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Plzeň je pro investory stále atraktivní
Společnost MasterCard spolu  s Vyso-
kou školou ekonomickou v Praze 
a sdružením Czech Top 100 realizuje 
mimořádný projekt MasterCard česká 
centra rozvoje 2009. Jedná se o českou 
variantu každoročně vydávaného glo-
bálního žebříčku ekonomicky nejvý-
znamnějších měst. V rámci této studie 
jsou kraje a města hodnocena ze dvou 
hledisek – socioekonomické úrovně 
a investiční atraktivnosti.  

V žebříčku investiční atraktivnosti 
obsadila Plzeň čtvrté místo.  Předstih-
ly ji jen  Praha, Mladá Boleslav a Brno. 
„Investiční atraktivnost Plzně zvyšu-

je technicky kvalifi kovaná pracovní 
síla a významná strojírenská tradice. 
Město brzy pochopilo, jaký je význam 
aktivní práce s potenciálními investo-
ry a získalo tak značné konkurenční 
výhody,“ vysvětluje rektor Vysoké ško-
ly ekonomické v Praze Richard Hindls. 

Plzeň dále profi tuje ze své výhodné 
geografi cké polohy v centru Evropy. Další 
body jí přináší fakt, že ve městě už inves-
tovala řada významných nadnárodních 
fi rem. Plzeň dosahuje ve všech hodnoce-
ných hlediscích velmi dobrých výsledků, 
např. v letech 2005 až 2008 zde byl hned 
po Praze a Mladé Boleslavi zaznamenán 

největší nárůst počtu obyvatel. Stejně 
jako  loni  byl do projektu zahrnut také 
Plzeňský kraj, který byl vyhodnocen dru-
hým investičně nejatraktivnějším regio-
nem po Praze. 

Do hodnocení zatím jen mírně pro-
mluvila současná hospodářská recese, 
která bude podle organizátorů vidět 
víc až v příštím ročníku. Přesto ze stu-
die vyplývá, že jsou již patrné změny, 
montážní závody jsou v útlumu a nao-
pak kraje hlásí nová a rozrůstající se 
technologická centra. Jedním z nich je 
také plzeňský vědeckotechnologický 
park.                        (red)

Po letech příprav se Plzeň dočkala 19. září  otevření Muzea loutek. Pro účely muzea 
byl rekonstruován historický dům č. 23 na náměstí Republiky. Expozice a tvůrčí díl-
ny mapují výjimečnou historii i současnost plzeňského loutkářství a interaktivním 
způsobem zapojují  děti i dospělé návštěvníky.                                Foto: Martin Pecuch

Za milion z Plzně 
postaví Bernartice most

Jeden milion korun a pracovní vůz John 
Deer Gator HPX v hodnotě 473 tisíce 
korun dostala od města Plzně letními 
povodněmi značně poničená obec Ber-
nartice na Jesenicku.  Jen škody na obec-
ním majetku přesáhly 140 milionů korun. 
Zastupitelstvo použije peníze na stavbu 
nového mostu přes řeku k domu pro seni-
ory. Původní most strhla velká voda a ny-
ní je na místě provizorní ocelová lávka 
zapůjčená od státu.  Bernartice začnou se 
stavbou ještě letos, s dokončením se počí-
tá do začátku letních prázdnin.                                                                                          

 (red), foto: archiv

Damková: Naštěstí jsem to nezabalila
Plzeňská rodačka Dagmar Damková  patří k nejlepším fotbalovým rozhodčím na světě

Sympatická učitelka angličtiny pískala  
mužské finále Poháru Českomorav-
ského fotbalového svazu,  ženám řídila 
finále Ligy mistrů i olympijských her 
v Pekingu a naposledy soudcovala letos 
v srpnu finále  mistrovství Evropy ve 
Finsku. První žena, která u nás řídila 
utkání nejvyšší soutěže mužů, se navíc 
v létě vrátila s píšťalkou v ruce po tříleté 
pauze do Gambrinus ligy. 

Jak to vlastně všechno začalo? Proč 
jste se rozhodla pro fotbal, který stále 
většina lidí považuje za „chlapskou“ 
záležitost?
V létě fotbal, v zimě hokej – to byla 
v době, kdy jsem chodila na 21. základní 
školu na Slovanech, moje největší zába-
va. Tehdy ještě děti neseděly  u počíta-
čů, byli jsme každý den venku.  Často 
jsem ve fotbale předčila kluky, to bylo 
hodně příjemné a to byl ten moment, 
který rozhodl. S fotbalem jsem začala 
v tehdejší Lokomotivě, celý náš tým 

pak přešel pod Rapid.  Nabídku pískat 
jsem dostala před olympiádou v Atlantě 
v roce 1996. Samozřejmě, tehdy nebylo 
reálné, abych se tam dostala. Ale dala 
jsem na naléhání známého plzeňského 
fotbalového funkcionáře a vydavate-
le fotbalového časopisu pana Jägera 
a zkusila jsem to.

Litovala jste někdy tohoto rozhod-
nutí?
Proplakaných nocí, když se něco nepo-
vedlo, bylo hodně.  Ženská to bere jinak. 
Navíc, když udělá chybu, okolí jí to dá 
pořádně „sežrat“. Aroganci některých 
fanoušků raději vůbec nekomentuji, 
nepříjemných zkušeností  byla spous-
ta.  Nejhorší zážitek mám z Kolína, kde 
na mě jeden  divák křičel, ať mi doma 
všichni pochcípají. Ale naštěstí jsem to 
nezabalila. Potom mi to všechno vyna-
hrazují okamžiky, když se utkání pove-
de a diváci tleskají a skandují „Dáša, 
Dáša!“

S jakými pocity pískáte  zápasy doma 
v Plzni?
V Plzni to není  moc příjemné, všichni mě 
považují za domácí a předpokládají, že 
podle toho budu pískat.

Vzpomínáte si ještě na první utká-
ní, které jste řídila? Teď už je žen roz-
hodčích více, ale tehdy v devadesátých 
letech to bylo něco úplně mimořádné-
ho. Měla jste trému?

Poprvé jsem pískala dorostence na 
škváře v Křimicích, v lize to bylo v říjnu 
2003 v Liberci. Já nejsem typ trémistky, 
což je moje výhoda. Mediální tlak před 
prvním utkáním a potom zase po něm byl 
náročný. Naštěstí jsem tehdy měla pozi-
tivní ohlasy a nezadala  žádnou příčinu 
k tvrzení, že na hřiště nepatřím. 

Do kompletní sbírky úspěchů, kterých 
může fotbalová sudí  dosáhnout, už vám 
chybí jen fi nále mistrovství světa. Šam-
pionát v Německu se blíží, mohlo by to 
vyjít?
Moc bych si to přála, ale žádný rozhodčí na 
světě  neměl po sobě tolik fi nálových zápa-
sů na vrcholných akcích, proto tomu příliš 
nevěřím.

 Pokračování na str. 4

Dagmar Damková  

Marcel Hájek převezme historickou pečeť
MUDr. Marcel Hájek byl výraznou osob-
ností Listopadu 89. Přesto, co později ve 
svém životě zažil jako chirurg v Africe, 
Pakistánu, Afganistánu a Iráku, jsou pro 
něj listopadové události nejsilnějším zážit-
kem. Jeho tehdejší osobní odvahu ocení 
28. října primátor Pavel Rödl historickou 
pečetí města Plzně.
Jaká byla v té době v Plzni atmosféra?
Několikrát jsme tady ve městě měli pláno-
vanou demonstraci a nikdy se nesešlo moc 
lidí. Scházeli se spíš na bytových seminá-
řích, na bytových akcích. Na ty veřejné 
moc lidí nepřišlo. Několik dní před plá-
novaným mítinkem na 17. listopad jsem 
byl u výslechu na Státní bezpečnosti, kde 
mi sdělili, že jestli se zúčastním, okamžitě 
mě zatknou. Věděli, že jsem byl začátkem 
listopadu na setkání Česko-polské solida-
rity, což byla hodně sledovaná akce. Měli 
dost důkazů, abych šel okamžitě do vazby. 

Trval jsem si na svém: pokud tam bude 
dostatek lidí, tak tam půjdu a nechám se 
klidně zatknout. Vždycky jsem ale říkal, 
že akce, aby měla smysl, musí být masová. 
Ve Smetanových sadech se 17. listopadu 
sešlo asi tak třicet lidí, tak to nemělo cenu.
Co bylo zlomovým bodem vývoje situace 
v Plzni?
Pro mě zlomovým bodem revoluce tady 
v Plzni bylo zapojení lidí. V pátek 17. listo-
padu, kdy se to stalo v Praze a já jsem infor-
mace měl, jsem šel k mému kamarádovi 
Petrovi Götzovi a napsali jsme dopis děka-
novi lékařské fakulty, profesorovi Macků, 
aby odsoudil zásah. Odvezli jsme mu ho. 
Večer jsem jel s evangelickým farářem 
Tydlitátem do Zahradní ulice na škodovác-
kou ubytovnu, kde už byl Pepa Bernard, 
Vláďa Líbal, Láďa Vyskočil a další. V sobo-
tu a v neděli jsme plánovali, co a kde vyle-
píme. V pondělí ráno jsme utekli z výuky, 

vylepili velké plakáty ve vestibulu lékařské 
fakulty, na pedagogické fakultě ve Velesla-
vínce, v menzách,  na kolejích a večer jsme 
se sešli. To už jsme byli ve stávce.
Pohledy mnoha lidí na listopadové 
události se v uplynulých dvaceti letech 
měnily. Změnil se nějak váš názor na 
Listopad 89?
Můj pohled se nezměnil. Já jsem spoko-
jený. Osobně si myslím, že situace tady je 
standardní. Chtěl jsem, abychom se stali 
zemí, kde budu normálně žít. Nikdo mi 
nebude nic zakazovat. Když budu chtít být 
v politice, tak v ní budu, když v ní nebudu 
chtít být, tak v ní nebudu. Nikdo mi to 
nezakáže. A jestli budu chtít jet do ciziny, 
tak mi do toho nikdo mluvit nebude, jest-
li můžu nebo nemůžu. Jsme standardní 
zemí s problémy, které mají i ostatní země. 
Podstatná je svoboda. 

(red)

V žebříčku investiční atraktivnosti patří městu čtvrté místo
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K R Á T C EÚpravy Mlýnské strouhy v centru vrcholí
Na okraji historického jádra vzniká park s vodní plochou

Osmdesátimetrové jezero, zeleň, květi-
nové záhony, netradiční dětské herní prv-
ky, dřevěná terasa a lavičky k odpočinku, 
tak bude na jaře příštího roku vypadat 
dosud málo zajímavý kout plzeňského 
centra – Mlýnská strouha. Vodní plocha 
má připomínat původní mlýnský náhon 
zasypaný ve dvacátých letech minulého 
století  „Do jezera byla v průběhu října 
napuštěna voda, přivádí ji sem potru-
bí z řeky Mže. Jezírko by měla ozdobit 
socha svatého Floriána, patrona hasičů. 
Její  podoba vzejde ze soutěže,“  vysvětlu-
je Hana Hrdličková ze Správy veřejného 
statku města Plzně. Aby mohli návštěv-
níci parku nerušeně odpočívat, oddělí 
Mlýnskou strouhu od rušné Tyršovy ulice 
protihluková stěna porostlá zelení. 

Ozdobou budoucího parku by měl 
zůstat téměř sto let starý strom jinan 
dvoulaločný, jeden z největších svého 
druhu v kraji. Odborníci ze správy veřej-
ného statku udělali maximum pro jeho 
záchranu. Strom má vyrůstat z ostrůvku 
v jezeře, není však jisté, jak  zareaguje 
na změny v jeho bezprostředním okolí. 
„Úpravy kolem jinanu byly provedeny 
ručně s maximální citlivostí. Již od červ-
na je vytvořen ostrůvek kolem stromu. 

Pro jistotu jsme během vegetace nechali 
provést přihnojení na list za účelem posí-
lení odolnosti organismu, rozhodně však 
v kořenovém prostoru stromu dojde ke 
změně vláhových poměrů a to je moment, 
kdy nikdo nedokáže odhadnout, do jaké 
míry to jinan oslabí. Podle všech teoretic-
kých předpokladů by nemělo dojít k jeho 
zásadnímu poškození. Reakci živého 
organismu není možné stanovit nějakou 
matematickou metodou. Strom stále po-
zorujeme a vše konzultujeme se specia-
listy,“ dodává Hrdličková.

Okolí Mlýnské strouhy patřilo k vyhle-
dávaným místům už před více než sto 
lety. Dokonce se mu říkalo plzeňské Be-
nátky a stromořadí, které strouhu  lemo-
valo, bývalo oblíbeným plzeňským kor-
zem. Svůj romantický ráz začalo ztrácet
po  zasypání strouhy a vše dovršila výstav-
ba tepelného napaječe v sedmdesátých le-
tech a v roce 1980 pak stavba silničního 
průtahu. Současné úpravy za 64 milionů
korun, mají Mlýnské strouze vrátit její 
původní funkci místa pro odpočinek
v historickém jádru, které propojí sado-
vý okruh s připravovaným sportovně 
rekreačním areálem ve Štruncových sa-
dech.                                                                   (red)

Z  R A D N I C E

Novým radním 
je Robert Houdek

Radním pro bezpečnost se stal v září 
letošního roku 38letý Robert Hou-
dek (ODS). Ve funkci nahradil Karla 
Palečka, který na svoji funkci rezig-
noval. Houdek je ženatý, má dva syny. 
V současné době studuje třetí ročník 
Filozofi cké fakulty ZČU v Plzni, obor 
Politologie a mezinárodní vztahy. 
Je členem Zastupitelstva MO Plzeň 
2 – Slovany, členem představenstev 
společností  Plzeňské služby a Obytná 
zóna Sylván a dále je členem dozorčí 
rady Plzeňských městských doprav-
ních podniků.                                                         

Malesice se dočkají 
kulturního domu

Výběrové řízení na stavbu nového 
kulturního zařízení vypsalo v letos 
v létě město Plzeň. Objekt, jehož 
součástí bude kromě restaurace také 
sportovní sál, obyvatelům městské 
části chybí již několik let. Nové zaří-
zení poslouží i lidem ze sousedních 
Radčic a Křimic, kterým se potřeb-
ného prostoru pro volnočasové akti-
vity rovněž nedostává. První akce by 
se v novém objektu mohla konat na 
podzim příštího roku. Původní kul-
turní zařízení mělo v roce 2005 pro-
jít rekonstrukcí, ale kvůli špatnému 
technickému stavu ho město muselo 
nakonec zbourat.                                  

Křižovatku Belánka 
čekají změny

Belánka patří v posledních letech 
k místům, kde nejčastěji dochází 
k dopravním nehodám. Dalším pro-
blémem je nedostačující kapacita 
křižovatky, ve špičce se zde tvoří 
kolony vozidel. Město Plzeň ve spo-
lupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR připravuje úpravy, které by měly 
situaci na Belánce zlepšit. V rámci 
rekonstrukce mostu přes trať vznik-
ne třetí jízdní pruh ve směru z centra 
na Bory. Zúžení chodníku umožní 
rozšíření vozovky a tím vytvoření 
samostatných odbočovacích pruhů. 
Město se již dohodlo na koordinaci 
svých záměrů se Správou železniční 
dopravní cesty, která připravuje úpra-
vy kolejiště a opěrných zdí.      (red)

Oprava eskalátorů skončí 
v prosinci

Plzeňané procházející podchodem 
v Sirkové ulici se v pátek 25. září popr-
vé svezli  ve směru k vlakovému nádraží 
na nových eskalátorech. Práce se nyní 
od dokončeného výstupu přesunu-
ly k výstupu směrem k tramvajovým 
zastávkám v Sirkové ulici, kde začnou 
nové eskalátory jezdit začátkem listo-
padu. Výstup k lékárně v Šumavské 
ulici dokončí dodavatel na konci roku.

ENVIC zve na Den 
rekonstrukcí domů

Akce je určena pro všechny majitele 
rodinných a bytových domů, kteří se 
chystají na rekonstrukci domu a chtějí 
výrazně uspořit energii na vytápění, 
zlepšit životní prostředí a mít kvalit-
ně opravený dům. Koná se ve čtvrtek 
19. listopadu v Měšťanské besedě od 
14,30 do 21,00 hodin. Vstup je zdarma, 
je však nutné se přihlásit u pořádajícího 
občanského sdružení ENVIC na adre-
se ic.plzen@envic.cz nebo telefonicky 
na 377 220 323.               (red)

Chodníková novela zvýší výdaje na úklid
Povinnost starat se o údržbu chodníků 
bez ohledu na to, komu patří k nim při-
léhající nemovitost, nově ukládá obcím 
takzvaná chodníková novela (zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunika-
cích). V Plzni je úklid starostí městských 
obvodů. Podle hrubých odhadů by se 
mohla zimní údržba chodníků oproti loň-
skému roku prodražit o deset milionů.

„Předpokládáme zvýšení výdajů při-
bližně o dvacet procent,“ říká mluv-
čí třetího plzeňského obvodu Hana 
Josefová s tím, že v rozpočtu je připra-
veno 500 tisíc korun na posypovou 
sůl. Ta je úklidovým fi rmám hrazena 

nad rámec běžného úklidu a to pouze 
v případě  kalamitní situace, kdy štáb 
zimní údržby vydá pokyn k posypu. 

Druhému městskému obvodu přibude 
povinnost uklízet chodníky především 
v okrajových oblastech:  Koterově, Hra-
dišti a Božkově. „O kolik se výdaje zvý-
ší, bude záležet také  na počasí. V zimě 
2006/2007 dosáhly 3,5 milionu korun, 
ale v posledních dvou letech cca 800 tisíc 
korun.  Předpokládáme, že minimálně 
o 800 tisíc  Kč budou výdaje vyšší, ale 
je to opravdu jen předpoklad,“ vysvět-
luje Lenka Klečková z Odboru životní-
ho prostředí ÚMO Plzeň 2 – Slovany.

Městský obvod Plzeň 4 stála podle  sta-
rých pravidel údržba chodníků minulou 
zimu cca  jeden milion korun. „Na zimní 
údržbu chodníků máme uzavřeny smlou-
vy s úklidovými fi rmami a takzvanou 
strojní údržbu chodníků pomocí sypače 
s radlicí budeme rozšiřovat do dalších ulic. 
O rozsahu rozšíření nyní jednáme s vede-
ním naší radnice - není to ještě pevně sta-
noveno, odhadujeme nárůst asi o 20 km 
chodníků,“ dodává  za odbor životního 
prostředí čtvrtého obvodu Jiří Pouba.

Pro první městský obvod není úklid 
chodníků v zimě žádnou novinkou.  
„O údržbu chodníků se staráme běžně. 

Mnoho těchto komunikací  nepřilé-
há k žádné nemovitosti, takže za jejich 
úklid je zodpovědný právě náš obvod. 
Navíc už v minulých letech jsme měli 
s majiteli nemovitostí uzavřené smlou-
vy, že se o přilehlé chodníky postaráme. 
Majitelé nám platili pouze příspěvek na 
úklid chodníků, ne skutečné náklady. 
Stejně jako před každou jinou zimou 
máme uzavřeny smlouvy s  úklidovými 
fi rmami,“ dodává Jiří Kuthan z Odboru 
životního prostředí ÚMO Plzeň 1. Letos 
je v rozpočtu obvodu na úklid veřejných 
prostranství vyčleněno 27 milionů korun.  

(red)

Plzeň 2015: Zapojit se mohou všichni
Produkční Slávka Brejchová (S. B.) a pro-
jektový manažer Petr Šimon (P. Š.) jsou 
členy realizačního týmu projektu Plzeň 
2015. Tento tým pracuje pod městskou 
příspěvkovou organizací Útvar koordi-
nace evropských projektů. Jeho úkolem  
je připravit  spolu s radnicí a kulturními 
institucemi plán kandidatury a pomoci 
západočeské metropoli titul získat. Umě-
leckou ředitelkou projektu Plzeň 2015 se 
stala v létě letošního roku  Yvona Kreuz-
mannová, která dále působí v čele mezi-
národního festivalu Tanec Praha a mimo 
jiné je uznávanou expertkou v oblasti kul-
turní politiky.  

Plzeň 2015, s tímto názvem  se setká-
váme poměrně často, co přesně zname-
ná?
P. Š.: Je to zkratka pro titul – Plzeň, Evrop-
ské hlavní město kultury 2015, o který  
bojuje ještě několik dalších českých měst.
Soutěž probíhá už od roku 1985 a prvním 
Evropským hlavním městem kultury byly 
Athény.
S. B.: Pro rok 2015 byly vybrány  Česká 
republika a Belgie. Jak u nás, tak v Bel-
gii kandiduje několik měst, z nichž dvě 
vítězná - jedno české a jedno belgické 
- ponesou titul Evropské hlavní město 
kultury, stanou se kulturními centry 
a budou se k nim upírat zraky celé Evro-
py, a nejen té umělecké. Ačkoliv vítězství 
by bylo samozřejmě úžasné pro Plzeň, 
stejně jako pro všechna kandidující měs-
ta, je nejdůležitější už samotná kandida-
tura. Tady má Plzeň možnost ukázat, co 
je schopna udělat se svou identitou, jak 
se dokáže rozvíjet a jak je ochotna se ote-
vřít Evropě.

Co by titul našemu městu přinesl? 
Proč o něj máme bojovat?
S. B.: Získání titulu, ale i kandidatura 
samotná s sebou přináší rozvoj kulturního 
dění ve městě, snaží se přilákat jak umělce 
ze zahraničí, tak turisty, dalším pozitivem 
je rozvoj kulturní infrastruktury. Aktivní 
účast v této prestižní soutěži je přínosná 
pro město jako celek, pro jeho občany, ale 
i fi rmy či školy.
P. Š.: Rád bych zdůraznil, že ačkoliv se 
samozřejmě snažíme navázat na historii 
a tradici Plzně, do soutěže přicházíme s vizí 
toho, jaké bude město a region v roce 2015 
a letech následujících.

Kdy budou známy výsledky soutěže?
P. Š.: Zmíněný projekt jsme odevzdali  v říj-
nu tohoto roku na Ministerstvo kultury 
ČR a  brzy se dozvíme, zda postupujeme 
do druhého kola. Defi nitivní rozhodnutí 
o tom, kdo bude nositelem titulu Evropské 
hlavní město kultury 2015, padne zhruba 
v říjnu příštího roku.

Co se v soutěži hodnotí?
S. B.: Soutěž o Evropské hlavní město 
kultury má dvě kritéria. Prvním z nich je 
evropský rozměr města. Tedy propojenost 
kandidátského města s kulturně - sociál-

ním děním v celé Evropě. To v sobě nese 
ohromný potenciál! Nejen ve sféře umě-
lecké by prohlubování této spolupráce bylo 
pro plzeňské občany přínosné. Druhým 
kritériem je zapojení občanů města do kan-
didatury.

Jak se mohou lidé zapojit do podpory 
kandidatury?
S. B.: Je několik možností. V současné době 
funguje dobrovolnický program. Dobro-
volníci mohou mít různé funkce. Jejich 
práce je velice přínosná a je hlavně velkou 
zkušeností pro ně samotné. Další možností 
je, pokud máte vlastní projekt, zaregistro-
vat ho do tzv. databáze projektů.

P. Š.: Tento projekt je orientován na ty, kte-
ří mají chuť oživit naše město. Snažíme se 
podchytit umělecké dění ve městě a v regio-
nu a toto pnutí, tento kvas přirozeně zapojit 
do kandidátského projektu. Jsme otevřeni 
jakémukoliv podnětu, ať se jedná o jednot-
livce, občanská sdružení či kulturní insti-
tuce. I malý projekt stojí za to do databáze 
zaregistrovat. 

Co tedy konkrétně připravujete v rám-
ci kandidatury?
P. Š.: Plzeňané se mohou těšit na novou 
budovu divadla se sálem pro Plzeňskou fi l-

harmonii, ve Štruncových sadech by mělo  
vzniknout sportovně-rekreační centrum. 
Ve Světovaru má vyrůst muzeum designu 
a životního stylu 20. století. V neposlední 
řadě je zde také projekt nazvaný 4x4 „Cul-
ture Factory“,  který bude centrem alterna-
tivní kultury.

Kde lze získat aktuální informace 
o akcích, které kandidaturu provázejí?
S.B.: Na webových stránkách www.
plzen2015.cz, případně jsou po městě k dis-
pozici informační noviny s názvem Plzeň do 
toho!  Dále na Facebooku, v  infostáncích  
během různých kulturních akcí, na  banne-
rech rozmístěných po Plzni a také v novém 
meeting pointu v kavárně Inkognito. 

Jaké jsou šance Plzně skutečně titul 
získat?
P. Š.: Obrovské! Vážně. Plzeň na kandida-
tuře pracuje již od roku 2007, čímž má proti 
ostatním městům docela velký náskok.

Kdo je největším soupeřem Plzně?
S. B.: Naším asi největším konkurentem 
je Ostrava. Je to velice silný soupeř. Je ale 
dobré zmínit, že jsme s jeho kandidát-
ským týmem ve velmi úzkém kontaktu 
a spolupracujeme na zviditelnění celé 
soutěže v rámci České republiky. Vyhrát 
sice může jen jeden, ale pro nás je také 
velmi důležité obohacení a předání zku-
šeností, které z celého projektu pro naše 
město plyne. 

A navíc projekty realizované v rámci 
kandidatury zvýší kulturní úroveň v našem 
městě. Lidé mají sami možnost změnit to, 
co jim v Plzni vadí, a přispět k jejímu celko-
vému rozvoji. Už to není „o nás bez nás“, 
na což si často lidé stěžovali, ale naopak, 
„s námi pro nás.“                                  (red)

Mlýnská strouha počátkem října 2009                                                             Foto: Martin Pecuch
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Bezpečné město nabízí infoschránky

Informační schránky na náměty, připomín-
ky nebo stížnosti týkající se bezpečnosti 
v Plzni jsou novinkou v rámci projektu 
Bezpečné město. Využít jich lze i v případě 
nálezu dokladů, klíčů, peněženek a podob-
ně.  V průběhu července bylo po celém měs-
tě většinou na veřejných budovách rozmís-
těno  více než 60 infoschránek – v každém 
policejním okrsku najdou občané minimál-
ně jednu.  

O instalaci  infoschránek město rozhodlo 
především proto, že ne každý  má přístup na 
internet, kde lze  na webovém portálu Bez-
pečné město využívat poradny a kde jsou  
dostupné veškeré informace o tomto  pro-
jektu včetně rozdělení města na jednotlivé 
policejní okrsky. Na každé infoschránce se 
proto  občan dozví název okrsku, spojení na 

příslušný úřad městského obvodu, oddělení 
Policie České republiky, služebnu městské 
policie a na Odbor bezpečnosti a prevence 
kriminality Magistrátu města Plzně. 

Kde konkrétně jsou tyto infoschránky 
umístěny, občané zjistí  na internetových 
stránkách www.bezpecnemesto.eu a dále 
z informačních letáků a brožur Bezpečné-
ho města distribuovaných během měsíce 
října. Podrobné informace jsou také  k dis-
pozici v tiskovinách jednotlivých měst-
ských obvodů.

„O pravidelné vybírání  infoschránek 
se stará městská policie ve spolupráci 
s Odborem bezpečnosti a prevence krimi-
nality a úřady městských obvodů,“ vysvět-
luje manažer projektu Bezpečné město 
Ladislav Plochý s tím, že dotazy, náměty, 
připomínky nebo stížnosti budou předány 
k řešení kompetentním osobám a institu-
cím. Nalezené doklady převezmou  úřa-
dy, které je vystavily. Věci, které občané 
odevzdají do schránek, budou předány  
na oddělení ztrát a nálezů na  obvodech. 
„Pokud bude součástí zprávy ve schránce 
i kontakt na pisatele, bude o řešení infor-
mován,“ dodává Plochý. 

Projekt Bezpečné město dává občanům 
větší možnost poukazovat na problémy 
a posiluje jejich pocit bezpečí. Cílem je 
mimo jiné odstranit anonymitu policistů, 
strážníků  i zastupitelů.  Plzeň byla v rámci 
projektu rozdělena na více než 60 policej-
ních okrsků, o které se starají konkrétní 
pracovní skupiny.             (red),  foto: archiv

Astronaut navštívil radnici

Americký astronaut Andrew Feustel navštívil v srpnu Plzeň. Do České republiky přijel na 
pozvání Astronomického ústavu Akademie věd ČR s manželkou Indirou, jejíž matka je 
Češka a otec Ind.  Astronaut se v Plzni setkal s vedením města, součástí jeho programu 
byla dále beseda se studenty Západočeské univerzity v Plzni. Během mise raketoplánu 
Atlantis provedl Feustel v květnu letošního roku tři výstupy do vesmírného prostoru, kde 
strávil 21 hodin. Symbolickým propojením České republiky a kosmického programu 
NASA se staly Nerudovy Písně kosmické a česká vlajka, které měl s sebou na palubě rake-
toplánu.                          (red), foto: Martin Pecuch

Nadace Partnerství ocenila úpravy
Město Plzeň zvítězilo v konkurenci dal-
ších 43 měst v soutěži Cesty městy zamě-
řené na zklidnění dopravy. Ocenění získa-
lo v kategorii plošných řešení za moderně 
upravené ulice na Slovanech. Do Plzně 
putovala také fi nanční odměna 85 tisíc 
korun.  Stavební úpravy ulic Koterovská, 
Částkova a Francouzská patří mezi nej-
důležitější projekty v oblasti bezpečnosti 
dopravy ve městě v posledních letech.  
Nově zrekonstruovaná křižovatka ulic 
Koterovská a Habrmannova je v provozu 
od letošního července. 

Soutěž Cesty městy Nadace Partner-
ství poukazuje na příklady dopravních 
řešení, která respektují moderní zásady 

zklidňování dopravy a napomáhají zrov-
noprávnění všech účastníků silničního 
provozu. 

Jedná se již o třetí významné oceně-
ní dopravních řešení v Plzni. V červnu
získalo město cenu za bezbariérové
úpravy a rozvoj cyklistiky od ministra
dopravy  Gustáva Slamečky.

Další ocenění, Cenu veřejnosti od 
návštěvníků mezinárodního silničního 
veletrhu Roadware 2009 a interneto-
vých serverů www.top-expo.cz a www.
konstrukce-media.cz, obdrželo město za 
rekonstrukci Americké, a to v rámci celo-
státní soutěže Česká stavba roku 2008.     
                                           (red), foto: archiv

Plzeň hostila prestižní klání
Ve finále soutěže LivCom se utkala města, kde se nejlépe žije

Poprvé v České republice se od 8. do 12. 
října uskutečnilo v Plzni  fi nále mezi-
národní soutěže měst a projektů týkají-
cích se životního prostředí The LivCom 
Awards 2009. Mezi fi nalisty klání, které 
se těší ofi ciální podpoře OSN, byli před-
stavitelé měst a obcí celé planety, od těch 
nejmenších (Carlyle, Kanada, 1257 oby-
vatel) až po ty největší (Rijád, Saúdská 
Arábie, 4,2 milionu obyvatel). Letos se 
soutěže  zúčastnilo dosud nejvíce českých 
měst v třináctileté historii. Z 36 fi nalistů 
jich bylo hned osm. Oproti předchozí-
mu ročníku, kdy v čínském Dongguanu 
soutěžila Plzeň, Kladno a Chrudim, se 
tedy jejich počet více než zdvojnásobil. 

Jako město, kde se nejlépe žije, bylo 
porotou vyhodnoceno v kategorii do 
20 tisíc obyvatel  Gibsons v Kanadě,  do 

75 tisíc obyvatel 
anglický Newark, 
v kategorii do 200 
tisíc obyvatel  Mel-
ville v Austrálii, do 
750  tisíc  zástup-
ce Číny – Shilong  
a v kategorii přes 
750 tisíc obyvatel 
další čínské město 
– Dalian.  Z čes-
kých soutěžících 
dosáhla největších 

úspěchů Chrudim, která obhájila loň-
ské druhé místo v kategorii měst do 75 
tisíc obyvatel, získala třetí místo za pří-
rodní projekt rekreačního území Podhůra 
a také odměnu 10 tisíc liber, což je přes 
270 tisíc korun pro nejvíce inspirují-
cí projekt. Na třetím místě v kategorii 
nejmenších měst se umístily Bolatice. 
Dále byly uděleny ceny za konkrétní 
inovace. Z českých měst získala díky 
výborným výsledkům v oblasti  zlep-
šování krajiny ocenění Jihlava a dále 
Kladno, které si z Plzně přivezlo stříbro 
v kategorii zachování kulturního dědictví 
a zapojení veřejnosti.  Kompletní výsled-
ky soutěže jsou k dispozici na interne-
tové stránce www.livcomawards.com.

LivCom 2009 nastínil cestu, kterou 
se vydala mnohá města, aby naplnila 

globální cíle, jako je například snížení 
emisí uhlíku, a nabídl celou řadu odpo-
vědí, od pokročilých technických řeše-
ní až po změnu chování jednotlivce. 

Například vítězný projekt regio-
nu Schwalm-Eder-Kreis v Německu 
naznačil 100 kroků, které region při-
jal, aby přispěl ke globální ochraně 
klimatu. Člen poroty v kategorii pro-
jektů Gus Stahlmann z USA popsal 
tento soutěžní příspěvek jako jeden 
z nejnápaditějších, jaké kdy viděl: „Vytvo-
řili osnovu, podle níž mohou postupo-
vat města a obce na celé zeměkouli.“ 

Plzeň se poprvé soutěže zúčastnila 
v roce 2003, kdy v Holandsku obsadila 
třetí místo ve své kategorii a získala stříbr-
nou cenu za naplňování kritérií soutěže. 
O rok později převzali zástupci západo-
české metropole zlatou cenu za přístup 
k rozvoji a stříbrnou cenu za projekt obno-
vy krajiny a realizace územního systému 
ekologické stability v Červeném Hrádku. 

V roce 2005 obsadila Plzeň třetí mís-
to ve své kategorii a získala stříbrnou 
cenu za přístup k udržitelnému rozvoji 
a cenu za nejlepší přístup ke kritériu péče 
o dědictví. Loni porota ocenila třetím 
místem projekt Zlepšení kvality vody 
Velkého boleveckého rybníka biomani-
pulací a stříbrným certifi kátem za napl-
ňování kritérií.                           (red)  

Zelená energie v zeleném plášti
Když se 23. září loň-
ského roku slavnost-
ně pokládal základní 
kámen nového eko-
logického výrobního 
bloku Plzeňské teplá-
renské, byla to veliká 

sláva za účasti primátora Pavla Rödla 
a ministrů Jiřího Pospíšila a Martina 
Římana. Jenže, jak už to bývá, po slávě 
přicházejí všední dny.

„Daleko snazší by bylo stavět na 
zelené louce, než zabudovat tento vel-
mi atypický energetický blok přímo do 
organizmu Plzeňské teplárenské, která 
nesmí zastavit provoz“, popisuje základ-
ní problém výstavby manažer projektu 
Vlastimil Borecký. Připomíná také, že 
první zkoušky se spalováním biomasy 
se v Plzeňské teplárenské uskutečnily 
už v roce 2002 a od té doby její využí-
vání trvale narůstá. Probíhá způsobem 
tzv. spoluspalování, tedy přidáváním ke 
spalovanému uhlí. Jenže tato metoda 
má své meze, a proto teď vyrůstá nový 
„zelený“ výrobní blok, určený výhrad-
ně ke spalování biomasy. Po spuštění 
plného provozu nahradí ročně 120 tisíc 

tun uhlí! To samozřejmě významně sníží 
objem vypouštěných emisí a přispěje tak 
k lepšímu ovzduší.

Technický ředitel Plzeňské tepláren-
ské Jiří Holoubek nás zahrnuje spous-
tou technických údajů: „Kotel už je 
postaven, teď se kolem něj staví kon-
strukce a potom přijde na řadu opláštění 
– samozřejmě ve dvou odstínech zelené, 
jedná se přece o „zelený blok“. Ve Ško-
dovce se vyrábí turbosoustrojí, monto-
vat ho začneme v listopadu. Z devadesáti 
procent je hotovo potrubí chladící vody, 
montují se dopravníky paliva, skoro při-
pravena je už i venkovní rozvodna.“

V současné době se po Plzeňské tep-
lárenské pohybuje každodenně více 
než stovka externích dělníků, montérů 
a techniků šesti národností. Ti už se těší 
na „divadlo“, které je čeká v listopadu. 
Turbínu o výkonu 11 MW totiž přive-
zou do teplárny už smontovanou a na 
turbostolici ve strojovně bude usazena 
pomocí jeřábu otvorem ve střeše.

Nový „zelený“ výrobní blok Plzeň-
ské teplárenské, který přijde skoro na 
miliardu korun, bude v rámci České 
republiky ojedinělé dílo, s nímž u nás 

nemá zatím nikdo zkušenosti. Až začne 
v příštím roce dodávat elektrickou ener-
gii do sítě a teplo do plzeňských domác-
ností, přinese nejen efekty ekologické, 
ale i ekonomické. Právě výhodná výroba 
ekologické elektřiny umožňuje udržovat 
ceny tepla v Plzni na nižší úrovni, než ve 
většině jiných měst. Úspěšné dokonče-

ní miliardového zařízení se také stane 
důkazem, že plzeňští teplárenští tech-
nici jsou schopni zvládnout i mimořád-
ně složité investiční akce při výstavbě 
třeba i trochu neobvyklých a veřejností 
zpočátku trochu rozpačitě přijímaných 
energetických zařízení.  

(PI)

Projekt  pomáhá 
rodičům

Projekt „Znovu v práci“ je určen pro 
všechny rodiče na nebo po mateřské či 
rodičovské dovolené, kteří si chtějí zvýšit 
kvalifi kaci před návratem do zaměstnání 
nebo mají zájem aktivně trávit  volný čas.  
Projekt realizuje od září letošního roku 
Občanské sdružení Studnice s partner-
skou  organizací Centrum dětí a rodičů. 
Do kurzů se zatím  zapsalo 83 klientek.  
Na zájemce čeká vybavená počítačová 
učebna a rozsáhlá nabídka kurzů mimo 
jiné Profesionální asistentka, Počítačová 
grafi ka, Komunikační nástroje internetu 
nebo Bezpečné užívání internetu.  K nej-
navštěvovanějším patří akreditovaný 
rekvalifi kační kurz „Základy obsluhy 
osobního počítače“, po jehož absolvová-
ní obdrží student osvědčení s celostátní 
platností. 

Díky spolufi nancování akce z Operač-
ního programu „Lidské zdroje a zaměst-
nanost“ a státního rozpočtu ČR je účast 
v projektu bezplatná. Zájemci  se mohou 
zapsat ke studiu  prostřednictvím  webu 
www.matky.cz nebo přímo ve Vzděláva-
cím centru v Plzni, Skvrňanská 12, tel.: 
378 229 490, 602 255 786, e-mail: info@
matky.cz.                                                     (red)



S T R A N A  4  /  Ř Í J E N  2 0 0 9  Z P R AV O D A J S T V Í

Partnerství s městem Winterthur trvá už patnáct let
Bohatou  prezentací švýcarské i české 
kultury a gastronomie vyvrcholily  osla-
vy 15. výročí partnerství Plzně a Winter-
thuru.  Ochutnávky  vína  a tradičních 
lahůdek, jako brambory pečené na ohni 
nebo sýrové fondue z oblasti Winther-
thur, i vystoupení hráčů na alpské rohy  
byly součástí programu, který se 10. září 
uskutečnil na náměstí Republiky.

Partnerskou smlouvu uzavřela obě 
města 26. března 1994, ale již v roce 
1991 bylo podepsáno Prohlášení o spo-
lečné vůli ke spolupráci.  Po roce 1989 
navštívil tehdejší prezident Winterthu-
ru  Martin Haas  Československo a z řa-
dy velkých měst vybral jako budoucího 
partnera Plzeň. Napomohla k tomu 
mimo jiné skutečnost, že Haas byl his-
torikem a Plzeň se mu zalíbila.  Důvo-
dem k tomuto rozhodnutí byly i něk-
teré společné rysy obou měst. Plzeň 
i Winterthur tehdy byly sídlem velkých 
průmyslových komplexů. Prezident 
Winterthuru nabídl plzeňské radnici 
pomoc v polistopadovém období při 
zrodu nové městské samosprávy.  Plzeň 
se u švýcarských partnerů inspirovala 
také fungováním neziskové organizace 
zaměřené na protidrogovou preven-
ci a na základě získaných zkušeností 
vzniklo K-Centrum. Zkušenosti z Win-
terthuru napomohly i při vzniku science 
centra Techmania.

Velmi aktivní spolupráce pokračovala 
v dalších letech především mezi odborní-
ky jednotlivých útvarů magistrátů,  např. 
v oblasti fi nancování a rozpočtu, školství, 
v oblasti sociální práce a pracovních úřa-
dů. Předmětem oboustranných odbor-
ných diskusí bylo i řešení otázek spoje-

ných s městskou policií. V současné době 
Plzeň čerpá ve Winterthuru zkušenosti 
v oblasti parkování, zejména v otázkách 
fi nancování a provozování parkovacích 
domů a parkovacího systému. 

Vedle vzájemných ofi ciálních návštěv 
představitelů obou měst se spolupráce 
rozvíjela také v oblasti kultury. Měs-
ta pořádala výstavy výtvarného umění 
a koncerty. Téměř každoročně vystupu-
je ve Švýcarsku soubor opery Divadla 
Josefa Kajetána Tyla,  spolupráci navá-
zala i plzeňská konzervatoř. Wintherthur 
pravidelně pořádá řadu tradičních akcí, 

jako například jarní multikulturní festi-
val Afro-pfi ngsten, v létě pak Kyburgiádu 
– sérii koncertů na hradě Kyburg a festi-
val hudby. K hlavním podzimním akcím 
patří Mezinárodní festival hudby a v zimě 
Divadelní ples a Mezinárodní fi lmový 
festival. 

Winterthur byl založen už  v roce 1150, 
ale až v roce 1264 získal statut města od 
Rudolfa Habsburského. V roce 1467 byl 
přidružen k Curychu a až za Napoleona 
v roce 1798 se osamostatnil. Od té doby 
se město velmi rychle rozvíjelo, rozkvět 
zaznamenávaly zejména banky, dráhy 
a průmyslové podniky.  

V poslední  době nahrazují průmys-
lovou výrobu především služby. Win-
terthur se stává městem, které vidí svou 
budoucnost ve výzkumu a ekologicky 
zaměřených produktech.

(red), foto: archiv

Základní fakta o Winterthuru
- Šesté největší město Švýcarska, leží v německy hovořící části země, 
 99 tisíc obyvatel
- Ekonomika: ve 4300 podnicích je zaměstnáno přes 50 tisíc lidí
-  Vzdělání: Vyšší odborná škola, Mezinárodní škola Winterthur, 
 výzkumné instituty
- Sport: mládežnický hokejový klub Moskito team, házená, curling
- Kultura: 17 muzeí, šest divadel, osm kulturních scén, knihovny, technický park 

Technorama

Město usiluje o Sofronku
Po dvacetiletém úsilí se  nyní s největší 
pravděpodobností podaří městu Plzeň 
získat unikátní arboretum Sofronka. Jed-
nání s Výzkumným ústavem lesního hos-
podářství a myslivosti (VÚLHM) dospěla 
k předběžné dohodě o převzetí Sofronky 
zhruba od 1. listopadu letošního roku. 
Pokud záměr podpoří rada a zastupi-
telstvo, přejdou od  ledna dva stávající 
zaměstnanci výzkumného ústavu pod 
Správu veřejného statku města Plzně 
(SVSMP). Kromě výzkumu by se zapojili 
i do spolupráce s oddělením městských 
lesů SVSMP a do pedagogické lesnické 
a ekologické výchovy. Pozemky v areálu 
Sofronky se městu podařilo získat již při 
jednáních v minulých letech. 

Plzni k dokončení  dlouholetého zámě-
ru nakonec pomohlo srpnové usnesení 
vlády o výrazném snížení rozpočtu na 
výzkum. VÚLHM proto rozhodl o ukon-

čení činnosti  v řadě pracovišť včetně 
plzeňského arboreta. Z tohoto důvodu 
město nejdříve řešilo převzetí zaměst-
nanců a až potom se bude zabývat převo-
dem budovy.

Sofronku založil v roce 1956 Karel 
Kaňák v rekreační oblasti boleveckých 
rybníků na ploše cca 22 hektarů. Pracov-
níci arboreta zde vysázeli 61 druhů boro-
vic z celého světa. Tato sbírka je jednou 
z největších na euroasijském kontinentu. 
U početněji zastoupených druhů borovic 
studují zaměstnanci arboreta nejrůznější 
zákonitosti související s jejich pěstová-
ním. 

Význam arboreta Sofronka přesahuje 
hranice našeho státu, toto vědecké pra-
coviště je zařazeno do mezinárodního 
seznamu nejvýznamnějších botanických 
zahrad a arboret v centrálním registru 
v britském Readingu.              (red)

Biskup oslavil jubileum v katedrále
V sobotu 3. října se plzeňský biskup 
František Radkovský dožil sedmdesáti 
let. Při této příležitosti sloužil v kated-
rále svatého Bartoloměje slavnostní mši 
svatou za účasti biskupů z Čech, Mora-
vy, Slovenska, Polska a Německa a řady 
dalších významných hostů.   František 
Radkovský se narodil v Třešti na Jihlav-
sku. Po maturitě studoval na Matematic-
ko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze matematickou statistiku. Po pro-
moci a základní vojenské službě pracoval 
jako matematický statistik ve Státním 
výzkumném ústavu pro výzkum auto-
matizace sklářského průmyslu a později 
v Pedagogickém ústavu Československé 
akademie věd. V roce 1966 začal studo-
vat na Cyrilometodějské bohoslovecké 
fakultě. Kněžské svěcení přijal v roce 
1970. Poté působil jako kaplan v Mari-
ánských Lázních a od roku 1972 byl 

duchovním správcem farnosti Povýše-
ní sv. Kříže ve Františkových Lázních. 
V roce 1990 byl papežem Janem Pavlem 
II. jmenován titulárním biskupem aggar-
ským a pomocným biskupem pražským. 
Biskupské svěcení přijal v roce 1990, za 
biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu 
apoštola Jana: „Uvěřili jsme v lásku.“ 
Od založení Biskupské konference ČSFR 
byl jejím generálním sekretářem. Tuto 
funkci zastával i po rozdělení státu až 
do  července 1993. V současné době je 
František Radkovský při České biskup-
ské konferenci odpovědný za laiky, nová 
církevní hnutí a komunity, ekumenismus 
a informatiku. U příležitosti životního 
jubilea se rada města rozhodla udělit 
Františku Radkovskému nejvyšší měst-
ské vyznamenání – čestné občanství 
města Plzně. Toto rozhodnutí ještě musí 
schválit zastupitelstvo.              (red)

Damková: Naštěstí jsem to nezabalila
Dokončení ze str.1 

Co musí absolvovat rozhodčí, aby 
mohla pískat vrcholné světové podniky?
Limity fyzických i teoretických testů  jsou  
přesně dané mezinárodními fotbalovými 
svazy UEFA a FIFA, jejich součástí je mimo 
jiné šestkrát sprint na  40 metrů  a  pak deset 
koleček po 150 metrech. U nás ale musím 
splnit náročnější limity určené pro muže, 
jinak bych nemohla pískat mužské sou-
těže. Podmínky pro ženy jsou o něco mír-
nější a díky tomu mi to pak na testech jde 
lépe.  Jsem zvyklá čtyřikrát až pětkrát týdně 
trénovat, v pondělí po zápase většinou jen 
vyklusávám,  v dalších dnech přidávám 
intervalový běh, kopečky a schody a před 
utkáním sprinty. 

V srpnu jste se vrátila  jako sudí do 
Gambrinus ligy, řídila jste zápas Bohe-
mians Praha proti Českým Budějovicím. 
Vaše vystoupení mělo příznivé ohlasy, 
budete se teď v lize  objevovat častěji?
To se uvidí. Před sezónou jsem se setkala 
s šéfem rozhodčích Luďkem Macelou, aby-
chom si vše ujasnili. Můj režim se oproti 
klukům dost liší, protože ženské soutěže 
jsou načasované jinak. V době, kdy ostat-
ním rozhodčím začala nová sezóna, já už 
jsem byla na semináři. Není to jen o fyzické 
zátěži, ale i o psychické. 

Máte svůj osvědčený způsob, jak si nej-
lépe vyčistit hlavu od fotbalu?
Mám dva vlčáky, naložím je do auta a jede-
me někam na louku do okolí Plzně, to je můj 
největší relax a to mě nabíjí. Někdy jenom 
ležím a odpočívám nebo vyrazím na pose-
zení s kamarádkami. 

Projela jste kus světa a můžete srovná-
vat. Co chybí fotbalu v Plzni?
Určitě nový stadion. Před časem se mluvilo 
o velkolepých plánech vybudovat stadion 
na Borských polích, se kterým se počítalo 
pro olympijské hry. Nový stadion by ale 
rozhodně nemusel být tak velký. Stačil by 
klasický fotbalový stadion pro 10 000 divá-
ků a atmosféra by byla úplně jiná než teď ve 
Štruncových sadech, kde hřiště odděluje od 
fanoušků atletická dráha.  Pokud jde o žen-
ský fotbal, ten je u nás stále na okraji zájmu, 
mohli bychom se učit od Švédska nebo sou-
sedního Německa. 

Vedete komisi ženského fotbalu při 
Českomoravském fotbalovém svazu, co 
všechno byste chtěla změnit?
V zahraničí hraji ženy fotbal na polopro-
fesionální  úrovni, tady chodí do práce 
a vše absolvují zadarmo ve své dovolené. 
Mým cílem je víc propagovat ženský fot-
bal a také pro něj  získat sponzory. Chtěla 
bych, aby fotbal nebyl v povědomí lidí jen 

jako výhradně mužský sport. To se naštěs-
tí už postupně mění,  děvčata mohou hrát 
v žákovských soutěžích současně za kluky 
i za holky , což je novinka. Myslím, že získají  
daleko víc, když budou mít možnost hrát do 
14 let spolu s kluky. Tady na Plzeňsku jsou 
zatím ženské týmy jen na Viktorce v Plz-

ni a v Holoubkově. Učit bychom se mohli 
třeba ve Francii, kde hraje fotbal spousta 
holek. Mají dámské dresy, na trávníku 
vypadají elegantně... Změnit se musí hodně 
věcí, ale vím, že je to běh na dlouhou trať. 

 Veronika Krátká, (foto: archiv)

Ministr ocenil 
archiváře

Medaili „Za zásluhy o české archivnictví“ 
udělil v červenci letošního roku vedoucí-
mu Archivu města Plzně  Jaroslavu Dou-
šovi ministr vnitra Martin Pecina. Toto 
ocenění uděluje ministr vnitra význam-
ným pracovníkům různých typů archivů 
za celoživotní práci v oboru. Jaroslav 
Douša považuje za největší vklad pro 
budoucnost archivu rozsáhlou opravu 
budovy ve Veleslavínově 19 v letech 1998 
až 2000 a dále to, že plzeňský magistrát 
letos v části archivu vybudoval klimati-
zaci. Díky tomu jsou nejdůležitější a nej-
starší dokumenty uloženy ve vyhovujících 
klimatických podmínkách, které zaručí 
jejich dlouhodobou životnost.

V minulosti získali zmíněné vyzname-
nání dva předchozí vedoucí Archivu měs-
ta Plzně: Miloslav Bělohlávek, který ústav 
řídil v letech 1948 až 1984 a Ivan Marti-
novský, který vedl archiv v období 1984 
až 1997.           (red),  foto: archiv

R O Z H O V O R

Dlouholetý ředitel Muzea Škoda Vladislav 
Krátký se narodil v Plzni 16. září 1929. Po 
absolvování gymnázia a později  pražské 
chemické průmyslovky se v tehdejších 
Závodech V. I. Lenina zabýval dělostřelec-
kými  materiály a od roku 1957 nastoupil do 
škodováckého oddělení pro výstavbu jader-
ných elektráren. Později absolvoval Fakul-
tu žurnalistiky a stal se tiskovým mluvčím 
Škodovky.  Vztah k historii ho vedl k tomu, 
aby se zasazoval o vznik  podnikového 
muzea. Jeho snaha vyvrcholila v roce 1973 
založením Muzea Škoda a poté adaptací 
budovy v Korandově ulici. Vladislav Krátký 
působil jako ředitel Muzea Škoda téměř dvě 
desetiletí. Nyní spolupracuje se škodovác-
kým  archivem. Podílel se na vzniku řady 
publikací věnovaných  nejen historii Ško-
dovky, ale také městu Plzni.                 (red)

Historik ze Škody
se dožívá 80 let

Vystoupení hráčů na alpské rohy zaujalo

Zájemci ochutnali speciality obou zemí



S celou řadou novinek  se  od listopadu 
letošního roku setkají cestující v rámci 
optimalizace plzeňské městské veřejné 
dopravy.  „Cílem naší optimalizace, je 
nabídnout cestujícím lepší fungování 
městské dopravy, aniž by bylo nut-
né nějakým výraznějším způsobem 
zvyšovat městské dotace na provoz. 
Obecně jde o to, že nabídka spojů se 
více přizpůsobí poptávce cestujících. 
To znamená, že v nejvíce žádaných 
směrech a časech budou spoje jezdit 
častěji a naopak tam, kde je poptáv-
ka nižší, bude spojů méně, ale zato 
v pravidelných intervalech. Kromě toho 
se snažíme spolu s pracovníky Plzeň-
ských městských dopravních podniků, 
a.s. (PMDP) najít další rezervy, jako je 
třeba rychlejší obracení na konečných 
a podobně ,“ vysvětluje vedoucí oddě-
lení koncepce veřejné dopravy Sprá-
vy veřejného statku města Plzně Jan 
Hakl. 
Jak vlastně nápad optimalizovat 
veřejnou dopravu vznikl?
V roce 2007 si město nechalo zpraco-
vat studii, jejímž úkolem bylo prověřit 
současný stav městské dopravy, zjistit, 
kde jsou rezervy a nedostatky a navrh-
nout, jak tyto nedostatky odstranit. 
Autoři studie, pracovníci firmy DHV 
CR, přinesli spoustu nápadů a nových 
návrhů, z nichž nyní vycházíme.
Proč se touto problematikou zabývá 
Správa veřejného statku města Plzně?
Objednatelem dopravního výkonu je 
Magistrát města Plzně, PMDP jsou 
dodavatelem této služby. Správa 
veřejného statku disponuje doprav-
ně inženýrským pracovištěm, které 
pro magistrát zpracovává podklady. 
Všechny naše návrhy vznikají v úzké 
spolupráci se specialisty z dopravního 
podniku.
Co nás tedy čeká a odkdy?
V listopadu bude na všech tram-
vajových a trolejbusových linkách 
zaveden o víkendech taktový pro-
voz, upraveny budou i jízdní řády 
v pracovní dny přibližně od 22:30 
do konce denního provozu. V úse-
cích, kudy je vedeno souběžně více 
linek, by pak linky měly být vedeny 
v prokladu. Dojde také ke změnám ve 
vedení trolejbusových linek číslo 13 
a 15, zcela zrušena bude linka číslo 
10.  Pro zajímavost můžeme uvést, 
že trolejbusy s tímto číslem potkávají 
Plzeňané v ulicích už šedesát let.
(viz schéma Změna linkového vedení 
trolejbusů v Doubravce)
Původně jste ale slibovali, že linka 
číslo 10 pojede z Čechurova k auto-
busovému nádraží.
Od tohoto nápadu, který byl mimocho-
dem zdůvodněn dopravními průzku-
my, jsme museli pro tuto chvíli ustou-
pit. Důvod je poměrně jednoduchý 
– trolejbusy tří linek by se už nevešly do 
obratiště před autobusovým nádražím. 
Kromě toho by bylo nutné přikročit 
k ještě výraznějšímu omezení na lin-
ce č. 13, což jsme v této fázi nechtěli. 
Návrh bude znovu posouzen ve druhé 
etapě optimalizace.

Co si mám představit třeba pod 
pojmem „taktový provoz“?
Všechny páteřní linky budou vedené 
„v taktu“, tedy v pravidelném intervalu. 
Ten bude v různých částech dne různý, 
jak ukazuje tabulka víkendového provo-
zu.
(viz tab. Intervaly o víkendech)
A proklady linek?
Ve městě najdeme několik úseků, kudy 
je vedeno víc linek souběžně. Určitě jste 
již zažili situaci, kdy jste například chtěli 
cestovat od nádraží do sadů Pětatřicát-
níků, jednička i dvojka vám ujely „před 
nosem“ a po deseti minutách čekání při-
jely znovu obě tramvaje těsně za sebou. 
To by se v „optimalizovaném“ víkendo-
vém provozu již stát nemělo. Obě linky 
budou mít stejný interval, a proto není 
problém sestavit jízdní řády tak, aby se 
tramvaje nesjížděly. Pokud tedy jednič-
ka i dvojka bude jezdit po sedmi až osmi 
minutách, můžeme jízdní řád sestavit 
tak, aby od nádraží do centra odjížděla 
tramvaj každé tři až čtyři minuty. Něco 
podobného bude fungovat třeba na 
Rokycanské třídě na Letné, na Americké 
a v některých dalších úsecích.
(viz schéma Příklad prokladu linek 1 a 2  
v centru)
Jaké další přínosy by nové jízdní řády 
měly mít?
Pravidelné jízdní řády nám umožní lépe 
koordinovat přestupy mezi linkami tam, 
kde je to účelné. Příkladem může být 
cesta z Košutky na hlavní nádraží. Dnes 
vystoupíme ze čtyřky v sadech Pětatři-
cátníků a doufáme, že snad brzy něco 
pojede. Nové jízdní řády garantují, že 
jednička z Bolevce i čtyřka z Košutky 
přijedou a odjedou ve stejnou minutu. 
Budeme tedy moci bez čekání přestou-
pit. A kdyby se náhodou čtyřka někde 
zdržela a jednička ujela? Nic se neděje, 
do čtyř minut dorazí dvojka, která nás 
k nádraží doveze taky. 
(viz schéma Příklad přestupních vazeb)
Ne všichni mohou ale očekávat zlep-
šení...
To je bohužel pravda. Jak už bylo řeče-
no, naším úkolem bylo navrhnout 
reorganizaci městské dopravy tak, 
abychom si vystačili se stejnou výší 
peněz, jako dosud. Musel být zachován 
počet kilometrů, který naše tramvaje 
a trolejbusy za den ujedou. Pokud jsme 
tedy některé linky posílili, museli jsme 
zase jinde ubrat. Snažili jsme se navrh-
nout omezení provozu především tam, 
kde nehrozí přetížení spojů. Například 
do Božkova, kde žije 1100 obyvatel, 
dnes jezdí trolejbus o víkendu po 12 
minutách. Nově bude jezdit po patnácti 
a z takto získané úspory můžeme posílit 
dopravu například do Doubravky, kde 
žije více než 20 tisíc obyvatel. Obdobně 
Černice nebo Nová Hospoda. Pro srov-
nání – v Liticích nebo Křimicích žije také 
půl druhé tisícovky obyvatel a o víkendu 
jim jede autobus do města jednou nebo 
dvakrát za hodinu.
Změny se plánují také v nočním pro-
vozu. Proč?
Současný provoz nočních linek urči-
tě nemůžeme považovat za dokonalý. 

Jízdní řád je nepravidelný a nezapama-
tovatelný, autobusy jsou o víkendech 
přeplněné, linky obsluhují především 
sídliště. Proto dojde ke změnám tras 
stávajících linek, z těch nejdůležitěj-
ších uvedu, že se centrální přestupní 
bod mezi linkami přesune od nádraží 
k Mrakodrapu, aby byl blíže k centru 
města. Linka N1 nově obslouží přímo 
náměstí Republiky. Na Vinice bude 
nově místo „enjedničky“ zajíždět lin-
ka N3 cestou na Košutku.   Změna se 
dotkne i jízdních řádů. Rozjezdy auto-
busů od Mrakodrapu budou nově od 
půlnoci do tří pravidelně po hodině, 
o víkendu dokonce po půl hodinách. 
S tím souvisí i zavedení posilových 
víkendových linek N4, N5 a N6, 
ty budou odjíždět od Mrakodrapu 
o sobotách a o nedělích, jejich trasa 
bude ve většině shodná s linkami N1 
– N3. Na rozdíl od nich však tyto auto-
busy obslouží i okrajové části města 
například Litice, Křimice, Koterov 
nebo Červený Hrádek, které dosud 
v noci spojení s centrem postrádaly. 
Tato novinka se dotkne oblastí s přib-
ližně deseti  tisíci  obyvateli, a zdůraz-
ňuji, že se jí podařilo realizovat, aniž 
by to městskou pokladnu stálo jedinou 
korunu navíc.
Název 1. etapa optimalizace napoví-
dá, že bude ještě etapa další.
Ano, čeká nás ještě druhá etapa, pod-
statně rozsáhlejší než etapa první. 
Bude se týkat všech tramvajových, 
trolejbusových i autobusových linek, 
protože by měl být zaveden taktový 
provoz i v pracovních dnech. Proběh-
nou některé změny v linkovém vede-
ní autobusů a trolejbusů. Ale úpravy 
provedené nyní v první etapě už budou 
vesměs zachovány.
Můžete být trochu konkrétnější?
Nyní je celá druhá etapa ve stádiu 
úvah, ale nejvýznamnější změny sou-
visejí s dokončením nové trolejbusové 
tratě od Jižního předměstí na Borská 
pole. Díky tomu bude možné přistou-
pit k reorganizaci trolejbusových 
a autobusových linek v západní části 
města. Další úvahy se týkají například 
autobusových linek na Severním Před-
městí, kde nově vybudovaný přestupní 
uzel u Lékařské fakulty nabídne nové 
možnosti. Zavedení taktového provo-
zu si pravděpodobně vynutí i změny 
na dlouhých linkách, které propojují 
přes centrum města např. Bílou Horu 
s Křimicemi. Spuštění druhé etapy 
plánujeme na začátek prázdnin roku 
2010.
Budou také nějaká nová spojení?
Novinkou by měla být autobusová 
linka ze sídliště Skvrňany na Borská 
pole, která využije novou  komunikaci 
Domažlická - Vejprnická. Autobusu se 
snad konečně také dočkají obyvatelé 
okolí Kotíkovské ulice na Košutce, tady 
je ale problém, že zdánlivě banální sta-
vební úprava se stále potýká s určitými 
komplikacemi víceméně administra-
tivního rázu, takže na výstavbu zastá-
vek není vydané stavební povolení.

(zdroj: SVSMP)

Co nás čeká od listopadu v městské veřejné dopravě?
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Změna linkového vedení trolejbusů v Doubravce 
- od soboty 7. listopadu 2009

linka
do 7 hod. 7 - 20 hod. po 20 hod. 22:30 - 0:00

1 10 7,5 10 30
2 10 7,5 10 30
4 10 7,5 10 15
11 30 30/15 nejede nejede
12 20 15 20 30
13 20 15 20 30
15 20 15 20 30
16 10 7,5 10 30

interval

Intervaly o víkendech
(na trolejbusech od soboty 7. 11., na tramvajích od 14. 11.)

linka . 2

linka . 1

7,5 min.

3:45 min.

7,5 min.

3:45 min.

linka . 1 linka . 2

Příklad prokladu linek 1 a 2 v centru - víkendy

Centrum >  ernice 
stav (1) návrh (1)
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06 13 7 06
16 25 9 13 16 3
26 21
36 37 1 28 31 3
46 49 3 36
56 01 5 43 46 3

51
pr m.: 5 58 1 3
(1)
P íjezd MHD - minuta v hodin .
Na p estup - po et minut. 

ernice > Centrum 
stav (1) návrh (1) 
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04 09 5 04
16 19 3 09 12 3
28 29 1 19

39 24 27 3
40 49 9 34
52 59 7 39 42 3

49
pr m.: 5 54 57 3
(1)  
P íjezd MHD - minuta v hodin .
Na p estup - po et minut. 

Příklad přestupních vazeb:
o víkendu na náměstí Milady Horákové – linky 1 a 13 

od soboty 14. 11. 2009

První etapa optimalizace městské veřejné 
dopravy je u konce. Změny se v této fázi 
dotknou tramvajových a trolejbusových 
linek. Plzeňané  zaznamenají během listo-
padu úpravy jízdních řádů a v neposlední 
řadě také  změny tras trolejbusových linek. 
To vše se uskuteční s jediným cílem – zlep-
šit fungování městské hromadné dopravy.

Trolejbusy vyjedou podle nových jízd-
ních řádů od soboty 7. listopadu, tramvaje 
v pondělí. Proč až v pondělí? O víkendu 
bude z důvodu stavebních prací výluka, 
během které tramvaje v některých úsecích 
nahradí autobusy. Kompletní optimalizo-
vaný provoz  se tedy rozběhne až od soboty 
14. listopadu.

Ke změnám dojde u linky 10, která bude 
zrušena a nahradí ji linky 13 a 15, dále 
u linky 13, která pojede po trase Doubravka, 
Na Dlouhých – Anglické nábřeží – Slova-
ny – Černice – Olympia. Linka 15 pojede 
nově po trase Lobzy – Hl. nádraží  - CAN.   
Na všech tramvajových a trolejbusových 
linkách bude o víkendu zaveden jednotný 
interval 7,5 nebo 15 minut, který bude ráno 
a večer prodloužený na 10 nebo 20 minut. 
Tramvaje  a trolejbus  16 budou jezdit po 7,5 
minutách, dochází tedy ke zkrácení interva-
lů až o třetinu. Zbývající trolejbusové linky 
začnou jezdit po 15 minutách s tím, že odjez-
dy budou každou hodinu stejné, cestující si 
tak odjezdy té „své“ linky lépe zapamatují.

Pokud mají dvě linky stejný interval, je 
možné snadno docílit toho, aby se nesjížděly 
ve společných úsecích a aby na sebe  v pře-
stupních uzlech navazovaly. Například v cen-
tru by se měly vždy potkávat tramvaje 1 a 4 
v zastávce Pod Záhorskem ve směru do  
Bolevce a na Košutku, resp. v sadech Pětatři-
cátníků směrem na Slovany a Bory. Linka 2 
pak pojede v „mezičase“ mezi dvěma jednič-
kami.  Mezi centrem a nádražím tedy  pojede 
tramvaj v průměru každých 3,75 minut. Něco 
podobného najdeme i na Americké třídě. 

Obdobně třináctka do Doubravky pojede 
vždy v „mezičase“ mezi dvěma šestnáctka-
mi. Linky 11 a 15  pojedou od autobusového 
nádraží  k Pietasu a odtud bude jedenáct-

ka pokračovat ke hřbitovu a patnáctka do 
Lobez. Každá z nich pojede po 15 minutách, 
na společném úseku tedy pojede trolejbus 
každých 7,5 minuty. Snaha o co nejdelší 
souběh linky ke hřbitovu a  do Lobez je ostat-
ně  hlavním důvodem, proč bylo přistoupe-
no ke změně tras trolejbusů v této oblasti.

Na náměstí M. Horákové na Slovanech  
bude mít jednička nově interval 7,5 minuty 
a třináctka pojede každých 15 minut. Není 
tedy problém koordinovat jízdní řády  tak, 
aby cestující z linky 13 měl garantované tři 
minuty na přestup na nejbližší jedničku. 
Návaznosti tramvají a trolejbusů ve večer-
ních hodinách zůstanou zachovány.  Mění 
se jen časy, nově bude hromadný rozjezd 

tramvají ze sadů Pětatřicátníků zajištěn 
v 22:50, 23:20 a 23:50, v zastávkách Ang-
lické nábřeží, Hlavní nádraží, U Práce 
a náměstí M. Horákové bude umožněn pře-
stup na  trolejbusy do okrajových částí města.

Pracovních dnů se první etapa optimaliza-
ce dotkne minimálně. Ke změnám dojde ve 
večerních hodinách, kdy budou sjednoceny 
jízdní řády pro pracovní dny a pro víkend. 
Zcela nový jízdní řád bude  platit na nové 
lince 15, která nabídne interval 10 minut ve 
špičce  a 15 minut dopoledne. Linka 11 bude 
mít v pracovní dny shodný jízdní řád jako 
o víkendu. Jízdní řád třináctky se bude od sou-
časného lišit jen tím, že místo v Lobzích budou 
trolejbusy končit v Doubravce, Na Dlouhých.  

Nabídka spojů se více přizpůsobí poptávce cestujících
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Změny nočního provozu linek MHD
Od noci z pondělí 9. 11. na úterý 10. 11. 2009 budou provedeny změny v provozu nočních linek městské dopravy v Plzni:
Kromě linky N2 budou upraveny trasy linek N1 a N3 a nově zavedeny linky N4, N5, N6. Provoz linek N1, N2, N3 zůstane zachován 
v jednotném celotýdenním režimu. Nové linky N4, N5, N6 budou v provozu pouze v nocích na sobotu, neděli, resp. svátek. Upraveny 
budou rovněž časové polohy křižování linek, které bude převedeno ze zastávky „Hl. nádraží ČD, Americká“ do zastávky „Mrakodrap“.
Celotýdenní doby křižování linek N1, N2, N3 v zastávce „Mrakodrap“: 0:20, 1:20, 2:20, 3:40, 4:30.
Vložená křižování linek N4, N5, N6 v zastávce „Mrakodrap“ v noci na sobotu, neděli a svátek: 0:50, 1:50, 2:50.
Trasy nočních linek:
N1 Bolevec – Nám. Republiky, Dřevěná – Mrakodrap – Dobrovského – Bory – Borská pole, Panasonic – Zátiší, Línská – Nová 

Hospoda. Zásadní změny linky N1 spočívají ve zrušení obslužnosti sídliště Vinice, které nově zajistí linka N3, resp. N6, 
a vynechání zastávky „Hl. nádraží ČD, Americká“. Linka nově zajistí obslužnost středu města podél náměstí Republiky (tra-
sa denních linek č. 33 a 40). Upravena bude trasa v úseku mezi zastávkami „U Práce, Americká“ a „Dobrovského“, kde poje-
dou autobusy přímo po Klatovské ul. s odbavováním cestujících v prostoru zastávek tramvajové linky č. 4 na Masarykově 
a Chodském náměstí. Poslední změna spočívá v úseku na Borských polích mezi zastávkami „U Nové Hospody“ a „Západočeská 
univerzita“, kde bude trasa vedena ulicemi U Panasoniku, Podnikatelská a U Letiště (tedy shodně jako stávající trasa ve směru na 
Novou Hospodu).

N2 Skvrňany, sídliště – CAN, Tylova – Mrakodrap – Hl. nádr. ČD, Americká – Světovar – Nám. M. Horákové – Černice.
 Trasa linky beze změn.
N3 Košutka, Krašovská – Hodonínská – Sady Pětatřicátníků – Mrakodrap – Hl. nádr. ČD, Americká – Lobzy, Pod Vrchem – Doubrav-

ka, Zábělská. Výraznou změnou v trase linky bude nově obsluha Vinic, kterou doposud zajišťuje linka N1. Ve zbylém úseku trasy 
nedochází k žádným změnám.

N4 Bolevec – Nám. Republiky, Dřevěná – Mrakodrap – Dobrovského – Bory – Litice, na návsi – Valcha, u prodejny – Lhota, náves.
 Linka nově zajistí noční obsluhu Litic, Valchy a Lhoty. V úseku Bolevec – Bory pak navýší spolu s linkou N1 nabízenou přepravní 

kapacitu v obdobích se zvýšenou přepravní poptávkou.
N5 Malesice – Radčice – Křimice, Chebská – U Apolla – CAN, Tylova – Mrakodrap – Hl. nádr. ČD, Americká – Nám. M. Horákové – 

U Světovaru – Koterov.Linka nově zajistí noční obsluhu Malesic, Radčic, Křimic, části Slovan a Koterova. V úseku Přední Skvrňany 
– Světovar navýší společně s linkou N2 nabízenou přepravní kapacitu v obdobích se zvýšenou přepravní poptávkou.

N6 Košutka, Krašovská – Hodonínská – Sady Pětatřicátníků – Mrakodrap – Hl. nádr. ČD, Americká – Lobzy, Pod Vrchem – Doubrav-
ka, Zábělská – Červený Hrádek. Linka nově zajistí noční obsluhu Červeného Hrádku. V úseku Košutka – Doubravka navýší společ-
ně s linkou N3 nabízenou přepravní kapacitu v obdobích se zvýšenou přepravní poptávkou.

Do ulic vyjely nové trolejbusy

Po třinácti letech se Plzeň dočkala dodáv-
ky zbrusu nových kloubových trolejbu-
sů. V srpnu  převzaly Plzeňské městské 
dopravní podniky, a.s. (PMDP)  dvě 
nízkopodlažní kloubová vozidla  Škoda 
25 Tr. Ještě letos budou dodány další tři 
vozy. Těchto pět trolejbusů výrazně zpří-
jemní cestování na nejvytíženější  lince 
č. 16. Nové vozy  jsou zároveň příslibem 
dalšího rozvoje trolejbusové trakce, 
neboť už v příštím roce bude otevřena 
nová  trať na Borská pole. Jen  od ledna 
do srpna letošního roku PMDP investo-

valy do obnovy vozového parku přes 200 
milionů korun. Kromě tří dříve dodaných 
kloubových autobusů Solaris Urbino 18 
byl omlazen zejména park trolejbusů 
(dva kloubové trolejbusy 25 Tr spolu se 
třemi standardními vozy 24 Tr). Devět 
tramvají prošlo rozsáhlou modernizací 
a úpravou pro bezbariérový nástup. Do 
konce roku budou modernizace tramva-
jí pokračovat, a tak se můžeme těšit na 
stále větší počet vozidel přívětivých pro 
maminky s kočárky i cestující s pohybo-
vými obtížemi.

Přehled nočních linek
Linky v provozu každou noc: N1 – Bolevec - Mrakodrap - Nová Hospoda. N2 – Skvrňany - Mrakodrap - Černice, N3 – Košutka - Mrakodrap - Doubravka

Linky v provozu pouze v noci na sobotu, na neděli a na svátek: N4 – Bolevec - Mrakodrap - Lhota, N5 – Malesice - Mrakodrap - Koterov, N6 – Košutka -Mrakodrap - Červený Hrádek

Foto Štěpán Esterle
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První  umělá ledová plocha začala sloužit Plzeňanům v únoru 1950
Hokejový klub letos oslavil osmdesáté výročí, šedesátou sezonu zahájí zimní stadion

Smělý cíl – vybudovat v Plzni zimní sta-
dion si vytklo stavební družstvo založené 
na sklonku třicátých let minulého století.  
Práce začaly až v dubnu 1948. Stadion 
s umělou ledovou plochou byl otevřen na 
bývalém Dobytčím trhu 11. února 1950. 
Objekt patřil mezi pouhých 12 staveb 
tohoto typu v tehdejším Československu. 
O rok později hokejisté  Plzně  postou-
pili do první ligy. Rekordní návštěvy se 
plzeňský stadion, ještě nekrytý, dočkal při 
prvním mezinárodním utkání, na západ 
Čech přijel AIK Stockholm. Za mantinely 
se tísnilo neuvěřitelných 14 000 diváků! 
A Plzeň před ohromným davem příznivců 
porazila Švédy 6:2.

Stadion býval pravidelně vydatně zapl-
něn, návštěvy atakující či přesahující počet 
10 000 nebyly rozhodně výjimkou. O dva-
cet let později, když vyvstal požadavek na 
zastřešení stadionu, uspořádala tehdejší 
Krajská projektová organizace Stavopro-
jekt interní soutěž, kterou vyhráli se svou 
ocelovou zavěšenou konstrukcí tvůrci 
z odloučeného ateliéru v Mariánských 
Lázních Vladimír Urbanec, Pavel Janeček 
a Ladislav Švábek.  Stavební práce trvaly 
tři roky, přechodně snížena byla divácká 
kapacita, ročník 1967-68 museli hokejis-
té dokonce sehrát mimo město. Zápasy 
se odehrály buď na hřišti soupeře nebo na 
kladenském ledě, v Plzni se pouze tréno-
valo. V následujícím ročníku již stadion 
měl svoji střechu, ovšem zatím provizorně 
zavěšenu na lanech. V roce 1969 se hoke-

jisté konečně dočkali, sehráli první ligový 
zápas na svém krytém stadionu! 

Za čtyři roky se renovace dočkala i hrací 
plocha. Staré rozvody byly nahrazeny no-
vými, místo chladicí směsi solanky v nich 
proudil čpavek. Koncem roku 1973 zača-
ly práce na vedlejší ledové ploše. Pořádně 
zabrat pak  dostal vnitřek stadionu za 
necelých 20 let, v často vzpomínaném roce 
1992. Oslavy postupu do fi nále skončily 
požárem, který zaplnil sportovní stánek  
hustým dýmem. Plzeňská veřejnost si ale 
fi nále na svém stadionu nechtěla nechat 
ujít. Na bleskové opravě se podíleli dobro-
volníci, s bezplatnou pomocí přispěchaly 
fi rmy spjaté s regionem a nakonec se přeci 
jen hrálo. 

Postupem let začala mít nad místy k stá-
ní převahu místa k sezení. S tím dochá-
zelo ke snižování kapacity. Jestliže se na 
fi nále s Trenčínem v roce 1992 tísnilo na 
stadionu kolem 12 tisíc diváků, o osm let 
později na semifi nále se Vsetínem již „jen“ 
8 700. Trend pokračuje až do současnos-
ti. Před loňskou sezónou prošel stadion 
rozsáhlou rekonstrukcí jak uvnitř, tak 
navenek. Podle návrhu architekta Oldři-
cha Kodedy byla také dokončena vedlejší 
ledová plocha, vybudováno přilehlé par-
koviště, pod střechou stadionu visí multi-
mediální kostka. 

Zmodernizovaný stadion hostil poprvé 
v historii vrcholný světový turnaj, mis-
trovství světa hráčů do 18 let. V průběhu 
turnaje souhlasili městští radní se změnou 
názvu stadion na „ČEZ Aréna“. 

V červnu letošního roku se stala ČEZ 
aréna dějištěm další významné události 
– mistrovství světa v hokejbalu, koruno-
vané zlatým triumfem českého týmu. Všich-
ni příznivci plzeňského hokeje se sešli 
v ČEZ Aréně 30. srpna na oslavách 80. vý-
ročí HC Plzeň 1929. V exhibičním utká-
ní proti sobě nastoupily plzeňské a národ-
ní hokejové legendy. Třešničkou na dortu
pak byl příjezd plzeňského odchovance, 
útočníka týmu NHL Pittsburgh Penguins
Petra Sýkory, s nejslavnější hokejovou 
trofejí světa – Stanleyovým pohárem.

 (převzato z www.hcplzen.cz), 
foto: archiv HC Plzeň 1929 

a vydavatelství Starý most
Tradiční místo srazu plzeňských fanoušků 
– skulptura  hokejisty sochaře Z. Němečka

ČEZ aréna  v říjnu 2009

Letecký snímek zimního stadionu, v levém dolním rohu tréninková krytá hala        

Síň slávy 
plzeňského hokeje

V Plzni vyrostla celá řada českosloven-
ských reprezentantů, jako byli např. 
Miloslav Vinš, Vilém Václav, Miloslav 
Šašek, Zdeněk Haber, Bohuslav Eber-
mann, Milan Kajkl, Václav Šmat, Sta-
nislav Sventek, Vladimír Bednář, Jiří 
Neubauer, František Černý, Jiří Kuče-
ra, Josef Řezníček, Ivan Vlček a Petr 
Kořínek. Řada z nich se stala mistry 
světa.

Olympijští vítězové:
Martin Straka (Nagano 1998)
Jaroslav Špaček (Nagano 1998)
Mistři světa:
Milan Kajkl (Katovice 1976 a Vídeň 
1977)
Vladimír Bednář (Praha 1972)
Bohuslav Ebermann (Vídeň 1977)
Jiří Kučera (Vídeň 1996)
Jaroslav Špaček (Lillehammer 1999, 
Vídeň 2005)
Petr Sýkora (Lillehammer 1999, 
Vídeň 2005) 
Dušan Salfi cký (Petrohrad 2000)
Martin Špaňhel (Petrohrad 2000)
Martin Straka (Vídeň 2005)
Juniorští mistři světa:
Zdeněk Šmíd (Skelleftea 2000)
Milan Kraft (Skelleftea 2000)
Jan Chotěborský (Moskva 2001)
Vítězové Stanley Cupu:
Petr Sýkora (New Jersey Devils 2000 
a Pittsburgh Penguins 2009) 

Bruslaře lákala „večerní kluzba“

V málokterém větším českém městě se sta-
lo bruslení na konci devatenáctého století 
takovou módou jako v Plzni. První kluziš-
tě začalo sloužit na Jíkalce u Skvrňanské 
třídy v osmdesátých letech. V létě se tam 
scházela k intelektuálním besedám spo-
lečnost Plzeňanů, kteří si říkali „Kocouři“. 
Plzeňský bruslařský klub, jehož členy byli 
zejména profesoři středních škol sdružení 
v „Kocourech“, zřídil na pozemku u Vejpr-
nického potoka obdélníkovou plochu pro 
kluziště. Voda pro jeho zaplavení byla ještě 
před začátkem mrazů získávána z Vejprnic-
kého potoka otevřením stavidla. Kluziště 
Jíkalka bývalo chloubou Plzně. Ani Praha 
neměla tak rozsáhlou ledovou plochu. Na 
delší straně kluziště byly dvě budovy. Jedna 
sloužila jako ohřívárna a druhá s nápisem 
„Garderobe“, jako šatna. Brusle se připev-
ňovaly na venkovních lavicích. Osvětlení 
obstarávaly petrolejové lampy. O nedělích 
u ledu koncertovala vojenská hudba. Vstup-
né bylo 20 krejcarů a za pomoc při připev-
nění bruslí na boty se účtovaly dva krejcary. 
Jedenkrát týdně se konala „večerní kluzba“. 

Nad plochu se natáhla lana a na ně se zavě-
sil větší počet petrolejek. Na návštěvnost si 
pořadatelé nemohli stěžovat. 

V roce 1890 bylo zřízeno druhé kluziště 
na „Střelnici“ u budovy plzeňských ostro-
střelců (dnes Dům dětí a mládeže v Pallově 
ulici). Nebylo však přijato s nadšením. Kon-
zervativní Plzeňané namítali, že pro pade-
sátitisícové město stačí jedno velké kluziště. 
Střelnice byla menší a led oproti Jíkalce na 
ní rychleji tál a byl méně kvalitní. I přes své 
nedostatky nakonec Střelnice konkurenční 
boj vyhrála hlavně díky své příznivější polo-
ze a Jíkalka na začátku 20. století zanikla. 

Bruslení pěstovali převážně studenti, 
studentky, ale také otcové rodin a důstojné 
matky. Na kluzišti mohlo dojít i k sezna-
mování a držení za ruce, což bylo za jiných 
okolností pro mladé pány a dámy spole-
čensky nepřípustné. O nedělích bylo na 
Střelnici přeplněno. Zlatým hřebem sezóny 
byly karnevaly s rejem masek. Na ledě se 
i tančilo. Oblíbená byla čtverylka za zvuků 
ostrostřelecké kapely. Přes mrazivé počasí 
bývaly ochozy plné diváků.

V očích dívek nemohl obstát mláde-
nec, který jezdil jen rovně a nedovedl 
vykroužit alespoň půloblouček. Obdivo-
vaní krasobruslaři uměly trojky, osmy, 
svorky, zetka a odvážili se i skočit. Páry 
se na ledě elegantně pohybovaly, přes-
tože dámy lemem dlouhých a širokých 
sukní zametaly ledovou plochu. Tak 
vypadalo plzeňské bruslení před první 
světovou válkou. 

První hokejový klub v Plzni vznikl 
v roce 1909. Prvními soupeři plzeňského 
Unionu byli hokejisté Strakonic a Písku. 
Tehdy se jednalo o bandyhokej – hrálo se 
sice na ledě, ale s míčkem. V roce 1926 
se plzeňští  bandyhokejisté  seznámili 
s opravdovým ledním hokejem. První 
ofi ciální zápas však odehráli až na Nový 
rok 1928. O rok později vznikl oddíl při 
Viktorii Plzeň, jehož založení je dnes 
považováno za úplný počátek klubu 
nesoucího nyní název HC Plzeň 1929. 

(úryvek a fotografi e jsou otištěny se sou-
hlasem autorů a vydavatelství Starý most)

Odchovanec klubu Petr Sýkora je dvoj-
násobným držitelem Stanley Cupu

Nejstarší veřejné kluziště na Jíkalce počátkem 20. století

Stadion prošel 
řadou změn

Téměř 418 milionů korun vydalo město 
Plzeň v letech 2000 až 2009 ze svého 
rozpočtu na provoz a obnovu zimního 
stadionu. Na investice bylo z této část-
ky určeno téměř 318 milionů korun. 
K nejvýznamnějším investicím a vel-
kým opravám patří vnitřní úpravy haly 
v roce 2001 za téměř 32 milionů korun. 

Zastřešení druhé ledové plochy si 
vyžádalo více než 80 milionů korun, 
na výstavbu parkoviště před čtyřmi  
lety město vydalo ze svého rozpočtu 
téměř 28 milionů  a na výměnu seda-
ček v roce 2006 více než 12 milionů 
korun. V letošním roce přišla na řadu 
úprava mantinelů za 595 tisíc korun a 
mimo jiné rekonstrukce šaten za 703 
tisíc korun.               (red)

Dvě ledové plochy 
vyrostly na Košutce

Zahájením provozu zimního stadi-
onu na Košutce se v září letošního 
roku rozšířila nabídka ledových ploch 
v Plzni. Součástí areálu s celoroč-
ním provozem jsou dvě zastřešené 
ledové plochy, které odpovídají para-
metrům ligového hokejového hřiště. 

Zimní stadion je určen zejména 
pro tréninky hobby týmů, pořádá-
ní okresních a krajských hokejových 
soutěží, volné bruslení, diskotéky 
na ledě, hokejové turnaje a kempy 
a školičky bruslení pro děti a mlá-
dež. Návštěvníkům je k dispozici tri-
buna s kapacitou 222 míst, moderní 
zázemí, restaurace a fitness centrum. 

Projekt připravil a za finanční 
podpory Evropské unie uskutečnil  
Roman Kreuziger starší,  bývalý špič-
kový silniční cyklista a cyklokrosař. 

Projekt byl předložen do druhé 
výzvy Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Jihozápad na obdo-
bí 2007 – 2013. Roman Kreuziger 
získal nárok na příspěvek ve výši 56 
procent celkových nákladů na reali-
zaci projektu. Stavba byla zahájena 
14. července loňského roku.  (red)
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Další část asijské zahrady je domovem ohrožených druhů
Další část asijské zahrady  zpřístupni-
la počátkem září  plzeňská zoologická 
a botanická zahrada. Nová, zhruba 
dvouhektarová  plocha navazuje na 
japonskou kamennou zahradu Šówa-
en, vybudovanou japonskými odborníky 
podle přísných architektonických pra-
videl východní zahradní kultury. Počát-
kem září  otevřená část asijské zahrady 
se stala domovem více než osmi set  dru-
hů v přírodě ohrožených rostlin, zhruba 
70 druhů ptáků a šesti druhů malých 
savců. 

„K vidění je zde například bažant 
Edwardsův z Vietnamu, považovaný až 
do roku 2006 za vyhynulého, bažant El-
liotův a koroptev fokienská z východní 
Číny, jeřáb bělošíjí a čírka srpoperá ze 
severu Asie. Brzy zjara růžově rozkvete 
Abeliophyllum distichum, keř rostou-
cí ještě před pár lety v posledních dvou 
exemplářích v Koreji.  Ze zbytků lesa na 
ostrově Ulung-do či pochází  buk Fagus 
multinervis a javor Acer takesimense, 

velice vzácný je na jediné hoře rostoucí 
šeřík Syringa debelderorum,“ vypočí-
tává  mluvčí zoologické zahrady Martin 
Vobruba. Zoo plánuje dobudovat v asij-
ské zahradě ještě další typicky japonské 

prvky  - vodní plochy, mostky a altány. 
Jen zvuk tekoucí vody, šum bambuso-
vých houštin a zpěv timalií – čínských 
zlatých slavíků, budou obklopovat náv-
štěvníky při posezení v této oáze klidu.

Náklady na třetí, největší etapu výstavby 
asijské zahrady dosáhly 7,2 milionu korun, 
tři miliony z  této částky pocházely ze státní-
ho rozpočtu, další tři miliony korun  poskyt-
lo město Plzeň a zbývající prostředky zoolo-
gická zahrada.

Asijská zahrada se stala novou atrak-
cí zoologické zahrady,  která letos potřetí 
ve své historii překonala  rekordní počet 
400 tisíc návštěvníků. Zatímco v letech 
2007 a 2008 dorazil 400 tisící návštěv-
ník až v prosinci, letos se objevil  už 
29. září. Dárkovou tašku pro jubilejního 
návštěvníka získal dvouletý Hugo Marti-
ňák z Frenštátu pod Radhoštěm. Do zoo 
přišel v doprovodu sestřičky Ester a rodičů, 
rodina do zahrady zamířila úplně poprvé. 

Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně obhajuje pozici prvního turistického 
cíle Plzeňského kraje, v rámci České repub-
liky se jedná o čtvrtou nejnavštěvovanější 
zahradu (za ZOO Praha, Dvůr Králové 
a Zlín).    

(red), foto: Jaroslav Vogeltanz

K R Á T C E

Muzeum designu má 
vzniknout na Světovaru
Záměr vybudovat Muzeum designu 
a životního stylu schválili v srpnu 
letošního roku plzeňští zastupite-
lé. Stálá expozice se má zaměřit na 
proměny životního stylu od počátku 
20. let minulého století do součas-
nosti. Mohla by vzniknout v bývalém 
pivovaru na Světovaru. Město před-
pokládá úzkou spolupráci se Zápa-
dočeskou univerzitou v Plzni a s Umě-
leckoprůmyslovým muzeem v Praze, 
které by poskytlo většinu exponátů. 
Cílem je, aby muzeum vzniklo v sou-
vislosti s kandidaturou Plzně na titul 
Evropské hlavní město kultury do 
roku 2015.                (red)

Výstava seznamuje 
s historií policie

Výstavu nazvanou  Policie a bezpeč-
nost v totalitním státě připravilo ke 
dvacátému výročí Listopadu 1989 
Západočeské muzeum v Plzni.  Před-
stavuje historii bezpečnostních sborů 
symbolicky ohraničenou datem oku-
pace v březnu 1939 a manifestací stu-
dentů v listopadu 1989. 

„Výstava prostřednictvím vybra-
ných uniforem, zbraní, hodnostních 
označení, odznaků, vyznamenání 
a také dobových fotografi í a textů  
přibližuje historii protektorátní poli-
cie a četnictva a také Sboru národní 
bezpečnosti. Dále podává přehled 
o vývoji ministerstev vnitra a zmiňuje 
se o dalších bezpečnostních sborech. 
Právě představení některých veřejnos-
ti málo známých či docela neznámých 
předmětů, faktů či skutečností napo-
může přiblížit zákonitosti historického 
vývoje a méně známých událostí naší 
historie,“ uvádí  Romana Němečková 
ze Západočeského muzea v Plzni. 

Výstavu lze zhlédnout v hlavní 
budově muzea v Kopeckého sadech od 
16. listopadu 2009 do 7. února 2010. 

(red)

Kašny vznikají v Číně a v Písku
Práce na třech kašnách podle návrhu 
architekta Ondřeje Císlera, které mají 
ozdobit náměstí Republiky na konci 
června  příštího roku, značně pokročily. 
Na žulových nádobách pracují kameníci 
až v Číně.  Černá žula z lomů v severní 
části asijské velmoci byla zvolena pro 
své vynikající vlastnosti. Navíc nikde jin-
de než v Číně nelze získat žulové kvádry 
v požadované velikosti.  Po zpracování 
kameníky  budou nádoby z leštěné žuly 
převezeny lodí a  po silnici do místa závě-
rečných úprav v Plzni.  
   V plném proudu už je i výroba kovových 
chrličů v jihočeském Písku, kam byly pře-
vezeny bronzové odlitky a nyní  probíhá 
náročný proces zlacení. Předcházelo mu 
odlití skeletů a dále přesné opracování 
a leštění. 
    Tři technologické podzemní šachty 
pro přípravu vody a osvětlení nádob byly 
v předstihu vybudovány před zakrytím 
dlažbou na náměstí Republiky v minu-
lých letech. Strojní vybavení bude do 
šachet umístěno až současně s chrliči 
a nádobami. 

    Kašny se na náměstí vrátí po 130 letech. 
Velbloud chrlící vodu do čtvercové žulové 
nádoby bude umístěn u Zbrojnické ulice, 
Chrtice s oválnou jímkou vyroste poblíž 

ulice Bedřicha Smetany a Anděl se dvě-
ma kulatými nádobami se objeví  na rohu 
náměstí směrem k Pražské ulici.  

(red), foto: archiv MMP

Žlutý pes zahraje 
17. listopadu

Plzeň si 17. listopadu připomene již 20. vý-
ročí událostí spojených s koncem roku 
1989. K této příležitosti připravilo řadu 
akcí. Od počátku  listopadu se v sadovém 
okruhu pod Masnými krámy uskuteč-
ní výstava  Radovana Kodery s názvem
Plzeň v sametové revoluci. V úterý
17. listopadu se již od rána část stře-
du města přenese o dvě desetiletí zpět 
a Plzeňany bude čekat nejedno překvape-
ní. Kromě „zážitkového programu“ za-
hrají na náměstí Republiky od 14.00 ho-
din studentské kapely a v 17.00 hodin 
vystoupí  Ondřej Hejma se skupinou Žlu-
tý pes. Vyvrcholením bude velkoplošná
projekce nejvýznamnějších událostí v Plz-
ni za posledních 20 let promítaná na
katedrálu sv. Bartoloměje a laserová
show. U příležitosti výročí listopadových
událostí udělí primátor Pavel Rödl histo-
rické pečeti jednomu z vůdců protest-
ních akcí v roce 1989 Josefu Bernardovi 
a Richardu Průchovi, pronásledovanému 
v komunistickém režimu.                          (red)

Básnířka získala 
mezinárodní cenu

Ocenění Významná česká žena ve světě 
2009 získala básnířka, plzeňská rodačka 
Hana Gerzanicová. Uděluje je  Mezinárod-
ní koordinační výbor zahraničních Čechů, 
který ocenil přínos její práce pro českou kul-
turu a také za to, jak  skvěle po čtyři deseti-
letí reprezentovala naší zem v Austrálii. Její 
poslední oceněná báseň je uvedena v anto-
logii největších světových básníků píšících 
anglicky. Hana Gerzanicová vyrůstala na 
Roudné.  Během studií na fi lozofi cké fakul-
tě UK v roce 1950 emigrovala do Austrálie. 
Působila tam jako pedagožka a básnířka. 
Od roku 1999 znovu pobývá v Plzni. Je také 
překladatelkou a držitelkou řady ocenění 
včetně pečetě města Plzně a ceny Inter-
national Poet of Merit Award udělované 
Mezinárodní společností básníků v USA. 
Publikovala knihy Ve stínu eukalyptů, Nová 
epocha, Kam cesty vedou, Otisky v mlze, 
Neznámé ruce, Kalendář plzeňský nebo 
Procházka se slunečnicí.                                                                       

(red), foto: archiv

V Klubu se hraje S vyloučením veřejnosti
Inscenaci  S vyloučením veřejnosti autora  
Jeana-Paula Sartra nabídli 10. října  v pre-
miéře plzeňskému publiku herci Divadla 
J. K. Tyla v Klubu Komorního divadla. Tři 
lidé se v této hře ocitli v jednom pokoji, 
aniž by se znali a aniž by – na první pohled 
– měli cokoliv společného. Každý z nich ví 
o svém provinění, ale dělá všechno proto, 
aby si je nemusel přiznat. Nakonec se upne 
na poslední šanci – že iluzi o něm uvěří 
ten druhý. S vyloučením veřejnosti (nebo 
Za zavřenými dveřmi, jak bývá název také 
překládán) je napínavou hrou o odpověd-
nosti a o tom, že co ze svého života udělá-
me a jestli se dokážeme sami sobě podívat 
jednou do očí, záleží opravdu jen na nás.

Toto neúprosné drama vytvořil fran-
couzský fi lozof, spisovatel a nekompro-
misní hledač naděje Jean-Paul Sartre 
v roce 1944. Je to dokonale napsaná hra, 
která vstoupila do dějin dvacátého století. 
„Přáli bychom si, aby naše inscenace byla 
podívanou, při které mrazí, ale která záro-
veň ujišťuje o tom, že máme naději. Zatím. 
Než se odebereme za zavřené dveře,“ říká 
dramaturgyně Irena Hamzová Pulicarová.

Autor hry Jean-Paul Sartre ve své snaze 
napomoci tomu, aby život v našem světě 
byl  solidárnější a spravedlivější, sympati-
zoval dlouhá léta s marxistickým hnutím; 
byl ale po nějakém čase rozčarován a zkla-
mán politickou praxí v socialistických stá-
tech.

Jak píše Sartrův překladatel Antonín 
J. Liehm: „Jeho myšlení ho vedlo i k omy-
lům, ale pokrytectví nebo prospěchářství 
mu bylo naprosto cizí. I v omylech zůstá-
val ryzí, se vším rizikem, jehož si byl dobře 

vědom.“ Velkou událostí pro naši zemi byla 
Sartrova návštěva premiér jeho dramat 
Mouchy a Špinavé ruce na podzim roku 
1968. Stala se jedním z prvních význam-
ných projevů podpory západních intelek-
tuálů okupovanému Československu.

V roli Garcina se v divadelním Klubu 
představil Tomáš Solařík, Inés ztvárnila 
Kateřina Vinická, Estelle Klára Kovaříková 
a číšníka Michal Štrich.  Plzeňská inscena-
ce vznikla v režii Martina Vokouna, který 
v angažmá zdejšího divadla působí druhou 
sezónu. O tom, že dokáže pracovat s herci 

v komorním prostředí divadelního klu-
bu, přesvědčil už loni  inscenací hry Jako 
naprostý šílenci. Další inscenací, která ho 
v této sezóně čeká, bude Portugálie Zoltá-
na Egressyho. Premiéra je naplánována na 
únor příštího roku. Výprava je dílem Ag-
nieszky Páté, která úspěšně spolupracuje 
s řadou pražských a středočeských divadel 
i brněnskou Redutou. S režisérem Marti-
nem Vokounem se sešla v A studiu Rubín 
při práci na inscenaci hry Charlotte Keat-
ley Máma říkala, že bych neměla.

(red), foto: Pavel Křivánek

Archiv města Plzně  
zve na přednášky

Prezentace připravované publikace His-
torický atlas města Plzně se uskuteční 
10. listopadu v sále Velkého klubu Magistrá-
tu města Plzně v budově radnice na náměstí 
Republiky,  přednášet bude  Radek Široký 
ze Západočeského institutu pro ochranu 
a dokumentaci památek. Listopadu 1989 
v Plzni bude 24. listopadu  na stejném místě 
věnována  přednáška publicisty Miroslava 
Antona.  Obě přednášky se konají od 16.30 
hodin.                 (red) 

ZOO ozdobila 
socha mravence

Bronzová socha mravence na žulovém 
podstavci nově zdobí areál plzeňské zoo-
logické zahrady. Od 21. října ji mohou 
návštěvníci vidět v sousedství Japonské 
zahrady Šówa-en. Plastiku, která byla 
součástí výstavy Entente Florale ve Vévod-
ském parku v Řezně, Plzni věnoval její 
autor, německý sochař Harald Bäumler.
  (red), foto: archiv

Klára Kovaříková jako Estelle a Tomáš Stolařík v roli Garcina
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Bránu do minulosti opět otevřel v půli června tradiční Historický víkend aneb strašid-
la a mumraje plzeňské. V rámci 15. ročníku padl dosavadní rekord v největším počtu 
strašidel, na náměstí Republiky se jich sešlo přesně 4402.  Všechny příšery pak společně 
vyrazily za zvuku bubnů na „vejšlap“ historickým centrem.               Foto: Michal Böhm

Na přelomu června a července patřil prostor před radnicí divadlu. V rámci Divadelního léta pod plzeňským nebem se za obrovského zájmu divá-
ků hrál Gogolův Revizor. Na snímku Martin Zahálka jako hejtman (vlevo) a Jan Zadražil v roli Chlestakova.                Foto: archiv festivalu

Čtvrtý ročník oblíbené soutěžní přehlídky 
ohňostrojů  Plzeňské ohýnky přilákal  na 
louku U sv. Jiří v Doubravce čtyřicet tisíc 
lidí.            Foto: Michal Böhm

V červnu hostila Plzeň světový šampionát 
v hokejbalu. Nejcennější kov zaslouženě 
vybojoval domácí tým.          Foto: Michal Böhm

Jedinečnou ukázku fungování spolupráce mezi profesionálními a dobrovolnými hasi-
či, zdravotnickými záchranáři a Policií ČR nabídl srpnový Den města s Integrovaným 
záchranným systémem.                Foto: Martin Pecuch

V září  představil už 17. ročník mezinárodního festivalu Divadlo to nejzajímavější ze středoevropských scén a zároveň to nejlepší, co přinesla poslední sezóna u nás. Festival nabídl 
mimo jiné inscenaci pražského Divadelního studia Továrna nazvanou Políbila Dubčeka s Ondřejem Pavelkou v titulní roli.                                                                                Foto: archiv festivalu

Již potřinácté letos ožilo centrum měs-
ta Mezinárodním folklorním festivalem. 
Divákům se představily dvě desítky souborů 
z celého světa.                                 Foto: Michal Böhm

Více než tři tisíce návštěvníků zamířily 29. srpna do areálu střelnice ASOSS Dukla Plzeň 
na mezinárodní setkání modelářů Pilsen Kit 2009.          Foto: archiv

Koncert americké zpěvačky Stelly Jones za doprovodu orchestru Czech Summit Sváti 
Čecha patřil k vrcholům letošního ročníku festivalu Na ulici.                       Foto: Jiří Pirník
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Zásah bomby posunul nádražní kopuli
Vybíráme z knihy „100 zajímavostí ze staré Plzně – II. část“ z vydavatelství Starý most

V noci z 16. na 17. dubna 1945 zaútočily 
britské bombardéry na Plzeň. Cílem byla 
seřaďovací a osobní nádraží. Letadla 
přilétla od severu – jako orientační bod 
využily jejich posádky lesknoucí se hla-
diny boleveckých rybníků. Během pat-
nácti minut shodili Britové na nádraží 
a jeho okolí 871 tun trhavých bomb. 
Důležitý komunikační bod protektorá-
tu byl zcela zničen, o život přišly stovky 
lidí, materiální škody byly obrovské.

Jedna z bomb zasáhla jihozápadní roh 
kopule nádraží, jejíž konstrukci zhoto-
vila v roce 1906 mostárna Škodových 
závodů. Bomba explodovala po nárazu 
na obvodové zdivo. Celá kopule, vážící 
přibližně 160 tun, se vztlakem vzduchu 
nadzvedla, vypadla z ložisek a posu-
nula o patnáct centimetrů. Poškodilo 
se mnoho podružných nosných částí, 
hlavní konstrukce ale výbuch přestála 
bez úhony. 

Osud zcela zdevastovaného plzeň-
ského Hlavního nádraží byl v prvních 
poválečných týdnech nejistý. Odborní-
ci z Československých státních drah 
zvažovali snesení kopule a zboření budo-
vy, vystavěné v neorenesančním stylu. 

Hlavní a seřaďovací nádraží se měla 
postavit nová a dokonce se zvažovala 
možnost přesunout je do jiné plzeňské 
lokality. Na konci května 1945 prohlédl 
zasaženou kopuli inženýr škodovácké 
mostárny František Čečil a prohlásil, 
že konstrukce se dá dobře a bez velkých 
nákladů opravit. Montéři mostárny ale 
byli zcela vytíženi prací v mateřském 

závodě, a tak se na nádraží mělo podle 
plánů dostat až na konci roku 1945.

Díky nadšení z nově nabyté svobody 
a konce války se ale poškozená kopule 
dočkala opravy mnohem dříve. Patnáct 
mostařů ze Škodovky se rozhodlo, že ji 
opraví ve volném čase a v době dovolené. 
Začali 20. července a na konci srpna bylo 
hotovo. Montážní práce přitom vyžado-

valy velkou opatrnost, neboť kromě malé 
plošiny v jednom rohu kopule se nestavě-
lo žádné lešení, montéři mohli využít jen 
horní plochu obvodového zdiva, širokého 
necelý metr. Celá konstrukce se pomo-
cí hydraulických pump nadzvedla, pod 
ložiskové desky se daly nosníky a váleč-
ky, pomocí kterých posunutá konstrukce 
najela do správné polohy. Závazek byl 
splněn, nádraží bylo zachráněno. Výroba 
ocelových konstrukcí měla ve Škodovce 
dlouhou a úspěšnou tradici. Mostár-
na byla založena v osmdesátých letech 
19. století a ve svém výrobním progra-
mu měla mosty a železné konstrukce pro 
těžký železářský průmysl, hornické pod-
niky a chemické provozy. Po první světo-
vé válce například plzeňští mostaři stavěli 
mosty nejen doma, ale také v Jugoslávii, 
Íránu a velký železniční most v Mandžus-
ku, konstrukce cukrovarů ve Francii 
a v Asii. Jejich dílem byly i konstrukce 
střech tiskárny bankovek Národní banky, 
hotelu Central v Praze, divadla v Teherá-
nu, letiště v Ruzyni a na  dalších desítkách 
staveb.
(Úryvek a fotografi e jsou otištěny se sou-
hlasem autorů a vydavatelství Starý most)

Takto vypadal vestibul plzeňského Hlavního nádraží po bombardování v dubnu 1945

Plzeňský adresář
z roku 1909

Od poloviny 19. století se Plzeň 
rychle rozvíjela jako průmyslo-
vé město, takže se také zvyšoval 
počet obyvatel. Pro snazší orien-
taci byly čas od času vydávány 
adresáře (poslední v roce 1948), 
které zejména v době, než byly tiš-
těny telefonní seznamy, umožňo-
valy rychlé vyhledávání informací 
o obyvatelích a jejich bydlišti, o úřa-
dech, organizacích, fi rmách atd. 
Počet obyvatel našeho města rychle 
rostl i počátkem 20. století (1900 
– 68 000, 1910 již 80 500 lidí) 
a tak po adresáři z r. 1905 vyšel již 
po čtyřech letech další. Porovná-
ním textu obou knih zjistíme různé 
důležité informace, nejen o počtu 
Plzeňanů, ale také údaje o přistě-
hovaných a odstěhovaných, sezna-
my domů a jejich majitelů, počet 
a názvy ulic. Zajímavé je i studium 
reklam nejrůznějších fi rem, jimiž je 
prokládán text. Adresáře vždy před-
stavovaly dobrou vizitku našeho 
města.                          Jaroslav Douša

Osmou hádankou otištěnou v minulém čís-
le Radničních listů skončila soutěž Hádan-
ky ze světa pimprlat, kterou jsme připravo-
vali ve spolupráci s plzeňským Divadlem 
Alfa. Naposledy jsme se tázali na to, kde je 
instalována busta loutkoherce Josefa Sku-
py. V nápovědě jste měli na výběr opět tři 
možnosti, a správnou odpovědí bylo za B) 
Prokopova ulice. Tento rohový dům, zvaný 
Mrakodrap, dominuje Americké třídě. Proč 
je Skupova busta právě na něm? Odpověď 
skýtá informace vytesaná do žuly hned ved-
le podobizny otce příběhů Spejbla a Hur-
vínka. Stojí tam: „V těchto místech hrávalo 

v letech 1920 až 1935 Plzeňské loutkové 
divadlo feriálních osad, z něhož vzešel 
národní umělec Josef Skupa, tvůrce Spej-
bla a Hurvínka. Leden 1967. Město Plzeň.“

Ze správných odpovědí na poslední 
soutěžní hádanku jsme vylosovali tu, kte-
rou nám do redakce poslal Tomáš Zeman, 
Brožíkova 12. Patří mu dvě vstupenky na  
představení v Divadle Alfa a dárkové před-
měty. Navíc na něj čeká spolu s  vylosova-
nými výherci všech předešlých čtenářské 
soutěže prohlídka nového Muzea loutek 
otevřeného na plzeňském náměstí Repub-
liky.

Busta Josefa Skupy se nachází na domě v Prokopově ulici 15.                       Foto: Jiří Pirník

Soutěž „poznej své město“ -  32. část
Pokud jste chtěli rozlousknout foto-
hádanku z minulého čísla, museli jste 
se tentokrát vypravit do veřejnosti pří-
stupných niter domů v historickém 
jádru Plzně. A právě na nádvoří domu 
U Kotvy v Bezručově ulici  29 jste mohli 
spatřit pavlač podepřenou kamenný-
mi krakorci, která byla na fotografi i 
v minulém kole soutěže. Ti, kdož navíc 
zaslali do redakce tuto správnou odpo-
věď, se stali účastníky slosování o knihu 
o Plzni a propagační materiály. Třemi 
výherci, které jsme postupně vylosova-
li, jsou: Marie Höslová, Lesní 1, Marta 

Vacková, Alešova 30, Milada Lahodová, 
Bezručova 867, Kolín. Ceny si mohou 
vyzvednout v recepci plzeňské radnice.  
Také dnešní fotohádanka vás zavede do 
vnitrobloku historického domu stojícího 
přímo v srdci Plzně - na náměstí Repub-
liky. Svou odpověď pošlete nejpozději do 
25. listopadu 2009 na adresu redakce 
Radničních listů, Magistrát města Plz-
ně, náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň. 
K dispozici je také elektronická adresa: 
RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeň-
te připsat heslo Poznej své město 32,  své 
jméno a adresu!

Dům „U Kotvy“ ukazuje éru pavlačí
Naše společné putování za plzeňskou 
architekturou se dosud povětšinou ome-
zovalo na průčelní objekty. Tedy tako-
vé, které míjíme při svých pochůzkách 
městem. Ale protože město není tvořeno 
pouze tím na první pohled zjevným, bylo 
už načase proniknout do dvorů, dvorků 
a dvorečků, do nitra městské struktury. 
V historických etapách vývoje města 
musel mít každý jednotlivý dům vlastní 
hospodářské zázemí. Musíme si uvědo-
mit, že tehdy lidé žili a pracovali na jed-
nom místě. Docházka někam do práce je 
záležitostí historicky nedávnou. Na stej-
né adrese žila nejen rodina toho kterého 
měšťana, ale i jeho čeleď a jeho zvířata. 
Tam hluboko ve vnitroblocích se odehrá-
val život hospodářského zázemí.  Tam 
se nalézaly stáje, sklady, dílny i stodoly, 
a protože jsme v Plzni, nesmíme ve výčtu 
opomenout sladovny. Tento stav trval 
víceméně až do 19. století. Teprve s indu-
striálním rozvojem města se do těchto 
staveb nastěhoval život rodinný. Zjedno-
dušeně bychom mohli říci – do ulice byd-
lela rodina pana domácího, do dvora byd-
leli nájemníci, kteří již neměli s vlastním 
podnikáním majitele žádnou souvislost.

Změna užívání s sebou přinesla i nové 
architektonické prvky. Objekty původně 
jednopodlažní a ponejvíce jednotraktové 
dostávaly patra, velký prostor byl dělen 
a chybějící schodiště se pro nedostatek 
místa přidávala vně obvodových zdí spo-
lu s novým komunikačním prostorem  
- pavlačemi na kamenných krakorcích, 
později na ocelových traverzách. A na 

jejich zábradlích se uplatnila litina s toli-
ka úžasnými tvary a detaily, že je dnes 
pokládáme za umělecká díla – a ony jimi 
jsou, ač v době svého vzniku byly pouhým 
standardem.

Ve druhé polovině 20. století se počal 
život z těchto míst vytrácet a prostory 
zaplnily nejrůznější skladiště a pomocné 
provozy, načež spolu s  nešetrným zachá-
zením přišla zkáza. 

Teprve když v devadesátých letech 
startovala obnova historických objektů, 
vtrhnul do dvorů nový život. Kavárnič-
ky, restaurace, butiky a specializované 

obchůdky dnes lákají dál za uliční průče-
lí, do nitra domovních bloků a občas nás 
překvapí nečekanou malebností.  

Kde jsme to tedy byli? Opustili jsme 
samotný střed města a vydali jsme se do 
jihozápadního koutu historického jádra 
téměř na samý konec Bezručovy ulice. 
Dům „U Kotvy“ není sám o sobě nijak 
mimořádným objektem. Patří k těm 
mladším, ale právě ve své dvorní části 
skrývá jako celá řada jeho sousedů zbytky 
městských hradeb a je skvělým příkladem 
vývoje, o kterém tu byla právě řeč. 

Anna Hostičková

Pavlač, která byla zachycena na fotografi i v minulé fotohádance, se nachází v domě 
U Kotvy v Bezručově ulici 29.                         Foto: Jiří Pirník

Fotohádanka č. 32: Ve kterém domě na-
jdete toto nádvoří?              Foto: Jiří Pirník

Návštěva nově otevřeného Muzea loutek čeká výherce soutěže Hádanky ze světa pimprlat.
Do říše loutek se podívají: Miluše Fialová, Nýřanská 14, Václav Rojík, Plzenecká 41, Alena 
Bláhová. Břeclavská 3, Lukáš Winkler, Kaznějovská 35, Miluše Neubauerová, Adelova 
10, Jana Šnajdrová, Polední 45, Vladimír Gardavský, Sokolovská 113, Tomáš Zeman, 
Brožíkova 12.


