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Pøedstavení øeky

Prameništì Úslavy najdeme          
v Plánické vrchovinì, pod jejím nej-
vyšším vrcholem Drkolnou  (729 m n. m). 
Jedna ze zdrojnic pramení u Nového 
Dvora v nadmoøské výšce 695 m,  
druhá pak na lukách asi 800 m   
jihojihovýchodnì v nadmoøské výšce      
640 m. S délkou 94 km, plochou povodí 

2757 km  a prùmìrným prùtokem u ústí 
33,62 m /s je Úslava nejmenší plzeòskou 

øekou. Vcelku rovnomìrný sklon     
2,33 ‰ mezi Žinkovy a ústím, který je 
v porovnání s ostatními plzeòskými 
øekami pøibližnì dvojnásobný, z ní ale 
dìlá pomìrnì svižnì proudící tok. 
Vodní potenciál øeky proto v minulosti 
využívaly èetné mlýny a železné hamry.

Aèkoliv tomu poslední kilometry 
toku v Plzni pøíliš nenasvìdèují, Úslava   
je pøedevším øekou rozlehlých vodních 
hladin. V 18. století se v jejím povodí 
rozkládalo témìø neuvìøitelné množství 
rybníkù; více než 400. Mnoho z nich 
sice pozdìji zaniklo, stále jich však 
zbývá pøes 250, poèítáme-li  i malé 
vesnické rybníèky. Na Úslavì a jejích 
pøítocích nalezneme i ètyøi nejvìtší 
rybníky Plzeòského kraje; Kozèínský 
(104 ha), Hnaèovský (68 ha), Myslívský 
(58 ha) a Žinkovský (55 ha).

Úslava bývala také øekou zlato-
nosnou. Stopy po rýžování zlata (sejpy)  
lze dodnes spatøit u Novotníkù, Prádla 
(název vsi vznikl právì podle propírání 
zlatonosného písku) a na nìkterých 
pøítocích. Snad žádná jiná øeka nevystøí-
dala tolik jmen. V 18. století bývala 
nazývána Bratawa, Oslawa a Auhlawa, 
v následujícím století také Olawa, 
Bradawa a roku 1844 poprvé Uslawa. 
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Pro horní úsek se objevují i názvy Hnadschower Bach (tedy Hnaèovský potok), 
Bradlava Bach, pozdìji také názvy Bradlavka èi Žinkovka.

Údolní niva Úslavy nabízí z plzeòských øek nejlepší podmínky pro pøirozenou 
migraci rostlin a živoèichù pøes území mìsta. Oblast soutoku Úslavy a Berounky    
pak tvoøí významnou køižovatku na údolní migraèní trase mezi Plzeòským                  
a Køivoklátským bioregionem.

Úslava protéká pøevážnì zemìdìlsky využívanou krajinou s mnoha sídly, 
nìkterými dosud bez èistíren odpadních vod, což se negativnì projevuje v èistotì její 
vody. Kvalita vody v Úslavì je proto v základních ukazatelích hodnocena pøevážnì 
ve III. tøídì jakosti (zneèištìná voda). To platí zejména v létì, za nižších prùtokù        

a vyšších teplot. Kvalita vody v Úslavì se však 
dlouhodobì mírnì zlepšuje.

Úslava je vodácky pomìrnì atraktivní øeka,  
v létì však bývá splavná jen krátce po deštích. 
Lepší podmínky bývají na jaøe pøi tání snìhu     
a na podzim, pøi vypouštìní rybníkù. Plavbu ze 
Žinkov nelze doporuèit pro úzké, místy zcela 
zarostlé a zablokované koryto. Pod soutokem    
s Myslívským potokem ve Dvorci u Nepomuka 
se øeka rozšiøuje a plavba je již snazší a rychlejší. 
Úsek ze Dvorce k ústí, dlouhý 53,4 km, lze 
pohodlnì splout za dva dny pøi stavu 70 až    
110 cm na vodoètu ve Ždírci,  což odpovídá 
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3prùtoku 4–10 m /s. Pro splutí øeky 
od Nezvìstic by mìl vodoèet          
v Koterovì ukazovat alespoò 35 cm, 
nemìl by však pøesáhnout 120 cm 

3(prùtok 30 m /s), kdy již plavba 
bývá nebezpeèná. Poslední ètyøi 
kilometry pod Božkovem protéká 
Úslava regulovaným korytem          
s nìkolika stupni. Hned pod tím 
prvním, u støelnice, se tvoøí 
nebezpeèný válec, který mùže 
ohrozit posádky projíždìjících lodí.

Úslava má z plzeòských øek nejvíce rozkolísané vodní pomìry. V suchém létì 
mohou jejím korytem protékat pouhé desítky litrù za vteøinu, pøi vydatných deštích 
se však rychle mìní v dravou a nièící øeku. Pøi povodni 13. srpna 2002 byl maximální 

3prùtok odhadnut na 460 m /s. U kostela sv. Jiøí se setkávají vody z celého Plzeòska. 
Louky v jeho okolí proto bývaly pravidelnì zaplavovány, což komplikovalo život 
obyvatelùm okolních obcí. Malá osada, ve které stával kromì kostela se høbitovem    

Povodnì na Úslavì a u kostela sv. Jiøí

8/   Nejvìtší novodobá povodeò u sv. Jiøí dne 13. srpna 2002
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i domek hrobníka a škola s bytem uèitele, se bìhem povodní mìnila v nepøístupný 
ostrov. Dnes se stává kostel se høbitovem ostrovem pøi souhrnném prùtoku všech 

3plzeòských øek vìtším než 190 m /s. K tomu dochází prùmìrnì každý druhý rok.      
V posledních deseti letech tato situace nastala v srpnu 2002 (dvakrát), v lednu 2003, 
v kvìtnu 2006 a v lednu 2011. Nejvìtší zaznamenané množství vody zde protékalo 
30. bøezna 1845, kdy hladina kulminovala pouhých 58 cm pod úrovní kostelní 
podlahy. Této výše nedosáhla ani známá povodeò z roku 1890 a pøiblížila se jí         
až povodeò v roce 2002, kdy voda zaplavila høbitovní zeï do výše pøechodu 
kamenného a omítaného zdiva. Snad ještì výše vystoupala voda  pøi povodni           
ve 20. letech 19. století, pøi které se v místì soutoku vytvoøil ostrov. Této povodnì se 
týká tradovaná zmínka o uèiteli, který byl v noci probuzen vodou, vtékající do školy,         
a v hrùze se i s peøinami a kozou uchýlil do kostela. Sám si pro jistotu ustlal             
na kostelním kùru.

Tvar soutoku se mìl zcela zmìnit poèátkem 20. století, protože plán regulace 
poèítal s pøeložením Berounky na opaènou stranu kostela. Ještì výraznìji se mìla 
okolí dotknout plánovaná pøehradní nádrž u Køivoklátu, jejíž vzdutí dosahovalo       
až k Plzni. Ve 20. a 30. letech 20. století byl dokonce na loukách u kostela 
projektován velký nákladní pøístav.
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Historie zdejšího osídlení

Kostel sv. Jiøí

Území kolem posledního soutoku 
plzeòských øek patøilo v pravìku mezi 
významné sídelní oblasti Plzeòské 
kotliny. Nejvíce byla využívána nízká 
ostrožna, zvaná dnes „Nad lipami“ (nad 
informaèním panelem NS), vymezená 
nivou Úslavy a Újezdského potoka. Lidé 
zde žili v zatím blíže neurèeném období 
eneolitu (cca 4500–2200 pø. n. l.), v mladší 
dobì bronzové (1300–1000 pø. n. l.),       
v pozdní dobì halštatské (6. stol. pø. n. l.), 
v mladší až pozdní dobì laténské      
(3.–1. stol. pø. n. l.) a v mladší dobì øímské 
(3. stol. n. l.).

V pravìku však byly osídleny i další 
polohy.  Na návrší s kostelem sv. Jiøí 
stávala v pozdní dobì bronzové nebo 
starší dobì halštatské (cca 9.–7. stol.     
pø. n. l.) osada, možná opevnìná, na protilehlém vrchu Pecihrádku se nacházelo 
výšinné sídlištì lidu chamské kultury (cca 3200 pø. n. l.), pozdìji také sídlištì            
z období halštatské mohylové kultury (kolem 700 pø. n. l.).

Osu støedovìkého osídlení tvoøila jedna z vìtví dùležité cesty, smìøující           
ze západní Evropy do nitra Èech. Úslavu pøekraèovala brodem nedaleko jejího ústí. 
Tato cesta, na které stával v 18. století v místì brodu dokonce døevìný most, sloužila 
pozdìji jen jako místní komunikace a po II. svìtové válce zcela zanikla. Ostrožnu, 
mnohokrát využitou v pravìku, si oblíbili (snad již v 9. století) také Slované. Z tohoto 
osídlení se vyvinula ves zvaná Kostelec, která však patrnì již ve 13. století zanikla. 
Jejím nástupcem se stala nedaleká ves Doubrava (dnešní Doubravka). Pøi cestì,       
na druhém bøehu Úslavy, stávala ves Týnec. Pøibližný prùbìh cesty mezi Kostelcem  
a Týncem sleduje plánovaná sportovnì rekreaèní trasa, kterou využije nauèná stezka 
Údolím Berounky.

Na návrší nad soutokem øek se zaèalo pohøbívat nejpozdìji kolem roku 1000. 
Hroby byly orientovány a uspoøádány do øad již podle nového, køes�anského 
zpùsobu. Na pohøebišti vyrostl koncem 11., nebo spíše až ve 12. století, kamenný 
kostel. Pùvodní podoba a funkce stavby je však pøedmìtem dlouhodobé odborné 
diskuze. Lidovì nejoblíbenìjší, ale nepravdìpodobná legenda, spojuje vznik kostela            



11/   Kostel sv. Jiøí s pøívozem kolem roku 1900

12/   Kostel sv. Jiøí dnes

13/   Pou� u kostela sv. Jiøí v roce 1905

1

8

U svatého Jiøí

s návratem biskupa Vojtìcha           
z Øíma v roce 992. Hypotéz            
o vzniku stavby je ale více, dokonce 
pìt. Dnes se odborníci pøiklánìjí    
k názoru, že šlo pùvodnì o románský 
vlastnický tribunový kostel.

Kostel se doèkal dvou výraz-
ných pøestaveb v gotickém slohu; 
první probìhla kolem poloviny    
14. století. Úzká loï starého 
románského kostela byla rozšíøena         
a vedle drobné apsidy vyrostl 
mohutnìjší polygonální presbytáø. 
Køížovou klenbou byl ale zaklenut 
až poèátkem 15. století. Husité, 
obléhající Plzeò, kostel poškodili. 
Jeho oprava, spojená s další 
pøestavbou, se uskuteènila teprve    
o pùlstoletí pozdìji. K lodi byla 
pøistavìna vìž, jejíž patro bylo 
pøístupné z kruchty dnes zazdìným 
portálem. Druhé zvonové patro 
bylo døevìné.

K farnímu kostelu sv. Jiøí 
dosazovali knìze až do roku 1565 



14/   Apsida pøed pøestavbou        
(pøed r. 1912)

15/   Apsida po osekání omítek (1912)

16/   Apsida po pøezdìní (1912)
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benediktýni z Bøevnova. V uvedeném roce 
zakoupilo podací právo mìsto Plzeò a faru 
zrušilo. Další pøestavbu kostela ve 30. letech 
18. století vedl stavitel Matìj Ondøej Kondel. 
Loï prosvìtlil vìtšími okny, vìž zvýšil a opatøil 
novou barokní støechou, k presbytáøi pøistavìl 
sakristii. Roh rozšíøeného høbitova v té dobì 
zaujala barokní kostnice s lucernou.

Poslední velká pøestavba kostela probìhla 
po patnácti letech prùtahù v letech 1912–1914 
podle projektu J. Farkaèe. Nový pøístup          
do vyšších pater vìže zajistila pøistavìná 
schodiš�ová vížka, poškozený krov nad lodí       
i presbytáøem nahradil nový, úpravou prošla      
i sakristie. Pøestavba se však bohužel citelnì 
dotkla kamenných konstrukcí. Na dnes 
viditelných neomítnutých stìnách bylo pùvodní 
zdivo osekáno a novì vyzdìno. Stavba tak 
velmi ztratila na své historické autentiènosti. 
Høbitov byl rozšiøován v letech 1863, 1897       
a 1905. K poslednímu velkému rozšíøení podle 
plánù z roku 1918 již nedošlo; roli hlavního 
doubraveckého høbitova pøevzal do znaèné míry 
nový plzeòský høbitov u sv. Václava. Do roku 
1849 stávala u kostela škola, kterou navštìvovaly 
dìti z okolních vsí. Další pùlstoletí bydlel          
v budovì hrobník.

Ke kostelu sv. Jiøí smìøovaly poutì patrnì 
již v 18. století. Od druhé poloviny minulého 
století byl potlaèován jejich duchovní rozmìr     
a postupnì pøerostly v pouhou hluènou, avšak 
hojnì navštìvovanou plzeòskou atrakci.

Pecihrádkem jsou nazývány zbytky 
drobného feudálního sídla, které najdeme proti 
kostelu sv. Jiøí na konci skalnaté ostrožny, 
vystupující nad levým bøehem øeky. Tvrz zvaná 
Hrádek zde byla postavena již ve druhé 
polovinì 13. století. Jejím hlavním obranným 

Pecihrádek
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prvkem byl mohutný, témìø kruhový,    
ve skále tesaný pøíkop, který ze tøí 
stran obtáèel jádro tvrze o prùmìru 
20 metrù. Vytìženým materiálem 
byla jeho plocha èásteènì 
vyrovnána, zbytek byl použit 
na zemní val, vyhozený 
pøed pøíkopem.   Ze západní 
strany nebylo nutné tvrz 
nijak nároènì chránit, nebo� 
skalnatá stráò zde spadá 
strmì až k øece.

Jedna èi dvì budovy, 
které v jádru tvrze stávaly, 
byly z vìtší èásti døevìné, 
omazané lepenicí. Jen nepa-
trné èásti jejich konstrukcí 
(podezdívky) mohly být z kamenù vyskládaných „na sucho“, tedy bez použití malty. 
Døevìná byla zøejmì i obvodová hradba.

Po mohutném požáru na poèátku 14. století nebyla již tvrz obnovena. Dvùr k ní 
náležející však patrnì fungoval ještì v 15. století. Pozdìji jsou pøipomínány již jen 

pozemky „v Hrádku“. Obdìlávaná pole obklopovala 
tvrzištì ještì na konci 19. století, stránì pokrývaly 
pastviny. K zalesnìní Pecihrádku nevhodným 
akátem a borovicí èernou došlo až pøed 100 lety. 

     U køižovatky cest stával již v 18. století døevìný 
køíž, obklopený tøemi lípami. V následujícím 
století jej nahradil drobný železný køížek na ka-
menném podstavci. V roce 1946 bylo na místì 
køížku slavnostnì odhaleno sousoší Nejsvìtìjší 
Trojice. Malý spilitový lom otevøel v blízkosti 
køížku a jezírka, mrtvého ramene øeky, na poèátku 
20. století doubravecký podnikatel Pechman. 
Podoba místa se od té doby zmìnila. V lomu se 
dávno netìží, jezírko bylo v roce 2009 zasypáno. 
Jen mohutné lípy, dnes více než dvousetleté, zde 
stojí dosud a mezi nimi sousoší, restaurované        
v roce 2004.

Sousoší Nejsvìtìjší Trojice
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Promìny údolí Úslavy

Do konce 18. století zde Úslava volnì meandrovala v širokém luèinatém údolí. 
K úpravì jejího toku bylo pøikroèeno pøi výstavbì mìdìného hamru. Koryto øeky 
bylo napøímeno, náhon èásteènì využil staré øeèištì. Pøebyteènou vodu odvádìl 
odlehèovací kanál, nazývaný Bradlavka.

Náhon odboèoval v místech pozdìjšího mostu, jehož nepatrné zbytky mùžeme 
dosud nalézt na levém bøehu øeky asi 600 metrù nad Habrmanovým mostem. Mìl 
kamenné pilíøe, železnou konstrukci a mostovku ze silných fošen. Byl soukromý       
a používali ho majitelé vily zvané „U Šulcù“, která stávala na pravém bøehu øeky 
pøibližnì v místech dnešního fotbalového høištì, pozdìji nájemce pozemkù, 
doubravecký zahradník Eduard Horèièka. Zchátralý most uzavírala pøed jeho 
odstranìním v roce 1982 døevìná vrata.

Pravý bøeh Úslavy významnì pozmìnil roku 1862 vysoký násep Èeské západní 
dráhy. K regulaci øeky a jejímu uzavøení do protipovodòových náspù došlo v letech 
1910–1911. Oprava poškozené regulace probìhla v roce 1933.

Velký a tragický zásah do života této èásti mìsta znamenal noèní nálet na nedaleké 
seøaïovací nádraží, uskuteènìný 17. dubna 1945. Jen do prostoru vymezeného 
železnièní tratí, Úslavou a Mohylovou ulicí dopadla více než stovka leteckých pum. 
Nezasypané krátery omezovaly využití pozemkù dalších 20 let.

Od první poloviny 60. let byl terén na pravém bøehu Úslavy zvyšován 
navážkami kvùli plánované výstavbì sportovního areálu Rudé hvìzdy Plzeò (po roce 
1990 Rapidu Plzeò). Aby byla zaruèena jeho úplná ochrana pøed povodnìmi, 
navýšila se úroveò terénu o 4–5 metrù s výjimkou bezprostøedního okolí bývalého 



20/   Souèasný letecký pohled na okolí bývalého hamru
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hamru. To mìlo bohužel velmi negativní dopad na vzestup povodòových hladin      
na levém bøehu øeky, kdy voda dosahuje témìø až k Jateèní tøídì. První sportovištì 
zaèala být užívána na konci 70. let, ale celý areál nebyl nikdy v plánovaném rozsahu 
dokonèen.

Malý mìdìný hamr zde byl postaven již na poèátku 19. století. Od plzeòského 
mìš�ana Václava Kesslera jej roku 1815 koupil František Maschauer. Ten provoz 
rozšíøil o železný hamr na výrobu zbraní, srpù, kos, plechu a drátù. Další majitelkou 
se stala o deset let pozdìji Františka Zinnerová, která si nechala roku 1827 
nemovitosti odhadnout. V hamru se tehdy nacházely dvì výhnì, dmýchané velkým 
mìchem na trámové konstrukci, a dvì tìžká nadhazovací kladiva. Vedle hamru stála 
jircháøská dílna s valchou a dvìma brusírnami. Zpracovávaly se zde ovèí a kozí kùže, 
nepostradatelné zejména v rukavièkáøském prùmyslu. Odhad pokraèuje popisem 
holandského kroupového mlýna, tedy provozu na výrobu jeèmenných krup, dále 
uvádí høebíkárnu s výhní, kùlnu na uhlí a také chlév s osmi kusy dobytka. Hlavní 
obytná budova, jež se jako jediná dochovala do dnešní doby, se tehdy právì 
dokonèovala. Celá nemovitost byla i s loukou a ovocnou zahradou odhadnuta           
na 5 513 zlatých.

Hamr èasto støídal majitele. Roku 1835 jej zakoupili František a Aloisie 
Beinhofferovi, od nichž hamr po pìti letech získal Karel Feierfeil. V polovinì        
19. století pøešel do vlastnictví manželù Kauteckých. V tomto období pracovali          

Lopatárna



21/   Lopatárna na poèátku 20. století. Støed snímku zaujímá dodnes stojící 
správní budova z roku 1827. Hoch sedí na mostku pøes již nefunkèní náhon,   

který procházel mezi dvìma budovami hamru (vpravo).

22/   Obytná budova hamru z roku 1827 obklopená navážkami se zachovala   
do souèasnosti

13

Lopatárna 2

v hamru zvaném „Lopatárna“ u dvou výhní ètyøi dìlníci. Vyrábìli pøevážnì 
hospodáøské náèiní a nástroje jako pluhy, lopaty, motyky, krumpáèe a kosy, které 
nacházely odbyt nejen v Plzni a okolí, ale i na pražském trhu. Za rok (1854) jich 
dokázali vykovat 15 000 kusù.



23/   Most pøes Úslavu kolem roku 1900, v pozadí viadukt pøes dnes zasypanou 
strž sv. Máøí Magdalény (nyní Mohylová ulice)

14

Lopatárna2

Emanuel Tuschner, budoucí plzeòský purkmistr, zakoupil Lopatárnu v roce 1859. 
Okolí nechal sadovì upravit a zøídil zde oblíbený výletní hostinec, navštìvovaný 
Plzeòany i vlastenci z okruhu J. F. Smetany. Po Tuschnerovì podnikatelském krachu 
koupil Lopatárnu roku 1873 za 20 000 zlatých Adam Tomášek z Berouna.

V hamru se pracovalo ještì roku 1890. V obytné budovì èp. 37 žilo tehdy        
29 lidí, vèetnì kováøského mistra Pavla Haláèka, dìlníka Josefa Èermáka, nádeníka 
Petra Arneta a „lopatského pomocníka“ Antonína Kunce. Od poèátku 20. století 
vlastnila Lopatárnu doubravecká podnikatelská rodina Pechmanù. Kusová výroba     
v hamru se již nevyplácela, ale v pøízemí obytné budovy opìt fungoval navštìvovaný 
hostinec. Pozdìji zde byla sodovkárna, dnes objekt slouží jako provozní zázemí 
sportovního areálu Rapid.

V místech mostu býval døíve brod a vedle nìho pouze jednoduchá døevìná lávka 
pro pìší. Procházela tudy vìtev významné zemské cesty, smìøující z Prahy do Plznì  
a dále na západ. Od brodu smìrem do Doubravky cesta pomìrnì strmì stoupala 
hlubokým úvozem, pøibližnì v trase dnešní ulice Stará cesta.

Po dokonèení nové pøímé císaøské silnice na poèátku 19. století (viz zastávka    
è. 4) ztratila tato cesta na dùležitosti. Až po otevøení okresní silnice Plzeò – Chrást    
v roce 1874 a prudkém rozvoji Doubravky se zaèalo uvažovat o stavbì mostu. Trvalo 

Habrmanùv most



24/   Doubravecký most pøes Úslavu nedlouho    
po svém dokonèení v roce 1892

25/   Poèátkem 30. let již úzký most automobilové 
dopravì nevyhovoval

26/   Nový Habrmanùv most krátce po dokonèení 
v roce 1934

Lopatárna 2
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však další témìø dvì desetiletí, než 
byla stavba mostu zahájena. 
Kamenné pilíøe postavil za 11 967 
zlatých Jan Štaif, zednický mistr     
z Chrástu, železnou konstrukci 
mostovky dodaly za 15 614 zlatých 
Škodovy závody, montážní práce 
provedla známá firma Müller          
a Kapsa. Nový most, nazývaný 
jednoduše Doubravecký, byl slav-
nostnì vysvìcen a pøedán veøejnosti 
20. èervna 1892. Na pøedmostí,            
na pravém bøehu øeky, byla odha-
lena socha sv. Jana Nepomuckého.

Pøipojení k Velké Plzni v roce 
1924 ještì urychlilo rozvoj 
Doubravky. O tøi roky pozdìji byla 
zasypána strž, vedoucí od mostu 
smìrem vzhùru pod vysoký 
železnièní viadukt. V její trase 
postupnì vznikala Mohylová ulice, 
která se brzy stala hlavní 
pøístupovou cestou do Doubravky. 
Úzký železný most pøestával 
vyhovovat sílící automobilové 
dopravì, a tak byl v roce 1934 nahra-
zen širší betonovou mostovkou       
na pùvodních kamenných pilíøích. 
Stavbu provedla firma Ing. Oldøicha 
Smrèka za pøibližnì 600 000 korun. 
Most byl nazván jménem prvního 
èeskoslovenského ministra školství 
Gustava Habrmana.

Poslední velkou rekonstrukcí 
prošel most v 90. letech 20. století, 
v roce 2004 k nìmu byla pøistavìna 
lávka pro pìší a cyklisty.



28/   Husùv park ve 30. letech 20. století

27/   Železný køížek osazený          
do soklu starších božích muk            

z roku 1676
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Køížek a Husùv park

V blízkosti informaèního panelu nauèné 
stezky u bývalého rozcestí dvou cest najdeme 
drobný železný køížek, obrostlý køovím. Jeho 
kamenný sokl, s vytesaným letopoètem 1676, 
pochází ze sloupcových božích muk. Stávala  
nad problematickým místem cesty, hlubokým 
úvozem, kterým se stoupalo od brodu smìrem    
k Doubravce. Možná se zde stala nìjaká nehoda, 
kterou mìla boží muka pøipomínat. Podle 
povìsti, zaznamenané ve 20. letech minulého 
století doubraveckým kronikáøem J. Brožem,    
se zde dva formani nedokázali domluvit,        
kdo komu uvolní cestu. Po hádce a rvaèce spadl 
jeden z nich do øeky a utopil se.

Pøi pøenosu na dnešní místo koncem        
19. století došlo ale k poškození horního dílu 
božích muk. Kamenná deska, kryjící kvádrový 
sokl, byla otoèena a na místo znièeného kulatého sloupu byl do ní zasazen nový 
železný køíž. V blízkosti mostu byla roku 1915 odhalena socha Mistra Jana Husa        
a pod ní zøízen po obou stranách silnice park. Dnes z nìj zbývá jen nepatrné torzo.



29/   Papírenský mlýn v 90. letech 19. století

Papírenský mlýn
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Papírna a prachárna

Papír se v Plzni vyrábìl již v závìru 16. století. První papírna pracovala             
na Soukenické valše, náhonu, který protékal v prostoru dnešního silnièního prùtahu 
na „Rychtáøce“. Pøed polovinou 17. století pøenesla tehdejší majitelka, vdova Dorota 
Tonfelderová, výrobu na øeku Úslavu. Jediné vodní kolo pohánìlo øezaèku a stoupu 
na zpracování starých hadrù a dále tìžké kladivo, kterým se usušený papír 
vyhlazoval. Vodní sílu a zaøízení papírny využíval také prachaø Stanislav Veselý,      
za kterého se Dorota brzy provdala. Pøi výrobì prachu bylo tøeba ve stoupì roztlouci 
døevìné uhlí na jemný prášek, promísit ho s ledkem a sírou a následnì vyleštit           
v otáèejících se døevìných sudech.

Roku 1662 prodala Dorota Veselá papírnu plzeòské obci, která ji nadále 
pronajímala. Prvním nájemcem se stal zdejší papírenský tovaryš Jan Nützl.               
V øemesle se mu nevedlo, žádal o odklad platby nájmu, stížnost na kvalitu jeho 
papíru øešil roku 1670 plzeòský magistrát. Nützl si pøivydìlával mletím obilí, na což 
si ale zase stìžovali plzeòští mlynáøi.

Na pøelomu 17. a 18. století zde pùsobil papírník Kristián Michl, který 
rozmnožoval svùj majetek rovnìž obchodováním s nemovitostmi. Dostával se však 
do èastých sporù nejen se sedláky z okolních vsí, ale i s plzeòským magistrátem, 
který mu vytýkal špatnou kvalitu papíru. Roku 1714 nepatøily k papírnì žádné 
pozemky, Kristián Michl mìl pouze v nájmu 17 strychù polí a louku na jeden vùz 
sena ze záduší kostela sv. Jiøí. Papírnictví mu mìlo vynášet 300 zlatých roènì, z nichž 
platil nájem 100 zlatých.



31/   Zanesený jez u Papírenského mlýna v roce 1930

30/   Papírenský mlýn pøi hranicích doubraveckého 
katastru na mapì císaøského otisku stabilního 

katastru (1838)
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Kristiána Michla vystøídal stejnojmenný syn a po nìm jeho bratr Jan. Když Jan 
Michl roku 1733 zemøel, vedla papírnu dalších osm let, pøes znaèné finanèní tìžkosti, 
pozùstalá vdova Anna. Rok 1742 byl zøejmì posledním rokem provozu papírny.       
V objektu pracoval ještì nìjakou dobu prachaø. V roce 1757 už ale støelný prach 
nevyrábìl, odstìhoval se a v roce 1761 mìsto jeho chalupu za 60 zlatých prodalo. 

Po zániku papírny nechalo 
mìsto budovu pøestavìt na mlýn, 
který dále pronajímalo. Protože 
stával tìsnì pøi hranicích doubra-
veckého, lobezského a mìstského 
katastru, docházelo èasto k nesrovna-
lostem. Podle Josefského katastru   
z roku 1787 náležel mlýn „Papírna“ 
vèetnì zahrádky o výmìøe 321 
ètvereèního sáhu stále ještì obci 
mìsta Plznì. Brzy potom byl ale 
prodán a od roku 1810 se zde pøipo-
míná mlynáø Bartolomìj Šrámek. 
Pøed polovinou 19. století pøešel mlýn do rukou Antonína Mosera. V roce 1850 mìl  
3 vodní kola a pracovali zde 2 dìlníci, kteøí mleli pšenici, žito a jeèmen.

Mlýn



32/   Trosky mlýna na leteckém snímku
z roku 1956

33/   Okolí bývalého Papírenského mlýna
na souèasném leteckém snímku
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Pøi sèítání obyvatel v roce 1890 bylo ve mlýnì pøihlášeno 14 osob. Majitelem 
byl mlynáø Jan Moser, který zde žil s manželkou, šesti dìtmi a starou matkou, 
výmìnkáøkou Antonií. Ve mlýnì dále bydlel stárek Jan Stoèes, mládek Josef Stoèes, 
pomocník Antonín Bláha, èeledín Josef Chmelík a služka. Èeledín zøejmì pomáhal 
hlavnì s hospodáøstvím a obdìláváním pozemkù. Roku 1895 zakoupili mlýn Ludvig 
Piette a Emil Fürth a nechali zde osadit Girardovu turbínu, pracující pøi optimálním 

3prùtoku 1,3 m /s.

V roce 1904 koupil Papírenský 
mlýn Mìš�anský pivovar. Chtìl zde 
zøídit vlastní výkonnìjší elektrárnu, 
k realizaci zámìru však došlo až     
v roce 1911. Stará a málo úèinná 
Girardova turbína byla nahrazena 
Francisovou „Expres“ turbínou       
o výkonu 26,5 koòských sil, kterého 

3dosahovala pøi prùtoku 1,513 m /s    
a spádu 1,657 metru. Turbína byla 
instalována do nové kašny s vlast-
ním stavidlem a systémem èesel. 
Její regulace se provádìla 
natáèením rozvádìcích lopatek 
pomocí servomotoru. Èást 
vyrobeného støídavého tøífázo-  
vého proudu o napìtí 190/110V 
vykupovalo „Elektrické družstvo 
Letná“ a využívalo ho k elektrifi-
kaci Letné a Doubravky. V roce 
1920 byl položen propojovací kabel 
500V z elektrárny v Mìš�anském 
pivovaru, èímž se podstatnì rozší-
øily možnosti další elektrifikace.

Pøi náletu dne 17. dubna 1945 
dostal Papírenský mlýn pøímý 
zásah. Nebyl již obnoven a v roce 
1949 byl zasypán i náhon. Zarostlé zbytky mlýna však byly odstranìny a èásteènì 
zasypány navážkou až pøi stavbì silnièního mostu v Tìšínské ulici na poèátku 70. let 
minulého století. 

Elektrárna



34/   Jez se sklápìcí propustí ve 30. letech 20. stol.
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Jez

Šikmý jez papírny, pozdìji mlýna a malé vodní elektrárny, pøehrazoval Úslavu 
tìsnì nad souèasným silnièním mostem. Pøi regulaci øeky v letech 1910–1911 byl 
pùvodní jez s délkou koruny 24,75 metru doplnìn o sedmimetrovou sklopnou èást  
(tzv. Jirsíkova systému) na levém bøehu. Ta byla otvírána pøi velké vodì, snižovala 
povodòovou hladinu øeky a tím i pøípadné škody na zaøízení elektrárny.

Pøed jezem odboèoval asi 30 metrù dlouhý náhon, který tìsnì pøed budovou 
mlýna pøekraèoval døevìný mùstek. Pozdìji byl objekt mlýna i náhon nìkolikrát 
upravován. Jalový odpad, dlouhý pøibližnì 120 metrù, se nazýval Mlýnský potok.

Od poèátku 20. století do konce 70. let sloužilo vzdutí jezu obyvatelùm Letné    
a Doubravky jako oblíbené místo ke koupání za horkých letních dnù. Po zániku 
Papírenského mlýna a zasypání náhonu ale jez chátral. Pøi velkých povodních         
na poèátku 80. let se zcela provalil a zmìnil v kamenitou peøej. Nejdéle pøežívala 
sklopná èást jezu s ovládacím mechanismem. Spolu s posledními zbytky jezu byla 
odstranìna pøi úpravì koryta øeky v 90. letech minulého století. Koryto øeky bylo 
pøitom zúženo a zregulováno. 



21

Papírenský mlýn 3

35/   Starý jednokolejný železnièní most
s Papírenským mlýnem v roce 1901

36/   Papírenský mlýn s náhonem a most
kolem roku 1905

37/   Pohled do stejných míst, zachycených
na obr. 35, v roce 2011 – místo, kde stával 

Papírenský mlýn, zmizelo pod náspem 
silnièního mostu

Železnièní most

Stavba Èeské západní dráhy        
z Plznì do Brodu nad Lesy (Furth im 
Wald v Bavorsku) byla zahájena na 
jaøe roku 1860. Úsek z Plznì do Prahy, 
dlouhý 110 km, byl slavnostnì otevøen 
14. èervence 1862. Tra� byla stavìna 
jako jednokolejná, druhá kolej byla         
v úseku Plzeò – Rokycany pøistavìna 
až v letech 1925–1927. Viadukt pøes 
øeku Úslavu byl ètvrtým nejvìtším 
mostem Èeské západní dráhy a tudíž 
strategickým vojenským bodem. Proto 
byla jeho železná konstrukce bìhem 
prusko-rakouské války, poèátkem 
èervence 1866, snesena. Prusové se 
však postarali o rychlou obnovu 
mostu. Pùvodní konstrukce mostovky 
byla nekvalitní, a proto musela být již 
roku 1877 nahrazena jinou. Bìhem 
výmìny došlo k nehodì, pøi níž 
zemøeli dva dìlníci a nìkolik dalších 
bylo zranìno.

Výstavba druhé koleje zname-
nala i rozšíøení mostu a úpravu pilíøù. 
Ke sníženému støedovému oválnému 
pilíøi byl pøistavìn nový obdélníkový, 
železná mostovka byla opìt snesena     
a nahrazena novou s odlišným systémem 
konstrukce. Úpravou zároveò prošly    
i krajní kamenné pilíøe, které tak 
ztratily svá typická mohutná cimbuøí. 
Poslední vìtší oprava mostu probìhla 
koncem 80. let 20. století. Most byl 
postaven kvalitnì, nijak jej nepoško-
dily ani èasté prudké povodnì, kdy zde 
voda vystupuje až 5 metrù nad normální 
hladinu. Pøi plánované výstavbì 
železnièního koridoru Plzeò – Praha 
má být starý viadukt nahrazen novým, 
železobetonovým.



39/   Rokycanova (dnes Rokycanská) tøída na Letné kolem roku 1900

38/   Øeka v okolí mostu na císaøském otisku 
stabilního katastru (1838)

Letná
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Císaøská silnice

Snaha o zlepšení silnièní sítì 
vedla již ve druhé ètvrtinì 18. 
století k budování tzv. císaøských 
silnic. Od starých cest se lišily 
pøedevším tím, že vedly mezi mìsty 
nejpøímìjším možným smìrem,      
a tedy nerespektovaly hranice 
pozemkù. Mìly být štìtované, ètyøi 
sáhy (7,2 m) široké, se støedem 
zvýšeným oproti krajnicím o deset 
palcù (0,25 m) a vedené s maxi-
málním stoupáním 25 stupòù. 
Kolem nich byly vysazovány 
stromy k ozdobì krajiny a pohodlí 
cestujících, které zároveò silnici pøi 
snìhové pokrývce vytyèovaly.

Poèátkem 80. let 18. století 
byly schváleny plány nové „Bavorské“ silnice, vedoucí z Prahy pøes Plzeò dále       
na západ. Roku 1787 byl již dokonèen úsek z Rokycan ke Kyšicím, pokraèování 
stavby však zabránil nedostatek penìz. Do Plznì byla nová trasa dovedena až            
v letech 1811–1812. Její otevøení znamenalo významný impuls pro rozvoj prùmyslu 
a obchodu na Plzeòsku. Po silnici zaèaly jezdit také pravidelné poštovní vozy            
a od 1. prosince 1833 dennì i dostavník plzeòského pøepravce J. Hahnenkamma.



40/   Most a èást Letné kolem roku 1905

41/   Letná v roce 1900, násep k mostu zcela vlevo
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Most

Letná

Most pøes Úslavu na Letné byl 
nejprve døevìný, dimenzovaný 
podle pøedpisu pro stavbu císaøských 
silnic na povozy se 6 zapøaženými 
koòmi a na nejvyšší váhu nákladu 
60 vídeòských centù (3,36 t). 
Kamenný most zde byl postaven 
kolem roku 1870. Roku 1905 se 
opravoval; po tu dobu byl vedle 
nìho postaven provizorní døevìný 
most. Nový železobetonový most, 
vlastnì dva vedle sebe stojící mosty, nahradily starý kamenný most v 70. letech      
20. století. Tehdy byla Rokycanská tøída od mostu vzhùru rozšíøena na ètyøproudovou 
komunikaci a pravá fronta domù zboøena.

Mìstská ètvr�, nazvaná v duchu vlastenectví konce 19. století podle pražského 
vzoru, vznikla na katastru malé zemìdìlské obce Lobzy. Její základ položil roku 
1889 plzeòský mìš�an Antonín Dítì, který si vystavìl svùj dùm pøi pražské silnici 
nedaleko mostu. Vzhledem k pøíznivé poloze na levných „venkovských“ pozemcích, 
a pøesto na dohled mìsta, rostla nová ètvr� nevídaným tempem. V roce 1900 zde 
bydlelo již 2 500 lidí.

V okolí císaøské silnice a Úslavy vznikaly i prùmyslové provozy. Nejstarší byla 
továrna Hirsch na výrobu drátu a høebíkù, která zahájila výrobu v roce 1872. Pozdìji 



43/   Poškozená regulace øeky v roce 1930
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42/   Letná v roce 2011 – nábøeží øeky se zmìnilo 
k nepoznání

nesla název Hirsch a Eisenschiml   
a koneènì od roku 1891 Richard 
Hirsch. Provoz zanikl po druhé 
svìtové válce. Jeho místo pozdìji 
zaujala firma Stavební stroje, jejíž 
existenci pøipomíná již jen název 
zastávky MHD, dnes zde stojí 
supermarket. Vedle Hirschovy høe-
bíkárny vystavìl roku 1882 Adolf 
Taussig podnik s názvem „První 
saská varna na smrkovou smolu      
a èistírnu pryskyøice v Plzni“. 
Kromì pivovarské smoly vyrábìl    
i mazadla a sodu.

Na pravém bøehu Úslavy vznikla roku 1905 další firma Eisner a Levit, továrna 
na drát, drátìnky, høebíky a šrouby. Po I. svìtové válce zamìstnávala 125 dìlníkù. 
Souèástí areálu byla i vila majitele ve svahu nad údolím s typickou vížkou. Roku 
1938 se firma zmìnila v akciovou spoleènost „Plzeòská šroubárna a továrna             
na drátìné zboží“, a takto pøeèkala i rok 1948. Za socialismu tu bylo centrum 
zemìdìlské mechanizace – státní traktorová stanice. V té dobì vznikly i navážky     
na hranì údolí, které pøedstavují technickou i ekologickou závadu a snižují 
krajináøskou hodnotu pravobøežní èásti Úslavy.



45/   Pohled do stejných míst jako na obr. 43
v roce 2010. V popøedí pozùstatky øíèního 

koupalištì.

44/   Koupání v poškozeném regulovaném korytì 
v roce 1930, pøed výstavbou koupalištì. V pozadí 

Levitova továrna na drát, høebíky a šrouby.
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Letná 4

Regulace øeky a koupalištì

Tìsnì nad mostem býval v øece 
ostrov. Pravé rameno øeky se 
postupnì zanášelo, zarùstalo lužním 
lesem a voda jím tekla jen pøi 
vyšších vodních stavech. Charakter 
øeky zcela zmìnila regulace, 
provedená v letech 1910–1911  
(více o ní u sedmého zastavení). 
Nesprávné dimenzování koryta 
však zpùsobilo, že již bìhem 
nìkolika let bylo regulované øeèištì 
velmi poškozeno. Chybìly však 
prostøedky na jeho opravu. Osada 
Lobzy-Letná podávala v létì      
roku 1927 opakovanou urgenci 
mìstskému zastupitelstvu, aby se  
co nejdøíve zapoèalo s úpravou 
regulace a pøi té pøíležitosti bylo 
zøízeno projektované „kupadlo, 
jehož jest nutnì zapotøebí právì      
v nynìjší letní dobì“. Zastupitelstvo 
dne 12. záøí 1927 rozhodlo, že       
ke zøízení „øádného kupadla pro 
dospìlé i dìti na Úslavì u Levitovy 
továrny“ dojde pøi celkové regulaci 
øeky podle projektu Ing. Aulického, 
který náklad odhadl na 63 268 Kè 
54 haléøù. Práce však probìhly až 
roku 1933. Øíèní koupalištì bylo pohodlnì pøístupné schùdky ve svazích koryta         
a na pravém bøehu byly v øadách vysazeny javory støíbrné, poskytující v létì 
pøíjemný stín. Místo koupalištì je dosud dobøe patrné, projevuje se jako nápadnì 
pravidelné rozšíøení øeky.



47/   Lobezský park po dokonèení v roce 1935

47/   Lobezský park po dokonèení v roce 1935.

46/   Lobezské lomy kolem roku 1915

Lobezský park
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Lobezský park

Ve stráních nad nivou Úslavy 
mezi Lobzy a Letnou byly zejména 
v 18. a 19. století lámány arkózové 
pískovce, tedy hrubozrnné pískovce 
s pøímìsí živcù. V roce 1933 
pøikroèila správa sadù mìsta Plznì 
pod vedením Valentina Èoèka         
k rozsáhlým terénním úpravám již 
nevyužívaných lomù. Nejprve však 
bylo nutné vykoupit pozemky od 
nìkolika majitelù. Úpravy hradil stát spoleènì s mìstem, což umožnilo zamìstnat 
množství lidí a zmírnit tak dopady tehdejší hospodáøské krize. Terén budoucího 
parku byl vymodelován zcela novì, když s pomocí úzkorozchodné dráhy byly 
pøemístìny stovky tun materiálu. Jedna z novì navršených hald zaujala místo malého 
kamenického domku. Práce pokraèovaly až do roku 1935, kdy byl 6. listopadu park 
slavnostnì pøedán veøejnosti. Následovaly navazující krajináøské úpravy øíèní nivy 
Úslavy.



48/   Bujná vegetace vytváøí v lobezském parku 
èetná romantická zákoutí

50/   Valentin Èoèek

49/   Obnovená pamìtní 
deska zasazená ve skalní 

stìnì
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   Po 2. svìtové válce park 
postupnì degradoval. Pøesto býval 
èastým cílem odpoledních vycházek 
obyvatel z okolních ètvrtí. Nejvyšší 
skálu využívali plzeòští horolezci 
jako cvièný terén. V 70. letech byla 
èást parku zabrána pro výstavbu 
státních a pozdìji i družstevních 
bytových domù v ulicích Revoluèní 
a Nad Úslavou. Rekonstrukce parku 
byla provedena až po roce 1990 
podle projektu Ing. V. Štìpána. 
Obnovený park je významným 
krajinným prvkem.

Valentin Èoèek se narodil 6. èervna 1883                   
v Radvanicích na Moravì. Po mìš�anské škole se od roku 
1898 uèil zahradníkem u hrabìte Podstatzkého-
Lichtensteina ve Veselíèku. V letech 1902–1905 zastával 
místo prvního pøíruèího v zámecké zahradì hrabìte 
Chorinského ve Veselí nad Moravou, poté se vrátil          
do služeb pøedchozího zamìstnavatele a do roku 1908 
zveleboval jeho zámeckou zahradu v Telèi. Následujících 
sedm let strávil V. Èoèek v chorvatsko-slavonském 
království. Nejprve pùsobil v Záhøebu, potom zastával    
tøi roky místo vrchního zahradníka v Karlovicích,           
ve službách srbského patriarchy. Poèátkem roku 1915   
byl pøijat jako dvorní pøíruèí v císaøské zahradì                 
v Schönbrunnu ve Vídni. Slibnì rozbìhnutou kariéru 
ukonèila mobilizace s povinností narukovat k 15. zemì-
braneckému pìšímu pluku v Opavì. Na bojištích setrval 
až do konce první svìtové války. Po návratu domù           
se dobrovolnì pøihlásil u 54. pìšího pluku v Olomouci      
k další èinné službì a s jeho 1. setninou se podílel             
na obsazení a strážení moravských hranic. Poèátkem roku 
1919 ukonèil po demobilizaci vojenskou službu                 
v hodnosti èetaøe. Na jaøe roku 1919 krátce pùsobil jako 
zahradník v Domažlicích, ale již 15. kvìtna zareagoval    
na inzerát Mìstského úøadu v Plzni a byl pøijat.

Valentin Èoèek (1883–1953)



51/   V. Èoèek s dcerou Vìrou v dokonèeném Lobezském parku (1935)
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25. srpna 1919 nastoupil jako „sadovní asistent“ mìstských sadù v Plzni, 
následujícího roku byl ustanoven jejich správcem. I pøi své nároèné práci si V. Èoèek 
nacházel èas na zaznamenávání dùležitých informací z historie i promìn mìstských 
sadù a ploch zelenì. V roce 1924 sepsal I. díl Dìjin sadù mìsta Plznì a v roce 1938 
doplnil II. díl, dodnes základní prameny v tomto oboru.

Roku 1930 si nechal V. Èoèek postavit vilu v ulici Nad Úslavou 18, èp. 567. 
Tehdy stála vila osamocenì na západní stranì ulice a její pozemky sousedily na jedné 
stranì s bývalými lomy, na stranì druhé s Levitovou továrnou. Pozemky navazující 
severním smìrem na park získal do vlastnictví a upravil je na zahradu a ovocný sad. 
Citlivou krajináøskou úpravu degradovala až dostavba bytových domù v sousedství 
vily v 80. letech 20. století. Roku 1935 byl V. Èoèek jmenován vrchním inspektorem 
mìstských sadù, v témže roce dokonèil i úpravu lobezského parku. Následující dva 
roky projektoval a øídil rekultivace dalších pískovcových lomù na Košutce, v okolí 
dnešního Košuteckého jezírka. V roce 1941 odešel do výslužby, nikoliv ovšem              
z veøejného života. V kvìtnu 1945 se aktivnì „se zbraní v ruce“ podílel na osvobození 
Plznì, pozdìji byl pøedsedou Prvního spolku pro okrášlení a ochranu domoviny        
v Plzni. V roce 1951, kdy navrhl zøízení botanické zahrady v Plzni, byl zvolen 
referentem okrašlovací sekce plzeòského Pøírodovìdeckého klubu. Valentin Èoèek 
zemøel v Plzni 27. kvìtna 1953 a je pohøben na høbitovì u sv. Václava. S výsledky 
jeho práce se však v Plzni dosud setkáváme na každém kroku.



53/   Letecký pohled na park a regulovanou øeku se tøemi stupni a koupalištìm 
mezi Lobzy a Letnou (1938)

52/   Kostel sv. Martina a Prokopa a dùm 
katechety kolem roku 1915

Lobezský park 5
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Škola a kostel

Prudký rozvoj obce Lobzy-
Letná si vynutil roku 1893 otevøení 
obecné školy. Již o dva roky 
pozdìji byla pro ni postavena  
nová dùstojná budova. Ta byla 
nìkolikrát rozšiøována, roku 1919 
pøibyla i škola mìš�anská. Dnes 
budovu využívá Základní umì-
lecká škola Bedøicha Smetany.          
V letech 1905–1906 byl nedaleko 
školy postaven pseudogotický 
kostel sv. Martina a Prokopa podle návrhu plzeòského stavitele J. Jírovce. Sloužil 
jednak pro výuku náboženství, ale také pro obyvatele Lobez a Letné. Veškeré jeho 
vybavení bylo poøízeno z darù vìøících. Vedle kostela byl postaven dùm pro katechetu, 
dnes upravený na komunitní centrum. Od roku 1933 spravovali kostel plzeòští 
dominikáni. Po likvidaci jejich kláštera v dubnu 1950 však nebyl témìø udržován      
a chátral. Jeho znovuzrození nastalo v roce 1990, kdy byl pøidìlen komunitì 
Salesiánù Dona Boska, která se vìnuje pøedevším práci s mládeží. Dnes je kostel 
nejen støediskem nové farnosti, ale i centrem kulturního a spolkového života této 
èásti mìsta. Mezi školou a kostelem stojí pomník Stanko Vodièky, lobezského rodáka 
a jednoho z popravených vùdcù Rumburské vzpoury z roku 1918. Pomník, odhalený 
k prvnímu výroèí vzpoury, je dílem plzeòského sochaøe V. Šípa.







54/   Lobzy na císaøském otisku stabilního 
katastru (1838)

55/   Svobodnický statek èp. 1 v roce 1923

Lobzy
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Lobzy

Ves je prvnì pøipomínána      
až roku 1379, aèkoliv byla jistì 
mnohem starší. Šest zdejších dvorù 
bylo tehdy rozdìleno mezi ètyøi 
vlastníky. Pozdìji zde stávalo dvorù 
deset, které roku 1543, s výjimkou 
jediného – svobodného, náležely 
mìstu Plzni. Navzdory blízkosti 
mìsta se rozsah vsi po staletí témìø 
nemìnil. Ještì v roce 1845 zde    
žilo pouhých 120 obyvatel, kteøí    
se živili pøevážnì zemìdìlstvím. 
Situace se zaèala dramaticky mìnit 
až koncem 19. století, po výstavbì 
nových blokù domù. Na historickém katastru Lobez v té dobì vyrostly ètvrti, nesoucí 
dodnes názvy, inspirované Prahou a tehdejším vlastenectvím; Vyšehrad, Petøín,  
Letná a Malá Strana. Když byly Lobzy roku 1924 pøipojeny k Plzni, žilo zde již        
5 500 obyvatel.



56/   Pùvodní boží muka na levém 
bøehu øeky (1912)

57/   Souèasný stav lobezských 
božích muk
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Jádro vsi, tvoøené trojúhelníkovou návsí 
støedovìkého pùvodu a pøilehlými usedlostmi, 
je cennou ukázkou drobné plzeòské vsi s pøe-
vážnì klasicistním souborem budov, a proto 
bylo roku 1995 vyhlášeno za vesnickou 
památkovou zónu. Ze staveb zaujme pøedevším 
barokní, tzv. svobodnický dvùr èp. 1                   
s   mansardovou støechou a pavlaèí. Jeho majitel 
se postavením odlišoval od ostatních poddaných 
sedlákù ve vsi. Protože byl osobnì svobodný, 
nepodléhal vrchnosti, nerobotoval, neplatil 
dìdièný úrok, pouze odvádìl mìstu dohodnutý 
poplatek za ochranu.

Z dalších hodnotných staveb je tøeba na 
prvním místì jmenovat sousední dùm èp. 2       
z poèátku 19. století, dále klasicistní brány 
dvorù èp. 8 a 9 a také obytná i hospodáøská 
stavení dvorù èp. 12 a 13. Zajímavé jsou rovnìž 
domy v horní èásti návsi. Vedle domu èp. 16      
s prùjezdem stojí tøípodlažní dùm èp. 15 
mìstského typu z pøelomu 19. a 20. století.

Na opaèném bøehu Úslavy, pøi staré trase 
cesty do Plznì, stojí kopie pozdnì gotických 
božích muk. Ta pùvodní, dnes uložená                
v lapidáriu Národního památkového ústavu        
v Plzni, sem byla pøenesena z neznámého místa 
ve druhé polovinì 19. století. Jejich pøeražený 
døík byl vyztužen atypickou opìrnou zídkou. 

Zhruba v rozmezí let 1845–1895 se          
na levém bøehu øeky, ve svahu pod železnièní 
tratí, tìžily kyzové bøidlice. V dolu Anna, který 
spolu s vitriolovou hutí vlastnil roku 1852        
F. Glaser, se jich v tomto roce vytìžilo 56 tun. 
Roku 1890 vlastnil provoz podnikatel Sandtner, 
brzy potom však pro nerentabilitu výroby 
zanikl. Objekty hutì stávaly pod tratí, v místech 
dnešního areálu firmy Eurovia, vlevo od silnice 
na Slovany. V údolí Úslavy se kyzové bøidlice 

Tìžba kyzových bøidlic



59/   Pohled na Lobzy pøes napuštìný rybník roku 1998

58/   Pozùstatky po tìžbì kyzových bøidlic 
u Lobez
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tìžily i na jiných místech. Menší dùl 
se nacházel o dva kilometry níže po 
proudu v Doubravce u Papírenského 
mlýna, rozsáhlejší doly s hutìmi 
pak nad Božkovem, v boèním údolí 
Buková (více u devátého zastavení).

Pøi pohledu na mapu císaø-
ského otisku stabilního katastru       
z roku 1838 je jasné, že regulace 
øeky z let 1910–1911 zcela zmìnila 
vzhled vsi. Døíve se øeka svým mohutným a mìlkým meandrem s písèitými bøehy vsi 
pøímo dotýkala. Po jejím pøeložení dále od vsi nebyl meandr zasypán, ale pøehrazen  
a využíván dále jako rybník. Je napájen vodou z øeky, vedenou èásteènì zakrytým 
kanálem z nízkého stupnì mezi Støelnicí a lobezským mostem. V posledních letech 
bývá rybník vypuštìný, ale pøipravuje se jeho obnova. Další tùnì, pozùstatky slepých 
ramen øeky, patrné na mapì z roku 1838, byly zavezeny. Mokøady a tùòky, které jsou 
jejich zbytky, však stále najdeme na levém bøehu øeky v blízkosti zaniklých dolù               
na kyzovou bøidlici. Uvažuje se o jejich revitalizaci a zpøístupnìní stezkami               
a povalovými chodníky.

Regulace øeky



61/   Celkový pohled na Lobzy od jihu kolem roku 1908 pøed regulací øeky

60/   Železný most v Lobzích v roce 1930
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Starší železný most z roku 1910 nahradil koncem 80. let 20. století most nový, 
betonový, postavený tìsnì nad starým mostem. V jeho blízkosti je v regulovaném 
øeèišti stupeò, pod nímž bývalo rozšíøené vývaøištì zvané „koòská jáma“. Srpnová 
povodeò z roku 2002 stupeò zcela znièila. Byl obnoven, ale již bez rozšíøeného 
vývaøištì. Pøesto se zde za vyššího vodního stavu stále tvoøí nenápadný vodní válec, 
nebezpeèný pro posádky projíždìjících lodí.



62/   Støelecký výcvik za mobilizace v roce 1914

63/   Letecký snímek meandru Úslavy se støelnicí 
(1938)

64/   Støelnice v roce 1902

Støelnice
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Støelnice

Pùvodnì vojenská støelnice 
pro ruèní palné zbranì, která 
sloužila výcviku vojákù plzeòských 
vojenských posádek, vèetnì 
slavných pìtatøicátníkù, byla 
vybudována v samém závìru       
19. století. Využila uzavøeného 
zakleslého meandru Úslavy            
v pomìrnì odlehlé poloze mezi 
Lobzy a Božkovem a pøesto pouhé 
4 km od støedu mìsta. Rozsah          
i podoba støelnice se do 2. svìtové 
války témìø nezmìnily. Za války     
ji využívalo plzeòské gestapo. 
Poèátkem èervna 1942, za výjimeè-
ného stavu, vyhlášeného po atentátu 
na øíšského protektora Heydricha, 
zde bylo popraveno 11 obèanù        
z Plznì a okolí. Tuto smutnou 
událost pøipomíná pomník.

Roku 1961 zaèala Èesko-
slovenská lidová armáda budovat   
na místì zastaralé vojenské støelnice 
moderní støelecký stadion. Jeho 
støelecké dráhy byly oproti pùvodní 
dispozici pootoèeny o 30°. Parametry nového stadionu umožòovaly i poøádání 
mezinárodních soutìží. První velkou akcí bylo roku 1962 Mistrovství ve støelbì 
spøátelených armád. Následujícího roku sem byl pøemístìn støelecký oddíl Dukly 



65/   „Povodòový 
pomník“ v areálu 

støelnice

66/   Blokdiagram  
opuštìného meandru 

Úslavy
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Praha, pod vedením trenéra L. Falty, pozdìjšího nìkolikanásobného 
medailisty a rekordmana z Mistrovství Evropy, které se zde konalo 
roku 1969. V 60. letech zaèal na lobezské støelnici pùsobit i støelecký 
oddíl Rudé Hvìzdy Plzeò. Roku 1974 byl status oddílù zmìnìn      
na Støedisko vrcholového sportu, nová provozní budova byla 
dokonèena o ètyøi roky pozdìji.

Na lobezské støelnici, která je Mekkou èeské sportovní 
støelby, vyrostlo nìkolik desítek medailistù z mistrovství 
Evropy, svìta i olympijských her. Za všechny uveïme alespoò 
Plzeòanku Kateøinu Emmons (Kùrkovou), nejúspìšnìjší 
èeskou støelkyni  a olympijskou vítìzku z Pekingu 2008.

Areál byl velmi ponièen povodní v roce 2002; na výši 
hladiny a obnovu areálu upomíná „povodòový pomník“  
pøed vrátnicí støelnice. V posledních letech byla støelnice 
nákladnì adaptována a vybavením patøí k evropské špièce. Pravidelnì hostí evropské 
i svìtové šampionáty a velké mezinárodní závody. Souèasnì zde však probíhá            
i výcvik vojákù, policistù a pracovníkù celní správy. Ochranu støelnice pøed velkou 
vodou zajiš�uje nová protipovodòová zeï.

Plochá aluviální (ètvrtohorní) niva, 
tvoøená písèitými, jílovitými, hlinitými      
a kamenitými usazeninami, se v místech 
lávky zužuje do úzké øíèní prùrvy. Øeka 
zde vytvoøila mohutný meandr, zaklesnutý   
do úboèí vrchu Švabin (409 m n. m.). Jeho 
pozùstatkem je veliký zalesnìný amfiteátr, jehož 
dno zaujímá z vìtší èásti støelnice. Øíèní prùrva 
vznikla postupným zužováním a posléze proøíznutím 
šíje ze starohorních bøidlic, jejichž erozi mùžeme 
sledovat v zákrutu øeky asi 200 metrù nad lávkou. 

Pøípravný výbor pro úpravu Úslavy byl ustanoven již roku 1887, v roce 1896  
bylo založeno „Spoleèenstvo vodní pro úpravu øeky Úslavy s pøítoky“. Projekt 
pøedpokládal úpravu øeky od mostu pod zámkem Kozel až k ústí. Pro nesouhlas 
š�áhlavského panství byl projekt redukován na úsek délky 13,9 km od Sedlce k ústí. 
Po vodoprávním schválení a pøislíbení státní a zemské dotace v souhrnné výši 75% 

Opuštìný meandr Úslavy

Regulace Úslavy



68/   Nová lávka pøes Úslavu u støelnice

67/   Koupání a bìlení prádla v poškozené 
regulaci Úslavy u støelnice (1930) – pohled od 

dnešní lávky po proudu øeky
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bylo na stavbu vypsáno roku 1909 
výbìrové øízení, ve kterém zvítìzila 
firma Ing. R. Volfa. Souèástí stavby, 
jejíž náklady byly odhadnuty na    
16 milionù rakouských korun, byly  
i regulace Božkovského, Tymákov-
ského a Plzeneckého potoka.

Práce byly zahájeny v roce 
1910, ale protože se družstvo 
nemohlo domoci výplaty zemské 
subvence, musely být již následu-
jícího roku zastaveny. Z pùvodního 
projektu byla proto dokonèena 
pouze regulace øeky od lobezské 
støelnice k doubraveckému (pozdìji Habrmanovu) mostu v úseku dlouhém 3,4 km     
a úpravy Božkovského a Tymákovského potoka. Opevnìní øeky bylo provedeno      

3na maximální prùtok 90m /s (pøibližnì Q  – tøíletá voda) v úseku støelnice – železnièní 3

most a na dvojnásobný prùtok (zhruba Q ) mezi železnièním a doubraveckým 15

mostem. Souèástí stavby byly i nové mosty v Lobzích, Božkovì a Koterovì               
a doplnìní jezu u Papírenského mlýna v Doubravce o sklápìcí propust. Celkové 
náklady se vyšplhaly na 750 000 rakouských korun.

Znaèný spád øeky byl neúèinnì mírnìn øadou nízkých stupòù. Za vyšší vody 
rychlý proud poškozoval dno i boky øíèního koryta a po deseti letech bylo proto 
koryto již „valnì zpustošeno“, jak uvádí zpráva „O vodohospodáøské èinnosti          
na Plzeòsku“ z roku 1922. Zároveò nastaly problémy s nadmìrným vysoušením 
okolních pozemkù vlivem regulace, což vyvolalo „naprostou nechu� rolnictva            
na Plzeòsku k úpravám øíèním vùbec“. Oprava regulace, pøi které byly vybudovány   
i dva kamenné opevnìné stupnì s vývaøišti a øíèní koupalištì na Letné, probìhla      
až roku 1933. Bøehové porosty byly odstranìny a protipovodòové valy na okrajích 
bermy osázeny alejemi topolu èerného vlašského. Pøesto bývá regulované koryto    
pøi vìtších povodních opakovanì poškozováno, naposledy v roce 2002, kdy byly 

zcela znièeny oba kamenné stupnì  
a voda vymlela i vìtší èást parkovištì 
pøed støelnicí. Pod obnoveným 
stupnìm u støelnice s prohnutou 
hranou se tvoøí ostrý válec, který je 
pro vodáky nebezpeèný. V souèasné 
dobì se uvažuje o moderních proti-
povodòových opatøeních, spoèíva-
jících v posunu nebo i odstranìní 
protipovodòových hrází a vytvoøení 
vhodných retenèních prostorù.



70/   Cesta do Letkova kolem roku 1900

69/   Božkov na císaøském otisku stabilního 
katastru (1838)

Božkov
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Božkov

Božkov je prvnì pøipomínán 
roku 1338, ale byl založen jistì 
daleko døíve. Jméno vsi bylo 
odvozeno z osobního jména Bošek  
a znamenalo vlastnì Boškùv dvùr. 
Ve tvaru Boškov nebo Boškovo se 
následnì ves uvádí až do 19. století. 
Božkov byl ve 14. století rozdìlen 
na nìkolik dílù, èást z nich již 
vlastnili plzeòští mìš�ané. Postupnì 
získalo celou ves do svého majetku 
mìsto Plzeò.

Šest let po konci tøicetileté války, pøi soupisu Berní ruly, zde bylo zapsáno         
9 selských statkù a dvì menší usedlosti. Roku 1696 byl v Božkovì založen mìstský 
hospodáøský dvùr, k nìmuž byly svedeny pøedevším pozemky ze zaniklé vsi 
Buksice, která stávala východnì od Božkova. Do roku 1714 pøibylo v Božkovì       
14 chalupnických usedlostí, nejvìtší nárùst obyvatel ale nastal až po pozemkové 
Raabovì reformì v roce 1779, kdy byl mìstský dvùr zrušen a pozemky 
rozparcelovány. Na tìchto pozemcích vzniklo dalších 21 usedlostí. Mìstský dvùr 
stával jihovýchodnì od návsi, na poèátku stoupání silnice do Letkova, po její pravé 
stranì.



71/   Sušická ulice kolem roku 1900

72/   Stejná místa v Sušické ulici v roce 2011
– levá fronta domù se témìø nezmìnila

73/   Prùèelí statkù èp. 36, 37 a 38 pøi silnici do Letkova se od roku 1912 pøíliš 
nezmìnila
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Nejvìtší stavební rozvoj 
prodìlal Božkov v 1. polovinì      
19. století, na jejímž konci zde žilo 
již pøes 300 obyvatel v 62 domech.     
V té dobì byly staré selské statky 
pøestavovány v lidovém klasi-
cistním stylu, nové chalupnické 
usedlosti vznikaly v prudkém svahu 
pøi cestì do Letkova. Obmìnu 
urychlil i požár v roce 1843, pøi 
nìmž shoøelo 10 usedlostí. Z té 
doby se zachovala øada staveb           
a zdobených bran dvorù a pøedevším 
kvùli jejich ochranì bylo jádro vsi 
vyhlášeno roku 1995 vesnickou 
památkovou rezervací. Díky tomu   
a díky dotacím, poskytnutým 
Odborem památkové péèe Magi-
strátu mìsta Plznì a Ministerstvem 
kultury ÈR, mohly být mnohé 
stavby citlivì restaurovány. Mezi 
nejcennìjší objekty patøí dvory     
èp. 11, 12 a 67, stojící na božkovské 
návsi. Její dominantu tvoøí návesní 
kaple z roku 1840, postavená 



74/   Božkovská kaple

75/   Božkovská náves kolem roku 1900
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zednickým mistrem Kodlem z Doubravky. Je 
opatøena zvonovou støechou a zdìnou lucernou. 
Hodnotné jsou také menší usedlosti èp. 36, 37    
a 38 pøi pravé stranì silnice do Letkova, 
uzavøené z èela pùsobivì pojednanými branami. 
V nìkolika statcích kolem trojúhelníkové návsi 
lze nalézt pozùstatky starších konstrukcí gotické-
ho, renesanèního èi barokního pùvodu.

Ve 2. polovinì 19. století vykroèila 
zástavba vsi smìrem na Èervený Hrádek a také 
na druhý bøeh Úslavy. Zde vyrostly zcela nové 
ètvrtì, nazývané Malá Strana, Karlov a Libušín. 
Na místì dnešního mostu býval brod a nad ním 
pouze døevìná lávka. Tu nahradil v posledním 
desetiletí 19. století železný most na kamenných 
pilíøích, konstrukènì podobný doubraveckému 
mostu.

Pøi sèítání obyvatel roku 1930 žilo              
v Božkovì již 3 022 osob a v roce 1942 byl pøipojen k Plzni. O šest let pozdìji sem 
zaèala zajíždìt trolejbusová linka, jejíž toèna byla vybudována v blízkosti mostu.



77/   Most a brod v Božkovì po roce 1910 – pøi pravém okraji snímku se 
rozkládá areál palírny (dnešní Stock), v pozadí budova Svìtovaru

76/   Sušická ulice v pohledu k mostu kolem roku 
1900, v pozadí budova školy
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Prùmyslové podniky

V Božkovì pøibývaly také 
prùmyslové podniky. Kromì zru-
šených vitriolových hutí a mlýna, 
adaptovaného na firmu Feronne  
(viz deváté zastavení), zde v roce 
1925 pracovalo nìkolik cihelen, 
továrny na èokoládu, ovocná vína      
i pomníky. Pøedevším zde však stál 
lihovar Stock Cognac Brandy, který 
se jako firma Stock Plzeò-Božkov 
udržel do souèasnosti. Božkovskou 
palírnu založil Heinrich Planner,   
od nìhož ji roku 1920 zakoupil 
italský lihovarník Lionello Stock. Nejvìtší rozvoj zaznamenal lihovar v prvních      
13 letech provozu a zastavila jej až hospodáøská krize 30. let. Po dlouhé stagnaci 
bìhem okupace a v období budování reálného socialismu pøešel podnik opìt           
do soukromých rukou a v souèasnosti je nejvìtším èeským výrobcem lihovin. 
Nejúspìšnìjší souèasnou znaèkou je Fernet Stock, vyrábìný zde již od roku 1927.



78/   Prostor božkovského ostrova na císaøském 
otisku stabilního katastru (1838)

79/   Cvièení na božkovském ostrovì pøi sjezdu hasièù v roce 1928

Božkovský ostrov
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Božkovský ostrov

Božkovský „ostrov“ je vyme-
zen øekou Úslavou a zaneseným, 
nyní nepoužívaným náhonem. 
Pùvodní jez ale pøehrazoval øeku 
níže než dnes a plocha ostrova tedy 
byla sotva polovièní. Nepatrné 
stopy starého náhonu lze dosud 
sledovat v louce mezi sokolovnou   
a fotbalovým høištìm. Mlýn 
zachycuje již mapa prvního 
Josefského vojenského mapování z let 1764–1768. O století pozdìji je v Božkovì 
pøipomínán Zipelùv mlýn o tøech kolech, ve kterém pracovali dva dìlníci.

V 70. letech 19. století zde byl mlynáøem Jakub Zíka, který roku 1876 opravoval 
povodní protržený jez. O dva roky pozdìji zakoupil mlýn Václav Slavík, ale brzy jej 
prodal Františku Žaloudkovi. Tomu v roce 1889 povolilo plzeòské okresní 
hejtmanství zrušit starý jez vysoký 2,25 metrù a široký témìø deset metrù, který svojí 
délkou 24 metrù pøehrazoval øeku, a postavit jez nový výše proti proudu. Nový jez 
byl døevìný, 18 metrù dlouhý, a pøed jeho kolaudací v roce 1900 jej opìt poškodila 
voda. Od jezu byl vykopán nový náhon pøi patì svahu, který se asi po dvou stovkách 
metrù napojoval na pùvodní.

V roce 1911 bylo z náhonu pøed mlýnem vyvedeno gravitaèní potrubí do èerpací 
stanice Èeského plzeòského pivovaru (Svìtovar). Její budova dodnes stojí na levém 
bøehu øeky. Roku 1920 získala mlýn firma Ferronne Gross a spol., jejímž 



82/   Mnohá zaniklá øíèní ramena mezi Božkovem a Koterovem se v lukách 
projevují již jen rozdílným porostem

80/   Letecký snímek z roku 1956

81/   Božkovský ostrov na souèasném leteckém 
snímku
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spolumajitelem byl dìdic po 
mlynáøi Žaloudkovi, a výraznì jej 
pøestavìla. Na místì døevìného byl 
postaven jez kamenný, v objektu 
bývalého mlýna byla osazena 
Girardova turbína, která pøi prùtoku 

31,389 m /s a spádu 2,3 metru 
dosahovala výkonu 25,5 koòských 
sil. V továrnì se vyrábìly vozíky, 
dìtské koèárky, nábytek a další 
kovové zboží. Do souèasnosti 
prošly budovy továrny  mnoha 
pøestavbami a nebýt náhonu, 
procházejícího pod objektem, tìžko 
bychom poznali, že zde v minulosti 
stával mlýn.

V období 1. republiky bylo    
na božkovském ostrovì upraveno 
cvièištì spolkù Sokol a DTJ a posta-
vena budova tìlocvièny s restaurací. 
Kromì sportovních akcí se zde 
konaly oblíbené taneèní zábavy       
a divadelní pøedstavení. Do souèasnosti je aktivní pøedevším oddíl národní házené  
TJ Božkov. Poblíž vstupu na ostrov stojí pomník obìtem 2. svìtové války z øad èlenù 
božkovského Sokola. 



83/   Kristýnov v roce 1916

84/   Kristýnov (Buková) v roce 
2010
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Regulace øeky a sportovní stadion

Buková – dùl a hu� Kristýnov

Døíve se øeka v okolí jezu rozlévala do nìkolika slepých ramen. Jejich 
pozùstatky jsou v loukách na levém bøehu dosud viditelné. Peøejnatý úsek Úslavy 
kolem božkovského ostrova byl opakovanì regulován a bøehy zvyšovány navážkami. 
Pøesto se pøi vìtších povodních ocitá celý ostrov pod vodou. To byl i dùvod, proè 
bylo po povodni v roce 1954 opuštìno staveništì sportovního areálu s fotbalovým 
høištìm a atletickým oválem. Zámìr byl nakonec uskuteènìn na rozlehlejších 
pozemcích u doubravecké Lopatárny (viz druhé zastavení). Kolem fotbalového høištì, 
upraveného zde až v 90. letech, jsou však dosud patrné stopy po atletických drahách.     

Na pravém bøehu Úslavy stával v 19. století 
chemický závod, vyrábìjící tzv. èeskou 
dýmavou kyselinu sírovou, zvanou též „oleum“. 
Používala se pøi bìlení plátna, tkanin, krajek, ale 
také k výrobì mazadel, leštidel, støelné bavlny, 
barviv a léèiv. Základní surovinou k výrobì byl 
vitriolový kámen, získávaný z kyzových (vitriolo-
vých) bøidlic, které se ve vrstvách, mocných až 
9,5 metru, vyskytují ve svazích údolí Buková. 
Roku 1826 zde Fridrich Josef Böhm z Velkých 
Lochovic zahájil jejich tìžbu a zpracování. 
Minerální závod, tedy dùl s vitriolovou hutí, 
nazval Christinenthal, èesky Kristýnov,            
na poèest knìžny Kristýny z Fürstenberka. 
Postupnì bylo v údolí vyraženo pìt štol. Vytì-
žené kyzové bøidlice byly roztloukány a vršeny 
na haldy proplavované vodou, vytékající louh 
byl zachycován a dále zpracováván.

O 20 let pozdìji koupil minerální závod Jan 
Antonín Starck, nejmladší syn Jana Davida 
Starcka, zakladatele chemického a kameno-
uhelného prùmyslu na Sokolovsku a Plzeòsku. 
V polovinì 19. století vlastnil J. A. Starck          
v okolí Plznì rozsáhlé minerální závody            
v Hromnicích, uhelné doly v okolí Bøas, 
Tøemošné, Obory, Kaznìjova a øadu dalších 
menších provozù. V Kristýnovì založil druhou 
vitriolovou hu� a pojmenoval ji sv. František 



87/   Jedna z hald vytìžené kyzové bøidlice 88/   Ústí odvodòovací štoly

86/   Zbytky budov vitriolové hutì

85/   Vila v Kristýnovì (Bukové) ze skalnatých 
strání nad øekou v roce 1916
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Serafínský. Zdejší minerální závod 
nebyl pøíliš velký, zamìstnával 4 
havíøe a 8 dìlníkù v huti. Starck zde 
pro nì nechal postavit dùm s byty, 
holé stránì údolí rozhodl osázet 
ovocnými a okrasnými stromy, 
èímž, jak psal dobový tisk, „celé 
místo nabylo zvláštní útulnosti        
a ladnosti“.

Roku 1866 zakoupili závod 
manželé Václav a Josefa Sandtnerovi 
a provoz ještì rozšíøili. Od roku 
1872 zde pracovala tøetí hu�, nazvaná 
sv. Josef. To se však již neodvratnì 
blížil úpadek tohoto druhu podnikání, nebo� se zaèala užívat jednodušší a levnìjší 
metoda výroby kyseliny sírové. Vitriolová hu� v Kristýnovì byla uzavøena brzy po roce 
1884. Objekt s byty pro zamìstnance byl pozdìji upraven na vilu s prostornou terasou 
na skále nad øekou Úslavou. Tato budova ve spodní èásti údolí Buková dosud stojí.

V údolí porostlém bujnou vegetací lze však dodnes kromì hald vytìžené bøidlice 
rozpoznat i zbytky srovnaných plošin a kamenných zdí, pozùstatky objektù vitriolových 

hutí. V jejich okolí se nachází haldy 
výpražkù po výrobì síry a také zlomky 
fagotù, kolem a pøedloh, tedy nádob, 
užívaných pøi výrobì kyseliny sírové 
dýmavé. Všechny štoly dolu na kyzové 
bøidlice, kromì jediné, odvodòovací, jsou 
dnes již zavaleny. Ještì v první polovinì 
80. let minulého století byl však systém 
štol, dlouhý nìkolik set metrù, volnì 
pøístupný a sloužil jako cvièný terén 
plzeòským speleologùm.



90/   Meandry na císaøském otisku stabilního 
katastru (1838)

89/   Meandry na raabizaèní mapì Koterova 
(1781)

1938

1956

1972

2009

91/   Srovnání pohybu jednoho z meandrù v letech 
1938–2009. Pøi porovnání historických map         

a souèasného leteckého snímku lze dobøe  
sledovat posuny øeèištì v meandrech        

vzhledem k hranicím pozemkù a cestì.

V Závrtku
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92/   Meandry Úslavy v Závrtku za jarní povodnì

Vznik a vývoj øíèních meandrù
na Úslavì

Meandry jsou zákruty øeky, 
zpùsobené boèní erozí. Vnìjší 
nárazový bøeh meandru (výsepní) je 
vymílán øekou, na vnitøním bøehu 
(jesepním) se usazuje materiál. Na 
tvar meandrù má vliv rotace zemì, 
která vyvolává tzv. Coriolisovu sílu. 
Díky ní øeky tekoucí na severní 
polokouli z jihu na sever vymí-    
lají více východní bøeh, a proto             
v mìkkém podloží meandrují. 
Meandry mohou být do okolního 
terénu hluboce zaøíznuté (tzv. 
zaklesnuté meandry) jako napø.     
na øece Dyji v NP Podyjí. Jiný typ 
meandrù (tzv. meandry volné), se 
vytváøí v náplavových rovinách 
støedních a dolních tokù øek, tedy     
i v Plzeòské kotlinì. Pohybují se 
zvolna po smìru toku, nebo� nejvíce 
jsou vystaveny boèní erozi nárazové 
bøehy až v urèité vzdálenosti          
za vrcholem oblouku. Tímto zpùso-
bem dochází nejen k pøesouvání 
meandrù, ale mùže dojít i k protnutí 
jejich šíje. U velkých zaklesnutých 
meandrù takto vzniká tzv. okrouhlík 
(viz sedmé zastavení). K protínání    
šíje malého meandru nad lávkou 
dochází právì nyní. Z opuštìného 
øíèního koryta se stane nejprve  
slepé rameno (stále ještì spojené     
s hlavním øeèištìm), po jeho úplném 
oddìlení pak rameno mrtvé, èasto    
s meandrovým jezerem. Takové 
nalezneme na levém bøehu pøibližnì 
150 metrù pod lávkou. Povodnì-  
mi se mrtvé rameno zanáší, až       
témìø beze stopy zanikne. V této 



93/   Pohled na meandrující Úslavu ze startovací rampy pro závìsné létání

94/   Pohled do biotopu

V Závrtku10
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závìreèné fázi se nachází velký meandr na pravém bøehu pod lávkou. Zanikl náhle, 
patrnì pøi velké povodni koncem 19., èi na poèátku 20. století. Zmìnu koryta možná 
urychlil nebo zafixoval lidský zásah. Nyní se stává aktivním pouze pøi povodních, 
jinak je v louce již málo zøetelný. Nìkolik zcela zaniklých meandrù lze nalézt          
na levém bøehu øeky mezi zastaveními 9 a 10, proti ústí údolí Buková (viz deváté 
zastavení).     

Plocha meandrù øeky mezi Koterovem a Božkovem je porostlá pøírodními nebo 
pøírodì velmi blízkými bøehovými 
porosty jasanovo-olšových potoèních 
luhù, které pøecházejí do tvrdých 
luhù nížinných øek. Jedná se            
o prostorovì i vìkovì diferencované 
porosty s pestrou døevinnou 
skladbou jasanù, dubù, jilmù, 
javorù, lip, olší, vrb a topolù.        
Pro bližší poznání meandrù øeky      
a porostù lze využít cestu vedoucí 
po levém bøehu od lávky smìrem  
ke kynologickému cvièišti nebo 
pìšinu, vedoucí pøi øece po stejném 
bøehu smìrem po proudu. 

Bøehové porosty



96/   Let kluzáku z Kolešovky

95/   Nepovedené pøistání v Úslavì
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V Závrtku 10

Koterovské letištì

Plachtaøské svahové letištì      
u Koterova bylo vybudováno pøed 
2. svìtovou válkou plachtaøským 
odborem Masarykovy letecké ligy. 
Pokroèilejší piloti startovali           
ze svahu vrchu Háje, zvaného 
Kolešovka, s pøevýšením 60 m        
a sklonem až 50°. Základní výcvik 
ale probíhal na loukách a polích    
na úpatí svahu. Ke startùm se 
používala ruènì napínaná gumová 
lana, létat se však mohlo pouze       
v období mimo sklizeò a senoseè. Bìhem války èeští plachtaøi létat nemohli, letištì 
zabrali nìmeètí letci. V roce 1945 louky u Koterova krátce sloužily americké armádì   
za polní letištì. Po válce bylo koterovské letištì nadále využíváno plachtaøským 
odborem Západoèeského aeroklubu k navijákovému i aerovlekovému provozu.       
Po obnovovacím výcviku pøedváleèných plachtaøù se zde uskuteènil i výcvik desítek 



97/   Hangár na koterovském letišti v roce 1946

V Závrtku10
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nových uchazeèù o létání. Po roce 1949 byl do Koterova pøestìhován hangár           
ze zrušeného letištì na Tøebouòském vrchu u Toužimi. V té dobì se stala pøítomnost 
aeroklubu u borského vojenského letištì nežádoucí, a proto se hledalo nové vhodné 
místo.

Vážnì se uvažovalo o koterovském letišti, ale protože se nacházelo v zátopové 
oblasti øeky Úslavy, dostala pøednost vhodnìjší lokalita u nedalekého Letkova.     
Oba hangáry z koterovského letištì byly pøestìhovány právì tam. Starší z hangárù, 
postavený Masarykovou leteckou ligou, na letkovském letišti dosud stojí.                 
Na Kolešovce se pøestalo létat roku 1952, svah nad øekou zaèal být znovu využíván   
s rozvojem závìsného létání v 80. letech. Další, avšak mnohem menší letištì, najdeme 
mezi zastaveními è. 9 a 10. Pilotní umìní zde za pøíznivého poèasí pøedvádìjí leteètí 
modeláøi.



98/   Koterov na císaøském otisku stabilního 
katastru (1838)

99/   Koterovská náves ve 30. letech 20. století, vlevo nová budova sokolovny

Koterov
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zastavení 11

Koterov

V Koterovì se zachovala jedna 
z nejkrásnìjších návsí na Plzeòsku  
s cennými klasicistními usedlostmi. 
Proto bylo v roce 1995 historické 
jádro Koterova prohlášeno za vesnic-
kou památkovou rezervaci. Název 
vsi byl patrnì odvozen od jména 
jejího zakladatele nebo držitele – 
Kotory. Ves tu stávala dávno pøed 
rokem 1369, kdy se poprvé objevuje 
v písemných pramenech. Z toho 
roku pochází dùležitá listina, která znamenala zásadní zmìnu v uspoøádání vsi. Tehdy 
Koterov zakoupil od bratrù Mikuláše a Jakše z Újezda plzeòský mìš�an Vavøinec      
z Kralovic a pøevedl jej na modernìjší tzv. zákupní (zvané též nìmecké èi 
emfyteutické) právo. Sedláci si zakoupili právo dìdiènì užívat své grunty (pozemky 
a obydlí), stali se tak dìdiènými nájemci a své vrchnosti platili pouze smluvnì 
zakotvený roèní úrok. Pøi té pøíležitosti byla ves s pozemky novì vymìøena. Rozlehlá 
svažitá náves tvaru protáhlého trojúhelníka tedy pochází patrnì právì z uvedeného 
roku. Ves mìla 12 usedlostí s pozemky o výmìøe jednoho lánu (18,6 ha). Z každé 
usedlosti se platilo dvakrát roènì 92 grošù, 4 kuøata a 40 vajec.



100/   Brána statku èp. 6 „U Krásných“
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Bìhem následujícího století 
zmìnila ves mnohokrát majitele.   
Až roku 1515 ji získává mìsto  
Plzeò odkazem od Petra Ebrzvína   
z Hradištì (u Blovic). V roce 1714 
byly usedlosti, jejichž poèet se od 
14. století prakticky nezmìnil, 
vìtšinou ještì døevìné. Ves se 
zaèala rozšiøovat až ve druhé 
polovinì 18. století. Nejprve      
byly postaveny domky pøi cestì 
vedoucí k mlýnu a od nìho vzhùru  
k plzenecké cestì. Výstavba sou-
èasných kamenných statkù se 
zdobenými štíty, obrácenými do 
návsi, probíhala pøevážnì ve druhé ètvrtinì 19. století. Vjezdy do dvorù uzavírají 
klenuté brány, èasto opatøené tesanými nápisy s rokem výstavby, nìkdy i se jménem 
tehdejšího hospodáøe. V horní èásti návsi stojí šestiboká kaplièka se stanovou 
støechou a døevìnou lucernou, postavená kolem roku 1850. Mladší stavbou, která 
však nijak neruší vzhled návsi, je sokolovna, zbudovaná v letech 1929–1932.

Poèet obyvatel se v Koterovì od poloviny 19. století, kdy zde žilo 355 obyvatel, 
postupnì zvyšoval, ne však tak dramaticky jako v jiných vsích v blízkosti Plznì. 
Roku 1900 stoupl jejich poèet na 531, o dalších 50 let pozdìji zde bylo napoèítáno již 
1672 obyvatel. Od roku 1942 (s výjimkou let 1964–1976) je Koterov souèástí mìsta 
Plznì.

Limnigrafická stanice u mostu, sloužící k mìøení vodních stavù a prùtokù, byla 
novì postavena po povodni v roce 2002. Prùmìrný prùtok Úslavy v Koterovì èiní 

33,52 m /s a odpovídá stavu 32 cm na vodoèetné lati. Tøetího stupnì povodòové 
aktivity, který znamená ohrožení, zde øeka dosahuje prùmìrnì každé tøi roky pøi 

3stavu 200 cm a prùtoku 76 m /s. Pøi extrémních povodních však teèe Úslavou vody 
ještì mnohonásobnì více. Pøi nejvìtší zaznamenané povodni dne 13. srpna 2002 zde 

3protékalo odhadem kolem 460 m /s, což je pro pøedstavu trojnásobek prùmìrného 
prùtoku Vltavy v Praze. Hladina tehdy dosahovala do výšky 371 cm, domky v ulicích 
Pod Chalupami a Na Bøehu byly zaplaveny do výšky jednoho až dvou metrù. Znaèka 
udávající maximální hladinu je umístìna na kamenné hradbì v blízkosti informaèní 
tabule. Aby byl zlepšen prùtok povodòových vod pod mostem, jehož násep 
pøedstavuje umìlou pøekážku, bylo na levém bøehu vybudováno odlehèovací koryto, 
odvádìjící èást vody mimo obydlenou zónu.

Vodoèet, povodnì, most



101/   Koterov pøi povodni dne 13. srpna 2002
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102/   Kaplièka na Hradèanech       
v roce 1926

Pøed úpravami koryta Úslavy vybíhalo z hlavního øeèištì v okolí Koterova 
nìkolik slepých ramen, jak je patrné z raabizaèní mapy, zhotovené roku 1781.         
Ta zachycuje i døevìný most, který stával jen o nìkolik metrù níže po proudu         
než most souèasný.  Na konci 19. století jej nahradil most se železnou mostovkou. 
Ten již v 70. letech nevyhovoval sílící automobilové dopravì, a proto byl vedle   
nìho postaven provizorní druhý most. Oba 
jednosmìrné mosty nahradil roku 1983 nový 
široký most. 

Koterovský mlýn zmiòuje již listina z roku 
1369. V letech 1663–1686 je zde matrikami 
doložen mlynáø Matìj Bitenkl (Betenkl)             
s manželkou Annou. Od roku 1694 vlastnil mlýn 
„na nestálé vodì“ se dvìma mlýnskými 
složeními a stoupou Ondøej Èechura                   
s manželkou Kordulou. Tento mlynáø nechal      
v roce 1700 postavit pozoruhodnou ètyøbokou 
barokní kapli s cenným portálem a stanovou 

Mlýn, kaplièka „Na Hradèanech“
a Koterovská lípa



104/   Letecký pohled na koterovský Huclùv mlýn

103/   Koterovská lípa zasazená 
mlynáøem Èechurou. V první 
polovinì 20. století se pod ní 

odehrávala divadelní pøedstavení 
koterovských ochotníkù.
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støechou s osmibokou lucernou. Stávala 
osamocenì u rozcestí nad mlýnem. Postupnì ji 
však obklopila zástavba a dnes ji nalezneme       
u køižovatky ulic Na Hradèanech a U Mlýna. 
Všemi vážený mlynáø Ondøej Èechura zemøel 
roku 1729 ve vìku 70 let. Snad ještì on nebo 
jeho syn Matìj vysadil u mlýnice, na ostrovì 
oddìleném od øeky náhonem, lípu velkolistou. 
Dnes má rozložitou, velmi hustou a témìø 
kulovitou korunou, vysokou 18 metrù. V jejím 
kmeni s obvodem 605 cm je dutina, která se 
smìrem dolù výraznì kuželovitì rozšiøuje. Lípa 
je chránìným památným stromem a patøí           
k nejstarším a nejmohutnìjším stromùm           
na území mìsta.

Ve 30. až 80. letech 19. století vlastnila mlýn 
rodina Bayerù. Po Františkovi a Emanuelovi 
vedla mlýn v 70. letech mlynáøka Josefina. V té 
dobì mìl mlýn ètyøi kola na spodní vodu, která 
pohánìla tøi mlýnská složení a pilu. Nový 
majitel Ferdinand Flosman se v roce 1890 
rozhodl mlýn radikálnì zmodernizovat. Stará 
budova byla zbourána a na jejím místì vyrostla moderní patrová mlýnice, dokonèená 
roku 1894. Do poschodí bylo ke strojùm pøivedeno pìt nákladních výtahù.         



105/   Mlýn Josefa Hucla ve 20. letech 20. století

106/   Budovy mlýna v roce 2011
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Vodní kola nahradila Girardova 
turbína o výkonu šestnácti 
koòských sil, která pøes transmisi 
pohánìla dvì nová složení                
s francouzskými kameny o prùmìru 
0,952 a 1,12 metru. Turbína mohla 
roztáèet i generátor, vyrábìjící 
elektrickou energii o výkonu        
8,8 kW.

V dubnu 1901 zakoupil mlýn   
s hospodáøstvím Josef Hucl             
a provoz dále rozšiøoval. Zánovní 
budova mlýnice byla ještì pøed 
první svìtovou válkou zvýšena       
o dvì patra, vedle obytné budovy 
byla zøízena pekárna. Starý døevìný 
jez dlouhý 25 metrù byl roku 1920 
nahrazen kamenným, pultového 
typu. Josef Hucl se významnì 
angažoval v politice, byl koterov-
ským starostou, øíšským poslancem 
ve Vídni za Èeskou agrární stranu    
a následnì po válce zemským 
poslancem v Praze. Mlýn s celým 
hospodáøstvím a pozemky o rozloze 
20 ha proto vedla manželka Kateøina. Po její smrti v roce 1933 pøevzal mlýn syn 
Vilém. V roce 1940 nechal nahradit starou Girardovu turbínu úèinnìjší turbínou 

3Francisova systému. Pøi spádu 1,8 metru a maximální hltnosti 2,3 m /s dosahovala 
výkonu 44,5 koòských sil. Øemenovými pøevody pøes transmisi byly pohánìny stroje 
válcového mlýna v horních podlažích budovy. Turbínou byl (a je dosud) pohánìn      
i generátor, vyrábìjící støídavý proud o napìtí 220 V a výkonu 20 kW.

Po znárodnìní v roce 1953 hospodaøilo ve mlýnì JZD. V mlýnici se mísily 
krmné smìsi a neudržovaná budova se dostávala do havarijního stavu. Opravován 
byl v letech 1970–1972 pouze jez a bøehové zdi náhonu. Souèasná výška jezu je   
3,07 metru a délka jeho koruny 22,45 metru. V roce 1990 mlýnice vyhoøela a byla 
spolu s mlýnem navrácena v restituci dìdicùm posledního mlynáøe Viléma Hucla. 
Dnes jsou opìt všechny budovy s okolím opravené a udržované.



109/   Lom Háje po komorovém odstøelu v roce 1953

108/   Krystal 
èistého  pyritu

107/   Pøítomné 
krystaly pyritu 
mají zlatavou 

barvu

Pod Hájem
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Háje (436 m n. m.)

Vrch Háje pøevyšuje hladinu øeky Úslavy o 115 metrù. Jeho 
døívìjší, dosud místnì užívaný název Kolešovka, se objevuje 
poprvé již roku 1369. Vrch je tvoøen metabazalty (spility) 
svrchního proterozoika (mladších starohor), vyvøelými  pøed  
550 miliony až jednou miliardou let. Jsou to nejstarší horniny, 
které mùžeme v okolí Plznì nalézt. Vznikaly po výlevech lávy 
na moøském dnì a vytváøí proto „polštáøe“ nepravidelného tvaru, 
velké od desítek centimetrù do nìkolika metrù. Jejich povrch je 
potažen tenkou sklovitou krustou, která se vytvoøila prudkým 
ochlazením lávy vodou. Výplò mezi polštáøi tvoøí drobné 
sklovité kousky bøidlice a lávy, roztrhané kontaktem s vodou.    
V horninì jsou pøítomny také èetné kalcitové a køemenné žíly. 
Vyskytují se zde i dokonale pravidelné krystaly pyritu, velké až 
jeden centimetr. Vzhledem ke své výjimeènosti mìla být lokalita 
navštívena úèastníky Mezinárodního geologického kongresu, 
konaného v Praze ve dnech 19. až 23. srpna 1968. Nakonec 
pøijely do Koterova místo geologù ruské tanky.

Na jižních svazích vrchu se tìžil kámen již pøed polovinou 
19. století. Bìhem 2. svìtové války byl starý lom obnoven kvùli 
potøebì kamene na úpravu silnic. V lomu pracovala odbojová skupina, která odtud 
opatøovala výbušniny. Vlastní hrubou chybou však byla prozrazena, její èlenové 
následnì gestapem pozatýkáni a popraveni nebo uvìznìni v koncentraèních táborech.             
K pøemìnì lomu na velkolom došlo v roce 1959. Bìhem jeho dvacetiletého provozu 
zde bylo vytìženo kolem dvou milionù tun horniny. Lom je ètyøetážový a nejhoøejší 
nedotìžené patro dosahuje až témìø k vrcholu.



111/   Pohled pøes lom smìrem k Radyni

110/   Stìna spodního patra koterovského lomu
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Bìhem tøiceti let po ukonèení 
tìžby se stalo z lomu území s vy- 
sokou pøírodovìdnou hodnotou. 
Vyskytuje se zde plošnì rozsáhlá 
pionýrská skalní vegetace s roz-
chodníkem bílým. Lom se stal         
i útoèištìm vzácnìjších druhù ptákù, 
plazù a suchomilného hmyzu.

Z úboèí vrchu se otevírají 
pohledy na Plzeò, Starý Plzenec, 
Radyni a údolí Úslavy. Obzor 
lemují pásma Brd, Šumavy, Èeského 
lesa a Tepelské vrchoviny. Nejsnazší 
pøístup na vrch Háje je z Koterova 
po silnièce smìrem na Božkov        
a Letkov. Tìsnì pøed nejvyšším 
místem stoupání odboèuje cesta 
vpravo vzhùru až na vrchol.

Vrchol Háje si zvolili jako 
nejvhodnìjší místo pro výstavbu 
plzeòské hvìzdárny plzeòští astronomové v èele s Ing. Bohumilem Maleèkem, CSc., 
sdružení v té dobì pod „Oblastní lidovou hvìzdárnou v Plzni“ s pùsobností po celém 
Západoèeském kraji. Po dlouhých jednáních a vypracování projektu bylo na jaøe roku 
1957 získáno stavební povolení a také finanèní prostøedky na stavbu v akci „Z“. 
Zároveò bylo vyhlášeno kolem kóty Háje ochranné kilometrové pásmo. Souèástí 
hvìzdárny mìla být i projekèní kanceláø s dílnou na výrobu astronomických 
pøístrojù, která do té doby pracovala v Mutìnínì u Pobìžovic. Vlastní stavba byla 
zahájena v èervenci téhož roku. Nejprve byl položen vodovod, zøízena trafostanice, 
poté bylo pøikroèeno k výstavbì mechanické dílny, projekèní kanceláøe a centrální 
kotelny. Již bìhem stavby astronomové na Hájích provádìli pozorování, když jim za 
provizorní pracovištì posloužil vyøazený železnièní poštovní vagón belgické výroby. 
Stavba hvìzdárny byla podporována tehdejším Krajským národním výborem, 
pøedstavitelé mìsta se naopak k projektu stavìli negativnì. Svoji roli patrnì hrály 
pøedevším osobní a politické antipatie k nestranickému vedení hvìzdárny. Na stavbì 
hvìzdárny se podílelo více než 180 lidí, kteøí pracovali pøevážnì brigádnicky, 
zadarmo, z pouhého nadšení. V polovinì roku 1958 byla hotova již asi polovina 
hrubé stavby, ale 3. øíjna musely být veškeré práce zastaveny. Nedostává se kamene 
na výstavbu silnic, a proto musí být materiál hledán „v každém kopeèku“, pouèil se 

Plzeòská hvìzdárna



113, 114/   Areál Jitøenka

112/   Vrch Háje nad Koterovem
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øeditel plzeòských Technických služeb na školení v Moskvì. A tak bylo rozhodnuto, 
že kóta Háje bude celá odtìžena. Rozestavìná hvìzdárna nìkolik let chátrala, 
materiál byl rozkraden a nakonec byly zbytky budovy odstøeleny a terén srovnán 
buldozerem. Dnes vrchol bohužel hyzdí èerné skládky.

Sdružení Jitøenka je nestátní neziskovou organizací, 
která poskytuje své služby v sociálnì-zdravotní oblasti. 
Bylo založeno v roce 2004 s posláním provozovat kvalitní 
hipoterapii pro dìti se zdravotním znevýhodnìním. 
Hipoterapie je rehabilitaèní metoda, vhodná pro dìti        
ve vìku od 1 roku. Klienti se jí úèastní pod dohledem 
vyškoleného fyzioterapeuta, nejlépe 2x týdnì po dobu  
2–3 mìsícù. Kùò je veden cvièitelem s dlouholetými 
zkušenostmi z oblasti jezdectví a chovu koní, asistují 
dobrovolníci. Jitøenka nabízí dále Jezdeckou 
školku pro dìti ve vìku od 5 do 10 let. Dìti 
mají pøíležitost trávit volný èas kontaktem se 
zvíøaty, pod vedením instruktorù získávají 
zdravý vztah k pøírodì a ekologii. Mezi další 
aktivity, které sdružení nabízí, patøí 
relaxaèní jízdy pro dìti a dospìlé, výcvik 
jízdy na koni pro zaèáteèníky v kruhové 
jízdárnì nebo jezdecký oddíl pro dìti         
od 8 let. Sdružení rovnìž poøádá letní 
pøímìstské tábory s výukou jízdy, péèí         
o konì, výtvarnými a dalšími zájmovými 
aktivitami v areálu farmy.

Hipocentrum Jitøenka
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