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Volební období 7 (2014 - 2018) 

Z Á P I S  

z 6. jednání sociální komise rady města konaného dne 24. 8. 2016 

Přítomni: Mgr. Michaela Čermáková, Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová, Michal Kolář, 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., Ing. Jan Pikous, Alexandra Pořádková 

Omluveni: JUDr. Mgr. Jaroslava Hrabětová, doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., Marie 

Simotová, Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Mgr. Petra Zimmelová, PhD. 

Hosté: Mgr. Daniel Hovorka, MUDr. Zuzana Liptáková, MUDr. Klára Stašková, Ing. 

Lenka Marcínová  

Jednání zahájil a průběžně řídil doc. Petr Petr, předseda sociální komise. 

Schválený program: 

1. Výjezdní zasedání do rekreačního lesa Bor u Českých Budějovic 

Přijato usnesení č.  (6 - 6,0,0) 

Na základě dopisu zástupců města Linec / Linz (Rakousko) o možnosti spolupráce v oblasti 

zdraví obyvatel města a případně následným možným společným projektům bylo 

naplánované výjezdní zasedání sociální komise do rekreačního lesa Bor s cílem zhodnotit 

tuto lokalitu jako vhodnou pro tzv. inhalační ostrůvky pro zlepšení psychické i fyzické 

kondice obyvatel. 

Na místě jednání – rekreační les Bor v Českých Budějovicích (na konci sídliště Máj a části 

města Zavadila) si členové prohlédli tento les a lokalitu, kde jsou koncentrovány borovice, 

jejichž vonné silice jsou vhodné pro přirozené inhalace.  Informace k tomuto lesu podal 

přítomný jednatel společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. Mgr. Daniel 

Hovorka. Les byl cca před 3 lety koncipován jako rekreační a za tímto účelem zde byly 

vybudovány i stezky, lavičky, altán a informační tabule. 

Ke způsobu přirozených inhalací a jejich léčebnému účinku informovaly komisi přítomné 

lékařky MUDr. Zuzana Liptáková, primářka Léčebny tuberkulózy a respiračních 

onemocnění Nemocnice České Budějovice a MUDr. Klára Stašková, specialistka na 

funkční vyšetřování a tělovýchovné lékařství. K farmakologickému účinku balzamických 

silic, vylučovaných do lesního vzduchu s jehličnanů krátce referoval MUDr. Petr Petr.   

Druhovou, odrůdovou a věkovou skladbu porostu v rekreačním lese Bor orientačně 

odhaduje paní Ing. Lenka Marcínová (plánování, zakládání a údržba parků a zahrad) jako 

vhodnou pro přirozené inhalace.  

V případě využití rekreačního lesa Bor jako místa pro přirozené inhalace by nebylo nutné 

zvýšené investice od dalších úprav, ale jednalo by se spíše o posílení informovanosti o této 

možnosti (informační tabule s texty o přirozených inhalacích, informování obyvatel města 

ČB). 

6. jednání sociální komise rady města bylo ukončeno v 17:30 hod. 
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Soubor usnesení: 

K bodu:  Výjezdní zasedání do rekreačního lesa Bor u Českých Budějovic 

 

sociální komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 8/2016: 

sociální komise rady města 

d o p o r u č u j e  
radě města (po projednání a místním šetření) navrhnout partnerským městům, zejména městu Linec, 

přirozené inhalace jako společný metodický přístup pro vytvoření rekreačních relaxačních a 

inhalačních vegetačních zón v intravilánech dotčených spolupracujících měst. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 24. 8. 2016 

Zapsala: Mgr. Šárka Kovárnová, sekretářka komise 

Ověřila: Mgr. Bc. et Bc. Jana Kilbergerová 

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. 

předseda komise 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Přirozené inhalace - odborná sdělení, 2x powerpointová prezentace  

2. Fotografie – 3x  

 


