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Byty v Zátiší  
rostou, lidé se o ně 
mohou ucházet 
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Rekonstrukce 
tramvajové vozovny 
odstartovala 
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Plzeňské 
trolejbusy oslaví 
dvě výročí 
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Rozpočet Plzně je schválený. Velké stavby pokračují

Tři králové pomohou i letos
Výtěžek tradiční sbírky, která trvá do 24. ledna, pomůže lidem v nouzi

Tradiční tříkrálová sbírka se letos kvůli koronavirové krizi musela přesunout do on-line prostředí.                                                                                                              Zdroj: Charita Česká republika

Město v roce 2021 počítá s příjmy ve výši 
cca 5,62 miliardy korun a s výdaji dosa-
hujícími 7,54 miliardy korun. Obě částky 
jsou nižší než v roce 2020. Rozdíl mezi 
nimi pokryje město ze svých fondů, pře-
devším z Fondu rezerv a rozvoje. Plzeň 
však plánuje pokračovat ve velkých in-
vestičních akcích, jako je například stav-
ba Technologického parku DRONET 
na Světovaru, odkanalizování Koterova 
nebo stavba sportovní haly Krašovská či 
výstavba bytových domů v Zátiší.

„Pro rok 2021 musíme počítat s příjmy niž-
šími téměř o 14 procent oproti minulému 
roku, kdy tato položka v městském rozpoč-
tu činila 6,51 miliardy. To je způsobeno vý-
padkem příjmu z daní v důsledku korona-
virové krize a zrušením superhrubé mzdy,“ 
vysvětlila ředitelka Ekonomického úřadu 
Magistrátu města Plzně Hana Kuglerová. 
Upozornila, že výpadek v příjmech je kvůli 
vyjmenovaným důvodům vyšší, než činí po-

kles rozdílu mezi plánovanými výdaji a pří-
jmy, ovšem město do svých příjmů v roce 
2021 zařadilo i výnosy z prodeje zbytného 
majetku, jako je například prodej pozemků 
bývalých kasáren v Zátiší. Příjmy z prodeje 
městského majetku by měly být ve výši cca 
200 milionů korun. Plánované výdaje letos 
mají činit cca 7,5 miliardy korun, v roce 
2020 to bylo 8,35 miliardy korun. Město se 
nechce více zadlužit, a tak rozdíl mezi plá-
novanými výdaji a příjmy chce pokrýt pře-
devším z Fondu rezerv a rozvoje. 

2,17 miliardy korun na investice
Kvůli potřebě snížení výdajů bylo město 

nuceno ustoupit od některých plánova-
ných investičních záměrů. Bude ale pokra-
čovat v už zahájených investičních akcích. 
K těm největším stavebním investicím pa-
tří výstavba Technologického parku DRO-
NET na Světovaru, do níž v roce 2021 
investuje 400 milionů korun, revitalizace 
území mezi ulicemi Línská a Kreuzmanno-

va v Zátiší, která bude letos stát Plzeň 
159 milionů korun. Na odkanalizování 
Koterova je vyčleněno 156 milionů korun 
a 179,9 milionu korun půjde do výstavby 
víceúčelové haly Krašovská. Celkem by 

v roce 2021 mělo být na investice vynalo-
ženo přibližně 2,17 miliardy korun, o rok 
dříve to bylo 2,67 miliardy. 

Naplánovány jsou také investice do škol-
ství. Například 33. základní škola se dočká 

výměny oken a také výměny potrubí u škol-
ního bazénu za celkem 2,3 milionu korun. 
Další investicí do školství bude například 
5 milionů korun na vznik technologických 
center a stejná částka je připravena na re-
konstrukci školních sportovišť. 

K významným městským výdajům pa-
tří provozní náklady.  Na činnosti úřadu 
spojené s výkonem státní správy i samo-
správy a na výdaje na provoz a údržbu 
budov je vyčleněno 1,5 miliardy korun. 
Výdaje spojené s provozem a údržbou 
městského majetku, jako jsou například 
komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, 
správa bytového fondu či sportovišť, činí 
téměř 900 milionů korun. Na provoz 
městských příspěvkových organizací je 
vyčleněno cca 1,15 miliardy korun. 

Výhled příjmů na rok 2022 je 6,21, na 
další rok 6,52 a na rok 2024 pak 6,68 mi- 
liardy korun. Výdaje by v roce 2022 měly být 
cca 6,46, o rok později 6,15 a v roce 2024  
pak 5,88 miliardy korun. (haj)

VýDajE V ROcE 2021 PODlE OblaSTi čiNNOSTi
 1. Doprava: 2 084 milionů korun – 30,7 procenta celkových výdajů
2. Hospodářský rozvoj města: 851 milionů korun – 12,5 procenta celkových výdajů
3.  Životní prostředí, vodní hospodářství a vzhled obce: 657 milionů korun  

– 9,7 procenta celkových výdajů
4. Vnitřní správa: 590 milionů korun – 8,7 procenta celkových výdajů
5. Tělovýchova, zájmová činnost: 558 milionů korun – 8,2 procenta celkových výdajů
6. Kultura: 420 milionů korun – 6,2 procenta celkových výdajů
7. bytová oblast: 418 milionů korun – 6,2 procenta celkových výdajů
8. Školství: 310 milionů korun – 4,6 procenta celkových výdajů
9. bezpečnost: 277 milionů korun – 4,1 procenta celkových výdajů 

10. Finanční operace: 250 milionů korun – 3,7 procenta celkových nákladů
11. Sociální oblast, péče o zdraví: 223 milionů korun – 3,3 procenta celkových výdajů
12. Služby pro obyvatelstvo: 153 milionů korun – 2,3 procent celkových výdajů
Pozn.: Uvedené částky neobsahují výdaje rozpočtů městských obvodů

Plzeň 
vybuduje 
varovný 
systém
Na svém posledním loňském zasedání 
zastupitelé Plzně schválili přípravu va-
rovného informačního systému. Měs-
to plánuje pokrýt své okrajové části 
moderním digitálním akustickým 
systémem. 

Projekt počítá během let 2021 
a 2022 s osazením 218 hlásičů v měst-
ských obvodech Plzeň 6 – Litice,  
Plzeň 7 – Radčice, Plzeň 9 – Malesice 
a také v části obvodu Plzeň 3 – v ob-
lasti Valcha. Součástí projektu je zá-
roveň zpracování povodňových plánů  
pro dané oblasti. 

Díky systému se zvýší akceschop-
nost krizových orgánů a zkrátí se 
prodleva pro předávání nouzových in-
formací obyvatelstvu v případě vzniku 
mimořádné události. 

Varovný systém bude využíván 
především při varování a informování 
obyvatelstva a při provádění záchran-
ných a likvidačních prací před hrozí-
cím nebezpečím a také při evakuaci 
obyvatel ze záplavových oblastí. 

Systém zároveň umožňuje napojení 
na internetovou síť LORA provozo-
vanou městem, která zajistí sběr dat 
z dané lokality. 

Plánované náklady dosáhnou 
10,65 milionu korun včetně DPH, 
město chce žádat o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Výše dotace by mohla dosáhnout 
částky 7,45 milionu korun.

Malí i velcí tři králové se tentokrát na 
koledu vypravit nemohli. Nedovolila jim 
to koronavirová krize. Tradiční tříkrálo-
vá sbírka se proto přesunula do on-line 
prostředí. lidé mohou přispět také do 
kasiček umístěných v kostelech nebo ob-
chodech. 

Tříkrálové sbírka začala 1. ledna. V té době 
ovšem platil nejpřísnější, tedy pátý stupeň 
PES (ProtiEpidemický Systém České re-
publiky), a proto nemohli koledníci vyjít 
do ulic. „Na oficiálním webu tříkrálové 

sbírky www.trikralovasbirka.cz však lidé 
najdou on-line pokladničku. Mohou si vy-
brat nejen výši finančního příspěvku, ale 
i to, které konkrétní charitě chtějí pomoci. 
Pokud tak neučiní, bude jejich příspěvek 
rozdělen mezi všechny charity v naší re-
publice,“ informoval mluvčí Diecézní cha-
rity Plzeň Petr Šimek. Dodal, že je možné 
přispět i pomocí dárcovské SMS. Podrob-
nosti jsou také uvedeny na webu tříkrálové 
sbírky nebo na webu Diecézní charity Plzeň  
www.dchp.cz, kde lidé najdou i další důle-
žité informace.

„Je však možné vkládat finanční dary i do 
kasiček. Ty jsou umístěny na veřejných mís-
tech, především v kostelech nebo v obcho-
dech,“ doplnil Petr Šimek. Připomněl také, 
že pátý stupeň PES vyhlásila vláda České 
republiky loni před Vánoci a měl platit do 
10. ledna letošního roku. Pokud po tomto 
datu protiepidemická opatření zmírní, jsou 
organizátoři tříkrálové sbírky připraveni 
poslat do ulic koledníky. Tři králové ovšem 
budou koledovat za přísných hygienic-
kých opatřeních. Tříkrálová sbírka trvá  
do 24. ledna.

Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem 
pomoci lidem v nouzi. Podpořeni mohou 
být jak potřební přímo ve farnostech, často 
to bývají děti z chudých poměrů nebo děti 
handicapované, tak sociální služby cha-
rit, jako jsou například domovy pro matky 
s dětmi v tísni, azylové domy pro jednotlivce 
i rodiny, charitní domovy pro seniory, stacio-
náře pro handicapované či nemocné Alzhei-
merovou chorobou, ale také ošetřovatelské 
a jiné terénní služby pro lidi v obtížné životní 
situaci. V Plzeňské diecézi bylo schváleno  
téměř 60 záměrů takové pomoci. (haj)
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Na konci minulého roku rozdělil Na-
dační fond Zelený poklad, jehož zři-
zovatelem a také největším dárcem je 
město Plzeň, celkem 944 408 korun 
mezi projekty, jež uspěly v podzimních 
grantových výzvách.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum 
TOTEM, z. s., uspělo s projektem nové za-
hrady ve své pobočce na Doubravce v Tě-
šínské ulici. Fond už letos na jaře TOTEM 
podpořil 72 tisíci korunami na pořízení 
projektové dokumentace, na podzim pak 
pomohl 227 tisíci k realizaci zahrady, jejíž 
součástí bude i podzemní nádrž na zachy-
távání dešťové vody. Zahrada u doubra-
veckého TOTEMu bude vybudována na 
podporu mezigeneračního společného za-
hradničení – starat se o ni budou dobrovol-
níci z řad seniorů spolu s dětmi z mateřské 
školy. Příroda na dosah je název projektu, 
s nímž uspěla 6. mateřská škola v Plzni na 
Doubravce, která je vyhlášenou ekologic-
kou školkou a dlouhodobě se zaměřuje na 
budování vztahu dětí k přírodě pomocí pro-
žitkového učení. „Předložili naprosto skvě-
le připravený projekt. Chystají se na úpra-
vu části zahrady, kde budou mít děti nově 
k dispozici venkovní pracovní dílny a celou 
zahradu osvěží výsadba. A na vzniku vrbo-

Nadační fond Zelený poklad rozdělil milion
Podporu získalo sedm projektů. Pomohou ke zlepšení životního prostředí

Cena města Plzně patří vědci 

Město Plzeň zakoupilo prostřednictvím 
Odboru sportu, Smart cities a podpory 
podnikání Magistrátu města Plzně pět 
nanočističek, které už čistí vzduch ve  
25. základní škole a v některých mateř-
ských školách, konkrétně ve 37. a 38. MŠ 
a také v 63. MŠ, která si však jejich ná-
kup hradila ze svého rozpočtu.

„My jsme nanočističky umístili do 
dvou počítačových učeben, kde se žáci 
nejvíce střídají a navíc klima v těchto 

Vzduch ve školách čistí nanotechnologie 

v roce 2021 to bude právě životní prostře-
dí. Získá 110 000 korun. Dešťové kapičky 
dostaly nožičky je projektem Waldorfské 
školy Dobromysl a na svou druhou etapu 
získal 90 373 korun. Středisko volného 
času Radovánek získá 123 500 korun na 
vybudování srážkového jezírka s navazují-
cím mokřadním biotopem. A posledním 
úspěšným projektem je Hurá na zahradu 
Speciální základní a mateřské školy 
v lazaretní ulici v Plzni. Na novou vý-
sadbu a vyvýšené pěstební záhony získala  
170 000 korun. 

Posláním Nadačního fondu Zelený po-
klad je pomáhat nevládním neziskovým 
organizacím, školám a dalším subjektům 
v péči o životní prostředí s důrazem na pro-
jekty zaměřené na environmentální výchovu 
nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. 
Město Plzeň je největším dárcem nadačního 
fondu. Loni město fondu darovalo 1,6 mili-
onu korun, v předchozích letech to bylo 
1,4 milionu korun. Další finanční prostřed-
ky jsou získávány od místních firem, zahra-
ničních dárců a dalších subjektů. Od doby 
svého vzniku v roce 1996 podpořil formou 
nadačních příspěvků ve výši přes osmnáct 
milionů korun už téměř 280 projektů ne-
vládních neziskových organizací, jednotliv-
ců, škol a dalších institucí. (haj)

cenu města Plzně obdržel vědec jind-
řich Matoušek ze Západočeské univer-
zity v Plzni za vedení projektu automa-
tické konzervace a rekonstrukce hlasu, 
jenž má pomoci zejména lidem, kteří 
kvůli vážnému onemocnění přijdou 
o hlasivky. 

„Moc si tohoto ocenění vážím a beru to 
jako uznání nejen mé práce, ale i jako 
ocenění celého řešitelského týmu, který 
se na výzkumu podílí. Velké poděko-
vání patří i našim projektovým part-
nerům, tedy Klinice ORL a chirurgie 
hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole 
a komerčním firmám CertiCon, a. s., 

a SpeechTech, s. r. o. Bez našich partne-
rů by tento projekt nemohl být úspěšný. 
Nesmím zapomenout ani na Technolo-
gickou agenturu České republiky, bez 
jejíž podpory by projekt byl jen stěží re-
alizovatelný,“ uvedl při přebírání ceny 
Jindřich Matoušek. 

Cena města Plzně je zakotvena ve Sta-
tutu města Plzně. Je určena zejména k oce-
nění fyzických osob nebo vědeckých ko-
lektivů, případně právnických osob nebo 
jejich organizačních složek za významná 
vědecká díla v oborech společenských věd, 
za objevy v oboru přírodních věd nebo roz-
voj technického pokroku novými techno-
logiemi. (red)

Plzeň přispěla 
policii na nový 
služební vůz 

Policisté z Městského ředitelství 
policie Plzeň využívají od konce 
minulého roku vozidlo Škoda 
Octavia III combi, které pořídili 
z finančního daru od města Plzně 
ve výši jeden milion korun. „Děku-
jeme za dlouhodobou a nadstan-
dardní spolupráci, které si velmi 
vážíme,“ poděkoval městu ředitel 
Městského ředitelství policie Pl-
zeň Karel Machulda. Policejní vůz 
bude využíván pro výkon služby 
policistů oddělení hlídkové služby 
bez speciálního nasazení. 

Termíny  
zasedání  
zastupitelstva
V roce 2021 budou plzeňští 
zastupitelé zasedat 
v následujících termínech:
• pondělí 8. února 
• pondělí 29. března
• pondělí 10. května
•  úterý 1. června (slavnostní  

zasedání k Ceně 1. června)
• pondělí 13. září
• pondělí 15. listopadu
• pondělí 13. prosince

Město ocenilo 
profesora 
Petra 
Pazdioru

Stříbrná pamětní medaile města 
Plzně patří od prosince minulého 
roku profesorovi Petru Pazdiorovi. 
Vedení města mu tak poděkovalo 
za to, co v loňském roce v době 
koronavirové krize pro město Pl-
zeň a celý region jako hlavní epi-
demiolog Plzeňského kraje vyko-
nal. „Děkuji moc za toto ocenění. 
Velmi si toho vážím. Věřím, že se 
najdou další cesty naší spoluprá-
ce,“ uvedl při převzetí medaile Petr 
Pazdiora. Podotkl, že sice odchá-
zí z hygienické služby – opouští 
funkci vedoucího protiepidemic-
kého odboru Krajské hygienic-
ké stanice v Plzni, avšak věří, že 
tím spolupráce s městem Plzní 
nekončí, neboť dál bude působit 
na Lékařské fakultě v Plzni. Jako 
vedoucí Ústavu epidemiologie se 
bude i nadále mimo jiné zabývat 
epidemií onemocnění covid-19.

Jindřich Matoušek se během slavnostního ceremoniálu předání Ceny města Plzně 
podepsal do pamětní knihy.                                                                      Foto: Martin Pecuch

místnostech ovlivňují i monitory, kte-
ré zahřívají vzduch. Věříme, že nám 
nanočističky budou dobře sloužit,“ 
uvedla ředitelka 25. ZŠ Eliška Syřín-
ková a podotkla, že nanočističky se dají 
použít i jako magnetické tabule. 

Díky nanočističkám mohou žáci ve 
třídách lépe dýchat. Dokážou totiž likvi-
dovat viry, a tím snížit riziko nákazy. Jsou 
téměř bezúdržbové a fungují bez výměny 
katody v nepřetržitém provozu dva roky. 
Prošly opakovaným testováním v Ústavu 

klinické mikrobiologie Fakultní nemoc-
nice a Lékařské fakulty Univerzity Kar-
lovy v Hradci Králové. Letos město na 
nákup pěti nanočističek věnovalo 59 tisíc 
korun a plánuje jimi každý rok vybavit 
několik dalších plzeňských základních 
a mateřských škol. 

U nanočističky proudí vzduch přes 
soustavu fotokatalytických filtrů. Ty 
rozkládají např. bakterie, plísňové spory 
i viry působením UV světla za přítom-
nosti katalyzátoru. (haj)

V mateřských školách zdobí nanočističky 
obrázky zvířat z plzeňské zoo.     Foto: archiv 

U TOTEMU na Doubravce vznikne díky podpoře Nadačního fondu Zelený poklad mezigene-
rační zahrada.                                                                                                                                                  Foto: archiv fondu

Elektrokoloběžku vyhrála 
Markéta Sikorová
Markéta Sikorová na konci minulého 
roku převzala hlavní výhru v soutě-
ži #spoluproplzen, kterou loni v září 
společně vyhlásily iniciativa Musíme si 
pomáhat v Plzni a město Plzeň. Soutěží 
chtěli organizátoři po jarní koronaviro-
vé krizi podpořit místní subjekty. 

Lidé na hrací kartě sbírali razítka za útra-
tu v plzeňských kavárnách, restauracích 
nebo v kulturních institucích či v turistic-
kých objektech. Vyplněné a orazítkované 
karty pak zaslali do slosování, které se ko-
nalo 28. října 2020. 

Markéta Sikorová měla z hlavní ceny, 
jíž je e-koloběžka MICRO MERLIN 
X4, ohromnou radost. „Vždycky, když 
jsem si šla ve své oblíbené plzeňské ka-
várně pro razítko za útratu, říkala jsem, 
že je na koloběžku. A můj sen se mně 
splnil. Budu na ní jezdit do práce i na 
výlety, už si je začnu plánovat,“ usmála 
se. Prozradila, že losování nesledovala, 
ale když se za pár dní poté šla podívat 
na web, kde byla zveřejněna čísla karet, 
které některou z cen vyhrály, nemohla 
uvěřit tomu, že hned na prvním místě je 
její číslo: „Pořád jsem si to kontrolovala 
a ujišťovala se, že vysněná koloběžka je 
opravdu moje.“ Markéta Sikorová žije 
v Kyšicích. 

Zástupci podniků, které se do iniciati-
vy Musíme si pomáhat v Plzni a soutěže 
#spoluproplzen zapojily, byli s ohlasem 
veřejnosti spokojeni. Měli radost, že lidé 
soutěží a že na ně po jarním uzavření ne-
zapomněli. Jen si nikdo nemyslel, že 
otevřené zůstanou tak krátce. (haj)

Markéta Sikorová se raduje z hlavní 
výhry soutěže #spoluproplzen. 

Foto: Martin Pecuch

vého týpí z jejich vlastní školkové vrby se 
budou podílet také rodiče. Vyzdvihnout je 
třeba i záměr umístit u školky cyklostojan, 
který využijí děti i rodiče,“ popsala úspěš-
ný projekt Tereza Pelclová z Nadačního 
fondu Zelený poklad a doplnila, že pro-
jekt byl podpořen v plné výši částkou  

111 535 korun, z toho 100 000 je z daru 
města Plzně a 11 535 korun je příspěvek 
individuálních dárců. Dále byly podpořeny 
dva vzdělávací projekty – Plzeňské ozvěny 
Ekofilmu (142 000 korun) a festival Můj 
život s..., který každý rok nastoluje jedno 
aktuálně diskutované společenské téma, 



Radniční listy  Leden 2021 | 3

Byty v Zátiší rostou, je možné se o ně ucházet 
Zájemcům poradí v Kontaktním místě pro bydlení v Jagellonské ulici

Senioři mohou 
cestovat bez 
Plzeňské karty  
Senioři ve věku od 70 let mohou od led-
na letošního roku cestovat v Plzni měst-
skou hromadnou dopravou (MHD) 
pouze na občanský průkaz. Už se ne-
musejí prokazovat Plzeňskou kartou. 
Počítá s tím úprava tarifu Integrované 
dopravy Plzeňského kraje na území 
města Plzně. Senioři od 70 let věku 
mohou také jezdit městskou hromad-
nou dopravou po Plzni zdarma. Dosud 
však museli mít Plzeňskou kartu a tento 
nárok na ni musel být aktivován. Nyní 
si však mohou vybrat, zda svůj nárok 
k jízdě zdarma chtějí prokázat pomocí 
občanského průkazu, nebo pomocí ak-
tivované Plzeňské karty. 

Vyšel PILSEN 
Novoroční číslo oblíbeného 
čtení pro dříve narozené PIL-
SEN, který vydává čtvrtletně 
magistrátní odbor sociálních slu-
žeb, je od 1. ledna k dispozici na 
všech veřejně dostupných mís-
tech, úřadech městských obvodů, 
ve Fakultní nemocnici Plzeň, v in-
formačním centru nebo přímo na 
zmíněném odboru. Lednový PIL-
SEN je posílen o další 4 strany za-
jímavých článků, optimistických 
zpráv a poselství. Čtenáři v něm 
najdou oblíbené rubriky i novinky 
z našeho města. Redakce vyzývá 
všechny, kdo PILSEN čtou, ať 
tvůrcům magazínu neváhají na-
psat. Jejich dopisy v koši neskončí. 

Právní 
poradna opět 
funguje   
Bezplatná právní poradna pro seniory 
a zdravotně postižené občany s trvalým 
bydlištěm v Plzni, kterou provozuje Od-
bor sociálních služeb Magistrátu města 
Plzně na adrese Martinská 2,  v 1. pat-
ře, zahájila v lednu opět svou činnost.  
S ohledem na aktuální epidemiolo-
gickou situaci a nepředvídatelný vývoj 
jsou však objednávky přijímány pouze 
nezávazně na telefonu 378 033 355 a se 
zájemci o konzultaci bude odbor v kon-
taktu pro případné změny.

Výstavba více než 180 bytů je za posled-
ních 15 let největším plzeňským projek-
tem v oblasti bytové výstavby. Začala loni 
v únoru. Nyní už je dokončena hrubá 
stavba několika bytových domů, v ně-
kterých se už dokončují fasádní omítky 
a jsou hotové vnitřní instalace či podlahy. 
Výstavba prvních osmi bytových domů 
z celkového počtu 18 bude dokončena 
letos v květnu.

Byty v Zátiší budou určeny seniorům, lidem 
se zdravotním postižením, samoživite-
lům a samoživitelkám, rodinám pečujícím 
o zdravotně postižené dítě, ale mají sloužit 
také jako dostupné startovací bydlení pro 
mladé rodiny. „Dokončované byty bude-
me postupně zveřejňovat na https://byty.
plzen.eu/, aby se o ně lidé mohli ucházet,“ 
uvedl vedoucí Odboru bytového Magistrá-
tu města Plzně Zdeněk Švarc. Upozornil, 
že chtějí-li se zájemci o tyto byty ucházet, 

Část bytových domů v Zátiší je už postavena v hrubé stavbě.                                                                                                                                                            Foto: Martin Pecuch

Děkujeme vám, naši andělé. Znělo v Plzni 

Koronavirová krize poznamenala 
i kurzy češtiny pro cizince – konaly se 
on-line. Kurzy pro Odbor sociálních 
služeb Magistrátu města Plzně zajiš-
ťovala Poradna pro cizince Diecézní 
charity Plzeň a to v rámci realizace 
projektu Podpora integrace cizinců 
na lokální úrovni v roce 2020. Ten je 
financován Ministerstvem vnitra čes-
ké republiky. 

„I konání jazykových kurzů bylo pozna-
menáno koronavirovou krizí, proto jsme 
byli nuceni změnit jejich prezenční for-
mu a přesunout se do on-line prostoru. 

Cizinci úspěšně absolvovali kurz češtiny

musejí mít takzvanou registraci na dostup-
ném bydlení, kterou lze provést on-line na 
https://byty.plzen.eu/registrace/ nebo 
osobně v Kontaktním místě pro bydle-
ní v Jagellonské ulici, kde jsou jim jeho 
pracovníci připraveni odpovídat i na 
další dotazy a poradit, jak postupovat, 
pokud chtějí získat dostupné bydlení. 
Web byty.plzen.eu je důležité pravidel-
ně sledovat a na nabízené byty se při-
hlašovat prostřednictvím specifického 
kódu získaného právě u registrace.

Měsíční nájemné u bytů bezbariérových 
a bytů pro seniory bude činit 50 korun 
za metr čtvereční, pro všechny ostatní 
byty bude měsíční nájemné v sazbě od-
povídající výši nájemného u ostatních 
standardních bytů ve vlastnictví města 
Plzně s meziročním nárůstem. Sazba je  
86,86 korun za metr čtvereční. Rozměry 
standardních bytů na Zátiší budou 2+kk 
cca 49 m2 a 1+kk cca 36 m2, u bytů bez-
bariérových v 1.NP budou rozměry bytů 
1+kk cca 49 m2, 2+kk cca 74 m2. 

V Zátiší bylo po druhé světové válce vy-
stavěno 23 domů jako provizorium v rámci 
poválečných reparací. Čtvrti se původně 
přezdívalo Kvítečkov. Postupem času však 
domy chátraly a žilo v nich velké množství 
lidí ohrožených sociálním vyloučením. 
Původní domy město postupně bourá a na 
jejich místě rostou domy nové. Vzniknou 
i nebytové prostory pro obchod a další služ-
by. Snahou města je, aby se všem oby-
vatelům v Zátiší zase dobře žilo a lokalita 
získala zpět svůj lesk. (red)

celých třináct let se pravidelně kon-
cem roku slétali v Plzni ‚andělé‘ do 
Měšťanské besedy na svůj galavečer. 
Představitelé města na něm děkovali za 
neúnavnou práci, obětavost a lásku pra-
covníkům a dobrovolníkům v sociálních 
službách – tedy plzeňským andělům. 
Koronavirová krize však loni tuto mimo-
řádnou sváteční událost neumožnila.

Anděl 2020 tak už navždy ponese smut-
nou připomínku časů, které nám všem 
změnily život, a zároveň bude synonymem 
bezmezné obětavosti, empatie, solidarity, 
pomoci a lásky k bližnímu, jež právě ne-
smírně těžké období umocnilo. Není ná-
hodou, že Plzeň má anděla ve svém erbu. 
Je tím možná předurčeno, že město bude 
navždy pod ochranou andělských křídel. 

Organizátorům a vedení města bylo líto, 
že v tak zátěžovém roce, kdy sociální služby 

zakoušely nesmírně vyčerpávající období, 
nebylo možné se osobně potkat a poděko-
vat těm, bez nichž se naše společnost neo-
bejde. Zaměstnanci magistrátního odboru 
sociálních služeb tak distančně předali 
ocenění Anděl 2020 a Andělské ruce 2020 
celkem 330 dobrým lidem, kteří se nezištně 
rozdávají každý den v zájmu potřebných 
– sociálně znevýhodněných, nemocných 
a osamělých seniorů. Titul Anděl navždy 
2020 byl in memoriam udělen PhDr. jo-
sefu cerhovi, dlouholetému řediteli orga-
nizace Tyfloservis, za jeho osobní přínos 
rehabilitaci a zvýšení komfortu života osob 
se zrakovým postižením a panu aloisi Ma-
chovi, zakladateli Senior kapely, za jeho 
vytrvalou podporu aktivního života seniorů 
v Plzni. „Ocenění Dobré duše 2020 bylo 
mimořádně předáno hned devíti týmům 
plzeňských sociálních a zdravotních slu-
žeb. Jejich členové odhodlaně, s vypětím 

všech sil bojovali a stále bojují se zákeřným 
nepřítelem – onemocněním covid-19, a to 
výhradně v zájmu ochrany svých klientů. 
Oceněnými jsou tyto týmy: Městský ústav 
sociálních služeb v Plzni, Dětské cent-
rum Plzeň, Městská a Diecézní charita 
Plzeň, Domovinka – sociální služby, 
domov Senior residence Terasy, domov 
Senecura MOPT Plzeň, domov baculus 
ve Vejprnicích, Ústav pro seniory v Tře-
mošné, Hospic sv. lazara v Plzni a Mezi-
generační a dobrovolnické centrum TO-
TEM,“ uvedla vedoucí odboru sociálních 
služeb Alena Hynková a oceněným i všem 
pracovníkům a dobrovolníkům v oblasti 
sociálních služeb vzkázala: „Přijměte, pro-
sím, naše srdečné díky za vše, co pro naše 
město a jeho občany činíte, a to nejen v do-
bách mimořádných… Děkujeme vám za 
všechny, k nimž se skláníte a kterým dodá-
váte sílu v časech dobrých i zlých…“ (red)

Kontaktní místo 
pro bydlení 

jagellonská 8
Veřejnosti otevřeno v pondělí 

a středu vždy od 8 do 17 hodin. 
jiné dny na základě domluvy, 

telefon: 378 03 2222, 
e-mail: bydleni@plzen.eu 

Registraci i přihlášku 
na byt lze provést on-line 

www.byty.plzen.eu

Přesto se podařilo kurzy absolvovat té-
měř 200 cizincům. Mají obrovský zájem 
naučit se jazyk společnosti, ve které se 
rozhodli žít,“ uvedla Tereza Šlajsová 
projektová manažerka pro oblast služeb 
pro cizince magistrátního odboru sociál-
ních služeb. Dodala, že dlouholetá spo-
lupráce s Poradnou pro cizince Diecézní 
charity Plzeň je naprosto bezproblémová 
a díky lektorce Veronice Rožánkové jsou 
kurzy češtiny velmi oblíbené a pomáha-
jí ke snadnějšímu začlenění cizinců.  
Na dvě stovky absolventů jedenácti kurzů 
tak v adventním čase slavnostně převzalo 
osvědčení z rukou zástupců města.  (red)

Posledním loňským absolventům kurzů češtiny pro cizince bylo osvědčení předáno ve vánoční 
atmosféře.                                                                      Foto: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně

Mezi oceněnými byl i tým Domovinky – sociální služby.  
Foto: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně



Občanům Doubravky slouží zmoder-
nizovaný podchod železniční tratě 
v Potoční ulici, jež je důležitou spoj-
nicí obytných částí Městského obvodu 
Plzeň 4, především ulic U Pražské drá-
hy a Ke Sv. Jiří. Zrekonstruována byla 
vozovka a chodníky včetně schodišť, 
zbudovány byly opěrné zdi, dále byly 
upraveny břehy potoka i vybudováno 
nové veřejné osvětlení a provedeny 
úpravy zeleně. Celkové náklady činily 
14 milionů korun bez DPH. (red)
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Kateřina Šneberková stojí už rok v čele 
organizace, která spravuje městské 
hřbitovy a krematorium. Zaměstnanky-
ní Správy hřbitovů a krematoria města 
Plzně se stala před více než deseti lety.
„Když jsem nastupovala, ani ve snu mne 
nenapadlo, že bych měla tuto organizaci 
vést. Nabídka na místo ředitelky Správy 
hřbitovů a krematoria pro mě byla jako 
blesk z čistého nebe,“ prozradila.

je něco, co vás od ledna minulého roku, 
kdy jste se stala ředitelkou, překvapilo?

Myslím, že ne. To, že jsem ve Správě 
hřbitovů a krematoria deset let pracova-
la, mně dalo čas se s ní docela podrobně 
a plynule seznámit. 
Prozradíte nám, prosím, něco o organi-
zaci, kterou vedete?

Kromě dvanáctihektarového Ústřední-
ho hřbitova v Doubravce spravujeme dal-
ších deset hřbitovů v okrajových částech 
Plzně. Jsou to většinou malé, původně 
vesnické, hřbitovy. Nacházejí se například 
v Černicích, Radčicích, Radobyčicích, 
Božkově… Poměrně velká jsou však mís-
ta posledního odpočinku na hřbitově 
v Doudlevcích a v Bolevci. Vlastně kromě 

Mikulášského hřbitova a hřbitova Všech 
svatých na Roudné pečujeme o všechny 
plzeňské hřbitovy, což představuje řádově 
čtyřicet tisíc hrobových míst. Naše hlav-
ní sídlo je na Ústředním hřbitově, kde je 
ředitelství, budova kartotéky a evidence 
hrobových míst. V areálu Ústředního hřbi-
tova je vysvěcená kaple sv. Václava určená 
především pro církevní pohřby. Pak se tu 
nachází budova krematoria se dvěma kre-
mačními pecemi a budova velké obřadní 
síně. Máme i vlastní pohřební službu, včet-
ně nabídky funerálního zboží, což se mezi 
Plzeňany asi zatím ví docela málo. 
Kolik pohřbů se u vás ročně koná?

Zhruba tři tisíce. Většina z nich jsou kre-
mace. Pohřbů do země jsou řádově jen de-
sítky, ale jejich počet v poslední době mírně 
stoupá.
Dá se říci, že i v pohřebnictví existují 
trendy?

Ano. My je sledujeme a snažíme se vyjít 
klientům vstříc, ať již jako správci hřbitovů, 
tak i jako provozovatelé pohřební služby – 
právě v oblasti nabídky obřadů chystáme 
jednu novinku, o niž je v poslední době do-
cela zájem. Zatím ale nechci více prozrazo-
vat. Jinak mohu upozornit například na to, 

Rozhovor  Kateřina Šneberková má na starosti plzeňské hřbitovy 
 

Kateřina Šneberková je ředitelkou Správy 
hřbitovů a krematoria města Plzně už rok.

žulový blok ve tvaru hradu Radyně. Tato 
popelová komora je určena pro vsyp zpo-
pelněných ostatků.
Některé staré hrobky a pomníky však 
dotvářejí atmosféru Ústředního hřbito-
va. Ty také rušíte, když se k nim nikdo 
nehlásí?

Ne. Většinou se jedná o hrobová místa 
a hrobky, které jejich původní majitelé tzv. 
vyplatili na dobu trvání hřbitova, případně 
na 100 let. Pokud u těchto hrobových míst 
neznáme majitele, o tato místa pečujeme 
a provádíme na nich pravidelnou údržbu. 
K Ústřednímu hřbitovu neodmyslitelně 
patří arkády, v nichž jsou umístěny hrobky 
většinou s cennou sochařskou výzdobou. 
Do budoucna počítáme s jejich rekonstruk-
cí, která bude finančně velmi nákladná. 
Staráte se i o čestné hroby města Plzně.

Ano. Je jich pět desítek, skoro všechny 
jsou na Ústředním hřbitově. Každý rok jich 
několik přibude. Loni to byl například hrob 
básníka Josefa Hrubého a vědce Emanuela 
Makrlíka. Město se prostřednictvím naší 
správy o tyto hroby stará. Ve výročí úmr-
tí i na Dušičky na ně pokládáme květiny. 
Máme také několik památníků obětem vá-
lek. Ty také udržujeme a staráme se o jejich 
květinovou výzdobu. 
jsou některé hroby zajímavými umělec-
kými díly?

Například hned vedle kaple sv. Václava je 
čestný hrob plzeňského rodáka Ladislava 
Sutnara a jeho náhrobek vytvořil doc. M.A. 
Petr Vogel, který působí na Fakultě designu 
a umění Ladislava Sutnara Západočeské 
univerzity v Plzni. Náhrobek na čestném 
hrobě loutkáře Josefa Skupy je zase dílem 
známého plzeňského rodáka Jiřího Trnky, 
jenž má u nás také čestný hrob. Několik po-
mníků a náhrobků navrhl architekt Hanuš 
Zápal, například pro národopisce Ladisla-
va Lábka nebo pro purkmistra Václava Pe-
táka či pro spisovatele Karla Klostermanna 
a další. Po celém hřbitově se pak nacházejí 
velmi honosné hrobky. 
jsou hřbitovy i relaxační zónou?

Jsou zónou klidu a někteří návštěvní-
ci na ně proto chodí. Ústřední hřbitov 
je veden jako významný krajinný prvek 

a my se o něj staráme jako o park. Spolu 
s dendrology a botaniky konzultujeme 
péči o přestárlé stromy a provádíme vý-
sadbu nových. 
Na co se ti, kdo na hřbitov přijdou za 
svými blízkými zesnulými, mohou spo-
lehnout? 

Snažíme se našim klientům vyjít vstříc 
po celý rok. Například po celé zimní ob-
dobí máme Ústřední hřbitov otevřený 
do 20 hodin, v létě ještě o hodinu déle. 
Lidem s hendikepem nebo velmi starým 
občanům povolujeme autem vjezd až do 
areálu Ústředního hřbitova. Ostatní mo-
hou parkovat ve Hřbitovní ulici, dále pak 
u spodního vchodu hřbitova nebo přes ulici 
u Tesca, odkud se k nám bezpečně dosta-
nou podchodem. U ostatních hřbitovů jsou 
také parkovací místa. Je ale pravda, že tře-
ba na Dušičky mohou být místa obsazená. 
U většiny hřbitovů má zastávku městská 
hromadná doprava. Jsou ale hřbitovy, jako 
například v Černicích nebo v Božkově, kam 
MHD nezajíždí. Naše hřbitovy jsou také 
stále vybavené kontejnery na odpad a mají 
síť vodovodních rozvodů, popřípadě jsou 
na nich zřízeny studny. Vodu však po Du-
šičkách na zimu vypínáme, aby nezamrzla 
a nepopraskalo potrubí. (haj)

že na Ústředním hřbitově máme takzvaný 
lesní hřbitov, kde jsou hrobová místa vy-
tvořená formou žulových desek zasazených 
na úrovni terénu. Tento hřbitov je téměř 
bezúdržbový. Klienti si vyberou místo, 
koupí si žulovou desku a na ni si nechají 
vyrýt nápis. Máme i několik rozptylových 
louček. Několik jich je v areálu Ústředního 
hřbitova, další jsme vybudovali v Bolevci 
a nově i na hřbitově v Doudlevcích. A při-
pravujeme otevření nového typu pohřebiště 
na Ústředním hřbitově. Půjde o takzvané 
pohřebiště ke kořenům, které bude součás-
tí lesního hřbitova. Lidé si vyberou strom 
a k jeho kořenům se uloží zpopelněné ostat-
ky zesnulého. 
Stačí kapacita plzeňských hřbitovů?

Stačí. Ústřední hřbitov má pozemky, na 
něž se může rozšiřovat. Teď jsme se pustili 
do úprav jednotlivých oddělení v nejstar-
ší části Ústředního hřbitova. Mimo jiné 
také zjišťujeme, které hroby jsou volné. 
Hodně lidí má zájem právě o možnost po-
hřbít své blízké ve starších částech Ústřed-
ního hřbitova. Když o to někdo požádá, 
vždycky v evidenci dohledáváme, zda je 
v místě, které by si klient přál, volný hrob. 
Před několika lety jsme zřídili takzvanou 
popelovou komoru, jejíž dominantou je Arkády neodmyslitelně patří k plzeňskému Ústřednímu hřbitovu.

Ústřední hřbitov v Plzni:

-  První hroby byly na plzeňském 
hřbitově „U Václava“ zřízeny v roce 
1901. 

-  V květnu 1926 zde začalo sloužit 
nové krematorium postavené 
podle návrhu tehdejšího městského 
architekta Hanuše Zápala. V těsné 
blízkosti nové budovy vznikl urnový 
háj a také kolumbárium v Čechách  
v té době nejrozměrnější.

-  V roce 2008 bylo dokončeno nové 
kolumbárium, které je díky své  
délce nejdelším kolumbáriem  
v České republice. Do jednoho tisíce 
výklenků je zde možné uložit  
až čtyři tisíce uren.

Kanalizace ve Lhotě je hotová,  
připojí se 300 nemovitostí
VODÁRNa PlZEŇ a.s. dokončila 
stavbu kanalizace v Plzni-lhotě za 
více než 160 milionů korun bez DPH. 
Na její vybudování získala evropskou 
dotaci z Operačního programu Ži-
votní prostředí v rámci Strategie iTi 
plzeňské metropolitní oblasti ve výši 
cca 89 milionů korun. 

Dva roky trvaly práce na odkanali-
zování desátého plzeňského obvodu 
– Lhoty. Stavba kanalizace zahrnuje 
bezmála deset kilometrů nově budo-

vané splaškové kanalizační sítě včetně 
tří nových čerpacích stanic odpadních 
vod. 

Veškeré splaškové vody ze Lhoty 
jsou nyní kanalizací odváděny do cen-
trální čistírny odpadních vod v Plzni. 
Systém splaškové kanalizace Lhoty se 
však nejprve napojí na kanalizační sys-
tém Valchy, a to prostřednictvím gravi-
tačních i výtlačných stok v kombinaci 
se třemi čerpacími stanicemi. Ze Lho-
ty může být ročně odvedeno více než 
70 tisíc metrů krychlových odpadních 

vod. Na kanalizaci se napojí tři stovky 
domů, což je většina Lhoty. Podle ge-
nerálního ředitele VODÁRNY PLZEŇ 
a.s. Jiřího Kozohorského čekala Lhota 
na odkanalizování dlouho, s výsled-
kem ale může být spokojena. „Navíc je 
připravena žádost o dotaci na druhou 
etapu odkanalizování Lhoty,“ dodal. 

Projekt byl realizován za finanční 
podpory EU prostřednictvím nástroje 
ITI (Integrované teritoriální inves-
tice) plzeňské metropolitní oblasti  
(iti-plzen.cz). (red)

Podchod v Potoční ulici je opravený

Město má první elektromobil

Magistrát města Plzně rozšířil svůj 
vozový park nákupem prvního elek-
tromobilu, jenž bude sloužit přede-
vším pro rozvoz a svoz interní pošty 
a drobného materiálu mezi jednotli-
vými budovami magistrátu. Součás-
tí projektu je i nová dobíjecí stanice, 
která je nainstalována ve dvoře rad-
nice na náměstí Republiky 1.  

Město Plzeň chce naplnit svůj program 
Koncepce péče o životní prostředí v Plz-
ni, a proto na konci minulého roku za-
koupilo první elektromobil. Vůz značky 
ŠKODA CITYGOe iV slouží k trans-
portu drobného majetku a interní pošty 

mezi budovami magistrátu. Ten je pro-
váděn denně a mezi 14 magistrátními 
budovami najezdí vozidlo za rok přibliž-
ně 11,5 tisíce kilometrů. Využitím elek-
tromobilu dojde jak k úspoře energetic-
ké, tak i ke zlepšení životního prostředí 
snížením produkovaných emisí CO

2
. 

Cena vozu byla 465 tisíc korun včet-
ně DPH, dotace poskytnutá ze Stát-
ního fondu životního prostředí činila 
199 tisíc korun. Petr Triner, ředitel 
Úřadu správních agend Magistrátu 
města Plzně, jenž projekt organizačně 
zajistil, uvedl, že město plánuje flotilu 
automobilů s ekologickým pohonem 
pravidelně rozšiřovat. (red)
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Rekonstrukce vozovny odstartovala 
Všechny nové budovy v areálu na Slovanech budou mít zelenou střechu 

Úprava cen: 
mění se 
vodné  
a stočné 
i jízdné
Vodné od 1. ledna činí 55,08 ko-
run za metr krychlový bez DPH, 
stočné pak 34,76 korun za metr 
krychlový bez DPH, celkem tedy 
89,84 korun za metr krychlový bez 
DPH. Oproti roku 2020 se jedná 
o navýšení o 4,56 procenta. Do-
chází k němu zejména v souvislosti 
s dopadem koronavirové krize, kdy 
klesá množství spotřebované pitné 
vody i vypouštěné odpadní vody, 
přičemž ale fixní náklady zůstávají.
S úpravou tarifu Integrované do-
pravy Plzeňského kraje na území 
města Plzně od ledna také platí 
nové ceny předplatného městské 
hromadné dopravy. Plzeň však ne-
přistupuje k žádnému výraznému 
zdražení, pouze valorizuje před-
platné o výši inflace. Cena jedno-
rázového jízdného zůstává stejná. 
Měsíční předplatné se od ledna zve-
dá o 14 korun, pololetní o 66 a roční 
o 114 korun.

Plzeňské městské dopravní podniky 
(PMDP) se na konci minulého roku 
pustily do jedné z největších akcí ve své 
novodobé historii – do rekonstrukce 
tramvajové vozovny Slovany. Probíhá 
za plného provozu vozovny. Kromě ne-
srovnatelně vyšší kvality technického 
vybavení poskytne vozovna nové zá-
zemí pro zaměstnance a celkově bude 
mnohem lépe a citlivěji řešeno její sou-
sedství v těsné blízkosti obytné zóny. 

Vozovna tramvají na Slovanech byla popr-
vé otevřena v roce 1943, stála tam nejprve 
téměř osamoceně, postupně však vozovnu 
obklopila obytná zástavba. V 60. letech mi-
nulého století vznikla další část vozovny 
a v 80. letech přibyla část poslední.

Vzhledem ke stáří vozovny je nut-
ná kompletní rekonstrukce, která však 
potrvá pouze dva roky a kterou PMDP 
zvládnou bez omezení provozu ve měs-
tě. Modernizace zvětší haly a zvýší počty 
průjezdných kolejí, které usnadní provoz. 
Vznikne nová administrativní budova, 
myčka a diagnostika kol. Nové budovy 
vylepší i klima v areálu a jeho okolí, neboť 
budou mít zelenou střechu, což zamezí 
tomu, aby areál vozovny byl obrovským 
tepelným ostrovem. Vznikne tak unikátní 

Takto bude vypadat nová tramvajová vozovna na plzeňských Slovanech.                                                                                                     Zdroj: PMDP

Město připravilo Koncepci sportu 
na léta 2021 až 2030. Navazuje na 
předchozí, která vznikla v roce 2015 
a byla v platnosti pět let a Plzeň se 
díky ní stala jedním z prvních měst 
v republice, které takovýto závaz-
ný dokument zpracovalo. jedná se 
o koncepční materiál v oblasti spor-
tu, ale také sportovní infrastruktu-
ry. Předpokladem plnění koncepce 
je tvorba akčních plánů každé dva 
roky. Ty jsou nutné, aby bylo možné 
řešit krátkodobá opatření a zároveň 
docházelo k plnění cílů stanovených 
v koncepci.

„Koncepce sportu stanovuje sedm hlav-
ních priorit a to: každodenní pohyb 
dětí a mládeže, kvalita života, moderní 
a dostupná sportovní infrastruktura, or-
ganizovaný sport a výchova sportovců, 
propojení sportu a vzdělávání, meziná-
rodní a celorepublikové akce a sportovní 
programy sociální inkluze. Každá priorita 
je rozdělena na specifické cíle. Nově má 
město vytvořenou i vizi, která zní: Měs-
to Plzeň nabízí sportovní vyžití a aktivní 
způsob života všem svým obyvatelům 
v dostupném místě a čase ve zlepšující se 
kvalitě,“ vysvětlil Přemysl Švarc, vedoucí 
Odboru sportu, Smart Cities a podpo-

ry podnikání Magistrátu města Plzně, 
který koncepci připravil. Dokument byl 
projednán se zástupci Národní sportov-
ní agentury a Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzně. „Koncepci jsme dále projed-
nali s odborníky na regionální i národní 
sportovní prostředí a také s veřejností na 
loňské Sportmanii Plzeň,“ dodal Přemy-
sl Švarc. Podkladem pro zpracování byla 
také dotazníková šetření určená sportov-
ním klubům i laické veřejnosti. Celé znění 
dokumentu Koncepce sportu města Plz-
ně na léta 2021 až 2030 je k nalezení na 
webu sport.plzen.cz v sekci Dokumen- 
ty. (red)

Plzeň připravila novou koncepci sportu  

Rozsáhlá rekonstrukce a revitaliza-
ce plzeňského městského sportovního 
areálu Prokopávka, která začala v září 
2019, v uplynulém roce významně po-
kročila. letos na jaře má být dokonče-
na první etapa.

Stavba zahrnuje rekonstrukci tří navzá-
jem propojených budov ubytovacího 
zařízení a tělocvičné haly i fotbalového 
hřiště a také výstavbu nové jednopod-
lažní tělocvičny a inlinové dráhy. Vzniká 
zde moderní restaurace, recepce i pokoje 
ubytovacího zařízení, kanceláře, šatny, 

prostory pro wellness, sklady a společen-
ská místnost. Počítá se s parkovištěm pro 
zhruba 60 automobilů, tato plocha však 
dosud slouží jako staveniště. „Pro výstav-
bu první etapy se počítalo se 183 miliony 
korun bez DPH. V průběhu stavebních 
prací se zjistilo, že původní nosné kon-
strukce sportovní haly jsou v nevyhovují-
cím stavu a je potřeba je nahradit novými 
železobetonovými nosnými prvky. Tyto 
práce si vyžádaly navíc 20 milionů korun,“ 
doplnila Karolina Fric z Odboru správy in-
frastruktury Magistrátu města Plzně, jenž 
má stavbu na starosti. (red)

Rekonstrukce Prokopávky pokročila  

Město Plzeň na konci minulého roku 
dokončilo na atletickém stadionu ve 
Skvrňanech výstavbu nové rozcvičovny, 
která nahradila původní kapacitně ne-
vyhovující objekt. V nové budově vznikly 
tréninkové sektory pro vrhy a hody, pro 
skoky do výšky a skoky o tyči, sloužit 
bude i pro běžecké disciplíny. 

Rozcvičovna za 23,5 milionu korun 
se nachází na severní straně atletické 
tribuny sportovního areálu, s níž je 
propojena běžeckým tunelem. Přístup 
do objektu i výstup z něj je bezbariéro-
vý. Funkčně je plocha rozdělena podle 
jednotlivých atletických disciplín a její 
využití se bude měnit podle tréninko-

vých potřeb. Atletický stadion města 
Plzně má od otevření v roce 2013 v ná-
jmu Atletický klub Škoda Plzeň, z. s. 
Využívají ho však nejen jeho členové, 
ale i sportovci z dalších, nejen atle-
tických, klubů. Pořádá se zde rovněž 
řada sportovních soustředění a závo- 
dů. (red)

Atletický stadion ve Skvrňanech 
má novou rozcvičovnu 

Tým, který reprezentuje Magistrát měs-
ta Plzně ve firemní futsalové lize Golden 
Tour, jež má už čtyřiadvacetiletou tradi-
ci, obsadil v loňském roce v oblastním 
kole Plzeňského kraje 4. místo a kvali-
fikoval se tak na finálový mezinárodní 
turnaj EURO Golden Tour 2020, který 
se měl konat v prosinci v Praze. Kvůli 
koronavirové krizi byl ale zrušen.

Loni se futsalové ligy Golden Tour v Plzeň-
ském kraji zúčastnilo 9 mužstev z Plzně 
a také reprezentanti Witte Nejdek z Kar-

lovarského kraje. Vítězství a obhajobu 
titulu mistra oslavil tým ACTIVA, který 
v 16 utkáních zaznamenal jen 2 porážky. 
Zápasy ligy Golden Tour se konají v Měst-
ské sportovní hale na Slovanech. Liga se 
koná v pěti městech, kromě Plzně a Prahy 
to jsou Bratislava, Brno a Ostrava. V letoš-
ním roce se turnaj Golden Tour měl usku-
tečnit od 16. ledna do 27. února. Přihlásit 
se může jakékoli družstvo složené z mini-
málně pěti osob. Na soupisce jich může být 
až 20. Více na webu https://www.golden-
tour.info. (red)

Futsalový tým postoupil  
do republikového finále 

Sportovní areál Prokopávka prochází rozsáhlou rekonstrukcí.      Foto: Martin Pecuch

Nová rozcvičovna slouží sportovcům ve Skvrňanech od konce minulého roku.                                                                           Foto: Martin Pecuch

projekt 16 tisíc metrů čtverečních zele-
ných střech. 

Na konci minulého roku začaly první 
bourací práce včetně zahájení demoli-

ce staré haly a také výstavba východní 
části kolejiště a budování provizorního 
zázemí pro servisní organizaci. PMDP 
na rekonstrukci vozovny získalo dotaci 

ve výši 720 milionů korun. Celkové ná-
klady se vyšplhají na téměř 1,7 miliardy 
korun. Její dokončení je naplánováno 
na rok 2022. (red)
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Společnost pro veřejnou dopravu, z. s., 
ve spolupráci s nezávislými publicisty 
a za podpory partnerů připravuje při-
pomínku dvou letošních významných 
výročí trolejbusové dopravy v Plzni. 
Uplyne 85 let od chvíle, kdy se v závodě 
Škoda začaly trolejbusy vyrábět, a zá-
roveň 80 let od okamžiku, kdy trolej-
busy začaly v ulicích města vozit první 
cestující.

„U příležitosti předchozího dvojitého 
jubilea v roce 2016 jsme na toto téma při-
pravili výstavu, kterou bylo možné si pro-
hlédnout v areálu DEPO2015. Výstava 
měla velmi pozitivní ohlasy a téměř všich-
ni její návštěvníci nás nabádali k tomu, 
abychom téma zpracovali ve formě trvalé 
připomínky, kterou bude moci každý mít 
doma. A tak jsme se počátkem roku 2017 
rozhodli, že pro další kulaté výročí připra-
víme dvojici knih, které se budou téma-
tům výroby trolejbusů Škoda a provozu 
trolejbusů v Plzni věnovat, a zahájili jsme 
projekt s pracovním názvem Trolejbusy 
2021,“ zavzpomínal Martin Leška za Spo-
lečnost pro veřejnou dopravu. „Náš pů-
vodní záměr mírně rozšířit a doplnit obsah 
již uspořádané výstavy jsme museli záhy 
přehodnotit, neboť návštěvy v archivech 

Plzeňské trolejbusy oslaví dvě výročí 
Letos vyjdou dvě publikace, které přiblíží jejich výrobu i provoz

Plzeň už má 57 kamenů zmizelých. 
Připomínají oběti holokaustu

Na konci minulého roku nově otevře-
ná industriální stezka nabízí těm, kdo 
se po ní vydají, možnost poznat sou-
časnost a historii areálu mezi ulicemi 
cukrovarská a Presslova. Dnes v něm 
sídlí kulturní centrum DEPO2015, 
centrum robotiky a další organizace. 
Historie tohoto areálu se začala psát 
už před 151 lety, kdy 21. listopadu1869 
otevřel podnikatel Hugo jelínek na le-
vém břehu řeky Radbuzy nový cukro-
var. areál je dodnes důležitou součástí 
města Plzně.

Industriální stezka poutavě a v souvislos-
tech přibližuje architekturu, významné 
podniky a události tohoto místa. Je na ní 
11 označených zastavení, kde si návštěv-
níci pomocí QR kódu mohou na svém 
telefonu přehrát krátká videa o daném 
místě. Průvodcem ve videích je vždy ně-

Depo2015 zve k procházce po Industriální stezce 

a setkávání s pamětníky přinášely stále 
nové a dosud neznámé informace i unikát-
ní dobové fotografie a materiály,“ dodal.

Společnost tedy připravuje na letošní 
rok vydání dvou obrazově bohatých a za-
jímavých publikací. V jedné autoři sou-
hrnně popíší historii výroby trolejbusů 
a ve druhé jejich provoz v Plzni. Jsou to té-
mata, která dosud nebyla takto podrobně 
zpracována. Autorský tým čítá deset lidí, 
kteří mají trolejbusy a městskou dopravu 
obecně jako svého koníčka a zčásti jsou 
zaměstnanci dvou generálních partnerů 
projektu – PMDP, a. s., a Škody Electric, 
a. s. Projekt se zároveň připravuje s pod-
porou města Plzně a Městského obvodu 
Plzeň 4, který je s trolejbusy nejvíce spja-
tou částí města. Vznik publikací podporu-
jí i soukromé subjekty.

„Obě knihy představíme veřejnos-
ti při jejich křtu 19. června v areálu 
DEPO2015, kde se v tento den také usku-
teční oslavy obou zmíněných výročí, jež 
připravují PMDP a Škoda. Občané a ná-
vštěvníci Plzně se také mohou těšit na 
historické fotografie trolejbusů, které bu-
dou v červnu rozmístěny po celém městě. 
Informace budeme průběžně doplňovat 
na webu trolejbusy2021.spvd.cz,“ uvedl 
Martin Leška. (red)

Mezinárodním dnem památky obětí ho-
lokaustu je od roku 2005 27. leden. Toto 
datum bylo Organizací spojených náro-
dů vybráno záměrně, neboť v tento den 
byl v roce 1945 osvobozen koncentrační 
tábor Osvětim – březinka.

V Plzni bývá památka obětí holokaustu 
uctěna vzpomínkovým aktem v synago-
ze. Leden je také měsícem, kdy si město 
připomíná, že roku 1942 byly z Plzně 
vypraveny do Terezína první transporty 
místních Židů. Z plzeňského nádraží od-
jelo 2 613 obyvatel židovského původu. 
Konce války se jich dožilo jen 209. 

Plzeň na tyto své spoluobčany nezapo-
míná. V roce 2012 se připojila k projektu 
Stolpersteine neboli česky kameny zmize-
lých, což jsou dlažební kostky s mosazným 
povrchem, které jsou vsazeny do chodní-
ků před domy, kde oběti holokaustu žily 

před transportem. „Lidé mohou podávat 
návrhy na položení kamenů zmizelých na 
památku obětí holokaustu v Plzni. Žádosti 
přijímáme na magistrátním odboru kul-
tury. V žádosti je nutné uvést jméno oběti, 
popřípadě datum narození a její poslední 
adresu. Všechny návrhy jsou pečlivě posu-
zovány a prověřeny ve spolupráci s Archi-
vem města Plzně,“ uvedla vedoucí odboru 
kultury Květuše Sokolová. 

Autorem projektu Stolpersteine je ně-
mecký umělec Gunter Demnig. Dosud 
bylo položeno více než 70 tisíc kamenů 
zmizelých na více než dvou tisících místech 
celého světa, například v Rakousku, Belgii, 
Francii, Maďarsku či Německu. Kameny 
zhotovuje ručně berlínský sochař Michael 
Friedrichs-Friedlaender.

V Plzni už bylo položeno celkem 57 ka-
menů zmizelých na celkem 23 adresách. 
Nejvíce kamenů zmizelých, sedm, je na 
chodníku u domu v Nerudově 19. Polo-
ženy byly loni a připomínají členy rodin 
Saxlových, Nauscherových, Hedviku 
Hermannovou, Adolfa Rudnika a Emi-
la Glasera. Kameny zmizelých jsou také 
například v ulicích Americká, Klatovská, 
Rubešova, Bendova… Celý seznam míst 
se jmény obětí holokaustu je uveden na 
webu města plzen.eu v sekci odbor kul-
tury. (red)

Trolejbusy kdysi jezdily i po plzeňském náměstí Republiky.                     Foto: Peter Haseldine

Navrhněte, 
kdo si zaslouží 
uměleckou 
cenu
Nominace na Uměleckou cenu města 
Plzně za rok 2020 je možné podávat 
až do 1. února. Cena je udělována za 
významnou uměleckou činnost, dílo 
nebo počin, které obohatily kulturní 
dění a rozvoj města a přispívají k po-
sílení jeho dobrého jména.  Návrh je 
možné podat prostřednictvím Odboru 
kultury Magistrátu města Plzně. No-
minace musejí být podány v písemné 
nebo elektronické podobě a mají ob-
sahovat jméno a příjmení kandidáta, 
kategorii, za niž je navrhován, a pře-
devším zdůvodnění návrhu. Umělec-
ká cena města Plzně je vyhlašována 
v pěti kategoriích. Více informací na  
www.plzen.eu (odbor kultury) a na te-
lefonu 378 033 041. 

Muzikoložka
Vlasta 
Bokůvková 
slaví
devadesátiny

V Plzni se 6. ledna roku 1931 naro-
dila Vlasta Bokůvková, významná 
česká muzikoložka, plzeňská hu-
dební pedagožka, kritička a pu-
blicistka, popularizátorka vážné 
hudby a organizátorka hudebního 
života v plzeňském regionu.

Doc. PhDr. Vlasta Bokůvková, 
CSc., vystudovala pražskou kon-
zervatoř. V letech 1950 až 1961 
učila hře na housle na několika hu-
debních školách, od roku 1961 i na 
Vyšší pedagogické škole v Plzni, již 
sama předtím vystudovala. Poté 
absolvovala Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze a to ji 
vedlo i ke studiu sólového zpěvu 
a k hudební vědě, zejména k dě-
jinám a teorii hudby. Právě tyto 
disciplíny vyučovala řadu let na pl-
zeňské konzervatoři. Na Pedago-
gické fakultě, kde se stala členkou 
katedry hudby, se počet výukových 
předmětů ještě rozšířil.

Vlasta Bokůvková publikovala 
více než sto cenných větších studií 
s tematikou z regionální hudební 
historie i současnosti Plzeňska, 
případně z hudební pedagogiky. 
Vydala například také knihu o di-
rigentovi a skladateli Antonínu 
Devátém či monografie o plzeň-
ských skladatelích. S městem Plz-
ní spolupracovala na přípravě řady 
výstav a publikací. Za všechny 
jmenujme Hudební život v Plzni  
od 19. století do současnosti. Mno-
ho desítek let psala pro regionální 
tisk recenze koncertů a oper. Vě-
novala se také realizaci koncertů 
klasické hudby, uváděla je nebo 
psala úvodní slova k jejich progra-
mům. 

Při příležitosti 17. listopadu, 
Dne boje za svobodu a demokra-
cii, jí byla v roce 2011 udělena  
Historická pečeť města Plzně.

Plzeň  
přeložila svůj  
reprezentační 
ples
Město Plzeň vzhledem k opatřením 
proti šíření koronavirové nákazy 
přeložilo 17.  reprezentační ples z pů-
vodního lednového termínu na sobo-
tu 27. března. Tématem plesu letos 
bude Plzeň a film. 

Kameny zmizelých neboli Stolpersteine 
v Husově ulici.               Foto: Martin Pecuch 

jaká historická osobnost, která s danou 
lokalitou úzce souvisí. Návštěvníci se tak 
mohou setkat mimo jiné s Františkem 
Křižíkem, s již zmiňovaným podnikate-
lem a vlastencem Hugo Jelínkem a mno-

ha dalšími osobnostmi úzce spojenými 
s průmyslovým dědictvím města Plzně.

„Industriální turismus je jednou z vý-
znamných rozvojových aktivit turistické-
ho ruchu jak Plzně, tak celého Plzeňského 

kraje. Rozšiřování a odhalování tohoto po-
tenciálu nám dává další možnosti vytvoření 
nových turistických atraktivit, které jsou 
jak svojí rozmanitostí, tak svojí koncentrací 
v České republice jedinečné a mají poten- 
ciál oslovit turisty nejen z celého Česka, ale 
i z blízkého zahraničí, zejména z Bavor-
ska,“ řekla Zuzana Koubíková, ředitelka 
organizace Plzeň – Turismus. „Industriální 
stezka po areálu bývalých dopravních pod-
niků by měla zabavit fanouška architektury, 
ale i rodinu s dětmi. Stejně tak se snažíme 
budovat i DEPO2015, kde se stírají hrani-
ce mezi žánry a každý slušný návštěvník je 
tu vítán. Už se těším, až tento nový přírůs-
tek stálé programové nabídky rozšíříme 
o živé akce,“ uvedl Jiří Suchánek, ředitel 
DEPO2015. K projití Industriání stezky 
stačí návštěvníkům chytrý telefon a mapka 
s jednotlivými zastaveními, která je k vy-
zvednutí na recepci DEPO2015. (red)

Areál mezi ulicemi Cukrovarská a Presslova je důležitou součástí Plzně už více než 
150 let.                                                                                                           Foto: archiv DEPO2015
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Město hledá 
stipendisty 
generála 
Pattona
Do konce letošního února je možné 
podávat přihlášky pro udělení Čest-
ného stipendia generála George 
S. Pattona. Je určeno jednomu 
z absolventů plzeňských středních 
škol, který se rozhodl pro službu 
v armádě, v oblasti bezpečnost-
ních složek a podobné veřejně 
prospěšné činnosti. Pro přijetí 
žádosti je nutné vyplnit elektronic-
kou přihlášku a e-mailem odeslat 
úvahu na vypsaná témata, která 
se týkají společenských i osobních 
hodnot či pomoci druhým a službě 
společnosti. Detailní informace na 
https://www.briansjourney.
com/soh/pilsen-cz. Podmínkou je 
složení maturity v minulém nebo 
příprava na ni v letošním roce. Ža-
datele posuzuje komise, která roz-
hodne do 15. dubna. Stipendium 
činí 1 000 USD a je uděleno spolu 
s Medailí Čestného stipendia při 
veřejném vyhlášení během květno-
vých Slavností svobody. 

V prosinci minulého roku zahájila v iz-
raelském Tel avivu svou cestu po světě 
výstava o tajemství plzeňských interiérů 
adolfa loose. Připravila ji Západočeská 
galerie v Plzni s podporou města Plzeň. 
Výstava s názvem lOOS aND PilSEN 
bude mít další zastavení v New Yorku, 
Paříži, Tokiu, bruselu, berlíně, Mnicho-
vě a Vídni. Putování výstavy zajišťují čes-
ká centra za přispění města Plzně. 

Prosincová výstava o plzeňských interié-
rech v telavivské galerii Bauhaus Center 
byla jednou z prvních kulturních akcí 
izraelské sezony po konci druhé vlny ko-
ronaviru. 

„Výstavou pro Česká centra chceme při-
pomenout nejen architektonickou práci 
Adolfa Loose v Plzni, ale také její objedna-
vatele. Jde o několik významných rodin, 
jejichž osudy jsou mnohdy až fascinující. 
Připomínáme meziválečnou éru, kdy vět-
šina interiérů vznikla, ale rovněž vývoj po 
událostech let 1938 a 1939, kdy mnozí 
členové jednotlivých rodin emigrovali nebo 

tragicky zahynuli,“ uvedl autor výstavy Petr 
Domanický ze Západočeské galerie v Plzni. 

„Loos je celosvětově uznávaný klasik 
moderní předválečné architektury s mo-
ravskými rodovými kořeny, který svým my-
šlením i samotnými realizacemi ovlivňoval 
soudobou architekturu a inspiroval pozděj-
ší dění a směřování současné architektury 
v mezinárodním měřítku. Prostřednictvím 
sítě Českých center jsme jeho osobnost 
připomínali v on-line prostředí již v červnu 

loňského roku, nyní navazujeme projek-
tem LOOS AND PILSEN, který vznikl ve 
spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, 
naší ambicí je zprostředkovat do zahraničí 
ucelený pohled na dílo Adolfa Loose a sou-
časně přiblížit Českou republiku jako zemi 
se silnou tradicí designu a architektury,“ 
uvedl ředitel Českých center Ondřej Černý. 
Díky Českým centrům výstava pokračuje 
dále do New Yorku, Paříže, Tokia, Bruselu, 
Berlína, Mnichova a Vídně. (red) 

Loos se představil v Tel Avivu, chystá se i do Vídně či New Yorku
Dalším příspěvkem ke 150. výročí narození slavného architekta je nová publikace

Seriál  Olga Čiperová: Nezlobím se, ale na křivdy se nesmí zapomínat
Na Nový rok roku 1926 se narodila Pl-
zeňanka Olga čiperová. Když jí bylo 
dvanáct let, přišel Mnichov a po něm 
se Manětín, kde tehdy žila, stal součástí 
Sudet.

„Do jedné židovské rodiny, která tu měla 
obchod, přišlo v noci gestapo a sebralo 
manžela se synem. Zůstala pouze samot-
ná paní, která přišla za mými rodiči a pro-
sila je, jestli bych u nich nemohla spát, že 
se sama bojí. Byla jsem pak u ní několik 
nocí a bály jsme se obě,“ vzpomínala při 
natáčení pro Paměť národa.

V dubnu 1945 přiběhl k nim do domu 
lesní dělník a volal, že po lese pobíhají lidé 
v hrozném stavu. Šlo o uprchlíky z trans-
portů z koncentračních táborů. Olga Či-

perová spolu s dalšími lidmi z Manětína, 
včetně hraběnky Terezie Lažanské ubožáky 
v lesích našla. V dobré víře jim dali najíst, 
ale vyhladovělým tělům jídlo spíš ublížilo: 
dostali úplavici. Pro uprchlíky se podařilo 
najít úkryt v domech spolehlivých lidí. Ro-
dina Olgy Čiperové se ujala dvou Židovek, 
sester z Podkarpatské Rusi. Když 5. květ-
na přijeli do Manětína Američané, předali 
uprchlíky do jejich péče. Byl pro ně zřízen 
provizorní špitál, který Olga Čiperová ved-
la. Zakrátko ovšem Američany v Manětíně 
vystřídali vojáci Rudé armády. Podle Olgy 
Čiperové byla výměna armád pro místní 
obyvatele šok. Kultivované Američany na-
hradili vojáci, kteří pili denaturovaný líh, 
kradli náramkové hodinky, znásilňovali 
ženy a stříleli muže. 

Konec války ovšem neznamenal začá-
tek klidu. Švagr paní Olgy totiž uprchl 
do USA, kde pracoval jako strojní inže-
nýr a specialista na ropné vrty. Manžela 
Olgy Čiperové proto vyhodili z podni-
ku, kde v té době oba pracovali. Ředitel 
jí nakonec slíbil, že pokud dá výpověď 
ona, vezme jejího muže zpátky. „Před 
ním jsem napsala žádost o propuštění 
z rodinných důvodů a on povídá: ‚Tak, 
a teď vás mám oba.‘,“ vypráví. A nako-
nec dodá: „Na nikoho už se nezlobím. 
Jen se na všechny křivdy, které naše 
rodina během nacismu a komunismu 
zažila, nesmí zapomínat.“ (tač)

Seriál připravuje Paměť národa Plzeňský 
kraj.

Olga Čiperová v 50. letech minulého století se synem a v nedávné době. 
Foto: Archiv Paměti národa

Záhadné pouto je v mázhauzu i v sadech 

Stát Izrael a Česká republika v roce 1990 
znovu obnovily diplomatické vztahy. 
K 30. výročí vznikla výstava s názvem 
Záhadné pouto. Představuje několik 
zásadních historických událostí, jež for-

movaly výjimečné a mystické pouto mezi 
českým a židovským národem. 

Autorem námětu je hebraista a diplo-
mat Robert Řehák, který také napsal tex-
ty zveřejněné na panelech. 

Kresby a ilustrace pod vedením akade-
mické malířky Renáty Fučíkové vytvořili 
studenti Fakulty designu a umění Ladi-
slava Sutnara Západočeské univerzity 
v Plzni. 

Výstava je od 9. ledna do 11. února 
k vidění v mázhauzu plzeňské radnice 
a do 28. ledna ve Smetanových sadech 
před Studijní a vědeckou knihovnou Pl-
zeňského kraje. (red)

Ukázka studentských prací z výstavy Záhadné pouto. Vlevo je dílo Anny Marie Kohoutové s názvem Staronová synagoga, vpravo je portrét izraelské ministerské předsedkyně Goldy 
Meir, který vytvořila Lucie Šťastná.                                                                                                                                                                           Zdroj: Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně

Loosovy plzeňské stopy  
představí nová publikace
Město Plzeň a organizace Plzeň – TU-
RISMUS společně uspořádaly loni na 
podzim dvě výstavy, které zachytily sto-
py proslulého architekta Adolfa Loose 
v Plzni. Nyní je připomene ‚oboustran-
ná‘ publikace. Jedna její část je věnovaná 
výstavě adolf loos: Proměny. Od zavr-
žení ke vzkříšení, která návštěvníkům 
umožnila prostřednictvím fotografií 
a plánů nahlédnout do vývoje Loosových 
realizací v Plzni od doby, kdy byly opuště-
né svými původními vlastníky, až po sou-
časnost. Druhá část je věnovaná výstavě 
adolf loos: Skrytě. Utajené klenoty 
moderní architektury a představuje 
fotografie vybraných Loosových reali-
zací pořízených při jejich dokončení. Ty 
pocházejí z archivu Albertina Museum 

ve Vídni a veřejnost v Plzni dosud nemě-
la možnost je v této podobě zhlédnout.
„Je velmi zajímavé obě výstavy vidět ve 
vzájemném kontrastu v rámci jedné pu-
blikace, jež je vlastně katalogem k oběma 
výstavám,“ uvedl Karel Zoch, vedoucí 
Odboru památkové péče města Plzně.
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Výstava LOOS AND PILSEN byla v Tel Avivu zahájena loni 1. prosince. 
Foto: archiv Českých center

Takto vypadá obálka oboustranné pu-
blikace o Loosovi, kterou vydává město 
Plzeň.           Zdroj: Plzeň – TURISMUS
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Z Encyklopedie Plzně: městská předměstí
Když se v předminulém století Plzeň roz-
růstala za bývalé městské hradby, bylo 
zapotřebí dávat názvy též ulicím vznika-
jícím dále od centra města. To se zpočát-
ku dělo jen velmi pozvolna. Kupříkladu 
roku 1855 byla pojmenována dnešní 
jungmannova ulice po tehdejším plzeň-
ském purkmistrovi Františku Wankovi. 
Tato komunikace vycházela z tehdejšího 
Štěpánského náměstí (dnes Smetanovy 
a Kopeckého sady), které bylo po arcivé-
vodovi Štěpánu Habsbursko-lotrinském 
nazváno již v roce 1846.

Na počátku roku 1862 pak byly zhotoveny 
česko-německé uliční tabulky a tentýž rok 
došlo i k pojmenování dalších jedenácti ulic, 
přičemž některé se nacházely i mimo histo-
rické centrum. Své jméno tehdy dostala 
například ulice Mariánská (dnes Přemyslo-
va), Divadelní (dnes Riegrova), Martinská 
(nazvaná po plzeňském staviteli Martinu 
Stelzerovi) či Lochotínská. Jak je z příkladů 
patrné, některé názvy ulicím zůstaly do-
dnes, jiné nikoliv.

Jenže město se stále více rozrůstalo, 
a tak bylo zapotřebí dalšího pojmenovává-
ní. Toho si byli vědomi i někteří Plzeňané, 
což dokládá článek, který byl otištěn 31. 

Malice, Vídeň, U Špitálu nebo Rybáře. Tak se jmenovala předměstí
Po svém založení měla Plzeň jen malá 
předměstí, která byla během staletí 
postižena mnoha požáry a válečnými 
pohromami. Na předměstí za městské 
hradby byly umísťovány především 
dvory, stodoly a dílny řemeslníků pra-
cujících s ohněm. Krátce po založení 
vznikl úzký pás usedlostí vystavěných 
těsně u hradeb. Předměstím Plzně se 
stala i původní osada Malice.

Předměstská zástavba byla rozdělená 
do několika celků, k roku 1418 známe 
Malice, Vídeň, U Špitálu, V Zahra-
dách a Rybáře. I na předměstích vzni-
kaly kostely a kaple. Roku 1470 měla 
plzeňská předměstí celkem 58 domů. 
Největší Špitálské či Pražské před-
městí mělo 26 domů a rozkládalo se 
kolem špitálu (založeného Konrádem 
z Dobřan roku 1320) a kostela sv. Máří 
Magdalény (dnes se zde říká U Zvonu).  
Tady měli své dílny především koželuzi. 
Rybáře, obývané příznačně především 
rybáři, měly 13 domů v prostoru mezi 

Mlýnskou strouhou a hradbami (de facto 
od františkánského kláštera k masným 
krámům), Skvrňanské předměstí mělo 
10 domů, jeho část byla označována i jako 
Litické předměstí. Na Litickém před-
městí byly usazeni cihláři, v prostoru 
dnešního Palackého náměstí, kde pozdě-
ji stála kasárna 35. pěšího pluku, měli své 
rámy soukeníci. Na Vídni se říkalo v pro-
storu, který dnes označujeme jako Ham-
burk. Zde se nacházelo pouhých 5 domů. 
Malické a Saské předměstí měly dokonce 
jen po čtyřech domech. Na předměstích 
stála také řada pivovarů.

Stejně jako město byla i předměstí chrá-
něná hradbami, ty byly ovšem většinou 
jen dřevěné, palisádové, pouze při cestách 
byly zděné brány. Před počátkem třiceti-
leté války bylo před plzeňskými hradbami 
již na 170 chalup, 40 až 50 dvorů, 26 až 
30 pivovarů, 3 mlýny, papírenský mlýn 
a různá řemeslnická zařízení, tedy celkem 
asi 250 až 300 objektů. To vše bylo ovšem 
na počátku třicetileté války spáleno. Roku 
1618 nechal velitel císařské městské po-

Otakorovy sady (dnes sady 5. května) na počátku 20. století.   Foto: Archiv města Plzně

sádky ve městě Felix Dornheim vypálit 
celé Skvrňanské a následně Pražské před-
městí, aby zdejší domy neposkytovaly 
nepříteli ležícímu před městem ochranu. 
Z Pražského předměstí zůstal stát pouze 

renesanční mlýn (v sadech 5. května). Bě-
hem války byly zničeny i oba předměstské 
špitály. Díky následnému budování před-
městského opevnění se výstavba předměs-
tí neobnovovala. 

Na vedutě G. Bodenehra je zachycena Plzeň od jihovýchodu kolem roku 1700.                                                                                                 
Zdroj: Archiv města Plzně

Pravomil Raichl bojoval do konce života 
Před sto lety, 31. ledna 
1921, se ve Skůrech 
u Slaného narodil bu- 
doucí důstojník, proti- 
fašistický a protikomu-
nistický bojovník, jenž 

má v plzeňské Thámově ulici pamětní 
desku na domě, v němž v únoru roku 
2002 zemřel. 

Pravomil Raichl byl bojovníkem do kon-
ce svého života. V roce 1939 se dostal 
k československé zahraniční armádě. Ve 
východní Evropě byl zadržen sovětskými 
pohraničníky za nedovolené překročení 
hranic a skončil v sibiřských lágrech. 
Podařilo se mu z lágru dostat a přihlásil 
se do vznikající československé vojenské 
jednotky podplukovníka Ludvíka Svo-

body. Během války byl několikrát zra-
něn, obdržel tři Československé válečné 
kříže a medaili Za chrabrost. V roce 1946 
přešel ilegálně do americké okupační 
zóny v Německu. Když se o rok později 
vrátil do Československa, kontaktovali 
ho agenti provokatéři, Raichl byl zatčen 
a odsouzen k doživotí. V roce 1952 utekl 
z věznice v Leopoldově do Západního 
Berlína. Později žil v USA. V 90. letech 
minulého století se vrátil zpět do Česka. 

V roce 2000 obdržel z rukou prezidenta 
Václava Havla Řád bílého lva.

Pravomil Raichl na začátku tisíciletí 
připravoval atentát na komunistického 
prokurátora Karla Vaše. Nechtěl, aby jeho 
činy zůstaly nepotrestány. Atentát měl na-
plánovaný na 25. února 2002, jenže ten 
den zemřel v plzeňské Thámově ulici na 
infarkt. Právě tato část Raichlova života 
inspirovala filmaře Ondřeje Provazníka 
a Martina Duška, kteří v roce 2019 na-
točili oceňovaný film Staříci v hlavních 
rolích s Jiřím Schmitzerem a Ladislavem 
Mrkvičkou. Historik Jaroslav Čvančara 
napsal o životě Pravomila Raichla knihu 
s názvem Život na hranici smrti.

Město Plzeň v roce 2007 osadilo na 
dům v Thámově ulici bronzovou pamět-
ní desku. (red)

Pozvi zebru na pedikúru nebo nosorožce 
na wellnes. To je výzva Zoologické a bo-
tanické zahrady města Plzně 
a také způsob, jak jí v sou-
časné koronavirové krizi po-
moci. Na e-shopu zahrady je 
možné zakoupit poukazy na 
služby a zábavu pro vybraná 
zvířata. 

Zoologická a botanická 
zahrada tentokrát v soutě-
ži nabízí knihu Záhada na 
ostrově lemurů, plnou po-
hádek, básniček a krásných ilustrací, 
inspirovaných zvířaty z plzeňské zoo. 
Pohádky napsala Kateřina Misíková, 
autorem básniček je Martin Vobru-
ba. Knihu svými ilustracemi doplnil 

František Lopour. Lze ji také zakoupit  
v e-shopu zoologické zahrady.

Soutěžní otázka: Který druh 
zvířete se skrývá pod těmi-
to nápovědami: Měl v Plzni 
více než 130 mláďat, chovná 
samice patří mezi nejstarší 
chovance plzeňské zahrady, 
poslední roky žije v akva 
Tera, je vejcorodý a patří do 
třídy plazů? 
Odpovědi lze zasílat s označe-
ním Soutěž se zoo v předmětu 

zprávy do 25. ledna na adresu redakce či na  
e-mail soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.  
Správná odpověď v prosincové soutěži 
byla za C).

Uspěl Jan Švagr.

SOUTěž SE ZOOLOgICKOU  
A BOTANICKOU ZAhRADOU MěSTA PLZNě

května 1865 v Plzeňských novinách. Do 
redakce totiž přišel dopis, ve kterém bylo 
napsáno: „V tak velkém městě jako v Plzni 
zajistě k orientirování pro cizince i pro zdej-
ší zapotřebí jest, by ulice a náměstí v městě 
a v předměstích patřičně pojmenovány byly 
…  to [se] však v našem městě všestranně 
nestalo, na čemž arciť neustálé stavení a tím 
nové povstalé ulice vinny jsou …“ Na konci 
tohoto článku jsou pak uvedeny ulice, jež 
doposud neměly své názvy.  

Nové ulice byly však pojmenovány až 
v září roku 1871. Tehdy dostalo svůj název 
na 45 ulic, které se nacházely na tehdejším 
Saském, Říšském a Pražském předměstí. 
Jména nových ulic byla různá, například 
dnešní Americká (pouze část od mostu ke 
Klatovské třídě) dostala název podle sto-
dol stojících zde, tj. Stodolní, ulice Sirková 
podle továrny na sirky nacházející se v ní 
či Žatecká podle polohy u nádraží Plzeň-
sko-březenské dráhy vedoucí směrem na 

Žatec. Z této doby také pochází Karlova 
ulice, která tehdy vedla z již výše zmíněné 
Mariánské ulice vlevo do polí u Hahnenka-
mova dvora, po kterémžto měšťanu možná 
získala i své jméno, ale pravděpodobněji 
byla nazvána po císaři Karlu IV. Většina 
z tehdy pojmenovaných ulic však během 
let dostala nová jména, např. Zvonová uli-
ce je dnes ulice U Zvonu, Za Navážkou zas 
U Trati, Ječná je Kotkova atd. Některé ná-
zvy však přetrvaly dodnes (např. Žatecká, 
Kamenická apod.). 

Dalším důležitým mezníkem druhé 
poloviny 19. století byl rok 1878, kdy byly 
nejprve pojmenovány zdejší sady a přejme-
nováno šest ulic. Názvy byly tenkráte vybí-
rány především podle význačných osob-
ností (Harantova, Poděbradova apod.). 
Kromě toho došlo též k rozdělení města do 
pěti okresů – I. Vnitřní město, II. Říšské 
předměstí (vlevo od Klatovské silnice),  
III. Říšské předměstí (vpravo od Klatovské 
silnice), IV. Saské předměstí, V. Pražské 
předměstí, přičemž každý okres měl svou 
barvu a své zvláštní číslování.

V srpnu téhož roku došlo k ještě rozsáh-
lejším změnám. Pojmenováno či přejme-
nováno bylo tehdy přes 50 ulic. Tehdy svůj 
dnešní název dostala ulice Tylova (předtím 

Žitná), Resslova (předtím Nová), Šu-
mavská (předtím Skořepová) atd. Celkově 
bylo v Plzni na počátku roku 1879 nazváno 
na 147 ulic, tříd, náměstí či uliček.  

Samozřejmě, že i v následujících letech 
dostávaly plzeňské ulice nová jména, ale 
až do rozpadu habsburské monarchie 
nedošlo k tak masivnímu pojmenovává-
ní či přejmenování zdejších ulic. A ani  
po vzniku samostatného československé-
ho státu nenastaly žádné výrazné změny. 
Bylo přejmenováno pouze několik ulic, na-
příklad Ferdinandova třída byla změněna 
na třídu Českých legionářů (včetně kousku 
Klatovské třídy), Radeckého a Štěpánovy 
sady byly spojeny pod název Kramářovy 
sady apod. Kromě schválených návrhů 
však padaly i další, které nakonec nebyly 
odsouhlaseny, například přejmenovat část 
Klatovské třídy na Jiráskovu, Martinskou 
ulici na Lublaňskou apod. 

Město se však i po vzniku Českosloven-
ska dále rozšiřovalo a přibližovalo k blíz-
kým obcím, se kterými se nakonec spojilo 
a vytvořilo tzv. Velkou Plzeň. O obcích při-
pojených k Plzni v roce 1924 se ale dozvíte 
více v příštích příspěvcích.

Kateřina Fantová
archiv města Plzně

Předměstí se začala rozvíjet až téměř 
po sto letech. Vzniklo zde 16 nových 
dvorů, z toho 10 patricijských. V roce 
1729 ovšem postihl Malické předměstí 
opět požár. Situace se změnila na konci 
18. století, kdy si bohatí plzeňští měšťa-
né začali budovat nové výstavné domy 
na předměstích – tzv. lusthauzy. V první 
polovině 19. století docházelo k boření 
hradeb a zasypávání vodních příkopů, 
kolem města se vysazovaly aleje a zaklá-
daly parky.

Ve druhé polovině 19. století ale dochá-
zí k úplné proměně předměstí. S rozvojem 
průmyslu zde vznikají továrny a dílny, pro 
ubytování dělníků se staví nájemní čin-
žovní domy. Tak 60. léta 19. století dala 
základ dnešní tváři města, která byla v pa-
desátých letech 20. století dotvořena či 
spíše znetvořena budováním moderních  
sídlišť.

Zpracováno na základě knihy M. Bě-
lohlávka Plzeňská předměstí. 

Štěpánka Pflegerová
archiv města Plzně


