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Rekreační oblast Lobezských jezírek se rozšíří o tůně, přívoz i labyrint 

iDNES.cz 27. května 2022  9:31                                                                                           Autor: Jaroslav Nedvěd 

Oblíbená oblast takzvaných Lobezských jezírek v Plzni se rozšíří. Projekt, podle kterého vznikla rekreační 
lokalita mezi Úslavou a Lobezským parkem, čeká druhá etapa. Letos už by měl mít stavební povolení a 
navíc je reálný zisk evropské dotace. Návrh počítá se vznikem dvou tůní a instalací herních prvků. 

  

Relaxační oblast Lobezská jezírka v Plzni se rozroste o další území. Foto: Martin Polívka, MF DNES 
 
Za plánem na rozšíření přírodní relaxační oblasti stojí zástupci městského obvodu Plzeň-Doubravka. Městu 
se už podařilo na další etapu projektu vykoupit potřebné pozemky. 

Úřad už má také nachystanou krajinářskou studii, která na území o velikosti téměř 1,8 hektaru navrhuje 
vybudovat dvě tůně s relaxačními prvky. Vedení obvodu chce ještě letos získat stavební povolení a příští 
rok zažádat o dotaci. Náklady na realizaci jsou odhadovány na 20,5 milionu korun. 

„Chceme plně využít potenciál oblasti. Z místa, které bylo tak zarostlé, že jím ani nešlo projít, plánujeme 
vytvořit další prostor pro relaxaci a zábavu. Návrh počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou rostlin a dřevin a 
instalací herních prvků například v podobě mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové sestavy,“ říká starosta 
Tomáš Soukup. 
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Prostor, kterého se druhá etapa projektu týká, je z jedné strany ohraničený stávajícími jezírky, z druhé pak 
Lobezským parkem. Místo je zarostlé náletovými dřevinami. Ty musely zčásti ustoupit kvůli vrtům nutným 
ke zhotovení studie. 

Další kácení, ale také nová výsadba budou probíhat na základě provedeného dendrologického průzkumu. 
Starosta tvrdí, že vzrostlé stromy v dobrém stavu se kácet nebudou. Území je z velké části v aktivní 
zátopové oblasti, a proto jsou možnosti využití místa omezené. Bylo proto nutné volit kompromisní řešení. 

„Taková, která na jednu stranu nebrání průtoku vody v případě povodně, jsou šetrná k životnímu prostředí 
zejména v oblasti ochrany živočichů, a přesto budou dostatečně atraktivním lákadlem pro návštěvníky,“ 
uvedl místostarosta městského obvodu Zdeněk Mádr. 
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Stromy v dobrém stavu se kácet nebudou 

Autorem krajinářské studie je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku, který před čtyřmi 
lety získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství. 

Jedním z hlavních cílů krajinářů při tvorbě studie bylo vytvoření příjemného parku přírodního charakteru v 
městském prostoru. „Na základě návrhu dojde ke zpřístupnění dnes zanedbané části plochy údolní nivy a 
k založení vhodných dřevinných a travobylinných porostů. V území vznikne cestní síť a umožněn bude 
přístup k nově vybudovaným vodním plochám,“ sdělila Kateřina Malinová z úřadu městského obvodu. 

Nebude chybět pláž, dřevěná lávka nad hladinou, pozorovatelna pro sledování fauny a flóry, labyrint 
umožňující průchod mezi vegetací, přívoz, vyhlídka s výhledem do údolní nivy a také zpevněná plocha pro 
míčové hry. Realizace projektu Lobezských jezírek se začala připravovat v roce 2011, pak přišla na řadu 
první etapa záměru i revitalizace Lobezského parku. 

Tehdy byl starostou městského obvodu Michal Chalupný. Ten tvrdí, že má z pokračování plánu a proměny 
oblasti radost. „Jsem z toho samozřejmě nadšený. Fandím tomu a myslím, že si celé území podél řeky péči 
ze strany města zaslouží. Jsem rád, že se v tom pokračuje. Doufám, že na stará kolena budu chodit s vnuky 
na Lobezské louky a bude to celé hotové,“ konstatoval Chalupný. 

Zdůraznil, že úpravy území jsou důležité jako protipovodňové opatření a zároveň se tak daří zadržovat 
vodu v krajině, což příznivě ovlivňuje širší okolí. Náměstek primátora pro životní prostředí Michal 
Vozobule považuje Lobezská jezírka za jeden nejzdařilějších projektů tohoto druhu ve městě. 
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Plzeň vybuduje protipovodňové tůně na louce v Lobzích u Úslavy                  iMateriály 11. 11. 2013 

Plzeň vybuduje příští rok za více než 14 miliónů korun vodní plochu na Lobezské louce u řeky Úslavy. Čtyři 
přírodně-rekreační tůně poslouží hlavně jako protipovodňová ochrana území mezi městskými částmi Lobzy 
a Doubravka.  

V Plzni půjde o unikátní projekt ochrany proti záplavám. Město podá příští týden žádost o dotaci z operačního 
programu Životní prostředí a projekt předfinancuje. ČTK to řekl náměstek primátora Martin Zrzavecký (ČSSD). 

Stavba na ploše 2,1 hektaru s tůněmi o ploše přes 300 metrů čtverečních je součástí celkového řešení 
revitalizace nábřeží řeky Úslavy v úseku mezi Rokycanskou a Lobezskou ulicí. Hlavním cílem první etapy je 
zmírnění povodňových průtoků vytvoření zádržných prostorů. Jezírka budou zároveň plnit rekreační funkci. 
Vznikne u nich hřiště na pétanque, dětské vodní hřiště a soustava korýtek s vodním kolem. 

„Zvýšení retenční schopnosti území zajistí vyhloubení čtyř neprůtočných tůní o objemu až 8000 metrů 
krychlových. Jejich plnění bude závislé jen na podzemní vodě a dešťových srážkách,“ řekl náměstek. Tůně 
budou mít přírodní charakter, břehy budou stabilizovány biotechnickými prvky. Půjde o trvalé travní porosty, 
biologicky rozložitelné kokosové rohože se zapěstovanými mokřadními rostlinami. Okolo tůní vysází město 
původní dřeviny. Mezi tůněmi vybuduje také schody s dřevěnými lávkami. 

„Výsadba podpoří vytvoření mokřadního biotopu, díky němuž dojde k posílení biodiverzity území. Město 
provede vegetační úpravy celé plochy,“ uvedl Zrzavecký. Půjde o zatravnění, výsadbu stromů a keřů podél 
cesty ze severu na jih. Ta zajistí prostupnost území podél Úslavy k Lobezskému parku, druhá cesta půjde 
napříč územím. Vznikne vyvážený krajinotvorný prvek, který zlepší estetické funkce území. 

Z celkových nákladů stavby 14,2 miliónu korun má dotace EU tvořit až 75 procent. Zbytek peněz dodá 
městský obvod Plzeň 4, který bude financovat provoz jezírek. Město požádá o peníze z 50. výzvy OPŽP, 
zaměřené na regeneraci urbanizované krajiny a optimalizaci vodního režimu. 
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