
 

Karel Makoň   

Stráž ochrany přírody  
 
DES OP Záchranná stanice živočichů Plzeň 
Zábělská 75 
312 00 Plzeň  
 

 
Protokol z místního šetření ve věci: 
 

Pořádání nepovoleného soukromého ohňostroje a pyrotechnické show 
na Velkém Boleveckém rybníku dne 13. 7. 2019. 
 
Lokalita:  Plzeň – Bolevec, u Velkého rybníka - areál loděnice Jachting TJ Lokomotiva Plzeň 
v návaznosti na rekreační oblast a hladinu Velkého Boleveckého rybníka.  
 

 
 
Šetření na místě provedl: 
Karel Makoň – stráž ochrany přírody 02 – předseda DES OP 
 
Za účasti přivolané dvoučlenné policejní hlídky Policie ČR  
 
Obvodní oddělení Plzeň 1 
Kaznějovská 2, 323 00  Plzeň 

tel.:974 325 701 

e-mail:mrpp.oop.plzen1.podatelna@pcr.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



Sobota 13. 7. 2019 (21:50 hod.) 
Ze svého bytu na Doubravce nedaleko kostela sv. Jiří jsem zaznamenal a hlavně slyšel i viděl 
v sobotu večer 13. 7. 2019 ve 21:50 hod. několikaminutovou monstrózní pyrotechnickou show, 
jejíž pořádání jsem zaměřil na lokalitě u Velkého Boleveckého rybníka (Plzeň – Bolevec). 
 

Světelná a hlavně zvuková atrakce trvala v rozmezí mezi 21:50 až 21:55 hod. s tím, že velký 
důraz byl kladen jak na světelné, tak hlavně na zvukové efekty. Odpalované dělbuchy byly tak 
silné, že jejich razanci jsme vnímali v přímém přenosu i my, vzdálení od místa odpalu 2 km. 
Světelné efekty zářily vysoko nad rybníkem a museli si je „užívat“ jak obyvatelé Bolevce, 
Lochotína a Košutky, tak i lidé bydlící na Bílé Hoře a Pecihrádku. 
 
Jelikož místo odpalu a pyrotechnické show bylo na lokalitě s výskytem zvláště chráněných a naší 
organizací dlouhodobě sledovaných volně žijících živočichů, zejména ptáků, vyrazil jsem okamžitě 
z titulu strážce ochrany přírody na předpokládané místo odpalu. 
 
Časová osa: 
21:50 až 21:55 odpal „rachejtlí“, světelná a zvuková show v Jachting (YC Lokomotiva Plzeň u 
Velkého rybníka E980) u Velkého Boleveckého rybníka. 
 
22:00 hod. telefonicky kontaktuji Policii ČR na lince 158 s žádostí o případnou asistenci při šetření 
události přímo na místě (délka hovoru 2:10 min). 
 
22:10 hod. na lokalitě u restaurace u mola na Ostende (viz mapa) se dotazuji tří mužů 
v pracovním oděvu balících reprobedny a kabely, kdo a kde odpaloval před chvilkou realizovaný 
ohňostroj. Muži mě odkazují na druhou stranu do areálu Jachting klubu TJ Lokomotiva Plzeň. 
 
22:10 hod. opět kontaktuji Policii ČR na lince 158 s tím, že upřesňuji místo, odkud byl ohňostroj 
odpalován a žádám o asistenci předchozím hovorem dohodnuté policejní hlídky (délka hovoru 
1,04 min). Zároveň se přesouvám do areálu Jachting klubu. 
 
22:15 až 22:30 hod. otevřenou vstupní bránou vcházím do areálu Jachting klubu na adrese u 
Velkého Boleveckého rybníka E980, představuji se, ukazuji služební odznak a informuji se u 
skupiny dobrovolných hasičů, shromážděných kolem hasičského vozu uvnitř objektu, kde je firma 
či subjekt, který zodpovídá za proběhlý ohňostroj. Dostávám potřebnou informaci a jdu přímo na 
místo odpalu, kde opět muži v pracovním oděvu rozebírají a balí odpalovací techniku. Představuji 
se, ukazuji služební odznak a snažím se získat informaci o zodpovědné osobě a vedoucím akce. 
 
To se mi však ne úplně daří i přesto, že pán byl původně poměrně vstřícný, čekám raději na 
policejní hlídku. Ta na místo dorazila zhruba ve stejném časovém rozptylu jako já a společně jsme 
pak zadokumentovali událost přímo na místě. Veškeré informace, iniciály a poznatky z místa by 
měly být součástí protokolu Policie ČR, přítomné hlídky z Obvodního oddělení Plzeň 1 
(Kaznějovská 2, Plzeň). 
 
Ve 22:53 již z domova telefonicky upřesňuji dobu konání produkce na dispečinku Obvodního 
oddělení Plzeň 1 Policie ČR. 
 
Výsledek šetření. 
 

Údajně se jednalo o soukromou akci a objednaný ohňostroj. 
Provozovatel ohňostroje se odvolával na jednostránkový tištěný formulář, kterým údajně v termínu 
dvou pracovních dnů vše nahlásil na místně příslušné ÚMO Plzeň 1. To mu prý na zprávu 
nereagovalo, a tak považoval akci za schválenou. 
 

Přímo na místě došlo k odpalu ze dvou výčnělků zasahujících do vodní hladiny Velkého 
Boleveckého rybníka. Místo odpalu bylo na oploceném pozemku Jachting klubu a údajně bylo 
odsouhlaseno či pronajato, propůjčeno majitelem objektu.   
 



Část v tu dobu ještě nedemontovaného odpalovacího zařízení je zachycena na přiložených 
fotografiích. Jedná se však o část celého zařízení, které bylo původně mnohem rozsáhlejší. 
 
Další související okolnosti a poznatky k danému případu. 
 
Ohňostroj byl odpalován cca 200 m od námi prokázaného a sledovaného hnízda motáka 
pochopa, zvláště chráněného živočicha, kategorie III, druh ohrožený. 
 
Dále na lokalitě v dosahu 200 m a 700 m je prokázaný výskyt a hnízdění žluvy hajní, potápky 
malé, potápky roháče.  
 
V bezprostřední blízkosti nočního odpalu se vyskytuje a s největší pravděpodobností i hnízdí 
některé druhy rákosníků. Prokazatelně se zde po obnaženém břehu pohybují kulík říční, pisík 
obecný. Na lokalitě vyhnízdily dva páry labutě velké, vodící mláďata atd.    
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zpracoval: Karel Makoň    (14. 7. 2019) 
Příloha: kompletní fotodokumentace a mapové podklady.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 



 
 

 



 
 
 
                                                               


