Arboretum Sofronka – přehled činnosti v roce 2021

Roku 2021 byl značně ovlivněn vývojem pandemie Covidu-19 v naší republice. Vláda ČR
nařídila řadu zásadních omezení a pro veřejnost bylo uzavřeno i naše pracoviště.
Výuka lesní pedagogiky se sem začala pomalu vracet až v měsíci červnu, kdy navštěvovali
arboretum školní kolektivy s pedagogy, kteří se nebáli vyrazit s dětmi mimo areál školy.
První akcí pro širší veřejnost byl Víkend otevřených zahrad, který se uskutečnil ve dnech 12. a
13. června 2021.
Tato celosvětová akce je svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden
& Squares Weekend), který vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého
červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé
Evropě.
V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely
3 zahrady a jejich počet postupně rychle vzrůstal. Do projektu se v současné době zapojují i
běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou
akci. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i
budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem.
Cílem této akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní
architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech a prezentovat tento obor veřejnosti.
K této akci se mohou přihlásit všechny zahrady a parky v České republice, které mohou
nabídnout něco zajímavého. Buď svůj historický význam, ekologický přístup, nevšední design,
dendrologickou sbírkou či zajímavý příběh. Mohou se ale zapojit i jiné zajímavé a významné
plochy zeleně, např. ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické
zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a
parky. Hlavním organizátorem této akce v ČR je občanské sdružení Průvodce parkem,
spolupracujícími organizacemi pak Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Národní
památkový ústav. Garantem je pan Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Víkend otevřených zahrad spadá pod patronaci Nadačního fondu Zelený poklad a zúčastnilo se
ho na území města Plzně několik zahrad a zahradních objektů, z toho 4 objekty, které jsou pod
Správou veřejného statku města Plzně: Luftova zahrada, Hřbitov U Všech svatých na Roudné,
Výuková zahrada pod hrází Velkého boleveckého rybníka a Arboretum Sofronka.
Ve dnech 25. a 26. června 2021 proběhla jarní výstavka hub. Členové plzeňského
Mykologického kroužku nakonec vystavili
všech možných druhů hub, a to jedlých,
nejedlých i jedovatých.
Páteční dopoledne patřilo z velké části školám, odpoledne zavítali rodiny s dětmi. Z řad
odborné i laické veřejnosti dorazilo za oba dny na 200 zájemců.
Během letních prázdnin navštívily arboretum děti z příměstských táborů. „Výuku“ v lese, hry
a krmení daňků zakončil pokaždé oheň a pečení buřtů.
Podzimní výstava hub připadla na 10. a 11. září 2021.

Ve čtvrtek 23. září 2021 se nám konečně po dlouhé covidové době podařilo zorganizovat Den
lesa na Sofronce. Jako tradičně byl připraven Správou veřejného statku města Plzně, Úsekem
lesů, zeleně a vodního hospodářství ve spolupráci s Odborem životního prostředí Krajského
úřadu Plzeňského kraje, Lesy ČR, s. p., Krajské ředitelství Plzeň, Ústavem pro hospodářskou
úpravu lesů, Brandýs nad Labem – pobočka Plzeň a Mysliveckým sdružením Bolevec.
Dopoledne bylo věnováno žákům z plzeňských základních škol. Každý z pořádajících subjektů
připravil jedno stanoviště, kde si děti zopakovaly znalosti z ekologie, lesnictví, myslivosti,
ochrany životního prostředí, apod.
Odpolední program od 15:30 hodin byl určen plzeňské veřejnosti. Vedoucí arboreta Ing. Jan
Kaňák, Ph.D. provedl zájemce dolní, ale i horní plochou, která je jinak nepřístupná a je určena
pouze pro environmentální výchovu dětí a mládeže a je zde zoo koutek s dančí zvěří.
Letošní dopolední výuky lesní pedagogiky a odpolední návštěvy školních družin a
volnočasových kroužků trvaly až do prvních zimních dnů. Pedagogové si se „svými“ dětmi
chtěli vynahradit pobyt v přírodě, který jim byl v první polovině roku odepřen.
V adventním čase chodily do arboreta zejména děti z mateřských škol. Zdobily vánoční
stromky a krmily lesní zvěř na horní ploše arboreta.
Přestože Arboretum Sofronka bylo téměř z poloviny roku uzavřené díky pandemické situaci,
zavítalo sem 3 075 návštěvníků.
Pro veřejnost je arboretum zpřístupněné ve všední dny od 8:00 do 15:30, v dubnu až říjnu
probíhají každé první pondělí v měsíci od 14:00 hod. exkurze s výkladem v obou částech
arboreta.
Lucie Kaňáková, únor 2022.

