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ÚVOD

Projekt 01-06/2017
Otevřená výzva Pěstuj prostor díky 150 tis. Kč od města Plzně podpořila pokračování 3 dříve započatých pro-
jektů. Zároveň se v ní sešlo 41 nových podnětů pro festival veřejného prostoru TUTO MĚSTO. Z nich i ze za-
tím nerealizovaných dřívějších podnětů bylo vybráno 6 finálních, které v březnu přijelo do Plzně řešit 15 archi-
tektů i studentů architektury a krajinářské architektury pod vedením krajinářského architekta Vladimíra Sitty, 
sochaře Kurta Gebauera a architekta Jiřího Zábrana. Městská plovárna se letos otevřela v dubnu a úspěšně 
pokračuje v činnosti komunitně-kulturního centra, za 3 měsíce zde proběhlo 23 akcí. V červnu jsme po sérii 
předcházejících jednání oficiálně požádali město Plzeň o dlouhodobou výpůjčku místa s cílem komplexní 
komunitní rekonstrukce. Jarní cyklus přednášek přivítal v Plzni architekty Pavla Hniličku, Marcelu Steinbacho-
vou a Petra Hájka z České republiky a Martina Jančoka ze Slovenska, kteří mluvili o komunitních, realizačních 
i vzdělávacích projektech. V rámci projektu Zeleň ve městě jsme převzali a od základu přebudovali komunitní 
zahradu v areálu DEPO2015, přičemž jsme zachránili 10 betonových žardinierů pro exteriér s keramickým 
reliéfem od Františka Pavlase ze 70. let minulého století. PěstírnaDEPO nyní čítá 17 zahradníků. Podařilo se 
nám posunout projekt zpřístupnění Papírenského parku veřejnosti do dalšího stadia, v přípravě jsou projekty 
Procesy pokroku a Den architektury Plzeň.

O spolku
Pěstuj prostor, z. s. je uskupením architektů a dalších odborníků, jejichž cílem je
komunitní zlepšování veřejného prostoru a osvěta v oblasti architektury, urbanismu a umění.
Pěstuj prostor spolupracuje s městskými organizacemi, neziskovými organizacemi i s nezávislými odborníky 
– českými i zahraničními architekty, umělci, sociology, antropology apod.

Stručná historie
2011: vznik neformálního uskupení Škoda Plzně
2012: spuštění pilotního projektu Otevřená výzva Pěstuj prostor jako součást Plzně – Evropského
hlavního města kultury 2015, příprava dalších projektů (pod společností Plzeň 2015, o. p. s.)
2014/2015: založení nezávislého spolku Pěstuj prostor, z. s. a začátek samostatné působnosti



1.OTEVŘENÁ VÝZVA PĚSTUJ PROSTOR – bienální model

Otevřená výzva přešla na bienální model, v tomto lichém (5.) ročníku se zaměřuje na pokračování již započa-
tých projektů a zároveň na realizaci podnětů z negrantové výzvy (zejména ve formátu festivalu TUTO MĚSTO). 
Na podporu udržitelnosti dřívějších grantových podnětů se podařilo pro externí řešitele získat od města 
Plzně individuální dotaci ve výši 150 000 Kč. Zároveň jednáme s městem o formátu výzvy v příštích letech.

Podpořené projekty
(kategorie Chci pěstovat veřejný prostor – žádosti o udržitelnost)
Křížky a vetřelci 4 – Pamětní deska MUDr. Vladimíra Kozy (žadatel Daniel Jahn) – 59 000 Kč 
realizace pamětní desky lékaře, který provedl první transplantaci kostní dřeně v Československu
Protivzdušná obrana Plzně (žadatel Asociace recentní archeologie) – 34 000 Kč
pokračování v mapování objektů protiletecké obrany z období 2. sv. války, vytvoření 3D modelu jednoho z 
nich, organizace tematického semináře pro středoškolské studenty
Kollárka jinak 2017 (žadatelka Jana Eismanová) – 57 000 Kč
vypracování Strategie rozvoje Kollárkovy ulice na základě několika série rozhovorů, jednání a plánovacích 
setkání

Odborná porota
Tomáš Král (ArchitectureMADE) – za oblast architektury
Vojtěch Černý (Agora CE) – za oblast komunitních projektů
Petr Matoušek (UK, MAKAI atelier) – za oblast sociologie 
s přihlédnutím k vyjádření organizací města Plzně a městských obvodů



2.
TUTO MĚSTO – festival veřejného prostoru

Smyslem festivalu je prostřednictvím viditelné celoměstské akce ukázat Plzeňanům, že mohou sami přispět 
k proměnám svého okolí. Festival zároveň přináší inspiraci, jak občané mohou společný prostor více využívat. 

Projekt vychází z letošních i dřívějších podnětů Otevřené výzvy Pěstuj prostor. Garanty projektu bylo zvoleno 
6 nejvhodnějších a nejzajímavějších podnětů, které dostalo k řešení 6 týmů odborníků (vybraných na základě 
portfolií zaslaných v otevřené výzvě). V březnu (24.–26. 3. 2017) proběhl plánovací workshop, během kterého 
15 architektů, krajinářů a studentů ve spolupráci s autory podnětů navrhlo netradiční řešení těchto míst.

Realizace všech podnětů je plánována do pětidenního maratonu (12.–16. 9. 2017), který vedle náročné fyzic-
ké práce doprovodí tematické přednášky. Celou akci zakončí série sousedských oslav.

Podrobné informace
Upravovaná místa: Školní náměstí, Chodské náměstí, křižovatka Kollárovy a Kovářské ulice, prostor pod mos-
tem Milenia, zemník U Ježíška, planina „„Na májce“ v Bukovci (vše v Plzni)
Garanti projektu: Kurt Gebauer (sochař), Vladimír Sitta (krajinářský architekt), Jiří Zábran (architekt)
Záštity: Česká komora architektů, město Plzeň (prostř. technického náměstka Pavla Šindeláře)
Počet účastníků plánovacího workshopu: 15 (počítáni jsou zapojení odborníci bez organizátorů projektu, 
garantů a autorů podnětů)
Zapojené odborné školy (prostř. studentů): FA ČVUT, FSv ČVUT, ČZU, TUL, MENDELU
Spolupracující organizace: Kollárka jinak, Placemakers.cz, Náš Bukovec, Základní škola Martina Luthera, Fa-
kulta pedagogická ZČU, Církevní gymnázium Plzeň, Střední průmyslová škola stavební, Industrial Upcycling, 
Landscape festival Plzeň 2017, pasivně též organizace města Plzně a městské obvody
Forma zapojení veřejnosti: možnost podat vlastní podnět a spolupracovat s odborníky, dobrovolnická pomoc 
při realizaci podnětů, vzdělávání a inspirace (doprovodný program)

Více na: www.tutomesto.cz



3.MĚSTSKÁ PLOVÁRNA PLZEŇ – vzhůru k transformaci

Městská plovárna Plzeň započala v dubnu svojí 4. plovárenskou sezónu a úspěšně pokračuje v činnosti ko-
munitně-kulturního centra. Za 3 měsíce zde proběhlo 23 akcí s 1 450 návštěvníky. V květnu Plovárna získala 
strategického partnera pro budoucí komunitní přestavbu – sdružení plzeňských firem Zelené město. V červ-
nu jsme po sérii předcházejících jednání oficiálně požádali město Plzeň o dlouhodobou výpůjčku místa s cí-
lem komplexní komunitní rekonstrukce.

Proběhlé akce
březen 2017
20. 3. / 16.00 – Velký úklid Městské plovárny – úklid Plovárny a okolí (Pěstuj prostor, z. s.) – 20 účastníků

duben 2017
8. 4. / 15.00 – Vítání jara na Plovárně – oslava příchodu jara (Pěstuj prostor, z. s.) – 180 návštěvníků
12. 4. / 8.00 – Dobrovolnický den s Doosanem – úpravy a opravy mobiliáře (Pěstuj prostor, z. s.)
   – 10 účastníků
15. 4. / 19.00 – Fast Shit / Demöralizér / Pilsen Owls of Soul – žánrová přehlídka (SK Sidewalk, z.s.)
  – 100 návštěvníků
28. 4. / 18.00 – Předpálení čarodějnic – soutěže pro děti, opékání buřtů (Plzeňská unie neslyšících, z.ú.)
  – 50 návštěvníků
30. 4. / 12.00 – Svatba – uzavřená akce
30. 4. / 18.00 – Pálení čarodějnic na Plovárně – tradiční akce s netradiční hudbou (Conexis, z.s.)
  – 120 návštěvníků



3.
květen 2017
11. 5. / 19.00 – Birthday Punk Picnic – večer plný core music (SK Sidewalk, z.s.) – 110 návštěvníků
19. 5. / 19.00 – Ecstatic Vision / Acid Row – žánrový hudební vodopád (SK Sidewalk, z.s.) – 120 návštěvníků
20. 5. / 14.00 – Plaveme v tom všichni – oslava dvaceti let CPPT s bohatým kulturním programem (Centrum 
  protidrogové prevence a terapie, o.p.s.) – 120 návštěvníků
31. 5. / 16.00 – Kafe na triko – komunitní cyklistická akce (Plzeň na kole, Pěstuj prostor, z. s.,
  SK Sidewalk, z.s.) – 15 účastníků
31. 5. / 19.00 – Krajina ve městě – diskusní přednáška (Pěstuj prostor, z. s., Landscape festival)
  – 20 návštěvníků

červen 2017
2. 6. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna (Dance Flow) – 100 návštěvníků
9. 6. / 19.00 – Pusť si svůj vinyl – samopouštění desek (SK Sidewalk, z.s.) – 40 návštěvníků
10. 6. / 18.00 – Rozlučka se svobodou – uzavřená akce
11. 6. / 20.30 – Plovárenské kino | Ohrožená semínka – promítání na Plovárně (SK Sidewalk, z.s.)
  – 15 návštěvníků
17. 6. / 19.00 – Stay Together Fest – HC & punk minifest (SK Sidewalk, z.s.) – 120 návštěvníků
18. 6. / 20.30 – Plovárenské kino | Život začíná po stovce – promítání na Plovárně (SK Sidewalk, z.s.)
  – 15 návštěvníků
20. 6. / 19.00 – Everfund offline vol. 13 – prezentace zajímavých lidí a projektů (Plzeň 2015, z.ú.)
  – 50 návštěvníků
25. 6. / 16:00 – Den otců  - oslava dne otců (Plzeňská unie neslyšících, z.ú.) – 25 návštěvníků
25. 6. / 20:30 – Plovárenské kino | Hooligan Sparrow – promítání na Plovárně (SK Sidewalk, z.s.)
  – 15 návštěvníků
26. 6. / 18:00 – Oslava 2. narozenin Dance Flow – taneční podvečer a oslava dvouletého výročí taneční školy 
  Dance Flow – 85 návštěvníků
30. 6. / 19.00 – Garret Klahn + Manon Meurt – koncert k začátku prázdnin (SK Sidewalk, z.s.)
  – 120 návštěvníků



4.
CYKLUS PŘEDNÁŠEK PĚSTUJ PROSTOR – osobnosti současné
české architektury a momenty introspekce

10. 5. 2016 / Papírna Plzeň
Přesahy architektury: Pavel Hnilička – Dům jako součást sídla
přednáška o tom, jak se uvažování o měřítku stavby propisuje do měřítka obce a naopak

7. 6. 2016 / Papírna Plzeň
Přesahy architektury: Marcela Steinbachová – Trojnožka
přednáška o vlastní tvorbě Architektky roku 2016 i její činnosti na poli osvěty a vzdělávání v architektuře

22. 6. 2016 / Papírna Plzeň
Přesahy architektury: Petr Hájek – Ad triangulum – výzkum a experiment v architektuře
přednáška o třech rozdílných nearchitektonických principech – akustice, optice a geometrii –, které v archi-
tektuře získávají jiný záznam, zápis i prostor

28. 6. 2016 / Papírna Plzeň
Přesahy architektury: Martin Jančok – Limity komunity
přednáška o kladech a záporech alternativního přístupu k obnově nemovité památky a její proměně na kul-
turní centrum

Pozvánky na akce a zprávy z akcí: bit.ly/presahy

Plzeň: Momenty introspekce 
V prvním pololetí roku 2017 byly na základě připravené dramaturgie vytipovány osobnosti pro podzimní 
cyklus. Nechybí mezi nimi například Jindřich Vybíral, Martin Strakoš či Michal Kohout. Předběžně byla zvolena 
i místa. Série se uskuteční v říjnu a listopadu letošního roku.



5.PROCESY POKROKU – čitelné město

V rámci projektů Otevřená výzva Pěstuj prostor (foto ze závěrečné prezentace projektů loňské výzvy, která se 
odehrála v lednu 2017), festivalu veřejného prostoru TUTO MĚSTO, projektu Městská plovárna Plzeň i dalších 
se opakovaně utvrzujeme (a v letošním roce ještě více, než kdy před tím), že jednou z největších překážek 
rozvoje komunitních projektů ve veřejném prostoru je naprosto přemrštěná a často nejasná byrokracie.

Na jaře 2017 jsme požádali město Plzeň o záštitu nad dvěma projekty: TUTO MĚSTO a Procesy pokroku. Prv-
ní záštitu získal, druhý nikoli (byť ho část vedení města podporuje), s neoficiálním odkazem na to, že by mohly 
být výstupy z projektu pro město „příliš kritické“.

Pro projekt jsme sestavili tabulku klíčových jevů, které budeme napříč městy v ČR zkoumat, a jednotlivých 
stupňů pozitivního či negativního přístupu samosprávných i dalších orgánů. Oslovili jsme první partnery pro-
jektu (NNO v ČR). Na podzim 2017 je plánováno dotazníkové šetření mezi spolupracujícími NNO a orgány 
samospráv, na začátku zimy výstup z tohoto šetření.



6.DEN ARCHITEKTURY – Tuta Plzeň 

V první polovině letošního roku bylo dále zpřesněno libreto projektu, který programově naváže na festi-
val TUTO MĚSTO ve formě putování komunitními proměnami veřejného prostoru. Po domluvě se zástupci 
DEPO2015 a spolku Kruh byly zajištěny filmové projekce. Den architektury se uskuteční zkraje října 2017.



7.ZELEŇ VE MĚSTĚ – od zahrady k parku

PěstírnaDEPO
Od května 2017 převzal spolek Pěstuj prostor provoz komunitní zahrady v areálu DEPO2015 s úkolem vylep-
šit její nevyhovující organizaci a podobu. Pro přebudování zahrady se podařilo získat 10 kusů žardiniér s kera-
mickými reliéfy Františka Pavlase, které se dříve nacházely na hlavním plzeňském náměstí a jiných veřejných 
prostranstvích v Plzni a zachránit tak tato umělecká díla před likvidací, ke které byly určeny. Během prvních 
měsíců vzniká nová zahradnická komunita (17 zahradníků), kterou posilují pracovní brigády, výměna výpěstků 
a oddychová setkání. Zapojují se i zaměstnanci DEPO2015 a členové sdílené kanceláře Coworking. Zahra-
du postupně doplňují drobné dřevěné, paletové, cihlové apod. objekty kompostů, ozdobných záhonů, plotů, 
mobiliáře apod.

Proběhlé workshopy: Pěstujeme ve městě (19. 4. 2017) – Alena Lehmanová (Envic)
Plánované workshopy: Výroba domácího vermikompostu – Kokoza

Papírenský park
Na základě jednání z roku 2016 byla domluvena spolupráce s MO Plzeň 2 – Slovany pro projekt otevření 
cenného Papírenského parku (VKP), který je dlouhodobě v soukromých rukách. Zároveň byla zaslána oficiální 
výzva nejvyšším představitelům města Plzně k činnosti v této věci. Vedle toho spolek připravil iniciační pro-
jekt zpřístupnění a odborného ošetření nejzajímavější dnes nepřístupné části parku s jezírkem a památníkem 
obětem válek. Fyzická realizace projektu měla být započata během 5. ročníku mezinárodního workcampu 
Pěstuj prostor (Foster the City). Z důvodu významných smluvních průtahů ze strany vlastníka i nedostatečné 
podpory ze strany města však musel být projekt odložen do příštích let a mezinárodní workcamp se přesunul 
do tradiční oblasti břehů řeky Radbuzy a okolí Městské plovárny, kde se věnuje rozvoji dříve upravovaných 
lokalit i výstavbě nových objektů.



UKÁZKA PROPAGACE

I malá změna může veřejný prostor výrazně vylepšit, staňte se její součástí!
Více informací na tutomesto.cz.

Chcete svými nápady i terénní prací pomoci vylepšit plzeňský veřejný prostor? 
Těšíte se, že zároveň strávíte nabitý čas se zajímavými lidmi? Zúčastněte se festivalu 
veřejného prostoru TUTO MĚSTO – vyberte si místo, kterému se chcete věnovat, 
pod vedením krajinářského architekta Vladimíra Sitty, sochaře Kurta Gebauera 

Jiřího Zábrana navrhněte jeho proměnu a vlastníma rukama ji zrealizujte! 
Jak to přesně funguje?

TĚ POTŘEBUJE!

Tento projekt byl podpořen z grantového programu Prazdroj lidem

výzva pro odborníky a studenty

2017

Přihlaste se na tutomesto.cz, případně i přidejte na pestujprostor.plzne.cz/pridat-podnet 
svůj podnět, které místo by si zasloužilo zvelebit

Potřebný materiál i povolení pro Vás zajistíme, od byrokracie si tentokrát odpočinete :-)

Během plánovacího workshopu si vyberte
míst to nejzajímavější a pod vedením garantů navrhněte jeho úpravu

uskutečněte,
zároveň si můžete užít tematické přednášky a další doprovodný program

Na závěr všichni společně proměnu oslavme!

Do 15. 2.

24.–26. 3.

12.–16. 9.

16. 9.

Vyberte místo, které podle Vás potřebuje zvelebit

Přidejte ho (případně i se svým nápadem, co by se vám tam líbilo) na pestujprostor.plzne.cz

Spolu s architekty a umělci navrhněte jeho úpravu

S odborníky a dobrovolníky návrh uskutečněte

A všichni společně, i se svými sousedy, proměnu oslavme!

Největší znalci místa, kde žijete, pracujete, nebo 
které máte rádi, jste vy. Řekněte nám, jak byste ho 
chtěli využívat, jaké by podle Vás mělo být.
Více informací na pestujprostor.plzne.cz.

Tento projekt byl podpořen z grantového programu Prazdroj lidem

Máte nápad, jak vylepšit plzeňský veřejný prostor?
Přidejte svůj podnět do Otevřené výzvy Pěstuj prostor!
Ty nejlepší se již v létě dočkají realizace v rámci festivalu 
veřejného prostoru TUTO MĚSTO. Jak to funguje?

TĚ POTŘEBUJE!

2017

výzva pro veřejnost

Do 15. 2.

24.–26. 3.

12.–16. 9.

16. 9.



NE 30/4 18.00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC / velká buskingová párty na Plovárně

Pořádá Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci se Skateboard Klub Sidewalk z. s. a místními NNO za podpory Ministerstva kultury ČR, města Plzně a Městského obvodu Plzeň 3

j a r o
1 7

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA 
Doudlevecká 71, Plzeň

ČT 11/5 19.00
PRŮMYSLOVÁ SMRT / KAOSQUAD / COMMODORE / WP GARAGE / den plný core music

PÁ 19/5 19.00
ECSTATIC VISION / ACID ROW / žánrový hudební vodopád

SO 20/5 14.00
20 LET CPPT / den na limonádě aneb oslava dvacetiletého výročí CPPT

PÁ 2/6 18.00
SMÍM PROSIT…? NA PLOVÁRNĚ / social dance tančírna

SO 17/6 19.00
STAY TOGETHER FEST / HC & punk mini fest

SO 24/6 15.00
DIVADLO NA PLOVÁRNĚ / ochutnávka plzeňských amatérských divadel

PÁ 14/7 18.00
SMÍM PROSIT…? NA PLOVÁRNĚ / social dance tančírna

PÁ-SO 21–22/7 17.00
PLOVÁRENSKÉ DNY / velká letní akce nabitá koncerty, divadlem a dílnami

plovarna.plzne.cz
facebook.com/mestskaplovarna

Vernisáže
 

1. část 
14. 7. 2017 / 17.00  

Národopisné muzeum Plzeňska
nám. Republiky 13

 
2. část 

21. 7. 2017 / 18.00 
Městská plovárna Plzeň  

(pavilon „2x10 a zdar“ architektů H3T)
Doudlevecká 71

 
Výstava trvá do 1. 10. 2017

Připravili v roce 2017 Národopisné muzeum Plzeňska, spolek Pěstuj prostor, z. s. 
a iniciativa Maják Plzně, výstava je součástí Landscape festivalu Plzeň 2017.

www.zcm.cz 
plovarna.plzne.cz

Slunce  
Voda  
Vzduch

Staré plzeňské plovárny,  
lázně a koupadla

17.00–19.00

19. 4. 2017

PŘEDNÁŠKA A PRVNÍ 
ZAHRADNICKÝ WORKSHOP 
V NOVÉ ZAHRADĚ

Chcete pěstovat zeleninu, bylinky 
nebo i ovoce ve městě a nevíte, 
jak na to?

 — Nabídneme vám hned několik nápadů, kde ve městě 
pěstovat — od balkónu po zahrádkářské kolonie

 — Seznámíme vás s komunitní zahradou PěstírnaDEPO 
v DEPO2015, kde si rovnou budete moci pronajmout 
záhon

 — Zahradničení si i v praxi vyzkoušíme — ukážeme 
si, jak pěstovat bylinky v nádobách a jak založit 
kompostovací záhon nebo truhlík

Lektoruje Alena Lehmannová prirodni-zahrady.cz, pořádá Pěstuj prostor, z. s. pestujprostor.plzne.cz.

přednáška

workshop

PěstírnaDEPO

NUTNÁ REZERVACE: haslova@pestujprostor.czPěstírnaDEPO: Nádvoří DEPO2015, Presslovva 14, Plzeň

vstupné 150 Kč, členové zahrady 120 Kč fb.com/pestirnaDEPO

pěstujeme

ve městě

PěstírnaDEPO

zahrada

komunitní

Zahradu provozuje spolek Pěstuj prostor, z. s. za podpory DEPO2015, 
Městského obvodu Plzeň 3, města Plzně, Ministerstva kultury ČR a firem 
Boels, Dřevotrust, IBCSD a INDUSTRIAL UPCYCLING. 

Jste nadšení pěstitelé nebo jste se právě 
rozhodli s pěstováním začít? Babiččina 
zahrádka je ale daleko a truhlík za 
oknem vám nestačí? Pěstujte čerstvou 
zeleninu a bylinky téměř v centru Plzně, 
nedaleko vycházkové trasy podél 
Radbuzy! V bývalém depu v Presslově 
ulici teď místo trolejbusů „parkuje“ kultura 
(DEPO2015) i komunitní zahradničení.  

Co členstvím získáte?
a  Vlastní pěstební plochu ve vyvýšeném záhonu
b  Část úrody ze společného záhonu
c  Zázemí pro zahradničení i odpočinek
d  Společná setkání s ostatními zahradníky
e  Možnost zapojit se do rozvoje zahrady
f  Slevu na tematické přednášky a workshopy
g  V budoucnu dětský koutek

1 vyvýšený záhon (cca 1 m
2): 700 Kč/sezó

na

PRAVIDELNÁ SET KÁNÍ: každé liché úterý 16—18 hod

Pro členy Makerspace a 
Co

wo
rk

ing

u sleva 20%.

březen—listopad

2 vyvýš
en

é 
zá

ho
ny

 (c
ca

 2 

m2
): 11

00 K
č/

se
zó

na

KONTAKT: Silvie Hašlová, 776 806 005, haslova@pestujprostor.cz

Nádvoří DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

fb.com/pestirnaDEPO
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