
PLZEŇ POSTUPUJE DO ČÍNSKÉHO FINÁLE , NA KTERÉM OZNÁMÍ SVÉ PO ŘADATELSTVÍ 

MEZINÁRODNÍ PRESTIŽNÍ SOUT ĚŽE Z OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V PŘÍŠTÍM ROCE  
 
(12. září 2008) Zlepšení kvality vody Velkého boleveckého rybníka biomanipulací, to je 
název projektu, se kterým se 6. až 10. listopadu bude ucházet město Plzeň o přízeň 
poroty v čínském Dongguanu. Tam se totiž uskuteční dvanáctý ročník mezinárodní 
soutěže, která se věnuje trvale udržitelnému rozvoji, kvalit ě života a životnímu prostředí 
v obcích – The International Awards for Liveable Communities (zkráceně LivCom). 
Projekt zlepšení kvality vody Velkého boleveckého rybníka postoupil do finále 
v kategorii trvale udržitelných projekt ů (Environmentally Sustainable Project Awards). 
V příštím roce se tato prestižní mezinárodní soutěž uskuteční poprvé v České republice, 
a to právě v Plzni. 
 
Město Plzeň bude v Číně zastupovat delegace ve složení: náměstkyně primátora města Plzně 
JUDr. Marcela Krejsová, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Ing. Irena 
Vostracká, Ing. Pavlína Červená (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) a hydrobiolog 
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. Zástupci Plzně budou mít za úkol nejen reprezentovat město 
v soutěži, ale zároveň pozvou všechny přítomné k účasti na třináctém ročníku LivCom 
Awards. Přímý přenos soutěžního klání bude možné sledovat na oficiálních stránkách 
projektu www.livcomawards.com. 
 
 
O soutěžním projektu 
Letošní rok je již třetím, kdy pracovníci Správy veřejného statku města Plzně realizují zásadní 
opatření k vytvoření přirozeného a stabilního rybničního prostředí ve Velkém boleveckém 
rybníku podle projektu Jindřicha Durase. Cílem je zvýšit průhlednost vody na dvojnásobek 
původní hodnoty a omezit přítomnost rizikových druhů sinic, aby byly pro tradiční rekreaci 
koupáním trvale dobré podmínky. K cíli vede radikální změna rybí obsádky spolu s podporou 
růstu ponořené vodní vegetace a s chemickými zásahy do koloběhu fosforu. 
 
 
Úspěchy Plzně 
Město Plzeň se zúčastnilo soutěže již třikrát a vždy poměrně významně uspělo. Poprvé se 
přihlásilo v roce 2003 a bylo vybráno do finále v holandském Apeldoornu. Již při svém 
debutu v soutěži se Plzeň umístila na třetím místě ve velikostní kategorii C (tj. města se 75 
001 až 200 000 obyvatel) a získala stříbrnou cenu za naplňování kritérií soutěže. Velmi 
významné bylo ocenění za nejlepší přístup ke kritériu zvelebování krajiny, kde porota ocenila 
zejména realizaci systému ekologické stability a spolupráci městské správy a občanů při 
plánování a realizaci nových parků. 
 
Do finále konaném v kanadském městě Niagara Falls se v roce 2004 probojovalo 48 měst 
a obcí. Plzeň získala zlatou cenu za přístup ke svému rozvoji a stříbrnou cenu za konkrétní 
projekt obnovy krajiny a realizace územního systému ekologické stability v Červeném 
Hrádku. Ve své velikostní kategorii obsadila druhé místo. 
 
Na finále ve španělské La Coruně v roce 2005 získala Plzeň třetí místo ve své velikostní 
kategorii a stříbrnou cenu za přístup k udržitelnému rozvoji. Dalším úspěchem bylo získání 
ceny za nejlepší přístup ke kritériu péče o dědictví v silné konkurenci 36 měst z celého světa. 
Porota ocenila zejména komplexní přístup k ochraně přírodního dědictví, k obnově 
architektonických památek a k zachovávání kulturních i průmyslových tradic. Plzeň se do 



finále dostala také s prezentací projektu Golf Park Plzeň, který porota ocenila stříbrnou cenou 
za citlivé využití krajiny zdevastované těžbou pro nový účel. 
 
Více informací o mezinárodní soutěži LivCom najdete na www.livcomawards.com 
(v anglickém jazyce) a www.livcom2009.cz (v českém jazyce). 
 
Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou z Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzně, telefon: 378 035 006, e-mail: jurikova(*)plzen.eu 
 


