicapem 

s cílem zkvalitnit jejich život. Peníze mohou být využity např. jako doplatek na 

mechanický invalidní vozík, nákup kompenzačních a zdravotnických pomůcek nebo jako 

úhrada rehabilitace.  

Město Plzeň podporovalo v roce 2020 šest sportovních akademií – fotbalovou, 

hokejovou, tenisovou, házenkářskou, triatlonovou a nově i atletickou. Finanční podpora 

je určena na provozní výdaje a chod akademií. 

Magistrát města Plzně v roce 2020 již popáté za sebou získal ocenění nejpřívětivější úřad 

v kategorii obce s rozšířenou působností v Plzeňském kraji. Soutěž vyhlašuje 

Ministerstvo vnitra České republiky, jejím cílem je zmapovat přívětivost a otevřenost 

úřadů a zhodnotit tak kvalitu nabízených služeb. 

 

     8. Kultura a akce obvodu 
 
V minulých letech byli lidé zvyklí na ohňostroje, které vypukly vždy s příchodem nového 

roku, tedy o silvestrovské půlnoci. V Plzni podobně jako v dalších městech došlo ke 
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změně. Konal se novoroční ohňostroj. Začal v 17 hodin a v 15 hodin mu předcházela 

dětská diskotéka.  

O veletrh Svatební korzování, který probíhal po celou neděli 19. 1. 2020 v areálu 

DEPO2015, byl obrovský zájem. Návštěvníci se v příjemné a uvolněné atmosféře mohli 

seznámit se svatebními trendy a novinkami pro tento rok. 

Zcela mimořádnému zájmu návštěvníků se těšila unikátní výstava ledových soch nazvaná 

Cesta kolem světa, která se konala v lednu a únoru 2020 ve sklepech plzeňského 

pivovaru. K vidění byly budovy, exotická zvířata i postavy charakteristické pro známá 

místa po celém světě, to vše vytesané z ledových kvádrů. 

Vláda ČR na svém jednání dne 27. 1. 2020 vyhlásila státní smutek k uctění památky 

zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. V pondělí 3. 2. 2020 byly státní vlajky na 

budově ÚMO Plzeň 1 stejně jako na úředních a veřejných budovách v celé republice 

vyvěšeny na půl žerdi. Po celé republice se také ve 12 hodin rozezněly sirény. 

V roce 2020 zahájil MO Plzeň 1 kulturní akce sérií Zabijačkových hodů. 18. 1. tak na 

Boleveckou náves přišlo několik stovek lidí, aby ochutnalo všechny pochoutky spojené 

s  touto akcí. Stejnou akci MO Plzeň 1 připravil ještě 8. 2. v Manětínské ulici a 7. 3. na 

Vinicích. 

 

Obr. 20: Zabíjačka měla originální atmosféru 

Na začátku roku 2020 vyhlásil MO Plzeň 1 anketu, ve které mohli obyvatelé obvodu 

rozhodnout o dalším osudu velké růžové sochy králíka na křižovatce Karlovarské a 

Studentské ulice, protože smlouva o umístění sochy růžového králíka měla skončit v létě 

2020.  Kontroverzní socha králíka nazvaná Panoptikum se na frekventované křižovatce 

na Košutce objevila na podzim roku 2015. Jedná se o dílo studenta Západočeské 

univerzity v Plzni. 

Anketa se objevila na facebookovém profilu a také na webových stránkách obvodu. 

Občané mohli odpovědět na otázku, zda mají zájem o další setrvání sochy na území 

městského obvodu Plzeň 1 a převážil názor, že by zůstat měla.  
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Výroční čtyřicátý ročník Smetanovských dnů v Plzni byl slavnostně zahájen 27. 2. 2020 

koncertem Filharmonie Hradec Králové, na němž jako sólista vystoupil pod vedením 

dirigenta Ronalda Zollmana vynikající houslista Nikita Boriso-Glebsky. Pořadatelem 

festivalu byla opět Plzeňská filharmonie, která se vždy spolu s řadou regionálních 

i  celorepublikových institucí podílí na tvorbě programu.  

Stejně jako v předchozích ročnících měl festival přinést velkou žánrovou pestrost a 

v zajímavé dramaturgii spojit oblast hudební, literární, dramatickou i výtvarnou. 

Připraveny byly výstavy, workshopy, divadelní a koncertní vystoupení, v nichž se publiku 

měly představit významné osobnosti domácí i zahraniční scény. 10. 3. 2020 však byla 

akce na základě nařízení vlády v souvislosti s šířením nákazy Covid - 19 zrušena. 

Obdobně došlo na jaře 2020 ke zrušení dalších kulturních akcí.  

MO Plzeň 1 připravil na 1. 3. 2020 akci Vyhánění zimy.  Akce Vítání jara v ZOO, která měla 

proběhnout 23.3. 2020 a Ptačí sobota ohlášená na 30. 3. 2020, se již neuskutečnily kvůli 

epidemii koronaviru. Stejně tak byl zrušený tradiční Velikonoční jarmark v Sokolovně 

Bolevec a oblíbená pouť u Andělíčka u Košuteckého jezírka, která se měla konat 

24.  4.  2020.  

Tři roky má trvat oprava mariánského sloupu, jejž nechala postavit městská rada roku 

1681 jako poděkování za skončení morové epidemie. Rekonstrukce započatá v dubnu 

2020 si vyžádá investici v hodnotě téměř 2,2 milionu korun.  

Koncertní sezona 2019/2020 měla být pro Plzeňskou filharmonii významná – slavila 

100 let svého založení. Od roku 2015 připravuje i zcela mimořádné multižánrové 

projekty, které reflektují významné historické události českých dějin. Bohužel 

koronavirová opatření v roce 2020 plánované koncerty velmi zúžila. 

V době, kdy Plzeňská filharmonie v roce 2020 nehrála, připravila originální videopozdrav 

s upoutávkou na příští koncertní sezonu. Hráči doma pilně zkoušeli a připravovali se 

individuálně. Díky mobilním aplikacím byli v kontaktu i se svým šéfdirigentem Ronaldem 

Zollmanem. 

 V září 2020 pak vyšla publikace Plzeňská filharmonie – 100. Její vydání bylo dalším 

střípkem, který připomněl 100. výročí vzniku tohoto významného hudebního tělesa.  

Publikace stručně přibližuje vznik symfonického orchestru v Plzni a zároveň mapuje 

100 let Plzeňské filharmonie od založení Symfonického orchestru Osvětového svazu 

Plzeň v roce 1919 až do současnosti  

Plzeň na vojáky, kteří ji v květnu roku 1945 osvobodili ze spárů nacistů, nezapomněla ani 

v době koronavirové krize. I když musela zrušit Slavnosti svobody, které měly být v roce 

75. výročí konce druhé světové války mimořádné, přesto si spolu s městem toto výročí 

připomnělo mnoho desítek tisíc lidí. V neděli 3. 5. 2020 sledovalo sedm hodin dlouhé 

vysílání virtuálních Slavností svobody více než 45 tisíc lidí.  
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Vysílání nabídlo divákům rozhovory, besedy či přelet historického letadla Harvard nebo 

příběhy dětí amerických vojáků. Hudební doprovod zajistila kapela Pilsner Jazz Band. 

Vyvrcholením programu byla zdravice amerických a belgických veteránů. Online byl 

přenášen i pietní akt u pomníku Díky, Ameriko!, který se konal odpoledne 6. 5. 2020 bez 

účasti veřejnosti. Květiny položili představitelé města i velvyslanec Spojených států 

amerických Stephen B. King a velvyslanec Belgie Grégoire Nicolas A. Cuvelier.  

Evropský den sousedů se kvůli koronavirovým opatřením v roce 2020 konal o měsíc 

později, a to poslední červnový víkend. Ve dnech 26. až 28. června nabídl veřejnosti 

program v programových ohniscích, sousedské večeře i komentované procházky. 

K uctění památky 605 let od upálení Mistra Jana Husa se uskutečnilo 3. 7. 2020 setkání 

občanů s vedením MO Plzeň 1 u památníku na Bolevecké návsi. Památník s nápisem 

Kazatel pravdy je umístěn na budově staré školy od roku 2014 a každým rokem zde 

Spolek boleveckých rodáků organizuje vzpomínku na odkaz učení Mistra z Husince. 

 

Obr. 21: Uctění památky Mistra Jana Husa se zúčastnili představitelé obvodu a 

Spolku boleveckých rodáků 

Designové kousky od lokálních návrhářů, diskotéky po celý den, kvalitní street food i bar 

pod otevřeným nebem - U Branky vyrostl od 12. do 14. 8. kulturní pop-up Inspiral 

Garden, a oživil tak na tři dny centrum Plzně. Inspiral Garden, populární scéna festivalu 

Živá ulice, se pak uskutečnil v Šafaříkových sadech v druhé polovině září 2020. 

Plzeň si spolu s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem a jeho českým 

protějškem Tomášem Petříčkem symbolicky připomněla osvobození města americkou 

armádou. U památníku Díky, Ameriko! položili Mike Pompeo a Tomáš Petříček 

11.  8.  2020 věnce a pronesli projev. Pro Plzeň byla Pompeova návštěva obrovskou ctí, 

šlo o nejvýznamnějšího zahraničního hosta krajské metropole po roce 1990. Návštěvě 

ministrů přihlížely stovky lidí.  
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Město Plzeň nechalo do dlažby na náměstí Republiky osadit bronzovou desku 

připomínající 21. srpen 1968, tedy den, kdy Československo obsadila vojska zemí 

Varšavské smlouvy. Její zhotovení a instalace vznikly na základě podnětů veřejnosti. Dílo 

vytvořili v umělecko-modelářském ateliéru Matějka. Autorem návrhu je výtvarník 

Vladimír Líbal ve spolupráci s Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města 

Plzně.  

Právě na plzeňské náměstí Republiky vjela 21. srpna 1968 těžká vojenská technika, 

scházeli se na něm lidé k podpisu petice proti okupaci a bylo to místo s největší 

koncentrací protiokupačních letáků a plakátů. Československý rozhlas Plzeň pak byl 

poslední svobodnou stanicí v republice, na jeho obranu se před budovou na náměstí 

Míru shromáždila velká skupina Plzeňanů.  

Promenádní koncert, který MO Plzeň 1 uspořádal pro své občany 27. 8. 2020 v parku 

U Bazénu, se nesl v rockovém duchu kapely Batalion. Návštěvníci spolu s účinkujícími si 

zazpívali písně Kabátů, skupin Olympic, Harlej, Visací zámek a dalších. 

Na 2. 9. 2020 připravil MO Plzeň 1 zcela novou akci pro rodiny s dětmi a pro majitele psů 

s názvem Rodinný den s pejskem. V parku U Bazénu na Lochotíně byly pro návštěvníky 

připraveny soutěže pro děti a psy. Akce se zúčastnila také Městská policie Plzeň, 

společnost Pomocné tlapky, dobrovolní hasiči z Bolevce i veterinář. 

 

Obr. 22: Na Rodinném dnu s pejskem představila malá Klárka se svým Buráčkem 

prvky cvičení agility 

Město Plzeň se v roce 2020 počtvrté připojilo k celoevropskému projektu, jenž 

připomíná oběti holocaustu instalací takzvaných kamenů zmizelých (Stolpersteine) před 

domy, v nichž tito lidé žili před násilným sestěhováním a deportací do koncentračních 

nebo vyhlazovacích táborů. Mají přimět kolemjdoucí zastavit se a vzpomenout na oběti 
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nacistického režimu. V pátek 4. září bylo v Plzni umístěno 24 takovýchto kamenů na 

deseti místech města. 

Přímo z Plzně v transportech odjelo 2613 židovských mužů, žen a dětí. Konce války se 

dožilo jen 209 deportovaných plzeňských Židů. Dosud bylo osazeno více než 75 tisíc 

kamenů zmizelých v 26 zemích, od roku 2008 je projekt realizován také v České 

republice. 

První zářijovou sobotu 2020 proběhla v Plzni akce realizovaná Odborem sociálních 

služeb Magistrátu města Plzně, s názvem Pohádková zahrada. Akce každoročně 

pořádaná Poradnou pro cizince Diecézní charity Plzeň přilákala kolem 220 hostů, 

převážně rodičů s dětmi, pocházejících ze zemí, jako je Mongolsko, Bulharsko a Arménie. 

Cizinci si společně užili pěkné odpoledne, kde si mohli popovídat, vyměnit zážitky či si 

vzájemně poradit a pomoci s problémy, které je trápí. 

Při příležitosti oslav 150. výročí narození Adolfa Loose si Plzeň rozmanitým kulturním 

programem připomněla odkaz tohoto významného brněnského rodáka, který 

v západočeské metropoli vytvořil několik zajímavých bytových realizací. Město 

přichystalo na podzim také dvě tematické výstavy. 

Ve venkovním atriu Gymnázia F. Křižíka proběhla od 10. 9. 2020 výstava Eduard Ingriš 

–  fotograf Jižní Ameriky 50. let 20. století. Výstavu podpořil MO Plzeň 1. 

 

Obr. 23: Ze zahájení výstavy v Gymnáziu Františka Křižíka 

V rámci promenádních koncertů 14. 9. 2020 zahrál a zazpíval v parku U Bazénu na 

Lochotíně Míša Leicht, a potěšil tak asi stovku spokojených posluchačů. O týden později 

zde vystoupil třemošenský soubor TREMOLO, který založil v roce 2004 Dalibor Bárta 
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ze žáků a učitelů ZUŠ v Třemošné. Jeho repertoár se opírá převážně o muzikálové a 

filmové melodie, ale na své si přijdou i milovníci swingové hudby. 

 

Obr. 24: Jako vždy mělo Tremolo velký úspěch 

Zahraniční i české divadelní scény se představily v Plzni od 9. do 17. 9. 2020 na 

28. ročníku Mezinárodního festivalu DIVADLO. I přes některé změny v programu festival 

proběhl ve skvělé atmosféře, nabídl výjimečné divadelní zážitky a ukázal, že má smysl 

chodit a fandit divadlu i s řadou protikoronavirových opatření. 

Divadelní výtvarník Ivan Nesveda vstoupil do Síně slávy, když si v Měšťanské besedě 

v Plzni 16. 9. 2020 převzal Uměleckou cenu města Plzně za své celoživotní dílo. Ocenění 

získal především za svou práci pro plzeňské Divadlo ALFA. Je jedním z tvůrců jeho 

nezaměnitelné poetiky a patří k nejlepším českým výtvarníkům v oblasti loutkového 

divadla. 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala v září 2020 Lokalita Bolevec, což je 

soubor samostatných rodinných domů projektovaných projectstudio8, s. r. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Třicet let partnerství Plzně s japonským městem Takasaki přijel v září 2020 do Plzně 

oslavit japonský velvyslanec v České republice Kaoru Shimazaki. V mázhazu plzeňské 

radnice zahájil výstavu s názvem Plzeň Takasaki 30 let spolu. Japonský velvyslanec 

během slavnostního večera zmínil, že Takasaki a Plzeň byly prvními městy z tehdejšího 

Československa a Japonska, která mezi sebou uzavřela partnerství. 
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MO Plzeň 1 připravil na 19. 9. 2020 na Bolevecké návsi již tradiční akci s možností 

ochutnávky dobrých vín a burčáků. Zastoupeni zde byli vinaři z Čech, Moravy i mimo 

zdejší produkci.  

  

Obr. 25: Vinobraní bylo spojeno s kulturním programem 

Cenu Ministerstva kultury České republiky za osobitý celoživotní přínos k rozvoji českého 

loutkového divadla a jeho reprezentaci v zahraničí získal 28. října režisér a dlouholetý 

umělecký šéf plzeňského Divadla ALFA Tomáš Dvořák. Zařadil se tak po bok dalších 

významných osobností, které cenu získaly v minulých letech, jsou mezi nimi například 

David Radok, Jiří Suchý nebo Ladislav Smoček. 

Již několik let pořádá 78. MŠ Vánoční jarmark. Vzhledem k epidemiologickým opatřením 

byl scénář ale jiný. Každý den odpoledne v týdnu od 7. do 11. prosince bylo možné na 

terase školky si prohlédnout a zakoupit výrobky, které vytvořily děti ve spolupráci se 

svými rodiči. Veškeré peníze, které se při Vánočním jarmarku vybraly, putovaly nadaci 

Dobrý anděl. 

 

Stříbrný smrk na zahradě 90. MŠ v Západní ulici pomohl v prosinci 2020 ozdobit a osvětlit 
ÚMO Plzeň 1. Poslední předvánoční pondělí se tu sešly děti se svými rodiči a s radostí 
všichni vyslechli zpívání dětí ze sborečku Baby Andílci. 
 

Vánoční stromy v parku U Bazénu a na Vinicích nemohl MO Plzeň 1 v tomto roce rozsvítit 

spolu s občany, jako tomu bylo každoročně – se společným zpíváním, svařákem a 
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ohňovou show. Starostka Helena Řežábová s místostarosty Ilonou Jehličkovou, 

Miroslavem Brabcem a Jiřím Uhlíkem rozsvítili stromky jen v komorní atmosféře. 

 

      9. Organizace, spolky 
 
V pátek 17. 1. a 18. 1. 2020 se v prostorách Střední průmyslové školy dopravní konal pod 
taktovkou spolku Nošenky a pod záštitou starostky MO Plzeň 1 Heleny Řežábové  
2. ročník Veletrhu vzdělávání, her a hraček. V rámci dopoledního programu se 220 dětí 
ze státních i soukromých školek a škol zúčastnilo dvou edukativních a čtyř pohybových a 
kreativních programů. Během veletrhu sem zavítalo 400 návštěvníků, kteří měli šanci 
pohovořit s 28 vystavujícími z řad škol, školek a institucí. 
 

 
 

Obr. 26: Co se v mládí naučíš… 
 
Pro rok 2020 byly na MO Plzeň 1 připravené kurzy aktivní chůze - Nordic walking 
s využitím vybudovaných sportovišť MO Plzeň 1 a procházky kondiční chůze kolem 
Boleveckých rybníků. 
 
Klub Jednička připravil hned na začátek roku 2020 zajímavé akce pro seniory. 24. 1. 2020   
navštívili generální zkoušku v DJKT představení Carmen. Představení zhlédlo 200 členů 
klubu. 
 
MO Plzeň 1 pozval 29. 1. 2020 všechny seniory na Odpoledne s muzikou, kdy v Sokolovně 
Bolevec zahrál Plzeňský MLS. Senioři z Jedničky sál Sokolovny zcela zaplnili. 
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Obr. 27: Odpoledne s muzikou se opravdu povedlo 
 

Obvod rovněž připravil pro členy Klubu jednička 10 jednodenních zájezdů, z nichž dva 
měly být zahraniční. Zájezdy jsou velmi oblíbené, protože směřují do velmi atraktivních 
lokalit a člen klubu zaplatí za zájezd 50% skutečné ceny, zbytek hradí MO ze svého 
rozpočtu.  
 
Bohužel covidová epidemie plány zhatila, uskutečnily se jen na konci jara a v září 2020 
zájezdy do Brna, po západních Čechách, Pošumavím a Berounským krajem.  
 
Kostel na Bolevecké návsi i na rok 2020 zval rodiče a děti na Dětské venkovní kluby plné 
soutěží, her s povídáním biblických příběhů, písničkami a odměnami. Akce klubu, dokud 
nebyly kvůli koronavirovým opatřením zrušeny, probíhaly v liché týdny na dvou 
místech - ve středu u dětského hřiště ve Strážnické ulici na Vinicích a ve čtvrtek 
v Kaznějovské ulici na Lochotíně. 
 
Spolky Motýl a Vlnka připravily na 14. a 15. 2. 2020 Karneval pro námořníky.  18. 2. 2020 
se konal úvodní seminář do Výchovy bez poražených a 21. 2. 2020 Kurz první pomoci 
zaměřený na první pomoc poskytovanou dětem. 
 
MO Plzeň 1 připravil na jarní prázdniny 2. - 6. 3. 2020 příměstský tábor pro děti od  
6 do 12 let v 31. ZŠ. Cena byla 800 Kč.  Členové Klubu Jednička mohli čerpat příspěvek 
MO Plzeň 1 ve výši 300 Kč. 
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Obr. 28: Děti si v příměstském táboře užily i přírodu 
 

V MO Plzeň 1 došlo na základě rozhodnutí Rady města Plzně od 12. 3. 2020 k uzavření 
MŠ. Časem ale vyvstala potřeba umístit děti rodičů ze záchranných, zdravotních a dalších 
složek. Vybrané školy tak začaly fungovat od 19. 3. 2020. Za městský obvod provoz 
zajišťovala 78. MŠ v Sokolovské 30 s kapacitou 7 tříd. 
 
Během dvouměsíčního uzavření MŠ se život v 91. MŠ nezastavil. Pracovalo se na školní 
zahradě – probíhaly opravy teras, natírání a opravy herních prvků, uklízení domečků 
s hračkami. V interiéru se desinfikovaly veškeré hračky a vybavení, uklízely se kabinety, 
upravovaly třídy. Paní učitelky udržovaly kontakt s rodiči dětí prostřednictvím e - mailů. 
 
Ke znovuotevření všech mateřských škol došlo za dodržování řady hygienických opatření 
25. 5. 2020. 
 
Zápisy do MŠ se uskutečnily od 2. do 16. května 2020. Příslušné doklady jako je rodný 
list, očkovací průkaz atd. mohli rodiče kvůli koronavirovým opatřením doručit do škol 
několika způsoby, a to buď prostřednictvím datové schránky, emailem s elektronickým 
podpisem nebo poštou. Osobní předání bylo možné jen po předchozí domluvě 
s ředitelkou školy. 
 
Když mateřské školy obnovily na konci května 2020 provoz, nic nebránilo starostce 
Heleně Řežábové, aby se rozloučila s předškoláky. Do základních škol přešlo 450 dětí a 
každému z nich MO Plzeň 1 na rozloučenou věnoval dárek v podobě kufříku naplněného 
školními pomůckami. První slavnostní předávání kufříků proběhlo 9. 6. 2020 ve 46. MŠ a 
do konce června proběhla rozloučení s předškoláky i na ostatních MŠ v obvodu. 
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Ani v době koronavirové obvod nezapomněl na své spolky, kluby, sportovce, seniory, 
handicapované, děti a mládež prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků ze 
svého rozpočtu formou dotace v částce převyšující 5,1 mil. Kč. Z celkového množství 
podaných žádostí bylo k 17. 6. 2020 Zastupitelstvem MO Plzeň 1 zcela nebo částečně 
uspokojeno 142 žádostí z počtu 175 podaných. Jedním z mnoha spolků, které 
dlouhodobě MO Plzeň 1 podporuje, je Duha Kopretina Plzeň. Ten se řadu let věnuje 
dětem a pomáhá jim efektivně trávit volný čas. 
 
Ve spolcích Motýl a Vlnka začaly po uvolnění koronavirových opatření v červnu 2020 
znovu fungovat všechny kroužky. V termínu 15. - 19. 6. 2020 proběhly zápisy do kroužků 
na nové pololetí. Velký zájem byl o letní přírodovědný příměstský tábor od  
20.  do 24. 7. 2020 a sportovní tábor od 27. do 31. 7. 2020. Děti od 2 do 5 let mohly 
v týdnu od 2. 3. do 7. 8. 2020 využít Miniškolku.   
 
Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem na jaře 2020 získalo status 
provozovatele Regionálního dobrovolnického centra. A koncem června 2020 se pod 
touto hlavičkou uskutečnil historicky první Den otevřených dveří dobrovolnictví 
v Plzeňském kraji a zároveň i v celé ČR. Každý, kdo má zájem pomáhat dětem, rodinám, 
seniorům či dalším potřebným jako dobrovolník, může kontaktovat Totem a zapojit se 
do činnosti dobrovolnického centra. 
 
Na poslední červnovou sobotu se přesunula z května 2020 sousedská slavnost, která 
zahrnovala vycházku v okolí Boleveckých rybníků. Pořádal ji Totem a nechyběli tu 
v komponovaném pořadu redaktoři Českého rozhlasu Plzeň, hudební program 
Komorního orchestru Plzeňské filharmonie a zlatým hřebem bylo letní kino 
s Hřebejkovými Pelíšky. 
 
První prázdninový týden v roce 2020 dětem zpříjemnil MO Plzeň 1 pořádáním 
příměstského tábora. Děti měly k dispozici zázemí 31. ZŠ, kde mohly využívat jídelnu a 
velkou tělocvičnu. Tábor měl bohatý program, který byl poskládán ze sportovních, 
výtvarných i vzdělávacích aktivit. V programu měly návštěvu tiskárny NAVA, výpravu 
kolem Boleveckých rybníků. Na závěr tábora děti navštívila i místostarostka obvodu 
Ilona Jehličková. 
 
Desítky dětí z prvního plzeňského obvodu si v létě 2020 znovu vyzkoušely, jaké to je 
pohybovat se po vodě za pomoci síly větru. V rámci příměstských táborů Plavecké školy 
Plaveckého klubu Slavie VŠ Plzeň jim sportovci z Jachetního klubu Plzeň vysvětlili, jak se 
ovládá loď a svezli je na sportovních plachetnicích. 
 
22. 9. 2020 byla zahájena nová sezona v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru 
Totem. 
 
17. 9. 2020 byla zahájena Plzeňská senior akademie v L – Klubu na Lochotíně. I přes 
malou účast kvůli pandemii pokračovaly naplánované přednášky. Bohužel jejich program 
přerušilo další nařízení vlády související s potlačováním epidemie koronaviru. 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 47 

 

 
Obvod se rozhodl podpořit v nelehkém období pandemie seniory. Ti se v Klubu Jednička 
mohli zapojit do tří různých projektů zaměřených na mezigenerační spolupráci nebo 
zdraví. V rámci projektu Post Bellum, jehož podstatou je mezigenerační předávání nejen 
vzpomínek, ale i osobních zkušeností, spolupracovali pamětníci s žáky 8. a 9. tříd ZŠ a 
tercií a kvart víceletých gymnázií.  
 
Pokud nebyly školy zavřené kvůli koronavirovým opatřením, děti z 31. ZŠ jezdily i v roce 
2020 od 1. tříd na zimní stadion v Třemošné, kde se zdokonalovaly v bruslařském umění.  
Jako každoročně se také všechny třídy prvního stupně této školy, dokud to bylo možné, 
zúčastnily výcviku na in-line bruslích ve Sport parku 1 na Lochotíně, který se nachází 
v blízkosti školy.  
 
 

 
 

Obr. 29: Zahájení Senior akademie 
 
Pro své zdraví mohli senioři poslední listopadový týden 2020 virtuálně navštívit 
přednášky v rámci Týdne zdraví. A do třetice připravil obvod pro seniory projekt 
Komenský 2020, který propojil podobně jako Post Bellum seniory a žáky základních tříd. 
 
V akademickém roce 2020/2021 začala výuka seniorů na LF Plzeň poněkud netradičním 
způsobem. Posluchači Univerzity třetího věku, Akademie třetího věku a Klubu aktivního 
stáří si museli zvyknout na distanční vzdělávání formou online prezentací či CD. Bylo však 
rozhodnuto, že všichni přihlášení budou pokračovat v prezenčním studiu, jakmile to 
epidemiologická situace dovolí. 
  
Děti z 2. B 1. ZŠ namalovaly v roce  2020 obrázky a napsaly vzkazy jako poděkování všem 
lidem, kteří v koronavirové krizi pomáhají ostatním. Většinou děkovaly sestřičkám a 
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lékařům, ale nezapomněly ani na vojáky, policisty, ošetřovatele, záchranáře nebo 
pracovníky v laboratoři. Jejich třídní učitelka rozeslala dětské výtvory do plzeňských 
nemocnic, ústavů sociálních služeb, hasičům a dalším institucím. Iniciátorkou akce byla 
třídní učitelka 2.B Gabriela Hajšmanová. 
 

 
 

Obr. 30: Jedno z přáníček od srdce 
 

V roce 2020 probíhalo v Plzni on-line vysílání určené žákům středních škol. Jednotlivé 
vstupy trvaly 15 až 30 minut. Nahrávání a technické zázemí zabezpečovalo Gymnázium 
Františka Křižíka, které vybavilo školu potřebnou technikou umožňující tento způsob 
komunikace s možností připojení neomezeného počtu účastníků.  
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Příspěvky nenahradily klasické vyučování, ale nabídly netradičně pojaté příspěvky 
k doplnění výuky. Zapojili se do něj nejen učitelé středních škol, ale ke spolupráci byly 
přizvány další organizace, například Techmania Science Center, Krajské centrum 
vzdělávání a Jazyková škola Plzeň, Národní pedagogický institut ČR - krajské pracoviště 
Plzeň, divadlo Alfa, ZOO Plzeň a další organizace.  
 
Technologii vzdáleného titulkování živých televizních pořadů, která už v roce 2020 
získala Cenu Technologické agentury ČR   v kategorii Společnost, udělila veřejnost svým 
hlasováním také hlavní cenu Český nápad. Z pěti projektů, jež zvítězily v jednotlivých 
kategoriích Ceny TA ČR, tak lidé za nejužitečnější považovaly právě ten, za nímž stál tým 
vědců z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd 
Západočeské univerzity v Plzni. 
 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně 
 
Samička šimpanze učenlivého se narodila v Zoologické a botanické zahradě města Plzně 
na Nový rok 2020. Matkou byla Zedonja, které bylo v únoru 2020 šestadvacet let. Byl to 
její první potomek. Otec Bask byl o rok starší. Jméno Caila dostala při svých křtinách 
7.  2. 2020. Caila ve svahilštině znamená čistá, čirá, přírodní.  
 
Plzeňská zoo chová šimpanze od roku 1964. V roce 2020 v ní žilo celkem pět dospělých 
šimpanzů (jeden samec a čtyři samice) a holčička Caila.  
 
Mláďata přišla na svět na začátku roku 2020 také ve výběhu klokanů rudokrkých a ovcí 
domácích. Následovali je klokani, hodně mláďat čekalo na návštěvníky u drápkatých 
opic, narodil se lemur bambusový, což je nejvzácnější druh lemura z Madagaskaru. 
  
Nové přírůstky hlásili díky šikovným ošetřovatelům i v Království jedu. V něm se rozrostla 
kolekce nejjedovatějších hadů světa, jako jsou zelené a černé mamby, smrtonoši či zmije 
řetízkové. A také se tu narodila vzácná ježura. 
 
Zaměstnanci plzeňské zoo včetně hostů v čele se starostkou městského obvodu  Plzeň  1 
Helenou Řežábovou se ve čtvrtek 13. února setkali přímo v zahradě, aby na dálku 
poblahopřáli legendárnímu cestovateli k jeho narozeninám. Miroslav Zikmund se v pátek 
14. 2. 2020 dožil úžasných 101 let. Vzpomínalo se na všechna tři společná setkání 
v plzeňské zoologické zahradě v letech 1999, 2011 a 2014 a došlo i na symbolický přípitek 
na zdraví.    
 
Přestože plzeňskou zoo poznamenala v první polovině roku 2020 koronavirová 
šestinedělní uzávěrka i provoz v částečném režimu, života zvířat se tato negativní situace 
nedotkla. Zahrada se mohla pochlubit dalšími novými přírůstky. Narodila se například 
mláďata lemura rákosového a lemura hnědého, nové potomky uvítali i u klokanů 
rudokrkých, kuandu obecných, kočkodanů Brazzových, nyal nížinných nebo zubrů 
evropských.  
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Nejnovějšími letními přírůstky pak bylo trio v Plzni dosud nikdy nechovaných zeber 
bezhřívých a 4. 8. 2020 přivedla na svět šestiletá samice lva berberského Tamika dva 
potomky – lva a lvici. V Plzni bylo do té doby odchováno 6 berberských lvíčat od 2 lvic a 
samce Matese.   
 

 
 

Obr. 31: Velká radost - malí lvíčci 
 

Z prvních odchovů jsou nyní 3 v různých francouzských zoo a nejstarší, Amira v Rakousku 
(už je sama matkou). Nejmladší odchovaný berberský lev s rodným listem vystaveným 
v Plzni se v září přestěhoval do zoo Chleby ve Středočeském kraji. Nyní chová lvy 
berberské, kteří už v přírodě nežijí, 29 zoologických zahrad v Evropě. 
 
Od počátku letních prázdnin dosahovala návštěvnost zoo nadstandardní úrovně, 
zejména sváteční dny přinesly velký zájem návštěvníků. 
 
V létě 2020 jezdil denně z centra Plzně zoo-vláček, v září byl vypravován o víkendech a 
o svátcích. I v září se šest dní v týdnu konaly sokolnické ukázky.  
 
Zoologická a botanická zahrada Plzeň otevřela v září 2020 zrekonstruovaný skleník. 
Botanická zahrada byla v Plzni založena v roce 1961, několik desítek let vůbec neměla 
skleníky. Objekt, který pracovníci zahrady svépomocí stavěli od poloviny 80. let 
minulého století do roku 1993, dosud hostil sukulenty.  
 
Na jaře 2020, v době koronavirové krize, byly skleník a jeho okolí revitalizovány a nově 
osázeny. Nyní představuje faunu a flóru suchých biotopů světa. Tak například velké 
záhonové výsadby představují flóru jihozápadu Madagaskaru, Sokotry, Makaronésie, 
Východního Kapska a Namibie. Nově osázeno bylo také 14 tematických vitrín, v nichž 
jsou k vidění nejen rostliny, ale i živočichové.   
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V říjnu 2020 byl v severovýchodní části plzeňské zoo na hranici s lochotínským 
amfiteátrem v krásné budově s tradičními čínskými prvky otevřen Altán plovoucích ryb.  
Celá akce stála 12 mil. Kč a přináší mj. bezbariérový přístup do horní části zoo pro 
návštěvníky se specifickými pohybovými potřebami i pro maminky s kočárky.  
 
V budově návštěvníci naleznou kromě krásných rybek v keramických nádobách expozici 
unikátních ještěrů krokodýlovců čínských. Nechybí bohaté botanické výsadby a ukázky 
orientálních rostlin a dekorací. Altán je další fází realizace Asijské zahrady, jejíž budování 
odstartovala v roce 2004 japonská zahrada Showa-en architekta Eishina Harady. 
 
Fakultní nemocnice Plzeň 
 
Televize Nova natáčela od února 2020 nové díly dokumentárního seriálu Malé lásky 
v porodnici Fakultní nemocnice v Plzni. Malé lásky vypráví příběhy o narození a zároveň 
představují prostředí a odborníky, kteří jsou součástí nádherného okamžiku zrození. 
Budoucí rodiče, kteří se natáčení nezúčastnili a měli termín porodu v tomto období, 
nepocítili sebemenší omezení.   
 
Největší zdravotnické zařízení v Plzeňském kraji, FN Plzeň, v červenci 2020 vyčíslilo, na 
kolik ho přišla koronavirová pandemie během jara toho roku. Bylo to zhruba 40 milionů 
korun. Pokud by však neplatila kompenzační vyhláška, vystoupaly by ztráty na 
500 milionů korun.  
 
V pandemickém období fakultní nemocnice pracovala v odlišném režimu. Kromě 
nákladů na léčení covidu nemocnice zaplatila více i za úklid a vnitřní sanitní přepravu 
pacientů. Vysoké ceny ochranných pomůcek a jejich vyšší spotřeba zapříčinily výdaje ve 
výši 10 milionů korun a v neposlední řadě investice do přístrojového vybavení 
potřebného pro covidové  pacienty, jako jsou například ventilátory nebo ultramobilní 
sonografy, přesáhly šest milionu korun. 
 
Další zajímavá čísla z pandemického období v prvním pololetí 2020: 

· 445 - počet hospitalizovaných pacientů s podezřením na  COVID-19 
· 70 - počet hospitalizovaných pacientů s prokázaným COVID-19 
· 66 let - průměrný věk hospitalizovaného pacienta 
· 22 % pacientů bylo starších  80 let 
· 87 % pacientů  bylo starších 50 let 
· 16 dnů - průměr hospitalizace pozitivního pacienta 
· 14 669 provedených odběrů  
· 10 879 přijatých telefonních hovorů od veřejnosti s dotazy 

na  COVID  - 19    
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     10. Sport 
 
Vítězem 5. ročníku Sportovních her mateřských škol, největší plzeňské akce pro 
předškolní děti, se stal tým Sedmička ze 7. MŠ v Kralovické ulici. Děti přijely pozdravit 
také starostka MO Plzeň 1 Helena Řežábová a místostarostka Ilona Jehličková. 
 
31. 8. 2020 se uskutečnily finálové zápasy první série mezinárodního hokejového turnaje 
Wolves Cup 2020. V Plzni se sešlo 19 týmů, a to 9 v ročníku 2010 a 10 v ročníku 2009. 
Finálový zápas ročníku 2010 byl velmi dramatický a nakonec se z vítězství radovali hráči 
domácího týmu Pilsen Wolves. Turnaj proběhl za podpory MO Plzeň 1. 
 
MO Plzeň 1 podpořil Sportmanii Plzeň. Slavnostního zahájení letošní Sportmanie se 
zúčastnila i olympijská medailistka ve sportovní střelbě a plzeňská rodačka Kateřina 
Emmons s manželem Matthewem.  
 
Od 15. do 23. srpna zavítalo do parku za OC Plaza 48 tisíc návštěvníků, kteří si přišli 
vyzkoušet nejrůznější sporty. Nechyběly autogramiády plzeňských hokejistů a házenkářů 
ani přednášky.  Organizátoři udělili dětem do 15 let téměř 10 500 bronzových, stříbrných 
a zlatých medailí, které si děti musely vybojovat alespoň na deseti různých sportovištích. 
V areálu se během 9 dnů vystřídala více než stovka plzeňských sportovních klubů a 
volnočasových či zájmových sdružení.  
 

 
 

Obr. 32: Jedno z četných vystoupení na Sportmanii 
 

Sportmanie Plzeň aneb Sportovní park pro celou rodinu patří už tradičně v západočeské 
metropoli ke konci prázdnin. Město Plzeň pořádalo Sportmanii počínaje Olympijským 
parkem Rio 2016 už popáté. Vzhledem k vládním opatřením v boji proti koronaviru 
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tvořily základ areálu tři oddělené sektory a u vstupů do nich byla instalována počitadla, 
která sledovala aktuální počet návštěvníků. V pondělí se v rámci Sportmanie Plzeň konal 
den s MO Plzeň 1. V areálu se vystřídalo vedení obvodu v čele se starostkou Helenou 
Řežábovou. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Plavcům z Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň se na Mistrovství ČR družstev podařil 
historický úspěch. Družstvo A žen se stalo mistrem ČR, družstvo A mužů je rovněž 
mistrem ČR, navíc muži sesadili z trůnu profesionální klub Kometu Brno po 27 letech. Ve 
finále 2. ligy vyhráli plavci B a plavkyně B a stali se tak mistry 2. ligy. K tomuto úspěchu 
poblahopřála plavcům také starostka MO Plzeň 1  Helena  Řežábová. Oba vítězné týmy 
potěšily vedení obvodu návštěvou úřadu ve středu 30. 9. 2020. 
 
91. MŠ se v říjnu 2020 zúčastnila dvou charitativních běhů. Prvním během pod názvem 
Běh srdce pod záštitou charitativní organizace Dobrý skutek z.s. podpořily děti a paní 
učitelky ze třídy Kapříků ty, kteří se ocitli ve složité životní situaci a bez pomoci druhých 
se neobejdou. Do druhého Charitativního virtuálního modrého běhu pro Autis Centrum 
se zapojili téměř všichni pedagogové 91. MŠ. 
 
Házenkáři týmů Talent se prosadili ve velké tuzemské i mezinárodní konkurenci. Tým 
starších dorostenců vybojoval na 10. ročníku Memoriálu Miroslava Šafra 4. místo a 
mladší dorostenci se ve své kategorii umístili o příčku níže.  
 
5. 10. 2020 převzali z rukou místostarostky MO Plzeň 1 Ilony Jehličkové a místostarosty 
Jiřího Uhlíka ocenění za skvělý sportovní výkon a prezentaci města a obvodu házenkáři 
Talentu Plzeň z kategorie mladší žactvo. Ve všech deseti disciplínách Házenkářského 
desetiboje získali 1. místo.    
 
Od místostarostky MO Plzeň 1 Ilony Jehličkové převzala v roce 2020 ocenění za 
reprezentaci obvodu a města Eliška Fialová.  Věnuje se lukostřelbě v klubu LK Arcus Plzeň 
a je mistryní ČR v terčové lukostřelbě za rok 2019, zasadila se také o 3. místo MČR 
v soutěži družstev, získala 1. místo v Poháru mládeže Plzeňského kraje a 3. místo 
v Poháru ČLS. 
 
 

    11. Bezpečnost 
 
Policie 
 
Policisté, hasiči, záchranáři a občané, kteří se zachovali jako hrdinové, byli počátkem 

roku 2020 oceněni představiteli města za mimořádné činy při záchraně života a majetku.      

Za zásah při požáru v bytě v panelovém domě v Brněnské ulici v Plzni na Vinicích byli 

oceněni hasiči Roman Vetrák, Lukáš Fořt a Jakub Vrba a policisté Josef Basl, Jan 

Ouředník, Adam Panoš, Karel Hötzel, Tomáš Novák, Michal Mazanec, Jan Jelínek, 
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Vojtěch Beneš, Michal Budač a Miroslav Bláha. Za pomoc seniorce na Lochotíně převzali 

ocenění strážníci Městské policie Plzeň: Luděk Kotyla a Pavel Strnad.   

Na návrh občana Václava Pivničky ocenilo počátkem roku 2020 město Plzeň Davida Jurču 

a Jiřího Čabradu za jejich osobní nasazení, pohotové jednání a ochotu pomáhat. V květnu 

roku 2019 Václav Pivnička na Košutce na kole náhle zkolaboval, spadl z kola a došlo u něj 

k zástavě srdce. Naštěstí v tu chvíli jel autem okolo David Jurča, zastavil vůz a zahájil u něj 

bezodkladnou resuscitaci. Během pár minut se k němu přidal i Jiří Čabrada a společně 

prováděli masáž srdce až do příjezdu rychlé záchranné služby. Zachránili mu tak život. 

Ve dnech 13. – 19. ledna 2020 od 7 do 17 hodin strážníci Městské policie Plzeň měřili 

s ručním silničním laserovým rychloměrem LTI 20/20 TruCam rychlost projíždějících 

vozidel.  V obvodu Plzeň 1 se to týkalo ulic 28. října, Gerská, Kotíkovská, Na Chmelnicích, 

Na Roudné, Radčická. 

V podstatě celý kalendářní rok 2020 byl na Obvodním oddělení Plzeň 1  Policie České 

republiky a v územním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky Plzeň-Vinice 

ovlivněn pandemií Covid – 19, která se podepsala nejen na struktuře nápadu trestné 

činnosti a jeho kvantitě (pozn. v rámci nouzového stavu jsou výrazně přísnější tresty za 

vybrané trestné činy), ale i na aktuálním stavu policistů schopných služby, a to jednak 

z důvodů izolace, karantény, tak i odvelení k plnění úkolů na jiném teritoriu Plzeňského 

kraje.  

Mezi nejzávažnější řešenou problematiku se v roce 2020 řadilo vloupání do různých 

objektů, ať už soukromých (byty, rodinné domy, sklepy), tak veřejně přístupných 

(restaurace, obchody) a následně pak vloupání do vozidel a jejich poškozování. 

V obchodních centrech byly nejmarkantnější případy krádeží zboží. V tomto ohledu se 

jednalo o podobnou skladbu protiprávní činnosti jako v předchozích letech.  

I s ohledem na nízký stav sloužících policistů a stále se zvyšující administrativní zátěž při 

zpracování protiprávního jednání, se oddělení podařilo splnit prioritní úkol, a to udržení 

dobré bezpečnostní situace na území celého MO Plzeň 1.     

Hlavní problematikou Městské policie Plzeň služebny Lochotín bylo v roce 2020   

nesprávné parkování motorových vozidel. Jednalo se ve značné míře o parkování 

v křižovatkách, na chodnících a zatravněných plochách. Další velký problém je parkování 

vozidel před kontejnery na komunální odpad, kde dochází k tomu, že zaparkovaná 

motorová vozidla znemožňují odvoz komunálního odpadu.  

Dalším velkým problém, se kterým se hlídky Městské policie v roce 2020 potýkaly, bylo 

parkování řidičů, kdy nezůstává volný jízdní pruh v šíři tři metry pro každý směr jízdy a 

při nerespektování tohoto ustanovení je velice omezen průjezd všech vozidel, a 

především vozidel IZS.   



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 55 

 

V roce 2020 se ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně a městským 

obvodem Plzeň 1 podařilo Městské policii Plzeň služebny Lochotín snížit počet 

odstavených nepojízdných vozidel, tzv. vraků.  

Z důvodu propuknutí pandemie onemocnění Covid-19 došlo k velkému omezení anebo 

k úplnému zrušení veškerých kulturních a sportovních akcí v městském obvodu Plzeň 1. 

Z tohoto důvodu došlo k velkému poklesu spáchaných přestupku v oblasti narušování 

veřejného pořádku. 

Průběžně se strážníci Městské policie služebny Lochotín v roce 2020 věnovali 

problematice bezdomovců a nepřizpůsobivým občanům, kteří se zdržují v blízkosti 

nákupních center a bytových domů, kde uvedené osoby vysedávají a svým chováním a 

žebráním obtěžují své okolí. V MO Plzeň 1 se jedná zejména o okolí většiny nákupních 

center a okrajové části obvodu, jako jsou např. Bolevecké rybníky a chatové osady.  

V zimním období roku 2020 prováděli strážníci MP Plzeň kontroly bezdomovců, kteří 

odmítají využívat služeb, které poskytují charitativní organizace a zdržují se buď ve volné 

přírodě, kde budují provizorní přístřešky nebo přespávají v neobydlených objektech.  

Strážníci tato místa opakovaně procházeli a těmto bezdomovcům vysvětlovali úskalí 

jejich počínání. Zároveň je informovali o možnostech, kam a na koho se mohou obrátit 

v případech, když by potřebovali například pomoc s vyřízením osobních dokladů. Při 

poskytování pomoci osobám bez přístřeší strážníci velmi úzce spolupracovali se 

sociálním odborem ÚMO Plzeň 1. 

  
Hasiči 
 
V roce 2020 měla Jednotka sboru dobrovolných hasičů Plzeň Bílá Hora 15 členů. V rámci 
obvodu provedli 17 zásahů, 5 mimo obvod. 12x poskytli technickou pomoc. U požárů 
byli přítomni v šesti případech a jednou zachraňovali topící se osobu.  Účastnili se brigád 
na údržbě areálu, budovy a techniky. Nezbytná školení byla absolvovaná 
formou  e - learningu. Kvůli koronavirovým opatřením byly zrušené všechny plánované 
akce pro mateřské a základní školy.  
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Plzeň Bolevec měla v roce 2020 23 členů (a šest 
čekatelů). 23x likvidovala požár, 19x poskytla technickou pomoc, 2x pomáhala při 
dopravní nehodě. Členové JSDH se zúčastňovali školení (formou e-learningu), brigád, 
obnovy, oprav a údržby techniky, oprav a údržby požární zbrojnice a jejího areálu. Na 
území MO Plzeň 1 prováděli členové JSDH dezinfekci zastávek MHD.  
 
Kvůli koronavirovým opatřením se nemohli dospělí členové zúčastňovat soutěží a 
závodů, podařilo se však zorganizovat dětské závody.  Plánované akce pro mateřské a 
základní školy a ÚMO Plzeň 1 byly rovněž kvůli Covidu-19 zrušené.  
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Město Plzeň průběžně obnovuje techniku pro své jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

Dobrovolní hasiči v Bolevci tak 19. 9. 2020 převzali novou automobilovou stříkačku CAS 

20 Scania, která nahradila starou stříkačku CAS 24 Iveco. Díky nové technice si bolevecká 

jednotka zachová vysokou akceschopnost. Nová stříkačka je vhodná i pro pohyb 

v sídlištní zástavbě. Vůz stál téměř sedm milionů Kč. Vůz je vybaven nádrží na vodu 

o objemu 4 000 litrů vody, nádrž na pěnidlo pojme 240 litrů. 

 

 
 

Obr. 33: Nové auto si starostka Helena Řežábová se zájmem prohlédla 

 
 

    12. Osobnost 
 

    
 
 

Prof. MUDr. Zdeněk Mraček, významný český neurochirurg, 

pedagog, první polistopadový demokraticky zvolený primátor 

Plzně a čestný občan města, oslavil v plné duševní svěžesti 

6. 1. 2020 devadesátiny.   

 

Obr. 34: Prof. MUDr. Zdeněk Mraček 
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Cesta Zdeňka Mračka k lékařské profesi nebyla lehká. S komunistickým režimem se střetl 

jak na gymnáziu, kdy byl potrestán za položení věnce u památníku T. G. Masaryka, tak 

i při studiu medicíny, kdy byl v roce 1951 odvelen na 2 roky k pomocným technickým 

praporům.  

Po studiu nastoupil na nově vzniklý ordinariát neurochirurgie v Plzni pod vedením 

MUDr. Quida Ledinského, na něhož oslavenec dodnes s úctou vzpomíná. Ledinský byl 

žákem prof. Petra z hradecké neurochirurgie. V roce 1964 přestoupil prof. Mraček po 

pozvání prof. Kunce na Neurochirurgickou kliniku v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 

a tam později složil atestaci z neurochirurgie. Díky těmto kořenům se považuje za žáka 

Kuncovy a Petrovy školy. 

V roce 1966 se MUDr. Zdeněk Mraček vrátil zpět do Plzně na uvolněné místo ordináře 

neurochirurga a dosáhl ve svém oboru množství úspěchů. Velmi činný byl i v odborné 

prezentaci moderních metod, které v neurochirurgii zavedl.   Publikoval 180 prací (z toho 

35 v zahraničí), napsal 2 monografie reflektující obrovskou zkušenost na poli 

neurotraumatologie. Doma i v zahraničí přednesl 520 odborných přednášek. 

Po roce 1989 byly oceněny jak dosavadní rozsáhlá vědecká a klinická práce 

prim.  MUDr.  Zdeňka Mračka, tak i jeho morální kvality a bezúhonnost. V roce 1990 byl 

zvolen primátorem města Plzně na 4leté funkční období. V roce 1990 byl jmenován 

docentem a 1. června 1992 získal titul profesora Karlovy univerzity pro obor 

neurochirurgie. Neurochirurgické oddělení plzeňské fakultní nemocnice vedl do roku 

1995, tedy plných 29 let. 

Ještě v roce 2020 se aktivně účastnil pravidelných odborných seminářů na dnešní 

Neurochirurgické klinice FN Plzeň a přednášel na LF UK v Plzni.  

Primátor Martin Baxa přijal Zdeňka Mračka 16. 1. 2020 na radnici a při této příležitosti 

profesorovi předal stříbrnou pamětní medaili města Plzně. 

 

Obr. 35: Z přijetí na radnici 



 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 58 

 

    13. Koronavirus 
 
V roce 2020 zasáhla celý svět pandemie viru Covid-19. Město Plzeň již v polovině dubna 

2020 schválilo v reakci na striktní koronavirová opatření balíček 12 opatření, tzv. 

Plzeňskou 12, která měla za cíl zmírnit negativní dopad nouzového stavu na živnostníky, 

občany, městské organizace, ale i na sportovní či kulturní organizace. Jednou ze 

stěžejních oblastí byla oblast snížení nájemného v městských prostorách. 

Magistrát města Plzně dělal v roce 2020 vše pro to, aby se snížilo riziko nákazy 

koronavirem a dostalo se pomoci těm, kteří ji potřebovali. Pro lepší informování občanů 

byl v roce 2020 upraven web www.plzen.eu, kde jsou aktuality z dění v Plzni, a vytvořeno 

vyskakovací okno na web www.bezpecnaplzen.eu, kde bylo přehledně zpracováno vše 

ke covid-19 včetně odkazů na vládní usnesení. Byl zřízen formulář, přes který se lidé na 

https://www.plzen.eu/pomahajici/ mohli dotazovat a psát podněty související se situací 

kolem pandemie, případně nabídnout pomoc či o ni požádat.  

V roce 2020 bylo zavedeno živé vysílání na magistrátním Facebooku a kanálu YouTube, 

pořad byl tlumočen do znakové řeči a zaznamenal velký zájem.  

Bylo také posíleno informování o možnostech pomoci v regionální televizi, připraveny a 

distribuovány byly letáky s informacemi pro seniory a cizince. 

S nástupem koronavirové krize se ohromným způsobem vzedmula vlna lidské solidarity. 

Lidé šili roušky, nakupovali seniorům, venčili jim domácí mazlíčky. Kolem Totemu se 

sdružilo 150 dobrovolníků, kteří se tímto způsobem starali o své spoluobčany.  

Ohroženou skupinou v koronavirové době byla hlavně starší generace, ale i ti, kteří 

neměli nikoho blízkého a potřebovali pomoc. Mohli si zavolat na Sociální odbor ÚMO 

Plzeň 1, kde jim pracovnice poskytly potřebné informace a zprostředkovaly dostupné 

sociální služby.  

Starostka Helena Řežábová iniciovala na jaře 2020 nápad podpořit nemocnici Privamed 

dodáním ručně šitých ochranných roušek. Materiál potřebný k šití dodala nemocnice 

z vyřazených a nevyhovujících lůžkovin. Do šití se podařilo zapojit celkem 

18 dobrovolníků z řad občanů i zaměstnanců ÚMO Plzeň 1.  

Pracovníci ÚMO Plzeň 1 rozvezli materiál dobrovolníkům a následně u nich každý den 

ušité roušky vyzvedávali a odváželi rovnou do nemocnice. Tam roušky pomáhaly 

ochránit nejen lékařský personál, ale i pacienty, kteří neměli možnost si roušky sami 

obstarat.  

MO Plzeň 1 byl schopen poskytnout roušky i pro své občany a seniory, kteří o ně 

požádali. V první etapě jim bylo předáno více než 400 ks roušek. Část ručně šitých roušek 

putovala také do Diecézní charity v Cukrovarské ulici.   
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Obr. 36: Roušky si mohli občané vzít na vrátnici ÚMO 1 

78. MŠ v Sokolovské ulici otevřela v době, kdy byly mateřské školy pro běžné děti 

zavřené, MŠ pro děti rodičů zdravotníků, policistů, hasičů, vojáků a pracovníků 

v sociálních službách. Tři pracovnice Sociálního odboru ÚMO Plzeň 1 se staly členkami 

call centra zřizovaného městem.  

Z důvodu koronavirových opatření byl rovněž v prvním čtvrtletí roku 2020 omezený 

provoz ÚMO Plzeň 1. Po jeho znovuotevření 20. 4. 2020 byla zanechána řada opatření 

k tomu, aby se nákaza nešířila.  Naprostou nutností zůstalo používání ochranných 

prostředků dýchacích cest a důkladná dezinfekce rukou všech návštěvníků úřadu. Za 

tímto účelem byl nainstalován stojan pro desinfekci rukou před vchodem do úřadu a 

nádoby s dezinfekcí byly umístěny i na záchodech.  

Samozřejmostí byla také každodenní desinfekce prostor úřadu. Přestože byly občanům 

umožněny osobní návštěvy v úředních hodinách, zůstala snaha omezit v co největší míře 

osobní kontakt úředníků s veřejností. Pokud to bylo možné, byl upřednostňován 

písemný, elektronický či telefonický kontakt při vyřizování všech úředních záležitostí. 

Veškerá osobní podání a veškeré písemnosti bylo nutné předávat do podatelny v prvním 

patře úřadu. Schůzky s úředníky zajišťujícími jednotlivé agendy měly být především 

sjednávány telefonicky.  

ÚMO Plzeň 1 zajišťuje celoroční úklid dvou podchodů u Lochotínského pavilonu a 

v Bolevecké ulici včetně mytí tlakovou vodou. V souvislosti s epidemiologickou situací se 

Úřad MO Plzeň 1 rozhodl doplnit úklidy mokrou metodou o použití dezinfekčního 

bezoplachového prostředku pro dezinfekci všech ošetřovaných ploch a předmětů. Cílem 

je snížit rizika nákazy. Tento způsob úklidu probíhal od dubna do října. 
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Vzhledem k epidemiologické situaci muselo být dočasně pozastaveno konání 

slavnostních občanských obřadů na ÚMO Plzeň 1, jako vítání občánků, jubilejní svatby 

i přání občanům, kteří slaví významné životní jubileum.   

Po letním uvolnění striktních opatření ve společnosti se situace znovu zostřila na začátku 

října 2020, kdy byl na ÚMO Plzeň 1 vyhlášen nouzový stav a postupně docházelo i ke 

zpřísňování opatření týkající se chodu orgánů veřejné správy. Úřadu se podařilo zajistit 

víceméně plnohodnotný chod úřadu, který byl významně ovlivněn především omezením 

úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin.  

Převážná část komunikace s občany tak znovu probíhala distanční formou, tj. písemně, 

prostřednictvím mailu či telefonicky. Zároveň v budově úřadu stále platila přísná 

hygienická a jiná organizační a režimová opatření zabraňující šíření nakažlivých virů. 

Běžnou praxí se staly videokonference, jejichž prostřednictvím probíhaly nejen interní 

porady, ale i semináře pořádané úřadem či externí školení. 

S ohledem k vyhlášení nouzového stavu a následným opatřením vlády byl na určitou 

dobu uzavřen areál Sport parku 1 a posunuto zahájení provozu rozhledny Sylván a 

dětského dopravního hřiště v Západní ulici. Pracovníci Sport parku 1 vynucenou 

přestávku využili k provedení oprav a zvelebení areálu i vnitřních prostor. Mimo jiné 

proběhla výmalba, natření dřevěných prvků, výměna vnitřních dveří, úklid a důkladná 

dezinfekce všech prostor a vybavení. 

Pedagogické týmy gymnázia F. Křižíka a 31. ZŠ prokázaly, že heslo Společně to zvládneme 

není prázdným pojmem a rozhodly se přispět ke zvládnutí koronavirové krize vlastními 

silami. Od uzavření základních škol tak učitelky a asistentky pedagogů těchto škol 

pečovaly o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb, hasičů či policistů a dalších 

pracovníků, bez nichž by nebylo možné epidemii zvládnout.  

V těchto školách se kolektiv staral až o 20 dětí, které se v různých časech připojovaly 

k on-line výuce, pomáhali jim s úkoly a ve volném čase zbyl prostor i pro zábavu. 

Starostka obvodu Helena Řežábová ocenila jejich pomoc a předala jim dary v podobě 

poukazů do lékárny a květin.  

Situace spojená s epidemií poznamenala většinu občanů. Kromě seniorů se další 

ohroženou skupinou staly děti. V druhém pololetí roku 2020 byly znovu nuceny 

přestoupit na distanční výuku. Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí Sociálního 

odboru ÚMO Plzeň 1 zaznamenaly u dětí na jedné straně úzkost, nejistotu a obavy 

z nezvládnutí učiva, na druhé straně bohužel skutečné zanedbání péče o děti ze strany 

rodičů.  

V některých případech si rodiče nemohli z finančních důvodů dovolit zakoupení počítače. 

Mnohým z těchto rodin vypomohly zapůjčením techniky přímo školy, jiným Sociální 

odbor ÚMO Plzeň 1. Díky organizacím jako jsou Totem, Archa pro rodiny s dětmi a další, 
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se děti mohly připojovat na on-line výuku, popřípadě fungovala i podpora formou 

doučování.  

Kromě potíží s distanční výukou sociální odbor zaznamenal v roce 2020 případy 

vyhrocené a agresivní komunikace mezi partnery, a dokonce i domácí násilí v rodinách. 

V případě potřeby bylo možné kontaktovat Sociální odbor ÚMO Plzeň 1 osobně, 

telefonicky či e-mailem, a to i anonymně. 

Velká pozornost byla v roce 2020 věnovaná protivirovým hygienickým opatřením ve 

všech budovách magistrátu i jednotlivých obvodů.  

V plzeňské MHD byla prováděna nejen denní dezinfekce vozů, ale byla zajištěna 

i kompletní dezinfekci vozového parku speciálním postupem mlhování. Byl upraven 

provoz na některých linkách MHD, které byly málo vytížené, nedotklo se to ale těch 

klíčových linek do Fakultní nemocnice na Lochotíně a linek na Borská pole, kde naopak 

byl spoj odvážející lidi z odpolední směny posílen.   

Správa informačních technologií MP tiskla s pomocí dobrovolníků na desítkách 

3D tiskáren ochranné štíty a zajišťovala jejich distribuci mezi lékaře a sociální zařízení. 

V této akci spolupracovala i se ZČU, která štíty vyráběla 3D tiskem i laserem, magistrát 

přispíval na materiál.   

Město Plzeň v době pandemie koronaviru zesílilo i pomoc lidem bez domova. 

V nevyužívaných prostorách v lokalitě kasáren na Borských polích pro ně otevřelo 

stanové denní centrum a jeden z městských objektů v areálu byl upraven pro ty, kdo 

museli být v karanténě.  

Fakultní nemocnice Plzeň otevřela v říjnu 2020 ve svém areálu v Plzni na Borech nový 

urgentní příjem. Šlo o specializované pracoviště s nepřetržitým provozem a byli zde 

ošetřeni všichni pacienti s interními či plicními obtížemi nebo s podezřením na covidovou 

nákazu. Byly tam instalovány nové rozvody kyslíku, přípojky elektřiny, nové technologie 

pro komunikaci, kamery, počítače a monitory, vyšetřovací lůžka. Na místě byly dostupné 

základní diagnostické technologie (mobilní RTG, sonograf) a k CT vyšetření byli pacienti 

převáženi do vedlejšího pavilonu podzemní spojovací chodbou.  

Od října 2020 znovu aktivovalo svou činnost na 80 dobrovolníků regionálního centra   

TOTEM, z. s., které zřídilo linku pomoci. Tři desítky z nich poskytovali pomoc stejným 

seniorům nebo rodinám, jako v době jarní vlny pandemie. Na čísle 774 784 402 si lidé 

mohli domluvit pomoc s nákupem, venčením psa či vyzvednutí léků a podobně. 

S trasováním rizikových kontaktů lidí nakažených koronavirem vypomáhali v roce 2020 

Krajské hygienické stanici Plzeňského kraje strážníci Městské policie Plzeň. Všichni, kteří 

se na výpomoci podíleli, prošli nejdříve odborným školením epidemiologů krajské 

hygienické stanice.   
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Obrovskou a naprosto nečekanou vlnu zájmu vyvolala společná výzva města Plzně a 

Fakultní nemocnice Plzeň, která oslovovala veřejnost s žádostí o výpomoc v sociálních 

službách i nemocnici. Hned v prvních dnech se přihlásilo přes sto lidí. Hlásili se senioři, 

maminky na mateřské dovolené, studenti či zaměstnanci utlumených firem. Město Plzeň 

všechny evidovalo, jmenné seznamy předávalo do FN a organizacím, které zájemce 

kontaktovaly s konkrétními nabídkami.   

Zájemci se v rámci výzvy mohli hlásit o pozice v oblasti buď pečovatel sociální služby, 

nebo pomocník FN Plzeň. Více než stovka osob tak mohla být novou posilou v plzeňském 

Městském ústavu sociálních služeb, v Diecézní i Městské charitě Plzeň, v Domovince, ale 

i v organizacích, které patří pod správu Plzeňského kraje.   

Na tuto výzvu Plzeňského kraje například zareagovali studenti Západočeské univerzity. 

Fakulta zdravotnických studií poskytla v říjnu Krajskému úřadu Plzeňského kraje seznam 

více než šesti desítek studentů. Dalších dvacet studentů zareagovalo na výzvu krajských 

nemocnic a okolo stovky studentů posílilo tým zdravotníků FN Plzeň.  

Studenti Fakulty zdravotnických studií pracovali také na odběrových místech a v call 

centrech Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Zapojili se i studenti Fakulty 

pedagogické – pomáhali zajistit výuku pro děti zaměstnanců FN Plzeň.    

 
14. Zdroje 
 

             -             Zpravodaj MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička 1 –  6 roku 2020 
             -             Radniční listy 2020 
             -             Podkladové materiály pro jednání Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva  
                           MO Plzeň 1 
             -             www.idnes.cz 
             -             www.novinky.cz 
             -             www.plzenskydenik.cz 
             -             www.plzen.eu 
             -             www.kraj-plzensky.cz 
             -             www.csnn.eu 
             -             www.cszo.cz  
             -             www.fnplzen.cz  
             -             www.ceskyrozhlas.cz  
              
               
 
 
 
              

 

http://www.plzenskydenik.cz/
http://www.plzen.eu/
http://www.kraj-plzensky.cz/
http://www.cszo.cz/


 

Kronika MO Plzeň 1                                                                                                               Str. 63 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


