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Soutok se Mží

zastavení

1

Radbuza
Na tomto místì konèí svùj tok øeka Radbuza. Z prameništì v Èeském lese pod
vrchem Lysá (689 m n. m.) v okrese Domažlice ubìhly její vody 111,5 km. My se
však nacházíme na nultém øíèním kilometru, nebo ty se èíslují od soutoku proti
proudu. Vody Radbuzy pokraèují dále pøes Berounku, Vltavu a Labe do Severního
moøe. Plocha povodí Radbuzy èiní 2179,4 km2, prùmìrný prùtok v ústí je 11 m3/s.
Pøi katastrofální povodni v srpnu 2002 byl prùtok 213 m3/s. Spád od prameništì k ústí
èiní 402 m, tj. 3,6 ‰/km. Øeka na své cestì do Plznì protéká tìmito obcemi: Rybník,
Smolov, Bìlá nad Radbuzou, Horšovský Týn, Staòkov, Holýšov, Stod, Chotìšov,
Zbùch a Dobøany. Vìtšími pravostrannými pøítoky jsou: Èerný potok, Zubøina,
Srbický potok, Merklínka, Dnešický potok a Úhlava. Levostrannými pøítoky jsou:
Bezdìkovský potok, Chuchla a Luèní potok.

Obcizna a Støelnice
Ze všech plzeòských øek je Radbuza (zmiòována v pramenech z roku 1386
jako flumen Razbuza) díky své poloze v centru mìsta øekou „nejplzeòštìjší“. Až
do 19. století napájela kašny na námìstí, na východì mìsta pak plnila roli obrannou.
Paradoxnì je na plánu mìsta z roku 1781 oznaèena jako Bradawka, což je dobové
oznaèení Úslavy.
Soutok Mže a Radbuzy byl zøejmì osídlen již ve støedním a mladším paleolitu,
jak o tom svìdèí drobné nálezy kamenné industrie v okolí, první písemná zmínka se
vztahuje až k poèátku 16. století. Pozemek mezi rameny Mže a Radbuzy odkázala
mìšanka Orgilla de Waldov mìstu Plzni v roce 1501. Mìsto jej dlouho využívalo
jako obecní pastviny, odtud dosud tradované pojmenování Obcizna (též Obcízna,

1/ Soutok Mže a Radbuzy po regulaci koryta (1931)
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1 Soutok se Mží
pojmenování V Cípu je již ménì známé stejnì jako nìmecké Bocks Wiese). Èást
pozemku sloužila po tøicetileté válce jako vojenské cvièištì, na soutoku bylo
i vojenské popravištì – Støelecká louka. Souèástí vojenské tradice je dodnes
zachovaná, by notnì zmodernizovaná a zbavená vnìjší výzdoby (nedotèeno zùstalo
vnìjší schodištì pøed vchodem) historizující budova C. k. privilegovaného
mìšanského spolku ostrostøeleckého zvaná Støelnice z roku 1910, vystavìná dle
návrhu Karla Bubly, jež nahradila barokní tzv. Starou støelnici z r. 1781 (nyní
Støedisko volného èasu dìtí a mládeže v Pallovì ulici).

Pecháèkovy sady a sokolovna
V poslední ètvrtinì 19. století byl prostor pøemìnìn na sady podle návrhu
mìstského zahradníka Aloise Vašíèka. Realizace byla svìøena Jednotì pro zakládání
sadù k okrášlení mìsta Plznì. První strom zasadil tehdejší purkmistr František
Pecháèek, po nìmž byly sady pùvodnì pojmenovány (za 1. republiky byly
pøejmenovány na Mìstské). Kvùli záplavám byl park dokonèen až v roce 1885 a stal
se oblíbeným místem odpoèinku Plzeòanù. V roce 1904 bylo místo vybráno
k uspoøádání První mezinárodní výstavy pro umìní kuchaøské a hostinství.
Prezentována zde byla i díla umìlecká, napø. obrazy A. Muchy a L. Marolda, kolorit
doplnily monumentální stavby vèetnì Egyptského pavilonu. Celá událost vedla
ke zrodu tradice plzeòského výstavnictví. Pøestože øada pavilonù byla po skonèení
výstavy zámìrnì ponechána na místì k okrase parku, vìtšina z nich v prùbìhu
nìkolika mìsícù „samovolnì“ zmizela. Ve dvacátých letech 20. století vyvíjel známý
plzeòský botanik prof. František Maloch marnou snahu o vybudování botanické
zahrady v tìchto místech.

2/ Regulace Radbuzy u sokolovny (1898), vpravo pivovar
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1

Již v roce 1890 bylo vedle
Støelnice krasobruslaøským odborem
Krejcarového spolku vybudováno
zimní kluzištì, které více než
30 rokù využívala jak bruslící
veøejnost, tak i nejstarší plzeòské bandyhokejové kluby (Union,
SK Smíchov, Èeský Lev a 1. ÈLTK)
a hokejové kluby (Studentský klub
Støelnice a Viktoria). V roce 1896
byla nedaleko projevem purkmistra
Václava Petáka slavnostnì otevøena
3/ Sokolovna - interiér
sokolovna s venkovním cvièištìm
(základní kámen položen r. 1892,
dnes sídlo Sokola Plzeò I), vystavìná v novorenesanèním slohu se secesními
a národními prvky dle návrhu J. Podhajského. Organizace plzeòského Sokola byla
založena již v roce 1863 bratry F. Umanem a V. Šelem, významným cvièitelem byl
od roku 1864 Tyršùv žák Hynek Palla, po nìmž je pojmenována ulice oddìlující sady
od mìstské ètvrti Rychtáøka. Pøed sokolovnou byla odhalena litinová socha Františka
Palackého vytvoøená v továrnì na keramiku Tomáše Khüryho (založena r. 1857,
dnes penzion a pizzerie v Pallovì ulici). V kvìtnu 1921 byl v areálu cvièištì otevøen
tìlocvièný pavilon žactva a dorostu (autor Hanuš Zápal, stavba zbourána
v 2. polovinì 90. let). Na pamì nacisty umuèeného náèelníka plzeòského Sokola
Emila Štrunce byly sady po 2. svìtové válce pojmenovány jako Štruncovy.

4/ Pomník Palackého pøed sokolovnou
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1 Soutok se Mží
V tìsném sousedství sokolovny stála v letech 1888–1900 døevìná budova Arény
divadelní spoleènosti Vendelína Budila. Èinohra této spoleènosti byla ve své dobì
považována za druhou nejkvalitnìjší v Èechách (po èinohøe Národního divadla, kde
mj. v r. 1897 jako jediná mimopražská s inscenací Malého lorda hostovala). Divadlo
mìlo originálnì øešenou oponu – byla „postmodernì a tržnì“ sestavena z reklamních
cedulí plzeòských firem.

Štruncovy sady
Pøed budovou Sokola bylo za protektorátu zøízeno shromaždištì plzeòských
Židù, odkud byli odvádìni na nádraží a deportováni do terezínského ghetta. V letech
1942–45 tak bylo transportováno 3200 osob, z nichž se vrátilo 116.
Na samotném soutoku zøídila okupaèní správa vysílaè urèený k výstraze
pøed bombardováním. Ten byl 5. kvìtna 1945 dopoledne obsazen èeskými povstalci
a ve 12 hodin 37 minut zaznìla éterem slova Karla Šindlera „Hovoøí Plzeò, svobodná
Plzeò hovoøí! Nech žije svoboda, nech žijí naši spojenci. Oznamuji všem
obyvatelùm Èeskoslovenské republiky, že pancéøe 16. divize jsou na námìstí
Republiky v Plzni.“ Tato událost je považována i za poèátek plzeòského
rozhlasového vysílání. V sousedství vysílaèe si v kvìtnu 1945 Amerièané zøídili
vojenskou prádelnu.
V letech po druhé svìtové válce jsou Štruncovy sady spojeny pøedevším
s historií víceúèelového sportovního areálu (výstavba avizována v roce 1949, práce
zahájeny v záøí 1953, kolaudace probìhla v srpnu 1963), kterému dominuje Mìstský
stadion, sídlo fotbalového klubu Viktoria Plzeò (založen r. 1911).

5/ Zápalova pøístavba sokolovny

6

Pivovar

zastavení

2

Historie pivovarnictví v Plzni
Cestou ke druhé zastávce provází návštìvníka po vìtšinu roku vùnì
pivovarského mláta (tuhé zbytky po filtraci piva). Je to logické, vždy celý protìjší
bøeh Radbuzy je lemován oplocením svìtoznámého Plzeòského Prazdroje, a.s., který
se rozkládá na Pražském pøedmìstí.
Pivovarnická historie Plznì sahá témìø do samých poèátkù založení mìsta. Již
z roku 1307 se dochovala první písemná zmínka o pivovaru a sladovnì v Plzni, a to
dokonce s nejstarší známou mìstskou peèetí. Bez nadsázky lze øíci, že v Plzni se
vyrobilo tolik piva, že jeho objem by urèitì naplnil další øeku. Nabízíme proto
struèný náèrt dìjin pivovarnictví v Plzni.
Po založení mìsta mìli pùvodnì právo vaøit pivo všichni obyvatelé. V prùbìhu
14. stol. se však právo váreèné zúžilo jen na majitele domù uvnitø mìstských hradeb,
vznikli tzv. právováreèníci. Ti byli pøed konkurencí chránìni mílovým právem, které
znemožòovalo prodej jiného piva v okruhu jedné míle kolem mìsta. Na poèátku
15. stol. se v Plzni uvádí 26 sladoven (63 sladovníkù) a 17 pivovarù (15 pivovarníkù).
Vývoj tak vedl k redukci pivovarù a jakési centralizaci. Již ve 14. stol. byl z obecních
prostøedkù postaven pivovar „mìšanský“. K nìmu pøibyl na pøelomu 15. a 16. stol.
pivovar „panský“. Dochází k situaci, kdy na trh vstupuje kromì mìšanù i samo
mìsto. Dùsledek na sebe nenechal dlouho èekat. V 16. stol. je mìšanùm postupnì
snižována produkce (poèet várek) piva. V 17. stol. je v Plzni uvádìn ještì pivovar
„kostelní“ (zboøen v roce 1885). V pohnuté dobì po tøicetileté válce byl obnoven
chod ètyø pivovarù, kolem roku 1710 se uvádí obecní pivovar a ètyøi pivovary støední

6/ Mìšanský pivovar (1899)
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2 Pivovar
velikosti. Dvorský dekret z roku
1786 transformoval právováreèné
mìšanstvo ve spolek. Vaøit pivo
mohl každý, kdo zaplatil poplatek
do pokladny mìšanstva. Vytvoøený
èistý výnos se rozdìloval i na
financování veøejných staveb
(mìstská kasárna, nové divadlo).
Kvalita piva však dále klesala,
proto byla od roku 1831 ponechávána ètvrtina výnosu z vaøení piva
7/ Mìšanský pivovar, 20. léta 20. stol.
za úèelem stavby nového pivovaru.
Tento zámìr se u purkmistra Martina Kopeckého setkal s pochopením a již
2. ledna 1839 byli vyzváni právováreèníci k odsouhlasení stavby. Po souhlasu mohl
stavitel Martin Stelzer zahájit 15. záøí 1839 výkopové práce. 25. února 1842 pak
magistrát udìlil mìšanstvu povolení k vaøení piva. Pøi první várce 5. øíjna 1842 se
sládkovi Josefu Grollovi povedlo vytvoøit pivo jedineèné barvy a chuti. Asi se mu to
podaøilo omylem, nebo byl pùvodnì pøizván na vaøení piva klasického bavorského
typu. Místní mìkká voda, kvalitní žatecký chmel a nová anglická metoda zpracování
sladu však zpùsobily, že èerstvá várka po svém naražení 11. listopadu pøekvapila
nebývalou kvalitou. Poptávka po plzeòském pivu rychle rostla, odpovídajícím

8/ Zbourání pùvodní zástavby a výstavba obratištì MHD U Jána ve 20. letech
20. stol. otevøely pohled na reprezentaèní budovy Mìšanského pivovaru
v pozadí
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zpùsobem rostl také pivovar, který se již
v roce 1873 rozkládal na ploše 36 ha. Od roku
1881 bylo nahrazováno plynové osvìtlení
elektrickým (Køižíkovy lampy). Výstav piva
strmì stoupal až do první svìtové války,
vznikalo nové technické zázemí a rostl poèet
dìlníkù (v roce 1865 jich bylo 97, o devìt let
pozdìji 370). V roce 1893 byla dokonèena
stavba nové hlavní brány (zapoèata r. 1892
v roce 50. výroèí založení pivovaru), která je
dominantou dodnes a bývá nazývána též branou
Jubilejní. V roce 1904 byla zahájena výstavba
elektrárny a vodárenské vìže (vìžový vodojem),
která je dodnes svým tvarem majáku
dominantou pivovaru, uvažuje se o jejím
souèasném využití jako vìže vyhlídkové. V roce
9/ Pivovarská vodárenská vìž
1917 byla podle návrhu architekta Hanuše
Zápala (7. 2. 1885 Krašovice – 28. 11. 1964
Kralovice) postavena reprezentaèní budova
Mìšanského pivovaru. V blízkosti hlavní brány byla v roce 1914 zahájena výstavba
další dominanty – nové administrativní budovy dokonèené v roce 1920.
Administrativní budova spolu s pozdìji realizovanou pivovarskou vilou (H. Zápal,
F. Nìmec, 1932) vytvoøila kvalitní velkomìstský prostor pøed hlavní branou
plzeòského pivovaru na významné køižovatce U Jána.

Mìstská šibenice
Plzeòský Prazdroj za hlavní branou skrývá i jiné historické skuteènosti.
Od støedovìku až po první republiku se zde užíval pomístní název Na spravedlnosti.
Zde totiž stávala mìstská šibenice, na které byl obìšen 28. listopadu 1695 vùdce
Chodù Jan Sladký Kozina. Jeho ostatky zde prokazatelnì visely nejménì rok, poté je
dle povìsti sòali doubraveètí sedláci a pochovali u kostela sv. Jiøí. V areálu pivovaru
pøipomínají tuto událost dvì pamìtní desky. Jedna za hlavní branou a druhá z roku
2005 vedle vodárenské vìže pod køížkem. Místo šibenice bylo novì lokalizováno
cca 110 m severnì od vodárenské vìže. Poslední poprava se zde konala 19. února
1836 na odsouzenci Janu Gubkovi, který byl obìšen za vraždu svého otce, sedláka
z Kejšovic (dnes okr. Plzeò-sever). Povolán byl pražský kat, protože poslední
plzeòský popravèí M. Kaiser zemøel v roce 1831. Smutné je, že odsouzený byl
pravdìpodobnì nevinný.
Další historickou reminiscencí je skuteènost, že strategické vyvýšeniny
Na spravedlnosti využili husité pøi pokusu o dobytí Plznì.
9

2 Pivovar
Jiné pivovary
V tìsném sousedství Plzeòského Prazdroje najdeme druhý èinný plzeòský pivovar.
Byl založen v roce 1869 (v provozu od roku 1870) jako První plzeòský akciový pivovar.
Od roku 1919 užívá ochrannou známku Plzeòský Gambrinus, která dala pozdìji název
celému pivovaru. Jen pro dokreslení uvádíme, že na pøelomu 19. a 20. století
a poèátkem 20. století byly v Plzni v provozu ještì další dva pivovary. Od roku 1896 to
byl Plzeòský spoleèenský pivovar v Plzni známý však podle ochranné známky jako
Prior. Výroba zde byla zastavena v roce 1925. Tím ètvrtým pivovarem byl Èeský
plzeòský pivovar, a.s. v Plzni. Výrobu zahájil v roce 1913. Jako v pøedchozích
pøípadech ho Plzeòané znají pod oznaèením podle ochranné známky Svìtovar.
Založením Svìtovaru dosáhl poèet pivovarù v Plzni ètyø, ale všechny dobøe
prosperovaly. Pøestože v posledním hospodáøském roce 1913–1914 pøed válkou
poklesla výroba piva v Èechách o 171 154 hl, dosáhly plzeòské pivovary do té doby
nejvyšších výstavù:
Mìšanský pivovar ........................... 1 019 646 hl
První akciový pivovar ......................
272 181 hl
Spoleèenský pivovar (Prior) .............
196 665 hl
Èeský akciový pivovar (Svìtovar) ....
39 449 hl
Aèkoliv se v pøípadì Svìtovaru jednalo o velmi moderní provoz, produkce byla
ukonèena v roce 1932. V roce 2008 byl objekt bývalého pivovaru vyhlášen jako
kulturní památka.

Život v øece
Vrame se však od piva zpìt k vodì a v ní žijícím mìkkýšùm, v Plzni jich bylo
evidováno 35 druhù. Napøíklad v Radbuze se vyskytuje v ÈR ohrožená škeble
plochá, v Borské pøehradì byla nalezena pro Plzeò velmi vzácná lištovka lesklá.

10/ Škeble plochá
(Pseudanodonta complanata)

11/ Lištovka lesklá
(Segmentina nitida)
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Mlýnská strouha
Mlýnská strouha byla boèním ramenem Radbuzy. Od øeky se oddìlovala pøed
dnešní hlavní budovou Západoèeského muzea, probíhala pøed mìstskými hradbami
(dnešními Šafaøíkovými a Køižíkovými sady, pøes sady 5. kvìtna), na místì dnešní
Pallovy ulice oddìlovala obecní pastviny od rychtáøských (tedy mìstské èásti
Obcizna a Rychtáøka), aby se zakrátko vlila do Mže. Z Pražského pøedmìstí
a Obcizny tedy vytvoøila jakýsi mìstský ostrov, ne nepodobný pražské Kampì. Okolí
strouhy od Pražského mostu k vyústìní bylo také známé jako Plzeòské Benátky.
Do 17. stol. se zde z nìho vydìloval ještì ostrov Vostrovec vytvoøený dvìma rameny
Mlýnské strouhy.
Pøed budovou muzea býval na Radbuze Královský jez. Mlýnská strouha byla
v místì svého poèátku pøemostìna Královským mostem, pùvodnì ze 16. stol.,
a odtud vedoucí nábøeží se též nazývalo Královským. By pojmenování svojí
vznešeností zcela korespondovala s budovou Západoèeského umìleckoprùmyslového muzea císaøe a krále Františka Josefa I. (založeno 1878, budova na nábøeží
dostavìna v historizujícím slohu v r. 1913 dle návrhu architekta Josefa Škorpila), jsou
údajnì odvozena od jména pekaøe Krále, do jehož pozemkù most a nábøeží
zasahovaly. Mlýnskou strouhu pøekonávaly ještì most Èervený (též Pirnerovský,
z roku 1832) ve vyústìní Zbrojnické ulice, starý Pražský most ve vyústìní Pražské
ulice a lávka u Støelnice. Kamenný starý Pražský most byl vystavìn v polovinì

12/ Královský jez
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3 Mlýnská strouha
18. stol. namísto pùvodního døevìného, je nejstarším mostem v Plzni a zároveò
jedinou dochovanou souèástí pùvodní Mlýnské strouhy. Ta byla v letech 1921–22
zejména z hygienických dùvodù zasypána (v místech od muzea k Pražskému mostu
do výše okolního terénu, od Pražského mostu dále k úrovni hladiny) a pøemìnìna
v parky. Iniciativu v tomto smyslu vyvíjeli zejména øezníci z masných krámù se
svými stížnostmi na „malé návštìvníky“ ze strouhy. Tak se starý Pražský most stal
jakýmsi „pùlmostem“, jehož pravá èást pøi cestì z mìsta zcela splývá s okolním
terénem a levá je plnohodnotným mostem, tím spíše, že v tìchto místech bylo v roce
2010 zøízeno parkové jezírko napájené vodou èerpanou ze Mže. Most sám nese
sochu Piety od Antonína Hericha (r. 1750), v jeho sousedství se nakonec ocitla
i nìkolikrát pøemístìná socha sv. Jana Nepomuckého, která dala jméno mostu
a køižovatce U Jána (jde o kopii Brokoffovy sochy z Karlova mostu z roku 1865,
autor Ottavio Motta).
Mlýnskou strouhu dále lemovaly i další významné budovy.
Z dosud zachovaných:
l po levé stranì vedle muzea zadní trakt františkánského kláštera s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie a kaplí sv. Barbory, která skrývá i fresku s nejstarším
vyobrazením mìsta Plznì z doby po roce 1520 (klášter vznikl pøi založení
mìsta),

13/ Plzeòské Benátky, pohled ze starého Pražského mostu
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l

hotel Continental (založen r. 1895 jako Hotel Menšík, od r. 1929 v majetku
rodiny Ledeckých pod souèasným názvem); v prosinci 1944 byl zasažen
leteckou bombou a v jeho krytu zahynulo sedmdesát osob vèetnì rodiny
majitele, v kvìtnu 1945 byl novì zprovoznìný hotel sídlem amerických
dùstojníkù, a posléze mezi lety 1949 a 1989 i ostøe støeženým místem
vzpomínkových návštìv amerických veteránù, mezi slavnými hosty najdeme
mj. Marlene Dietrichovou a Ingrid Begmannovou,

l

pseudogotická obrazová galerie Masné krámy na místì støedovìkých masných
krámù, rekonstrukce dokonèena v roce 1971,

l

pozdnì gotická šestipatrová vodárenská vìž (první zmínka k roku 1480 jako
o souèásti mìstského opevnìní, které pøiléhá k Pražské bránì, princip pøeèerpání
vody z Mlýnské strouhy do kašen na námìstí mistrem „rùraøem“ Jindøichem
dokumentován k roku 1532),

l

klasicistní Staré láznì z r. 1846 (stavitel F. Filous) byly v roce 1901 zmìnìné
na Lidovou èítárnu a stojí dosud na barokním bastionu (z r. 1645) v sadech
5. kvìtna.

14/ Starý Pražský most pøes Mlýnskou strouhu (1919)
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Zanikly:
l
pøevážná èást mìstských
hradeb, v základech dochovány
jako souèást novì postavených
budov,
l

støedovìké láznì (písemnì
zmiòovány k roku 1474),
které se nalézaly mezi vyústìním Zbrojnické (zvané
Horní láznì, též Horká voda),
Døevìné (zvané Stará, též
Prostøední nebo Vackova
lázeò, mìstské opevnìní zde
skrývalo i malou branku –
fortnu, kterou se dalo
vycházet pro vodu) a Pražské
ulice (zvaná Lázeò u Pražské
brány),

l

mìstská jatka neboli šlachta
(též šlachtata) sousedící
s masnými krámy,

l

Pražská brána, jedna ze ètyø
hlavních mìstských bran ve
vyústìní Pražské ulice na
starý Pražský most,

l

Panský mlýn (též Velký nebo
Øíhovský) vznikl ve støedovìku, v roce 1899 byl
F. Køižíkem pøemìnìn na
elektrárnu, která zásobovala
proudem elektrickou poulièní
dráhu. V letech 1908–13 byl
zároveò sídlem plzeòského
profesionálního hasièského
sboru. Po zániku Mlýnské
strouhy byl radikálními zásahy
pøestavìn na chudobinec
(Mìstský dùm sociální péèe,

15/ Èervený (Pirnerovský) most (1915)

16/ Mlýnská strouha v místì dnešních
Køižíkových sadù (1915)

17/ Panský mlýn již jako elektrárna
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Mlýnská strouha
architekt H. Zápal, r. 1923)
a posléze (r. 1951) na Mìstskou
nemocnici. Zrušena byla v roce
1985 a zboøena na zaèátku
90. let 20. století. Na jejím
místì v sadech 5. kvìtna dnes
stojí hotel Courtyard Marriott.
Z Panského mlýna pocházela
mj. Jana Øíhová, matka Emila
Škody, údajnì se zde slavný
prùmyslník i narodil. Jeho dìd
z otcovy strany Jan Vojtìch
Škoda mìl shodou okolností
zámeènickou dílnu nedaleko –
u vodárenské vìže.
l

3

18/ Barokní bastiony a pozdnì gotická
vodárenská vìž, v popøedí mùstek pøes jezírko
v místì bývalé Mlýnské strouhy, èervenec 2010

Poblíž Panského mlýna
vyúsovala do Mlýnské strouhy
Soukenická valcha, která
mìla svùj poèátek na Mži
poblíž Lochotínské lávky,
v jistém smyslu tady byl
druhý soutok Radbuzy a Mže.

19/ Starý Pražský most a jezírko v místì bývalé
Mlýnské strouhy, èervenec 2010

20/ Barokní opevnìní obnažené výstavbou hotelu
v sadech 5. kvìtna, øíjen 2006
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Anglické (na levém bøehu) a Denisovo (na pravém bøehu) nábøeží Radbuzy je
vymezeno mostním systémem U Jána a mostem Wilsonovým výše proti proudu.
Pojmenování obou nábøeží odráží spojenecké svazky po vzniku samostatné
Èeskoslovenské republiky v roce 1918. Francouzský historik, slavista a bohemista
Ernest Denis (1849–1921) byl významným podporovatelem Masarykova
zahranièního odboje. Oba totalitní režimy si vynutily dobové zmìny názvù –
Anglické nábøeží slulo za války Nìmeckým a do roku 1989 Charkovským, Denisovo
nábøeží bylo za nacistické okupace Valdštýnovým.
Souèasný vzhled nábøeží je výsledkem zásadní regulace toku Radbuzy, která
byla uskuteènìna v postupných krocích mezi lety 1897 a 1923. Její vrcholnou fází
byla stavba nábøežních zdí po obou bøezích mezi mostem U Jána a železnièním
mostem opracovanými, tìsnì do sebe zapadajícími kamennými kvádry o hranách
rùzných rozmìrù (od 30 do 60 cm) – tzv. kyklopské zdivo, a související zasypání
Mlýnské strouhy. Tím bylo zabránìno èasto se opakujícím záplavám (nejvìtší
v r. 1890), zároveò však byla øeka právì v centru z mìsta „vykázána“. Cestu zpìt pøes
15 metrù vysoké regulaèní stìny si vynutila až pøi povodni v srpnu 2002.

Anglické nábøeží
Mosty u Jána spojují nìkdejší Pražské (též Špitálské) pøedmìstí s køižovatkou
U Jána. V tìsné blízkosti jsou zde dva mosty, z nichž ten novìjší (a bezejmenný)
se tøemi samostatnými pøemostìními je souèástí silnièního prùtahu mìstem
dokonèeného v 90. letech 20. století. Raritou je prostøední pøemostìní, jež je

21/ Radbuza z mostu U Jána pøed regulací
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zaslepeno a nebylo nikdy prakticky využito. Pùvodnì bylo plánovano pro tramvajové
tìleso. Historický most U Jána (též Pražský, prvnì zmiòován r. 1520) je vyústìním
Pražské ulice, do roku 1913 byl jedinou spojnicí mìstského jádra s druhým bøehem
øeky a zároveò souèástí státních silnic na Prahu a Èeské Budìjovice. Støedovìký
kamenný most byl v roce 1889 nahrazen ocelovou konstrukcí (opakovanì v roce
1914, v roce 1928 vyztužen døevìnými špalíky), v roce 1942 pak konstrukcí
železobetonovou. Souèasný vzhled získal po úpravách v roce 1993 a opravách po
velké povodni v roce 2002. Od 20. 4. 1899 (první jízda elektrické dráhy ve mìstì) až
dosud slouží i tramvajové dopravì.
Pražské pøedmìstí bylo vymezeno tokem Radbuzy (na východì), Mlýnskou
strouhou (na západì, nyní pás Šafaøíkových a Køižíkových sadù) a Obciznou
(nyní Štruncovými sady, na severu) a vzniklo se založením mìsta. Ve støedovìku byl
jeho dominantou kostel a špitál sv. Máøí Magdalény (vèetnì høbitova), vybudovaný
v letech 1320–22 z iniciativy mìšana Konráda z Dobøan k péèi o nemocné
a pøestárlé. Špitál byl spravován øádem nìmeckých rytíøù a vlastnil rozsáhlé pozemky
zejména pøi pražské silnici. Zanikl na zaèátku tøicetileté války, poslední jeho stavba,
kaple sv. Máøí Magdalény, byla zboøena pravdìpodobnì v r. 1784 po zrušení høbitova
Josefem II. Archeologický prùzkum byl uskuteènìn v letech 1946 a 2010, špitál
je pøipomínán druhým názvem pøedmìstí a také Špitálským lesem v Doubravce.
Na místì zrušeného høbitova byl v roce 1821 postaven klasicistní pavlaèový dùm
U Zvonu, první svého druhu v Plzni. V dílnách na dvoøe tohoto domu v roce 1880
František Køižík vynalezl obloukovou lampu. Dùm byl vážnì poškozen velkou
povodní v srpnu 2002 a následnì odstøelen. Vynálezcovo pùsobení pøipomínají

22/ Køižíkova tramvaj U Zvonu, vlevo dùm, kde její konstruktér sestrojil
obloukovou lampu, v popøedí Pirnerovský most pøes Mlýnskou strouhu (1916)
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23/ Stavba regulace nábøeží Radbuzy

Køižíkovy sady a památník s bustou poblíž. Nedaleko stojí nìkdejší Spolkový dùm
èeskoslovenských socialistù, jehož nejznámìjší souèástí bylo kino Hvìzda (v provozu
v letech 1921–1993). Souèasnou stavební dominantou této èásti mìsta je výšková
stavba Bohemia (též „Bohemka“, název sousedící
restaurace v pøízemí se v lidovém podání pøenesl
na celou patnáctipatrovou budovu bývalého
Hutního projektu s výškou 60 m) z let 1966–69
(projekt Jana Zikmunda, bratra známého
cestovatele Miroslava Zikmunda, plzeòského
rodáka). S ní sousedí funkcionalistická budova
Policie ÈR z let 1938–39 (autoøi F. Èermák,
G. Paul a V. Neckáø). Za okupace byla budova
pod názvem Deutches Behördenhaus sídlem
nìmeckých správních a mocenských orgánù –
Plzeòského oberlandrátu, velitelství nìmeckého èetnictva a zejména Gestapa (v pøízemí
a v 1. patøe).

Denisovo nábøeží
Místní pojmenování U Jána má svùj pùvod
v soše sv. Jana Nepomuckého, která stávala
poblíž vyústìní druhého Pražského mostu (též
18

24/ Socha sv. Jana Nepomuckého,
která dala jméno køižovatce a mostu
U Jána, nakonec našla útoèištì
poblíž starého Pražského mostu
a Masných krámù, foto z února
2005
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most U Jána). Pùvodní zemská stezka se zde stáèela ostøe doleva a podél Radbuzy
vedla k brodu pøes Úslavu (patrnì poblíž kostela sv. Jiøí) a pøes dnešní Doubravku
pokraèovala smìrem ku Praze. Výstavba Mìšanského pivovaru v 19. století poté
vedla k odklonu cesty od øeky až k poloze a podobì dnešní ulice U Prazdroje. Druhá
cesta vedla na opaènou stranu a pøes dnešní Slovany smìøovala na Nepomuk a Èeské
Budìjovice. Význam této cesty byl posílen i výstavbou Hlavního nádraží (r. 1862
zprovoznìno, r. 1908 dostavìna kopule souèasné budovy dle návrhu architekta
Rudolfa Štecha) a trasou elektrické dráhy, která jej spojovala s centrem mìsta
(zahájení pravidelného provozu 29. 6. 1899). Hustotu provozu U Jána zvyšovaly
i pivovarské vozy opouštìjící hlavní bránu Mìšanského pivovaru. Vedle budovy
øeditelství a reprezentaèní vily pivovaru byla køižovatka U Jána a jí procházející
Nádražní ulice sídlem firmy Brožík, výrobce koèárù, saní, poštovních vozù, pozdìji
i karoserií automobilù. Václav Brožík ve spolupráci s Františkem Køižíkem postavil
pro Plzeò prvních 18 tramvajových vozù (r. 1899), jeho koèáry používal ovšem
i anglický král Eduard VII. a vládcové Persie èi Turecka. Nejvìtší dosud zachovaný
koèár je pohøební vùz vyrobený kolem roku 1890, jenž je v majetku Muzea èeských
koèárù v Èechách pod Kosíøem. Pro prezidenta Masaryka Brožík karosoval luxusní
limuzínu Škoda 25/100 Hispano Suiza vyrábìnou v plzeòské Škodovce (1925).
Brožík byl prvním majitelem osobního automobilu v Plzni (dvouválec Peugeot si
poøídil již v roce 1900 a šasi s motorem opatøil vlastní karoserií).
Od bøezna 1929 do srpna 1977 sloužil prostor køižovatky rozšíøený zbouráním
nìkolika domù jako obratištì autobusù (a od dubna 1941 zejména trolejbusù)
mìstské hromadné dopravy (koneèná stanice Mìstské láznì s pøestupem
na tramvajové linky). Místo se stalo hlavním dopravním uzlem mìsta.
V osmdesátých letech 20. století zde došlo k zásadním stavebním úpravám, které

25/ Most U Jána pøi povodni v r. 1890
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zcela zmìnily charakter lokality. Domy v Nádražní a Sirkové ulici vèetnì bývalé
Brožíkovy továrny byly nahrazeny budovou policejního øeditelství (autorka
J. Gloserová) a novì vedenou Sirkovou ulicí s pøeloženou tramvajovou tratí. Prostor
nìkdejší koneèné zastávky pohltilo rozšíøení Rokycanské tøídy a její napojení
na dvouproudý silnièní prùtah Plzní s novým mostem pøes Radbuzu.
Ve dvacátých letech 20. století byly na pravém bøehu vystavìny reprezentativní
budovy Mìstských lázní (dle návrhu B. Bendlmayera, otevøeny r. 1931). Svého èasu
nejvìtší mìstské láznì v republice byly po vážném poškození bombardováním
(r. 1944) ve zmenšeném rozsahu obnoveny a veøejnosti sloužily až do poloviny
90. let 20. století. Sousedící Okresní nemocenská pojišovna (r. 1926, architekt
B. Chvojka) byla po 2. svìtové válce pøemìnìna na polikliniku. Pøiléhající
Masarykùv studentský dùm z r. 1928 (B. Chvojka) zahrnoval internát, menzu
a studentský klub. Jako èlen studentského souboru zde první kroky po prknech, jež
znamenají svìt, uèinil Miroslav Horníèek. Všechny tøi stavby jsou vrcholnou
ukázkou èeské architektonické moderny 1. poloviny 20. století.

26/ Most U Jána za 1. republiky
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Wilsonùv most
Wilsonùv most spojuje èásti dnešní Americké tøídy smìrem k nádraží a byl
vystavìn v letech 1912–13 dle projektu ing. V. Mencla firmou Müller a Kapsa jako
Most císaøe a krále Františka Josefa I. Filmové zábìry ze slavnostního otevøení mostu
následníkem trùnu Františkem Ferdinandem d´Este jsou zøejmì nejstaršími
dochovanými filmovými dokumenty zachycujícími mìsto Plzeò. Jde údajnì
o poslední kamenný most v Èechách, široký 15 a dlouhý 60 metrù, po obou stranách je
osazen vždy dvojicí mýtnic, které byly k pùvodnímu úèelu využívány do roku 1925.
Monumentální klenutá stavba odlehèila pøetíženému mostu U Jána a zajistila nové
spojení centra s nádražím a rychle se rozšiøující východní èástí mìsta. Most svým
jménem pomìrnì vìrnì odrážel politickou situaci v zemi (r. 1913 Františka Josefa I.,
r. 1918 Wilsonùv, r. 1939 Karla IV., r. 1941 Vítìzství, r. 1945 Stalinùv – tento název
se ve druhé polovinì 50. let tiše vytratil, most se jménem neoznaèoval vùbec,
pøíp. jako Kamenný, po roce 1989 mu byl vrácen prvorepublikový název).
Levému bøehu u mostu dnes dominuje moderní budova banky vystavìná
v letech 1977–1982 (projekt V. Belšána a M. Sýkory) na místì nìkdejšího nìmeckého
divadla v Goethovì ulici. Novorenesanèní budova divadla (dle projektu J. Niklase
postavil Martin Stelzer, dnes podle nìho pojmenována sousední Martinská ul.) zde
stála v letech 1869–1977 a sousedila s budovou Nìmeckého domu neboli Kasina
(pøi vyústìní Goethovy ulice do Kopeckého sadù, pozdìji øeditelství a Divadelní klub
Divadla J. K. Tyla, zboøena též r. 1977). Po 2. svìtové válce se používal název Malé
divadlo, jeho provoz byl ukonèen v roce 1965. V sousedství divadla pøi vyústìní
na dnešní Americkou tøídu stojí bíle kachlièkovaná budova nìkdejší Pražské mìstské
pojišovny (dle projektu F. Roitha postavena v letech 1936–37).

27/ Panoráma Radbuzy u Wilsonova mostu ve 20. letech 20. stol. Vpravo
Zápalova novostavba Mrakodrapu, v popøedí pùvodní zástavba Goethovy
ulice. Snímek poøízen z již neexistující budovy Nìmeckého (Malého) divadla
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Na prostranství mezi Malým
divadlem a øekou byl po zbourání
starší zástavby (zahrnovala mj.
i patrnì nejstarší plzeòskou kavárnu
U hroznu) v roce 1953 odhalen
prezidentem Zápotockým pomník
J. V. Stalina (autoøi R. F. Podzemný
a J. Malejovský). Pohled upøený
k Radbuze a dlouhý pláš pøinesly
sovìtskému státníkovi lidovou
pøezdívku Porybný. Pomník byl
odstranìn v roce 1962 (poté depo28/ Sklad kvádrù na stavbu Wilsonova mostu
nován v zahradì zámku v Køimina Americké tøídì
cích, nyní je uložen v Aviaparku
v Tøemošné). Na místì pøed bankou je od roku 1993 Památník obìtem komunistického
teroru.
Na druhé stranì Americké tøídy byl na místì nìkdejších parních lázní v roce
1924 podle projektu architekta Hanuše Zápala vystavìn blok tøí èinžovních domù
(lidovì Trojdohoda), z nichž nejznámìjší, tzv. Mrakodrap, byl tehdy nejvyšším
obytným domem v Plzni. Jeho prùèelí je zdobeno originálními kubistickými
a rondokubistickými detaily.

29/ Stavba Wilsonova mostu
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K bloku Trojdohody pøiléhá na nábøeží budova Korandova sboru
Èeskoslovenské církve evangelické z let 1935–36 (dle projektu J. Fišera).
Architektonicky ojedinìlou kombinaci bytových domù, administrativní budovy
a chrámového prostoru, které spoleènì vytváøejí evangelickou obec, doplòuje
sádrová kopie sochy Krista v nadživotní velikosti od Bertela Thorvaldsena. Socha
byla vìnována Plzni politicky spøíznìnými
pøedstaviteli Kodanì v roce 1936 a oproti
zvyklostem umístìna v evangelickém chrámu.
V místì dnešního Korandova sboru byla døíve
Øemeslnická beseda s loutkovým divadlem
feriálních osad, kde pùsobili Josef Skupa i Jiøí
Trnka. Josefa Skupu pøipomíná i sousoší Spejbla
a Hurvínka v Šafaøíkových sadech. Pod
Øemeslnickou besedou bývala Mìstská plovárna
s pùjèovnou lodìk.
Na Denisovì nábøeží byl naproti bance
v 80. letech 20. století postaven odbornou
i laickou veøejností rozporuplnì pøijatý multifunkèní Dùm kultury (návrh M. Hrubec,
realizaèní projekt P. Nìmeèek). Dùm zahájil
èinnost v roce 1986, vedle sálù obsahuje
i obchodní pasáž a Divadlo Miroslava Horníèka.
Dvojitou železobetonovou lávkou pro pìší
30/ Výstavba odpadního kanálu
je stavba spojena s protìjším bøehem Radbuzy.
hydroelektrárny
V dobì vzniku tohoto textu se rozhoduje o další
existenci komplexu.

Betonový jez
Zhruba 100 metrù pøed Wilsonovým
mostem proti proudu øeky byl v roce 1921
zbudován pevný betonový jez s výškou 5,31 m
a délkou 60,78 m nahrazující právì zrušený
Královský jez pøed muzeem. Jez je energeticky
využíván hydroelektrárnou umístìnou ve
sklepních prostorách Plzeòských mìstských
dopravních podnikù (døíve Elektrických podnikù
mìsta Plznì). Hydroelektrárna je v provozu
od roku 1922 a dodává elektrickou energii
do rozvodné sítì (pùvodnì sloužila k napájení
vozù elektrické dráhy).
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31/ Budova Elektrických podnikù

5 Wilsonùv most
Železnièní most
Železnièní most výše proti proudu byl dokonèen nad nìkdejším pøívozem v roce
1862. Spojil nejen obì tehdejší plzeòská nádraží – dnes již neexistující skvròanské
(odtud byl vypraven a sem pøijel 14. 10. 1861 první vlak tažený lokomotivou Pilsen
z bavorského Brodu nad Lesy) a Západní (na místì dnešního Hlavního) – ale
zejména Prahu se západem zemì a Bavorskem. Zkušební jízda šesti lokomotiv ze
Skvròan do Rokycan byla uskuteènìna v kvìtnu 1862, v èervenci pak byl pøes most
zahájen plný provoz na trase Praha (Smíchov) – Plzeò – Domažlice – Brod nad Lesy
(Furth im Wald). Provozovatelem železnice byla soukromá Èeská západní dráha,
která až do svého zestátnìní 11. 12. 1894 disponovala celkem 24 parními
lokomotivami vyrobenými v letech 1861–63 firmou Sigl ve Vídni (resp. Vídeòském
Novém Mìstì – Wiener Neustadt) a Maffei v Mnichovì. V první dodávce bylo v roce
1861 pìt lokomotiv z Vídnì (Fürth, Prag, Pilsen, Beraun, Karlštejn) a jedna z Wiener
Neustadtu – Radbuza. Most se stal již krátce po svém zprovoznìní (r. 1865) inspirací
pro dvì umìlecké litografie Antona Strauba Plzeò od jihu se železnièním mostem
(existuje varianta s jedoucí lokomotivou a bez ní). Využití moderní ocelové
pøíhradové konstrukce vyniká zejména v kontrastu se sousedním kamenným mostem
Wilsonovým, o padesát let mladším. Most byl renovován v roce 1922, v této
souvislosti byla zøízena i lávka pro pìší vedoucí pod ním (zprovoznìna v roce 1924,
rok se zde vybíralo i mostné, snesena pøed rokem 2000). Rostoucí objem železnièní
dopravy a vznik nových tratí vedl k dalšímu rozšiøování mostu. Druhá kolej
(ve smìru od Wilsonova mostu vybudovaná v roce 1872 pro tra Plzeò – Cheb) a tøetí

32/ Železnièní most
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kolej (1997) využívají spoleènì pùvodních náspù, ale mají samostatná pøemostìní.
Samostatný násep a pøemostìní má tra Plzeò – Klatovy – Železná Ruda (1876, je
nejblíže Wilsonovu mostu a pøekonává Radbuzu ještì poblíž Valchy). Železnièní
mosty zùstaly nedotèené velkou vodou v srpnu 2002 a provizornì vytvoøené vlakové
spoje se na nìkolik dnù staly alternativní mìstskou hromadnou dopravou spojující
oba bøehy øeky.

Most Milénia
Trojici zcela odlišných mostù uzavírá sousední most Milénia, olbøímí
železobetonový silnièní komplex spojující prostøednictvím ètyøproudé ulice U Trati
Klatovskou, Doudleveckou a Mikulášskou (Nepomuckou) tøídu. V návaznosti
na Železnièní ulici je za jeho souèást považován i most Nad nádražím, který spojuje
Lobezskou ulici s ulicí U Prazdroje a byl dokonèen v r. 2002. Most Milénia byl
zprovoznìn v roce 2000 a oprávnìnost svojí existence prokázal pøi povodni o dva
roky pozdìji, kdy byl jediným použitelným silnièním mostem pøes Radbuzu.

33/ Most Milénia
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Kostel U Ježíška
Cestou od mostu Milénia k Papírenské
lávce nelze pøehlédnout dva stavebnì sice
menší, ale svým významem a historií o to vìtší
kostely. Kostel U Ježíška (pùvodním zasvìcením kostel sv. Jména Ježíš) byl postaven spíše
jako soukromá kaple se tøemi poli plackové
klenby v roce 1745 pravdìpodobnì Matìjem
Ondøejem Kondelem. Fresky na klenbách
pocházejí od Františka Julia Luxe (1702–1764),
avšak byly znehodnoceny nešetrnou restaurací
(pøemalováním) roku 1935. V roce 1807 byl
kostel pøestavìn a zvìtšen stavitelem Antonínem
Barthem (1735–1813) do nynìjších rozmìrù
a klasicistní podoby. V té dobì byl ve vlastnictví
34/ Kostel U Ježíška (interiér)
Petra Pavla Pernera, pøièemž zvonaøský rod
Pernerù ho užíval jako rodinnou hrobku, kostel
jim patøil od roku 1776. V roce 1808 (2. ledna) byl kostelík U Ježíška po pøestavbì
novì vysvìcen. Kostel nikdy nepatøil církvi. Vždy byl v soukromých rukách a nyní
jej vlastní mìsto Plzeò. Málo známé je, že kostel má spojitost s Pražským
Jezulátkem. Pro jeho kopii nechal plzeòský lékaø, a ve 40. letech 18. století primátor

35/ Kostel U Ježíška
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mìsta, Petr Pavel Helffer rozšíøit kapli (nynìjší kostel) u svého venkovského sídla
pod svatomikulášským høbitovem. Primas Helffer byl ze své funkce spolu s obìma
prvními radními suspendován v roce 1752 za nepoøádek v obecní správì. Vùdci
radnièní opozice tehdy iniciovali tuto nezvyklou událost stížností samotné císaøovnì
Marii Terezii.
S rekonstrukcí, kterou zchátralý kostel prodìlal ve tøicátých letech minulého
století, a bez níž by pravdìpodobnì dnes už nestál, je spojeno jméno nejvýznamnìjší
osobnosti plzeòské a západoèeské architektury nejen první poloviny 20. století,
architekta Hanuše Zápala. V posledních letech se jeho znovuzrození ujalo Sdružení
pro obnovu památek v Rokycanech a okolí, díky kterému byl kostel v lednu 2011
zpøístupnìn veøejnosti. V okolí kostela bude mìstem budován nový park.

Kostel sv. Mikuláše
Druhým z kostelù je Mikulášský kostel se høbitovem. Nechal jej postavit roku
1406 plzeòský malíø a mìšan Vít na svém pozemku na Mitervaldì na ostrohu nad
Radbuzou. Vít zde vlastnil též vinici a zøejmì i dvùr a pole. Kostel byl zbudován ke
cti sv. Mikuláše a sv. Anny. Nìkteré architektonické èlánky napovídají na existenci
starší svatynì (kolem poloviny 14. století). Kostel prošel nìkolika úpravami (1599,
1739–44, 1800, sakristie 1909), pøesto zde dodnes najdeme nìkteré prvky èeské
gotiky. Hlavní oltáø je barokní
z roku 1642. Kolem roku 1740
byl kostel celkovì zbarokizován
a zvìtšen o prostor kaple sv. Anny –
dílo kameníka Štìpána Šifera.
V témže roce sem byly pøeneseny
dva oltáøe ze Šternberské kaple
chrámu sv. Bartolomìje (oltáø
14 pomocníkù, oltáø Patronù
èeských). V kostele sv. Mikuláše je
dnes umístìn soubor unikátních
barokních plastik, které pocházejí
z poutní cesty z Králík ke klášteru
na Hedèi. Døevìné polychromované plastiky v mírnì nadživotní
velikosti byly vytvoøeny kolem
r. 1740. Anonymní tvùrce pašijových
scén pravdìpodobnì patøil k žákùm
M. B. Brauna. Václav IV. roku 1414
povolil plzeòským zøízení høbitova
36/ Kostel sv. Mikuláše
kolem kostela. Zde byla pohøbívána
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mìstská chudina, pozdìji nekatolíci. Od josefínského zákazu pohøbívání uvnitø mìst se
Mikulášský høbitov stal prestižním pohøebištìm
významných obyvatel mìsta, je zde dochován
bohatý vzorek funerální plastiky z 18.–19.
století (plzeòský Slavín). Jedním z posledních
pohøbených byl Emil, rytíø Škoda (zemøel roku
1900). Traduje se, že pøi pohøbu dorazilo èelo
smuteèního prùvodu na høbitov, zatímco konec
prùvodu ještì neopustil brány jeho továrny.
V severní èásti høbitova se nachází hrob Josefa
Kajetána Tyla, který v Plzni zemøel 11. 7. 1856.
U nìj je pohøebištì plzeòských divadelníkù
a symbolický náhrobek Františka Škroupa,
autora hudby písnì Kde domov mùj? Dále zde
nalezneme hroby napø. Josefa Františka Smetany
(1801–1861) – bratrance Bedøicha Smetany,
37/ Hrob J. K. Tyla
Josefa Vojtìcha Sedláèka (1785–1836) – buditele
na Mikulášském høbitovì
a vlastence. Je zde pochován i Josef Stanislav
Zaper (1784–1850), Goethùv plzeòský pøítel. Poslední odpoèinek zde nalezl i plzeòský
primátor František Pecháèek, který je zmiòován na zastávce è. 1 Soutok se Mží. Po roce
1945 areál høbitova znaènì zchátral, kostel byl obnoven v 80. letech 20. století.

Papírenská lávka
Návštìvníkovi dlužíme vysvìtlení názvu Papírenská lávka. Odpovìï je
jednoduchá, za jejím pravobøežním vyústìním se rozkládá známá plzeòská papírna.
K plzeòským pojmùm patøí pivovarnictví, Škodovy závody, divadelnictví, ale
i výroba papíru. Po zániku lobezské ruèní papírny u øeky Úslavy v roce 1742 nebyl
v Plzni a okolí žádný významnìjší provoz na výrobu papíru. Situace se však mìní
rokem 1868, kdy v rozmezí pìti let vznikají hned tøi strojní papírny. První vznikla na
západní stranì mìsta u Mže, zakladateli byli Jindøich Fürth a Leopold Gellert. Druhá
papírna vznikla v režii bratrù Karla a Viléma Weissových, kteøí pøestavìli mlýn
v Bukovci. Koneènì v roce 1871 byla založena tøetí papírna. Ta vznikla jako podnik
akciové spoleènosti pražských podnikatelù na øece Radbuze pod Petrohradem
v Papírenské ulici nedaleko Mikulášského høbitova. Rozhodnutí to bylo logické,
protože Plzeò poskytovala zdroje v podobì uhlí, døeva, hadrù a kvalitní vody
z Radbuzy. Ve správní radì Papírny akciové spoleènosti v Praze zasedali napø.
F. Tilšr (rektor Èeské polytechniky), F. Studnièka (prof. matematiky Èeské
polytechniky), JUDr. J. Škarda (poslanec èeského zemského snìmu), E. Tuschner
(plzeòský primátor), Dr. J. Grégr (spoluzakladatel Národních listù). Stavba byla
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zahájena 1. kvìtna 1871 a výroba byla zahájena 1. èervence 1873. V èele spoleènosti
stanul øeditel Raimund Kubik, kterému bylo 24 rokù. Byl zde vyrábìn psací, tiskový
a obálkový papír na jednom papírenském stroji s denní produkcí 5000 kg papíru.
Slibnì vyhlížející provoz však zasáhla v roce 1874 evropská prùmyslová krize, a tak
již 13. èervna 1874 žádá správní rada o vyhlášení konkurzu. Papírnu kupuje akciová
spoleènost Spolek Praha, která ji 7. srpna 1878 prodává veøejné obchodní spoleènosti
P. Piette. Prosper Piette byl synem papírníka z Vielsalm v Belgii, do Èech pøišel jako
technický poradce pro výstavbu papíren. Po jeho smrti v roce 1872 zakládají synové
novou, ale stejnojmennou obchodní spoleènost, provoz v Plzni vede syn Ludvík.
V roce 1878 zde pracuje 160 dìlníkù pøevážnì na výrobì hedvábného papíru, posléze
i papíru tiskového. Od roku 1886 zde pracuje sulfitová celulózka. V roce 1890 se
rozbíhá druhý papírenský stroj, v roce 1898 tøetí. 6. listopadu 1878 objednává firma
u Františka Køižíka elektrické osvìtlení s jednou obloukovou lampou, pozdìji
následovaly další (patent Piette – Køižík). Konec 19. století znamená pro papírenství
další krizi. Po následných transakcích pøechází plzeòský závod v roce 1912
do koncernu Pražská Neusiedelská a. s. pro výrobu papíru. V roce 1923 se stává
souèástí kartelu s majoritním postavením rodiny Petschkù, která zde v roce 1936
zahájila výrobu papíru na ètvrtém papírenském stroji. V kvìtnu 1942 zabavuje
majetek Gestapo, k likvidaci firmy dochází znárodnìním v roce 1945. Od 1. ledna
1946 vzniká národní podnik Západoèeské papírny se sídlem v Plzni. V roce 1974
dochází k zastavení výroby sulfitové celulózy a papírna se orientuje na výrobu papírù
pro polygrafický prùmysl a obálek. Do chodu byl uveden pátý papírenský stroj.
Nejnovìjší produkce podniku po privatizaci po roce 1989 už tak úspìšná nebyla.
Po konkurzu v roce 2004 získala papírnu firma KRPA a. s. (Krkonošské papírny),
v roce 2005 se zastavily papírenské stroje, ale pokraèuje výroba obálek a zpracování
papíru na archy. Zbytek provozù slouží jako sklady.
V piettovském období koncem devadesátých let 19. století byly kolem vily
Piette provedeny parkové úpravy. Pøi prùzkumu v roce 1990 zde bylo evidováno
58 taxonù døevin a byla provedena likvidace nevhodných døevin. Papírenský park je
významným krajinným prvkem (registrován 14. 4. 1999). Návštìvníka upoutají krásné
exempláøe èervenolistých bukù. Bohužel, vilu Piette již nelze shlédnout. Tato
hodnotná novorenesanèní stavba postavená roku 1884 byla v roce 2008 zbourána
spoleèností Black Ray, souèasným vlastníkem.

Lihovar a cukrovar
Na levobøežním vyústìní Papírenské lávky v Cukrovarské ulici 16 najdeme
zbytky dalších kdysi významných provozù. Jedná se o lihovar (dnes sídlo Diecézní
charity Plzeò) a cukrovar. Oba provozy vznikly díky osobnosti Hugo Jelínka, rodáka
z Lokte, narozen 31. 3. 1834. Tento technik a chemik pùsobil v cukrovaru
v Køimicích, v roce 1861 odchází do Prahy, kde spolu s Bedøichem Freyem vyvinuli
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revoluèní metodu èištìní cukrové
šávy (Frey – Jelínkova saturace).
V roce 1865 se na pozvání E. Škody
vrací do Plznì, kde s bratry
Prokopovými založil již zmínìný
lihovar. Následnì zakládá Rolnický
akciový cukrovar. Po sedmi
mìsících stavby v nìm byl 6. listopadu 1869 zahájen provoz.
Pøedpokládaný objem výroby cukru
se však nedaøilo plnit, k tomu nastal
krach na vídeòské burze, a tak byl
v roce 1874 vyhlášen bankrot.
38/ Obecní dvùr Cukrovarská 22
Jelínek se stává ve Škodových
závodech uznávaným odborníkem v oddìlení výroby cukrovarnických zaøízení,
pozdìji jeho øeditelem. Zasahoval i do spoleèenského života v Plzni, když v roce
1867 pøedložil návrh na zøízení prùmyslového muzea pod názvem „Spolek
prùmyslového muzea a permanentní výstavy výrobkù a surovin kraje plzeòského“.
Ale tento pokus nebyl realizován. V roce 1895 se Jelínek stal èestným èlenem Èeské
spoleènosti chemické. Zemøel v dubnu 1901. Jako pozùstatek bývalé výroby se
zachoval jen název ulice. V sedmdesátých letech 19. století mìl v objektu cukrovaru
své dílny František Køižík a vyrábìl zde obloukové lampy. V roce 1899 jej pøestavìl
na parní elektrárnu pro mìstskou elektrickou dráhu. Nachází se zde i první
tramvajová vozovna z roku 1899 a funkcionalistická budova ústøedních dílen
z tøicátých let 20. století. V objektu bylo v roce 1997 depo autobusù.

39/ Mìstské dopravní podniky

30

Papírenská lávka

6

Zoologická zahrada
Pøi další cestì proti proudu Radbuzy
se dostáváme do míst, kde ve stráni pod
Doudleveckou tøídou stávala pùvodní
zoologická zahrada. Zde si èlenové spolku Iris
(pùvodnì Kroužek pøátel akvárií a terárií)
pronajali 2. záøí 1926 skleník na vojenské
plovárnì. Skleník se tak stal základem plzeòské
zoologické zahrady, k tomu spolek obdržel
èástku 705 korun na úpravy okolí a v prosinci
1926 byla zahrada otevøena na ploše 2,5 ha.
Návštìvníci si mohli prohlédnout skleník
s akvárii a tøi klece s liškami, šakalem a dravými
ptáky. V roce 1927 pøibyla srnèí ohrada a dvì
40/ Iris brána
opièky (makakové) Šorl a Minda. V roce 1936
již bylo k vidìní 70 zvíøat. Od samých poèátkù byl provoz Irisu provázen finanèními
problémy. V prosinci 1934 postihla zahradu další pohroma, kouøové plyny otrávily
celou øadu zvíøat. V lednu 1952 pøešla zahrada pod Jednotný národní výbor v Plzni,
v roce 1959 se stává souèástí Parku kultury a oddechu. Plánovaný pøesun na Lochotín
byl urychlen propuknutím infekce snìti slezinné v roce 1961. Je tøeba zdùraznit,
že dobou vzniku je zoologická zahrada Iris v Plzni po Liberci druhou nejstarší
u nás.
Pøi bøezích v okolí Papírenské lávky lze nalézt ve vodì zajímavou rostlinu –
zevar vzpøímený.

41/ Zevar vzpøímený (Sparganium erectum)
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Historie Doudlevec
Do roku 1924 samostatná obec, dnes souèást mìstských obvodù Plzeò 3 a Plzeò 2
o rozloze 3,14 km2. K roku 2001 zde bylo evidováno 4537 obyvatel a 479 domù.
Název Doudlevce (historicky též Doudlevec jako nominativ) pochází
pravdìpodobnì od slovanského kmene Doudlebù, který v dobách poèátkù ranì
støedovìkého èeského státu osidloval rozsáhlé oblasti v jihozápadních Èechách.
První písemné zmínky se vztahují k roku 1227, v roce 1266 byly Doudlevce králem
Pøemyslem Otakarem II. vìnovány chotìšovskému klášteru a se založením
královského mìsta (Nová) Plzeò mu byly dány jako poddanská obec. Nepøetržitá
hospodáøská vazba a rostoucí aglomerace byly pro další vývoj obce rozhodující,
v roce 1924 se Doudlevce staly souèástí Velké Plznì.
Až do konce 18. století poèet obyvatel v dùsledku válek a jiných pohrom
(epidemie, požáry) stagnoval a poèet usedlostí se pohyboval mezi 12 (1418)
a 7 (1654). Nárùst poètu statkù na 25 pøináší raabizace (dle reformy dvorního rady
Marie Terezie F. A. Raaba, parcelace panské pùdy a její rozdìlení mezi sedláky,
1779). I pøes nièivý požár v roce 1837, kdy témìø celá obec vyhoøela, poèet statkù
i obyvatel bìhem 19. století trvale rostl. V roce 1850 zde žilo v 38 domech
274 obyvatel. Zásadní promìny v životì obce pak pøináší nástup prùmyslové
revoluce. Zatímco ještì v roce 1880 byly Doudlevce z hlediska struktury
obyvatelstva ze 60 procent zemìdìlskou obcí (obilí, chmel, vinice na Homolce),
na pøelomu století již nabývaly podoby prùmyslového pøedmìstí Plznì – mlýn,
kruhová cihelna Emila Škody (1873), vodárna pro Piettovu papírnu (1894),

42/ Doudlevce od Slovan v první ètvrtinì 20. století
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mìstská vodárna na Homolce
(1889), plynárna (1886), klatovská
tra (1876), chemická èistírna, parostrojní prádelna – s jednoznaèným
dopadem na sociální strukturu
obyvatelstva. Zamìstnanci novì
vzniklých podnikù se usazují
v Doudlevcích a vedle tradièní
zástavby vznikají nové ètvrti – Malá
Strana (též Podhájí neboli Habeš,
1909) a Na Srandì.
Historicky zøejmì nejhodnotnìjší stavbou v obci je dùm è.p. 4
s uzavøeným dvorem a dvìma
43/ Budova bývalé strojovny vodáren Piettovy
zachovalými støedovìkými portály.
papírny z r. 1894
Další cenné stavební prvky jsou
dochovány v è.p. 7 (obytný dùm
s brankou z 1. tøetiny 19. stol.), è.p. 16 a 17 (chlévy), è.p. 22 (možná barokního
založení), è.p. 26 (dùm a sýpka z doby pøed rokem 1838), è.p. 37 (ve fasádì
zachovány fragmenty kreseb dle návrhù M. Alše, romantizující hrazení dvora
z r. 1926), è.p. 45 (klasicistní portál ze 60. let 19. stol.). Torzo Božích muk z r. 1676
se zachovalo u silnice nad øekou v jižní èásti obce a mramorový køíž (z roku 1861,
obnovený v r. 1905) stojí pøed è.p. 43.

44/ Pùvodní lávka pøes Radbuzu s brodem
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7 Doudlevce
V roce 1901 byla v obci otevøena trojtøídní škola, od roku 1903 pùsobící
ve vlastní budovì, jež sloužila svému úèelu až do roku 1963. Souèástí školy byla
do roku 1922 kaple využívaná k pravidelným bohoslužbám. Až v roce 1947 byla
vysvìcena kaple sv. Václava, zøízená v døevìném domì získaném v r. 1945
od armády (jednalo se o provizorní modlitebnu, kterou zde v kvìtnu 1945 zøídili
ameriètí vojáci) a vybaveném mobiliáøem ze zrušených kostelù. Kaple pøestala být
užívána v roce 1992, stojí dosud. Snahy doudleveckých o její nahrazení kostelem
zùstaly, i pøes snahu v roce 1935 zøízeného Kostelního spolku, ve stadiu projektu.
Ten byl vypracován pražským architektem Jaroslavem Cuhrou v ryze moderním
stylu. J. Cuhra projektoval i neuskuteènìnou stavbu kláštera v Bolevci, jako odpùrce
režimu byl komunisty dlouhodobì vìznìn. Dùstojného svatostánku se tak obec
doèkala díky jinému politickému vìzni v podobì kaple sv. Maxmiliána Kolbeho
v Hruškovì meditaèní zahradì u Tyršova mostu.
Pro vývoj Doudlevec ve 20. století se ukázala být rozhodující vazba na Škodovy
závody. Pozemek nìkdejší kruhové cihelny rodiny Škodovy (vybudována v r. 1873
mezi pùvodní zástavbou a železnièní tratí) byl mezi léty 1886 a 1901 využíván
továrnou k zástøelu dìl (v r. 1901 byla k tomuto úèelu zøízena støelnice v Bolevci).
Roku 1914 pozemek zakoupily Spojené strojovny Škoda-Ruston-BromovskýRinghoffer a v roce 1917 zde byl zahájen provoz mostárny a plechárny. Vzhledem
k fúzi Škodových a Ringhofferových závodù v roce 1921 a rostoucí poptávce
po elektrotechnických výrobcích byla namísto pùvodnì plánované strojírny
dostavìna v roce 1922 elektrotechnická továrna, která dala celému objektu jméno
(Elektrotechnická továrna Doudlevce, ETD). Vyrábìla asynchronní a stejnosmìrné
motory, turboalternátory, hydroalternátory, transformátory, trakèní motory, pøístroje

45/ Doudlevce od Slovan 1929
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a rozvadìèe pro energetiku, dopravu, doly, hutì, cukrovary, lihovary, zaøízení
pro železnici aj. První elektrická lokomotiva Škoda typ ELo 1 vyjela z bran továrny
v roce 1927, nejúspìšnìjším typem byla 53E øady ÈS (ÈS T2), kterých bylo v letech
1964–72 vyrobeno 639. V roce 1936 zde byl pro Prahu vyroben první trolejbus
(Škoda 1 Tr). Od roku 1941 až do roku 1970 (!) køižovaly plzeòské ulice v Doudlevcích
vyrábìné typy 3 Tr (v r. 1960 výroba pøesunuta do Ostrova). V roce 1949 byla
pro výrobu velkých toèivých strojù v místì pùvodní støelnice vystavìna hala Gigant.
Z objektu továrního dvora jsou pøístupné èásteènì zachované protiletecké kryty
vybudované ve 30. a 40. letech 20. století, ty jsou patrné i v terénu pøed hlavní branou
závodu a podél levého bøehu Radbuzy.

Doudlevecké mosty
Integrace Doudlevec do celku mìsta byla završena v roce 1929 vybudováním
silnièního Malostranského mostu (rekonstruován r. 1996) pøes Radbuzu v místì
dosavadního brodu a lávky, takøka obratem (21. 3.) zde byla zøízena autobusová linka
Plovárna – Doudlevce – Homolka – Nepomucká tøída. Šlo o jednu z trojice prvních
autobusových linek plzeòské MHD, všechny tøi zahájily provoz toho dne,
doudlevecká linka byla však pro nezájem veøejnosti ještì v roce 1929 zrušena.
V témže roce (13. 6.) byla dovedena až k doudlevecké lékárnì poblíž Malostranského
mostu také tramvajová tra è. 3. Projekt tramvajového spojení Lochotín – centrum Doudlevce byl Køižíkem vypracován již v roce 1894, realizovány byly však postupnì
pouze úseky k mìstské plynárnì v r. 1899 a plovárnì v r. 1910. Pùvodní tra

46/ Silnièní Malostranský most
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7 Doudlevce
k plovárnì nebyla ani tramvajáky
ani veøejností pro svoji úspornou
délku 266 metrù pøíliš oblíbena
a byla posmìšnì nazývána Kréta.
Tramvajové spojení s centrem mìsta
bylo pak od 29. 6. 1949 nahrazeno
trolejbusovým (linka è. 13), které
bylo v øíjnu 1953 prodlouženo pøes
Slovany do Èernic. Téhož roku bylo
také obnoveno autobusové spojení
s Plzní.
V roce 1979 byly pravobøežní
47/ Areál vodních sportù na Radbuze
èásti Doudlevec, tzv. Malá Strana,
Podhájí a svahy Homolky smìrem k Radbuze vèetnì vodárny vyòaty z pùsobnosti
mìstského obvodu Plzeò 3 a pøivtìleny k mìstskému obvodu Plzeò 2 – Slovany.
Tok Radbuzy, jenž byl regulován zejména v okolí mostu v roce 1935, byl
v katastru obce pøemostìn na tøech místech. Doudlevecká lávka pro pìší a pro cyklisty
na 3,2. øíèním km spojuje parky na obou bøezích a na doudlevecké stranì je vyvedena
k pomníku padlých v obou svìtových válkách pøed hlavní branou ETD. Pomník
postavený „za pøispìní obce a obèanù doudleveckých“ je zdoben plastikou lva
a dvìma pamìtními deskami. Jména 83 padlých v 1. svìtové válce jsou na desce
uspoøádána do tøí sloupcù (do opravy pomníku v roce 1995 do ètyø), deska obìtí
2. svìtové války obsahuje 11 jmen.
V sousedství lávky po proudu jsou po obou stranách øeky pilíøe nedostavìné
železnièní vleèky, která mìla ve 30. letech 20. století spojit Piettovu papírnu na
Slovanech s klatovskou tratí. Mezi Doudleveckou lávkou a mostem je na pravém
bøehu od 20. let 20. století rozsáhlé pùvodnì sokolské sportovištì, dále proti proudu
za mostem pod vodárnou novì vybudovaný Škoda Sport Park na místì vyhlášené
øíèní plovárny, jež sloužila veøejnosti mezi lety 1921 a 1955. Mechanicky
nastavitelné dno umožòovalo její využití i dìtem a neplavcùm. Malostranský most
skrývá u svého úpatí na pravém bøehu upravenou budovu bývalé strojovny vodáren
Piettovy papírny z roku 1894. Levý bøeh dále proti proudu se nazývá Mlýnské nábøeží
podle mlýna zmiòovaného k roku 1837 (pùvodnì zøejmì z pøelomu 18. a 19. stol.,
stál do roku 1952). Dvoumetrový jez na dohled z mostu proti proudu byl v souèasné
betonové podobì vybudován v roce 1910, aby nahradil døevìný s kamennou výplní
z roku 1876. Rekonstruován byl v letech 1955–57 a 2004–05 (probìhly náhrady
døevìných stìn ocelovými a užití kamenné dlažby na pøelivné ploše).
Nejoriginálnìjšímu z doudleveckých mostù – Tyršovu z 30. let 20. století – je
vìnována samostatná zastávka. V jeho blízkosti snad stával nejstarší místní kamenný
most zmiòovaný k roku 1487. Byl zøízen na místì brodu na cestì do Radobyèic
a udržován spoleènì sedláky z Doudlevec, Radobyèic a Útušic.
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Hydrografické parametry øek pøitékajících do Plznì
Na tomto místì konèí Úhlava svoji pou a v nadmoøské výšce 303 m se zprava
vlévá do Radbuzy na jejím zhruba pátém øíèním kilometru. Bøehy soutoku byly
upraveny v roce 1984, do té doby se na soutoku nacházel malý ostrùvek a sám soutok
byl oblíbeným místem ke koupání. Také pobøežní vegetace nebyla podle starších
snímkù tak bujná. Oblast patøí do územního systému ekologické stability (ÚSES) –
regionální biocentrum Doudlevce, na které navazují regionální biokoridory. ÚSES
je definován jako vzájemnì propojený soubor pøirozených i pozmìnìných, avšak
pøírodì blízkých ekosystémù, které udržují pøírodní rovnováhu. Biokoridor
je lineární úsek krajiny s vyšší ekologickou bohatostí, který umožòuje migraci
organismù, spojuje biocentra a vytváøí územní systém ekologické stability krajiny.
Právì vodní toky a jejich lemová vegetace pøedstavují dùležitý typ biokoridorù.
Do biokoridoru údolí Radbuzy je zaøazena i vodní nádrž Èeské údolí s pøilehlými
bøehy, i když její ekologický potenciál se liší od pøirozeného øíèního toku.
Plocha povodí Úhlavy èiní 915,5 km 2 , prùmìrný prùtok ve Štìnovicích
je 5,78m 3 /s. Pøi katastrofální povodni v srpnu 2002 byl prùtok 211 m 3 /s. Spád
od prameništì k ústí èiní 807 m, tj. 7,4 ‰/km.
Plocha povodí Radbuzy èiní 2179,4 km2, prùmìrný prùtok v ústí je 11 m3/s.
V srpnu 2002 byl prùtok 213 m 3 /s. Spád od prameništì k ústí èiní 402 m,
tj. 3,6 ‰/km.

48/ Soutok Radbuzy s Úhlavou od severozápadu
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Vodní toky se oznaèují též podle øádù. U nás se užívá systém, ve kterém je
hlavní tok ústící pøímo do moøe I. øádu, jeho pøítoky II. øádu atd. Z tohoto pohledu je
Úhlava V. øádu, Radbuza IV. øádu (Mže III., Úslava IV. a Berounka III. øádu).
Režim obou øek patøí ke støedoevropskému dešovo-snìhovému typu, který je
charakterizován pravidelným zvìtšováním prùtokù v prùbìhu jarního tání snìhu,
pøièemž extrémy se mohou vyskytnout v kterémkoliv roèním období. Nejvìtší
prùmìrný mìsíèní odtok bývá v bøeznu, kdy odtéká v prùmìru 15 % celoroèního
množství vody, v nejsušším mìsíci záøí je to jen 4,5 %. Pøirozený odtokový režim je
do urèité míry ovlivòován vodohospodáøskými díly, která v období sucha zvìtšují
prùtok pod nádržemi, v pøípadì povodní naopak prùtokové vlnì svou retenèní
schopností snižují vrchol a èasovì jej zpožïují. Èásteènì se tak projevuje vliv nádrže
Nýrsko na Úhlavì. Vodní nádrž Èeské údolí, vzhledem ke svým parametrùm, má na
hydrologický režim Radbuzy jen omezený vliv.

Srovnání hydrografických parametrù zdrojnic Berounky
Parametry Radbuzy poèítány nad soutokem s Úhlavou a po soutok se Mží.
Dle dat Povodí Vltavy (2004) a ÈHMÚ.

Úslava
Doubravka

Berounka
nad ÈOV Plzeò

Berounka
Bukovec

II.

I.

II.

II.

III.

III.

III.

II.

III.

II.

II.

I.

I.

I.

II.

Radbuza
Doudlevce

I.

Mže
Plzeò

Úhlava
Doudlevce

Následující tabulka dokumentuje dùvod, proè Plzeòská vodárna užívá vodu
z Úhlavy.

I.

II.

II.

IV.

II.

III.

I.

II.

II.

dusiènanový dusík

II.

II.

III.

II.

III.

II.

II.

celkový fosfor

III.

II.

III.

III.

III.

III.

III.

Mže
Milíkov

Tok, profil hodnocení / ukazatel

I.

biochemická spotøeba kyslíku BSK-5

III.

chemická spotøeba kyslíku dichromanem

III.

elektrolytická konduktivita

amoniakální dusík

49/ Jakost vody klasifikována do tøíd podle hlavních ukazatelù (2004–2005)
Vysvìtlivky:
I. – nezneèištìná voda,
II. – mírnì zneèištìná voda,
III. – zneèištìná voda,
IV. – silnì zneèištìná voda,
V. – velmi silnì zneèištìná voda
Zdroj: ÈHMÚ 2006
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Kormorán velký
Západoèeské øeky se poslední
dobou stávají útoèištìm zákonem
zvláštì chránìného kormorána
velkého, který zde zimuje nebo
migruje. Ten je znaènì rozšíøený na
Radbuze a pøes soutok se dostává
na Úhlavu. V zimì hledají tito
rybožraví ptáci potravu až v centru
Plznì pod jezem na Denisovì
nábøeží, kde bylo dokumentováno
50/ Motýlice obecná (Calopteryx virgo)
pøi lovu až tisíc jedincù. Je
pøirozené, že na rybí populaci
dochází k velkým škodám a kormorán se tak stává kontroverzním ptaèím druhem.
Na neregulovaných bøezích obou øek se èasto setkáváme s vážkou – motýlicí
obecnou.

51/ Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
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Tyršùv most
Zastávka pøekvapí návštìvníka nejen
známým mostem, ale celou øadou zajímavých
míst v okolí. Tyršùv most je silnièní obloukový
most, který byl prvním úplnì svaøovaným
obloukovým mostem na svìtì, postaveným
v roce 1933. Jeho ocelová konstrukce byla
vyrobena a smontována mostárnou Akciové
spoleènosti, døíve Škodovy závody v Plzni.
Autorem smìlé konstrukce byl prof. Ing.
František Faltus, DrSc. (5. 1. 1901, Vídeò –
6. 10. 1989, Praha), který v té dobì pracoval
jako konstruktér ve Škodovce. Rozpìtí oblouku
èiní 50,6 metru a most patøil i mezi pìt
nejodvážnìjších konstrukcí svìta své doby.
52/ Tyršùv most pøed rekonstrukcí
Vznik mostu a jeho spojení s Plzní je zøejmé.
Vždy již v roce 1930 byla ve Škodových
závodech založena jedna z nejstarších sváøeèských škol v Evropì. Pøedobrazem
Tyršova mostu je celosvaøovaný pøíhradový most postavený v areálu závodu v roce
1931. Tyršùv most v Plzni – Doudlevcích má støední èást tvoøenou ocelovým
obloukovým polem a dvì železobetonová pøedmostí. Celková délka pøemostìní byla
83,9 m, šíøka mostu 9 m. Nosným prvkem jsou dva ocelové oblouky parabolického
tvaru, prùøezu I, výšky stìny 900 mm. Celková hmotnost ocelové konstrukce
èinila 111 t.

53/ Tyršùv most (2009)
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V devadesátých letech 20. století byla ponìkud nešastnì provedena
rekonstrukce, po které zbyl jen ocelový oblouk, konstrukce nad ním se od pùvodní
liší. V roce 1994 byl most prohlášen za nemovitou kulturní památku. Tyršùv most
nahradil starý ocelový most do Radobyèic, který se nacházel cca 150 metrù východnì
po proudu a byl zbourán v roce 1934.
Na pravém bøehu Radbuzy je Èesalova studánka, u které most zaèínal. Název
má pravdìpodobnì souvislost s pìstováním chmelu a pùvodnì znìl studánka
V Èesníkách. Zkomolením toho názvu byla pøisouzena Èesalovi. V r. 1934 byl
z levého bøehu Radbuzy nedaleko mostu pøemístìn pomník padlých pøíslušníkù obce
doudlevecké do sadù pøed Škodovy závody – ETD ve Zborovské ulici.

Luftova zahrada
Po pøejití Tyršova mostu na pravý bøeh
Radbuzy se ve vzdálenosti cca 50 m nachází
odboèka do další zajímavé lokality – Luftovy
zahrady. Tu pùvodní vybudovali v letech
1886–1909 manželé Vilém a Juliana Burgerovi,
ti zde v rybníècích chovali ryby, a tak vznikl
pomístní název Rybárna. V roce 1912 zdìdil
zahradu s domkem synovec vdovy Burgerové
JUDr. Vilém Luft. Ten zaèal pozemek komponovat jako soukromou rezidenèní zahradu se
dvìma rybníky, altánem a sochaøskou výzdobou
od plzeòského sochaøe Otokara Waltra. V roce
1920 Vilém Luft umírá a majetek spravuje
vdova Marie. Po dohodì s ní zaèal rybníky
v zahradì využívat jako mezisklad ryb Vilémùv
54/ Metasekvoje èínská
bratr Stanislav, který mìl ve mìstì vyhlášený
(Metasequoia glyptostroboides)
obchod „Ryby Luft“. Marie Luftová v roce 1959
pod hrozbou vyvlastnìní zahradu prodala státu,
v jehož vlastnictví zahrada postupnì pustla. Od roku 1991 je zahrada v majetku
mìsta Plznì, od roku 1996 probíhá její postupná obnova, od kvìtna 2010 je pøístupná
veøejnosti. Zahrada nese statut významného krajinného prvku (VKP), je souèástí
regionálního biokoridoru ÚSES (územní systém ekologické stability), od roku 2009
se øeší její prohlášení za kulturní památku.
V zahradì nalezneme celou øadu letitých døevin (sloupovité duby, cypøišky,
tisy), v roce 1998 zde byla vysazena metasekvoje èínská a další nové døeviny, napø.
muchovník, okrasné buky. Žije zde celá øada živoèichù, z tìch vzácných napø. užovka
podplamatá. Pøilétá sem i ledòáèek øíèní (Alcedo atthis). Pokud jste si všimli ryb
v novì zrekonstruované Mlýnské strouze, tak ty pøezimují v rybníèku Luftovy zahrady.
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V zahradì se nacházejí dva domky,
z nichž jeden slouží jako veøejná
moštárna. Pùvodnì Vilém Luft
zamýšlel zahradu doplnit vilou, ale
stavební úøad nedal souhlas. Vila
mìla stát tam, kde je dnes ohništì
v lomeèku.
U Tyršova mostu pøi rozcestí
Radobyèice – Litice nalezneme
pomník Mistra Jana Husa, který zde
v upomínku na 500. výroèí Husova
upálení nechala postavit obec
Doudlevce.

55/ Užovka podplamatá (Natrix tessellata)

Luboš Hruška a Památník obìtem zla
Další znaèená odboèka vlevo za Tyršovým mostem nás dovede k Hruškovì
meditaèní zahradì – Památníku obìtem zla. Plukovník Luboš Hruška se narodil
v Plzni 20. èervence 1927, byl èeský voják, politický vìzeò komunistického režimu
a tvùrce proslulé Meditaèní zahrady v Plzni, která je koncipována jako Památník
obìtem zla. Její souèástí je køížová cesta a kaple sv. Maxmiliána Kolbeho.
V roce 1946 nastoupil L. Hruška do Vojenské akademie v Hranicích. V roce
1949 byl zatèen pøi pokusu o pøekroèení státní hranice a následnì odsouzen
k l8 rokùm vìzení a zbavení obèanských práv.
Prošel vìznicemi Špilberk, Pankrác, Plzeò-Bory,
Opava, Leopoldov, Ruzynì a pracovním táborem Bytíz u Pøíbrami. Bìhem vìzeòských let se
setkal s desítkami vìznìných køesanù, knìží
a biskupù, díky jejichž svìdectví pøijal
katolickou víru a nechal se tajnì pokøtít. Po více
než desetiletém vìznìní pak složil Luboš Hruška
slib, že pokud pøežije, pøebuduje ovocný sad,
který zdìdil po rodièích, na okrasný park
sloužící k ozdravìní duše èlovìka, zasvìcený
svatému Køíži.
Do díla se pustil hned po svém propuštìní
z vìzení v r. 1960 u pøíležitosti prezidentské
amnestie. Pokácel ovocné stromy, upravil terén
a pøi svém dìlnickém zamìstnání dojíždìl do
Prùhonic, kde se úèastnil pøednášek o zahradní
56/ Luboš Hruška
architektuøe. Na základì získaných znalostí
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zaèal realizovat parkovou úpravu zahrady založenou na vhodných barevných
uskupeních jehliènanù, vodních a travnatých ploch. Botanicky cenné jsou zejména
kompozice z roubovaných èarovìníkù a zakrslých konifer. Luboši Hruškovi šlo však
pøedevším o realizaci nosné duchovní myšlenky budovaného areálu, která by
vyjádøila trvalou pøipomínku utrpení tìch lidí, kteøí se postavili totalitním režimùm –
a již fašistickému nebo komunistickému. Tou nosnou ideou se stalo utrpení Ježíše
Krista, který své utrpení pøijal jako zástupnou obì za lidstvo. Tak vzniká 14 zastavení
køížové cesty osazených 12 plastikami z hoøického pískovce – dílo akademického
sochaøe Romana Podrázského. Sochy byly na zahradì instalovány v letech
1987–1991. Po listopadu 1989 se zrodil, jako dovršení projektu, zámìr vybudovat
v meditaèním areálu kapli, která je dílem architektù J. Soukupa a J. Opla.
Vybudovaná kaple byla zasvìcena svatému Maxmiliánu Kolbemu. Tento knìz, který
byl pozdìji svatoøeèen, se v nacistickém koncentraèním táboøe Osvìtimi obìtoval
za vìznì již urèeného k popravì, otce 3 dìtí, a podstoupil dobrovolnì smrt. V roce
1995 Luboš Hruška pøedal dokonèený areál Meditaèní zahrady do vlastnictví
Biskupství plzeòského. Díky tomu dnes slouží kaple i celý areál, nesoucí oficiální
název Památník obìtem zla, všem obèanùm k církevním a kulturním úèelùm. Luboš
Hruška umírá ve svém domku v Plzni – Doudlevcích 30. èervna 2007. Za svoji práci
obdržel øadu vysokých poct a vyznamenání, dokonce po nìm byla pojmenována
planetka – (18841) Hruška objevená astronomy z observatoøe Kle. Každý
návštìvník Památníku obìtem zla by mìl ze zahrady odcházet s poselstvím tohoto
mimoøádného èlovìka, pana Luboše Hrušky.

57/ Jedno ze zastavení køížové cesty
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Èeské údolí
Tyršovým mostem zaèíná další
fenomén rekreaèních a relaxaèních
oblastí blízkého okolí Plznì – Èeské
údolí. Táhne se údolím Radbuzy až
k pøehradní hrázi Borské pøehrady.
Za Tyršovým mostem, ve smìru na
Litice, je možné shlédnout litinový
køíž na kamenném soklu z roku
1861. Odtud se vrátíme zpìt na levobøežní konec mostu a proti proudu
58/ Kaštanovník setý (Castanea sativa Mill.)
øeky pokraèujeme do Èeského
údolí. Znalec pøírody ještì pøímo
u mostu objeví exempláø døínu obecného (Cornus mas), který je v plodném stavu
nepøehlédnutelný. V blízkosti mostu najdeme i nìkolik exempláøù kaštanovníku
setého, lidovì jedlého kaštanu. Cesta vede lemovými porosty øeky, severnì je
ohranièena svahem se smíšenými porosty, vìtšinou listnáèù. I zde se rozšiøuje u nás
nepùvodní trnovník akát (Robinia pseudoaccacia). Na kmenech listnáèù zpùsobuje
paradoxnì èervené zbarvení zelená øasa Trentepohlia sp., která dokumentuje vysokou
vlhkost tìchto míst. I proto zde èasto spatøíme hnìdooranžového plzáka španìlského
(Arion lusitanicus), který je opìt nepùvodním druhem, rychle se šíøícím a zpùsobujícím velké škody zahrádkáøùm.
Pod železnièním viaduktem se nachází známá studánka v Èeském údolí, naproti
nalezneme dìtské høištì. V tìchto místech se Èeské údolí pøibližuje k Borskému
parku, do kterého lze projít pod viaduktem kolem Steinhauserova rybníèku.

Borský park
Borský park a právì tak název
místní èásti mìsta Bory mají svùj
pùvod v zaniklé vsi Bory, která je
prvnì uvádìna v roce 1352. Pøesná
lokalizace vsi zatím není známa,
nelze vylouèit ani to, že pozemky
kolem Borské vìznice jí patøily. Ve
druhé polovinì 19. století zde bylo
vojenské cvièištì. Historie vlastního
parku je ponìkud mladší. V roce
1914 byl zakládán podle projektu
Leopolda Baka, øeditele pražských

59/ Východní èást Borského parku má charakter
lesoparku
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mìstských sadù. Byly vysazeny aleje od vstupu a promenáda okolo centrální louky.
V promenádì byla ponechána volná místa jako prùhledy na hrad Radyni. Tvùrcem
krajináøské èásti, která navazuje na louku s alejemi, byl plzeòský zahradník
Sousedík. Budování Borského parku pøerušila první svìtová válka, a tak práce
pokraèují až v roce 1919. Park dosud nemìl žádné jméno, byl zøízen jako park
okresní. Na konci první svìtové války byl sad k poctì našich zahranièních vojsk
pojmenován na Sad èeských legií. Na památku polských uprchlíkù, kteøí pobývali
v Plzni, tu byly vysazeny dvì lípy. Lípy Husova a Mickiewiczova na hlavní
promenádì jsou dodnes oznaèeny kamennými tabulkami. V roce 1926 dostalo mìsto
Plzeò sad od okresu darem a park se dále rozšíøil. Mìl tehdy rozlohu 25 ha a byl
nejvìtší sadovou plochou ve mìstì a na Plzeòsku vùbec. Park byl velmi oblíben.
Pìkné prostøedí a èistý vzduch sem o nedìlích lákalo davy Plzeòanù. Park však stále
nebyl dokonèen. K dalším úpravám zde došlo až po roce 1930–31, kdy krize
v kovoprùmyslu a výrobì vùbec zpùsobila velkou nezamìstnanost. Mìsto tehdy
využilo dotací od ministerstva sociální péèe na nouzové práce a zamìstnávalo
nezamìstnané pøi zakládání parkù. Na sklonku druhé svìtové války byla do Borského
parku umístìna americká vojenská prádelna. V letech 1955–1960 byl park rozšiøován
východním smìrem jako lesopark. V roce 1962 vznikly na východním okraji parku
tenisové kurty a v letech 1971–72 bylo zøízeno sportovištì TJ VŠ Slavia. Podle
dendrologického prùzkumu z roku 1996 se zde nachází 86 druhù døevin.
Pokraèujeme dál Èeským údolím. Drobné stavby jsou dnes majetkem Junáka,
skautské hnutí zde má znaènou tradici. Dále proti proudu na levém bøehu øeky
se rozkládá pozemek Jezdeckého klubu TJ Slavia VŠ v Plzni. Provádí se zde
i hipoterapie (metoda fyzioterapie využívající pøirozený pohyb konì v kroku jako
stimul a rehabilitaèní prvek). Èeské údolí hostí i jiné druhy sportu, tradicí se stal
napø. bìh o berlu sv. Mikuláše.

Borská vìznice
Pøi pohledu na sever upoutá
návštìvníka monumentální stavba –
Borská vìznice. Mìstská rada
v Plzni již v roce 1870 vyjednávala
o prodeji pozemkù na výstavbu
vìznice. S výstavbou Borské
vìznice bylo zapoèato v roce 1873
dle plánu anglického stavitele Jiøího
Ansle. Pøi stavbì budovy bylo
použito originální architektonické
øešení, kterým se v následujících
letech pøi stavbì dalších vìznic

60/ Borská vìznice
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v rùzných zemích svìta nìkolikrát nechali jejich stavitelé inspirovat. Stavba vìznice
Plzeò-Bory se skládá z ústøední kupole, z níž paprskovitì vybíhají jednotlivá køídla
budovy. Výsledný tvar komplexu tvoøí pravidelný osmihran. Ke køídlu smìøujícímu
k prostoru vstupní brány do vìznice je kolmo pøipojena velitelská budova. V tomto
køídle byla v dobì dokonèení stavby umístìna kaple (za dob komunismu pøestavìná
na tìlocviènu) a v pøízemí chodba spojující kupoli s velitelskou budovou (panská
chodba). V ostatních sedmi køídlech jsou umístìni vìzni. Pod centrální kupolí
vìznice se nachází jedna ze tøí studní. Stavba byla dokonèena v roce 1878, ve kterém
byli ve vìznici umístìni první vìzni. Dne 15. èervence 1878 pøijel do Plznì vlak
s eskortou prvních 43 odsouzených, se kterými se poèítalo pro dokonèovací práce
na komplexu Borské vìznice. Jako první vìzeò byl zapsán podvodník Bedøich
Schneiberg z Prahy. Vìznice Plzeò-Bory byla témìø po celou dobu své existence,
tedy od svého založení až do roku 1990, využívána mimo jiné též k vìznìní
politických vìzòù. V souèasné dobì patøí mezi vìznice se zvýšenou ostrahou.
Odsouzení vìzni jsou umístìni v jednom z køídel vìznice. Další køídlo je vyhrazeno
pro výkon vazby, kde jsou umístìni obvinìní muži, ženy a mladiství. V ostatních
køídlech vìznice jsou umístìni vìzni, kteøí zde vykonávají trest odnìtí svobody se
zaøazením dle vnitøní diferenciace do vìznice s ostrahou. Kapacita zaøízení je
pøibližnì 1200 vìzòù.

Borská pøehrada
Dnes je Èeské údolí ukonèeno hrází Borské pøehrady (na øíèním kilometru 6,9)
zvané též Èeské údolí, nebo Litická nádrž. Pùvodnì v místech pøehradní hráze stával
starý litický most. Hráz nádrže je sypaná, obloukovitého pùdorysu, dlouhá 103 m
a vysoká 13 m.

61/ Trestnice Bory 1913, v popøedí starý litický most
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charakteristika nádrže

3

plocha (ha)

objem vody (mil. m )

0,64

51,0

Stálé nadržení
Zásobní prostor

2,56

116,6

Celkový ovladatelný prostor

3,20

116,6

Ochranný neovladatelný prostor

2,15

151,5

Celkový prostor

5,35

151,5

62/ Charakteristika nádrže

První studie na stavbu pøehrady vznikla v roce 1959, vlastní stavba pak probìhla
v letech 1969–1972. Zbytky zatopených strání na levém bøehu nádrže jsou
pøipomínkou oblíbeného výletního cíle – Plzeòské Riviery. Bohužel, Radbuza se pro
rekreaèní úèely nehodí vzhledem k velkému zneèištìní. K tomu pøistupuje fakt, že se
jedná o nádrž silnì prùtoènou – voda se v ní obnoví v létì jednou za dva až tøi týdny.
To s sebou nese neustálý pøívod fosforeènanù, které jsou klíèovou látkou eutrofizace
a následnì intenzivního rozvoje sinic a øas, vodního kvìtu. Nejhorší za poslední roky
byla situace v roce 2004.
Na pravém bøehu nádrže, v jejím nejširším místì, se nachází autokemp,
nudistická pláž a lodìnice. V blízkosti vybudovala radnice tøetího mìstského obvodu
nákladem 94,5 mil. Kè nový multifunkèní sportovní areál Èeské údolí Škodaland.
Jeho souèástí jsou napø.: dìtské høištì, skatepark, minigolf, inline dráha, høištì
na volejbal, koutek seniorù s øadou posilovacích strojù, koupací jezírko a další.
Na protilehlé stranì pøehrady,
západnì od borské vìznice a v okolí
trestaneckého høbitova byly na
poèátku 20. stol. založeny sady
okrašlovacím spolkem, nazývaným
tehdy Jednota pro zakládání sadù
k okrášlení mìsta Plznì a jeho okolí
(založena 1874). Sady s charakterem
lesoparku byly po pøedsedovi
Jednoty Adolfu Pytlíkovi (1839–
1908) pojmenované jako Pytlíkovy
sady. Po zrušení trestaneckého
høbitova (1931) byly o jeho plochu
rozšíøeny. Souèástí byl i Pytlíkùv
pamìtní kámen u vchodu, dnes ho
najdeme blízko silnice na Valchu.
A. Pytlík vlastnil velkou sladovnu
a vìnoval se pivovarnictví. Pùsobil
63/ Plzeòská Riviéra pøed zatopením Borskou
rovnìž v Mìšanském pivovaru.
pøehradou
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Souèasnì se významnì podílel spolu se svou ženou Josefínou, rozenou Schillerovou,
na veøejném životì mìsta. Bývalý sad je zcela zdevastován a má charakter
zanedbaného lesa. O sad peèoval okrašlovací spolek v èele s øeditelem škol Janem
Krsem, jeho kamenný pomník se nachází cca 200 m jižnì od pomníku A. Pytlíka. Jan
Krs (9. 2. 1861 – 12. 3. 1936) založil v Plzni i školské muzeum, byl zakládajícím
èlenem odboru Klubu èeských turistù v Plzni. Je po nìm nazvána turistická Krsova
cesta (Bory, Valcha, Vejprnice, Plzeò-Skvròany).
O èást parku u trestaneckého høbitova se zasloužil také mìstský lesmistr
prof. dr. Ing. Josef Sigmond, významná osobnost èeského lesnictví. Zájemcùm lze
doporuèit návštìvu rekreaèní oblasti Boleveckých rybníkù na severním okraji Plznì,
kde naleznou tzv. Sigmondovu stezku. Celkem 15 zastávek, rozložených na sedmikilometrové trase, seznamuje návštìvníky s ukázkami Sigmondovi praktické èinnosti
v mìstských lesích, pøírodopisnými i historicko-vlastivìdnými zajímavostmi bolevecké
oblasti. Trasa zaèíná i konèí na koneèné stanici tramvaje è. 4 v Plzni-Košutce.
Západnì od klatovské silnice se nacházelo druhé vojenské cvièištì, ke kterému
pøiléhal obecní pozemek. Zde byl 9. záøí 1871 obìšen trojnásobný vrah Jan Janeèek.
Jednalo se o poslední veøejnou popravu v Rakousku-Uhersku.
Pod hrází pøehrady je pøes údolí øeky veden ètyøproudý most dálnièního
pøivadìèe a pøeložky silnice I/27. Velká èlenitost a obtížná pøístupnost pøekraèovaného terénu, kvalitativní a estetické nároky na mostní objekt v rekreaèním
pøímìstském prostøedí a vliv výstavby na životní prostøedí vedly k volbì segmentové
technologie výstavby nosné konstrukce mostu. Návrhu spodní stavby mostu byla
vìnována mimoøádná pozornost z hlediska estetického pùsobení. Maximálního
odlehèení stavby bylo dosaženo volbou prùøezu døíkù pilíøù ve tvaru X, které
pøecházejí do rozšíøeného zhlaví. Výšky pilíøù se pohybují od 6,2 m do 23,6 m. Most
byl budován v letech 2002–2004, do provozu byl uveden s úsekem dálnièního
pøivadìèe I/27 dne 1. 11. 2004.

64/ Litický most pøes Radbuzu (1909)
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Lávka k Valše
Lávka pro pìší a cyklisty spojuje Litice se silnicí mezi Liticemi a Valchou
a následnì polní cestou k chatové osadì na Valše. Instalována byla v období od záøí
2005 do èervna 2006, jejím základem je èást 156 metrù dlouhé konstrukce, která
pùvodnì sloužila jako lávka nad hlavním plzeòským nádražím (odstranìna byla
v roce 2000 v souvislosti s výstavbou mostu Nad nádražím, který pøemostìním
nádraží spojil ulice Lobezskou a U Prazdroje). Pilíøe byly zapuštìny do dna
vypuštìné údolní nádrže mezi prosincem 2005 a bøeznem 2006.

Litice
Do roku 1949 samostatná
obec, dnes základní souèást mìstského obvodu Plzeò 6 o rozloze
10,82 km 2 , k 31. 12. 2008 bylo
evidováno 1613 obyvatel. Název
má svùj pùvod zøejmì ve jménì
slovanského kmene Luticù, kteøí
sem mohli být v raném støedovìku
pøivedeni z Pomoøan jako váleèní
65/ Litice, zøícenina hradu v roce 1912
zajatci. Zmìna staroèeského
adjektiva lutý na lítý (zlý, krutý) vede ve 14. století k souèasné podobì názvu obce.
Ostrožna nad øekou Radbuzou byla osídlena od 4. tisíciletí pø. n. l. Sondáž
provedená archeology Západoèeského muzea v rámci zajišovacího prùzkumu v roce
1975 prokázala pravìké osídlení v eneolitu, pozdní dobì bronzové a halštatské. Šest
mohyl v pøedhradí (v pastvišti nad mlýnem poblíž mostu pøes Radbuzu),
prozkoumaných v roce 1890 F. X. Francem, dokládá pohøebištì z doby bronzové.
Mohyly dosahovaly výšky jednoho metru (s výjimkou nejvìtší – 2,5 m vysoké)
a prùmìru od 4,5 do 12 m. Bronzové nálezy byly uèinìny dìtmi a posléze archeology
v meandru Radbuzy zhruba 400 m opodál i v roce 1972. Místo osidlovali i Keltové
a pozdìji první Slované (nálezy u Litického potoka r. 1975 a hroby z 11.–12. stol.
pøi cestì do Útušic r. 1908). V prostoru mezi obcemi Litice, Útušice a Šlovice
na jižním svahu vrchu Kotlík bylo na pøelomu tisíciletí v rámci pøedstihového
a záchranného archeologického prùzkumu lokalizováno a prozkoumáno neolitické
sídlištì kultury lineární a vypíchané keramiky (6. tisíciletí pø. n. l.). Souèástí nálezu
jsou kùlové jámy dokazující existenci ètyø neolitických (tzv. dlouhých) domù
o rozmìrech 7–8 x 21,5–33 m. Vedle množství keramických úlomkù byl zde nalezen
i dìtský žárový hrob (jde o nejstarší dosud nalezený žárový hrob lineární kultury
ve støední Evropì). Plocha litického neolitického osídlení (i s nutným hospodáøským
zázemím) je odhadována na 240 až 250 hektarù v dobì nejvìtšího rozmachu.
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Specifické je umístìní sídlištì na náhorní plošinì mezi øekami (od Radbuzy i Úhlavy
je vzdáleno zhruba 2,5 km), nikoli, jak bylo zvykem, na návìtrné terase nìkteré z øek.
Vzhledem k èetnosti dosavadních prehistorických nálezù na katastru Litic mùžeme
v budoucnu v tomto ohledu oèekávat ještì nejedno pøekvapení.
První písemná zmínka o Liticích se vztahuje k roku 1212, a to k Oldøichovi
z Lutic z rodu Drslavicù, který zde kolem poloviny 13. století zakládá hrad (nejspíše
na ostrožnì nad soutokem Radbuzy a Litického potoka, jehož pozùstatky jsou dosud
patrné, nebo v blízkosti dnešního kostela sv. Petra a Pavla). Litický hrad je jedním
z nejstarších šlechtických hradù v Èechách. Byla vyslovena hypotéza, že Drslavici sem
pøesídlili v dùsledku úpadku Staré Plznì (Plzence), kde pùsobili na pøemyslovském
hradì jako správcové (s titulem kastelán a prefekt plzeòský). V roce 1304 vlastnil pùl
hradu získanou výmìnou za Bor u Horažïovic i Václav II. Roku 1316 byl hrad dobyt
Janem Lucemburským (bratøi Rous, Racek, Vilém a Protiva z Litic patøili mezi
èást odbojné èeské šlechty), drslavická držba byla ale zakrátko koupí obnovena.
Zøíceniny hradu na ostrohu nad soutokem Radbuzy s Litickým potokem jsou tvoøeny
pøedhradím ve tvaru písmene L, které je hlubokým pøíkopem oddìleno od hradního
jádra, pøibližnì ètverhranného pùdorysu, s èásteènì zachovanou èelní hradbou
a pozùstatky paláce na konci ostrožny. V pøíkopu jsou zachovány zbytky zdiva vìže.
Ves se rozrùstala jednak podél Litického potoka a po založení královského
mìsta také smìrem k (Nové) Plzni. S ní byly Litice spojeny od roku 1447 døevìným
mostem, který nechal pøes Radbuzu (v místech dnešní pøehradní hráze) postavit
plzeòský mìšan Tomáš Andrlík (v roce 1832 nahrazen tøíobloukovým kamenným
s køížem a sochou sv. Jana Nepomuckého, pøestavìným v r. 1893). V první polovinì
14. stol. byl pány z Litic vystavìn kostel sv. Petra a Pavla, patrnì na místì staršího
románského, jak o tom svìdèí ve zdivu vìže zachované druhotnì využité stavební
prvky vèetnì vzácné figurální výzdoby. Knìžištì je sklenuto køížovou klenbou,
na svorníku je vyobrazen erb pánù z Litic. Ti zde byli i pohøbíváni, s výjimkou

66/ Litice v roce 1900
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jediného (zøejmì Sobìhrda z Litic), který dle pamìtního zápisu z dominikánského
kláštera v Plzni „miesto vykúpil pøiebytku našeho“, tedy klášter fakticky založil a zde
i spoèinul. Pùvodní plastiky v tympanonu nad vchodem nebyly dokonèeny.
Zachovaný mobiliáø je novìjšího pùvodu (renesanèní hlavní oltáø z roku 1600
od D. Altmanna z Eydenburku, kazatelna z roku 1665, barokní boèní oltáøe z let
1728–31 od Matìje Václava Jäckla pocházejí ze zrušeného klášterního kostela
v Chotìšovì a varhany byly postaveny kolem roku 1800). Jistá podobnost litického
kostela s chrámem sv. Bartolomìje v Plzni i shodná doba vzniku vedou k domnìnce,
že byly vystavìny stejnou kamenickou hutí.
Pøed rokem 1367 byl hrad i se vsí (tehdy tu bylo 44 usedlostí) prodán
premonstrátskému klášteru v Chotìšovì, který litické panství nejprve pronajímal
a po husitských válkách v dùsledku vlastní nesolventnosti i zastavoval.
Nejzajímavìjším zástavním pánem byl v letech 1431–1448 Vilém Švihovský
z Rýzmberka, jenž v roce 1433 ubránil Plzeò pøed posledním husitským obléháním.
V roce 1549 je zmiòována tvrz neznámé lokalizace, není jasné, zda nešlo o pokus
o obnovu èásti pùvodního hradu. V roce 1570 klášter vykoupil Litice ze zástavy a od
té doby s jistotou na litickém hradì (pøíp. tvrzi) nikdo nesídlí. Pozdnì gotické
stavební prvky jsou zachovány
i v obci – v è.p. 30, 38 a 57.
Na podzim 1620 úèinnì využilo zbytky fortifikací k odražení
útoku zhruba tisícovky jezdcù
katolické vojsko Maxmiliána
Bavorského. Bìhem tøicetileté
války tu øádil mor (nález
hromadných hrobù v zahradách,
r. 1926). V roce 1639 Litice
vyplenili Švédové. Témìø pustou
ves klášter dosídlil pøevážnì
67/ Škola v Liticích v roce 1900
nìmeckým obyvatelstvem. V berní
rule z roku 1654 je z 27 jmen
místních sedlákù 18 nìmeckých
a název obce Lititz, resp. Littitz.
V roce 1713 zde žilo ve 45 usedlostech 450 obyvatel. Byla zde fara,
k farnosti patøily ètyøi èeské vesnice
(Radobyèice, Útušice, Doudlevce a
Štìnovice) a ètyøi nìmecké (Litice,
Šlovice, Robèice a Lhota). Celkem
zde žilo 780 Nìmcù a 458 Èechù.
Dále zde byla škola (nìmecká),
68/ Fara v Liticích v roce 1900
zmiòovaná již k roku 1700, panský
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dvùr, soukenická valcha, mlýn
a myslivna. Barokní kamenná sýpka
je zachována v è.p. 56, téhož
pùvodu je vrchnostenský hospodáøský dvùr s èernou kuchyní v è.p. 20.
V sousedství zùstala jako památka
po zájezdním hostinci klasicistní
nádvorní pavlaè. Srubové konstrukce
jsou v è.p. 52 a 54. Po zrušení
chotìšovského kláštera Josefem II.
v roce 1781 pøipadlo panství
(státnímu) náboženskému fondu,
69/ Litice, prùhled ulicí ke kostelu (1900)
od kterého je v roce 1822 zakoupili
Thurn-Taxisové a drželi až do
zániku monarchie. V roce 1838 mìly Litice 674 obyvatel (81 domù). V obci èi
blízkém okolí stojí i pìt kaplièek pøevážnì z 1. pol. 19. století (pøi staré borské silnici
nad pøehradou, pøed è.p. 9 a 27, pøi nové klatovské silnici a v prostoru kamenolomu
jihozápadnì od Litic).
Tìžba uhlí na Valše (1872 zde byla zøízena hornická kolonie jako souèást Litic,
1874 litické nádraží) vedla nejen ke zdvojnásobení obyvatelstva obce (2074 duší
v roce 1910), ale také k poèetnímu vyrovnání mezi obìma národy, novì pøišlé hornické
obyvatelstvo bylo pøevážnì èeské (r. 1909 zøízena i èeská škola). Po ukonèení tìžby
byla v roce 1911 hornická kolonie rozboøena a øada èeských rodin odešla.
Po vzniku republiky byla provedena elektrifikace (r. 1919) a bylo zavedeno
pravidelné autobusové spojení s Plzní (r. 1926). Ve dvacátých letech byla též poblíž
hradu postavena nová školní budova a od roku 1925 mìla obec i èeského starostu.
Mnichovská dohoda pøisoudila v záøí 1938 Litice Nìmecku (na základì
výsledkù sèítání obyvatelstva z roku 1910), dùsledkem toho z obce odešlo do Plznì
156 èeských rodin, Valcha zùstala Èeskoslovensku. Radbuza tak v Èeském údolí
tvoøila pøirozenou hranici mezi Tøetí øíší a Druhou republikou (i Protektorátem).
V dubnu 1945 bylo poblíž obce tehdejšími obyvateli zabito 12 amerických letcù.
Bombardér B17G Flying Fortress (velitel Allan H. Ferguson Jr.) byl zasažen pøi
jedenáctém (posledním) náletu na Plzeò dne 25. 4. 1945. Pøestože vìtšina posádky
dokázala z hoøícího letounu vyskoèit, nikdo nepøežil zajetí. Trosky letounu dopadly
na zem poblíž Lhoty, celou událost pøipomíná pomník ve Spádné ulici z roku 1945,
obnovený v roce 1990. Po druhé svìtové válce byl proveden odsun nìmeckého
obyvatelstva, od roku 1949 jsou Litice souèástí Plznì (s výjimkou let 1965–69, kdy
tvoøily celek se sousedními Šlovicemi), od roku 1991 jako mìstský obvod Plzeò 6.
Na cestì mezi Liticemi a Valchou je na 11,9. øíèního km silnièní most, na 14,3. km
vysoký železnièní most vybudovaný v souvislosti se stavbou trati do Klatov
a Železné Rudy (dokonèena 1877).

54

Lávka k Valše 11
Valcha
Název pochází od soukenické valchy, jejíž existence poblíž dnešního nádraží je
doložena ještì na poèátku 19. století. O 50 let pozdìji byl na jejím místì zøízen mlýn.
V první ètvrtinì 19. století se zde zaèalo tìžit kamenné uhlí. Nìkolika menším
dolùm patøícím rùzným majitelùm vévodily thurn-taxiské Mathilda (1857), Max
(1868) a pozdìji Frischglück, význam místa posílilo i zøízení nádraží v roce 1874.
K ubytování horníkù zde byla v roce 1861 zøízena kasárna, která byla v roce 1872
rozšíøena o kolonii èítající celkem 14 domù po osmi bytech. Každý byt se skládal
ze dvou místností, zahrádky, kùlny a chlívku pro kozu s možností pronájmu kusu
pole a louky. V osadì byl i hostinec, malý krámek a ošetøovna. V roce 1875
jen Thurn-Taxisové zamìstnávali 324 mužù, v dìlnických profesích èeské,
v úøednických nìmecké národnosti. V osadì žilo celkem 1000–1100 osob, z toho
témìø 200 dìtí. Po vytìžení dolù byla kolonie zboøena, zùstal jen jeden dùm obývaný
dùchodci a budova nazývaná Inspekce, jež byla pronajata kongregaci oblatù
sv. Františka Saleského pøipravující misionáøe pro nìmecké kolonie v Africe.
Po odchodu oblatù v roce 1920 mìla budova pøipadnout nìmecké zemské komisi
pro dìti a mládež, která mìla v úmyslu vytvoøit zde sirotèinec pro nìmecké dìti. Dùm
však zabraly rodiny legionáøù a v roce 1925 byl Hospodáøskému družstvu
èeskoslovenských legionáøù úøednì pøidìlen. Ve stejné dobì zde mìsto Plzeò
zakoupilo od Státního pozemkového úøadu pozemky bývalého chotìšovského
velkostatku a rozparcelovalo je na celkem 62 stavebních míst, na kterých v druhé
polovinì 20. let bìhem tøí rokù i pøes finanèní a správní problémy vyrostlo 30 domkù
a zbylých 32 bylo rozestavìno. Nová osada vznikla o nìco níže nežli pùvodní
hornická, hranici tvoøila nákladní železnièní tra Valcha – Sulkov – Nýøany, pozdìji
používaná Škodovými závody jako vleèka s odboèkou na haldu k výsypu popela
v katastru obce. V kvìtnu 1945 byl na Valše (pod nádražím, na místì dnes zatopeném
pøehradou) Amerièany zøízen zajatecký tábor, kde bylo doèasnì internováno nìkolik
tisíc nìmeckých vojákù.
Osada Valcha byla od svého
vzniku souèástí pùl hodiny chùze
vzdálených Litic, oddìlila je až
Mnichovská dohoda a státní hranice.
Od podzimu 1938 samostatná obec
byla v roce 1942 pøièlenìna k Plzni,
v letech 1945–1960 opìt spojena
s Liticemi (ty jsou ovšem od roku
1949 též „plzeòské“), v roce 1960
byla Valcha se svými 509 obyvateli
(bez Litic) zaèlenìna do mìstského
obvodu Plzeò 3.
70/ Nádraží Plzeò-Valcha
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Lhota

zastavení

12

Pùvodnì samostatná obec Lhota (u Dobøan) byla jako nejmladší souèást
pøipojena k mìstu 1. 1. 2003 jako mìstský obvod Plzeò 10 – Lhota. Zaujímá plochu
389 ha a v roce 2008 mìla cca 900 obyvatel. Dynamiku rùstu dokumentuje vedle
èilého stavebního ruchu i fakt, že za posledních šest let se poèet obyvatel obce více
než zdvojnásobil.

Z historie
Ves je poprvé pøipomínána v roce 1320,
kdy ji Tobiáš z Boru prodal chotìšovskému
klášteru, který ji vlastnil až do svého zrušení
v roce 1781. Bìhem husitských válek klášter
obec zastavil, v letech 1424–25 ji zástavou držel
dokonce císaø a král Zikmund Lucemburský.
Podle berní ruly z roku 1654 zde bylo 16 sedlákù,
pùvodnì èeská obec byla po tøicetileté válce
dosídlena nìmeckým obyvatelstvem. V Schallerovì
Topografii z r. 1788 je zde uvádìno 17 domù
a vedle èeského Lhota také nìmecký název
Elhoten.
Název dostávaly ve 13.–14. století obce
vzniklé pøi tzv. vnitøní kolonizaci, tj. osidlování
dosud zalesnìné pùdy. Obyvatelùm pak byly

72/ Bývalá kovárna (1918)
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71/ Lhota, chalupa výmìnek è. 35
(1918)

Lhota 12
zpravidla na pìt let odpuštìny èi sníženy
(ulehèeny) poddanské dávky – odtud lehota èi
lhota, která se pozdìji jazykovì pøemìnila
i v èasovì chápanou lhùtu. Lhot, Lhotek, pøíp.
Lhùt je v souèasnosti u nás asi 150, tato byla až
do svého spojení s Plzní pro odlišení neoficiálnì
oznaèována jako Lhota u Dobøan. Tato praxe
byla pøevzata od c.k. státních železnic, podle
jejichž reglementu se název žádné stanice v zemi
nesmìl vyskytovat více než jednou. Názvy
zastávek øady obcí se shodným názvem tedy byly
doplnìny bližším geografickým urèením, které se
velmi èasto vžilo i mimo dráhu.
V 19. století se v okolí prosazuje tìžba
kamenného uhlí (první dvì šachty byly z roku
1838), následovaly hlubinné doly Klára (1874)
a Dobré štìstí (1882).
V obci jsou zachovány kamenné špýchary
ve statcích è.p. 3, 6 a 13 a obdélná kaple sv. Petra
a Pavla z roku 1906 na návsi. Ta byla na sklonku
roku 2010 po pìtašedesátileté pøestávce, kdy
sloužila mj. i jako sklad hnojiv, znovu vysvìcena
(jako kaple sv. Anny) a bude kromì bohoslužeb
sloužit i jako koncertní a výstavní síò. Interiér
vyzdobil akademický malíø Jaroslav Šindeláø,
místní obèan. Další kaple je pod starou lípou
u bývalého mlýna Varta (dnes Strážná, Jezdecký
klub Wartov) 1,5 km dále k jihu již na dobøanském
katastru.
Kaple Panny Marie Pomocné u mlýna Varta
(Strážný) je architektonicky zajímavì øešená
drobná sakrální stavba z 2. poloviny 18. století
(odborná literatura udává rok založení 1773).
Pùdorys kaple je kruhový, vstupní prùèelí
(obrácené smìrem ke mlýnu) je završeno
segmentovým štítem. Interiér je zaklenut
cihlovou klenbou (kopulí), vnitøní zaøízení se
nedochovalo. Ke kapli se vztahuje povìst
o zásahu blesku do fùry naložené senem, jiná
povìst zmiòuje dívku, rovnìž zasaženou
bleskem. Spolu s pøilehlou lípou pøedstavuje
kaple význaèný krajinný prvek. V roce 2003 byla
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73/ Kaplièka (boží muka) u mlýna
ve Lhotì (1918) – již nestojí

74/ Stará kaplièka u školy (1918)

75/ Kaple u mlýna Varta (1917)

12 Lhota
pro svou nadprùmìrnou památkovou kvalitu a nedotèenost
pozdìjšími nevhodnými úpravami
prohlášena Ministerstvem kultury
ÈR za kulturní památku (rejstøíkové èíslo 100725/0000). Objekt
s pøilehlým pozemkem je v soukromém vlastnictví.

Lávka Járy Cimrmana
76/ Kaple u mlýna Varta (2011)
Na 15,5. km øíèního toku byla
pøes Radbuzu zøízena lávka Járy
Cimrmana spojující Lhotu s chatovou osadou u železnièní zastávky Dobøany.
Po lávce Mistr nikdy nepøešel, nicménì v plzeòském hotelu Waldek (nyní Slovan)
napsal román Dìdeèek, ve kterém vìnoval národu s øíèní problematikou úzce spjatou
postavu bláznivého Viktora. Inspirován svým pùsobením v plzeòském pivovaru,
zkomponoval Cimrman v dubnu 1896 svoji slavnou Symfonii C-moll (Sudová).
U lávky je 2,86 m vysoký a 37,3 m dlouhý pevný betonový jez z roku 1961, který
nahradil starší døevìný s kamennou výplní, a malá vodní elektrárna.
Na katastru mìstského obvodu Plzeò 10 – Lhota vstupuje Radbuza na území
mìsta Plznì. Èeká ji ještì 16 km k ústí do Mže a to je i pøibližná délka nauèné stezky
Údolím Radbuzy, která zde konèí.

77/ Radbuza vstupuje do Plznì, lávka Járy Cimrmana ve Lhotì v létì 2009
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