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Úvod
Jarní cyklus přednášek Hybatelé architek

tury představil osobnosti, které posouvají 

diskurz české architektury. Na podzim 

navázaly nově cykly dva – první se zaměřil 

na plzeňskou společnost a architektonické 

prostředí v klíčových ‚osmičkových letech“ 

20. století, stejné téma měl i plzeňský Den 

architektury. Poslední série přiblížila aktu

ální urbanistická témata v Plzni. Plzeňský 

architektonický manuál se ‚posunul“ do 

období 1948–1989, vznikly tři nové stezky 

a proběhla řada komentovaných procházek. 

V rámci vzdělávacích projektů dostalo 

větší prostor také téma vizuálního smogu. 

U příležitosti komunálních voleb jsme na 

základě široké diskuze s místními odborní

ky formulovali výzvu ‚Plzeň má na víc“, jíž se 

dostalo rozsáhlé politické pozornosti.

K realizaci míří participační projekty vzniklé 

ve spolupráci s MO Plzeň 1 a Plzeň 2 – 

Slovany; s ‚jedničkou“ jsme zahájili i nový 

projekt Louka___za školou navazující na 

dříve uskutečněný podnět z Otevřené výzvy.

V roce 2018 Pěstuj prostor přesunul svou 

hlavní pozornost od fyzických realizací ve ve

řejném prostoru k projektům rozvojovým 

a vzdělávacím. Vlajkovou lodí se staly ‚Proce

sy pokroku“, jejichž cílem je zjednodušit ad

ministrativu spojenou s komunitními pro  jekty 

a zlepšit spolupráci měst, občanů i aktivních 

neziskových organizací. 

Rok 2018 byl důležitý také pro budoucnost 

Městské plovárny – zpracovali jsme rozsáhlé 

podklady pro její kompletní rekonstrukci 

a pokračovali v jednáních s městem Plzní. 

Ani během 5. sezóny nechyběly tradiční  

kulturní akce v režii Pěstuj prostor i externích 

pořadatelů nebo dobrovolnické brigády.

Otevřená výzva pokračovala dalším rozvojem 

projektů z předchozích ročníků a odbornou 

podporou externích realizátorů podnětů. 

U Pramenů na Roudné se ve spolupráci 

s místními občany začaly připravovat další 

úpravy, tentokrát navržené sochařem Kurtem 

Gebauerem. Úspěšně se rozvíjela také  

komunitní zahrada PěstírnaDEPO.

Stručná historie
2011 vznik neformálního uskupení 

Škoda Plzně

2012 spuštění pilotního projektu Otev

řená výzva Pěstuj prostor jako součást 

Plzně – Evropského hlavního města 

kultury 2015, příprava dalších projektů 

(pod společností Plzeň 2015, o. p. s.)

2014/2015 založení nezávislé orga

nizace Pěstuj prostor, z. s. a začátek 

samostatné působnosti

O spolku
Pěstuj prostor, z. s. je uskupením archi

tektů a dalších odborníků, jejichž cílem 

je kvalitní rozvoj měst a jejich veřej-
ného prostoru, podpora komunitních 
a participačních projektů a osvěta 
v oblasti architektury a urbanismu.

Pěstuj prostor spolupracuje se samo

správami, neziskovými organizacemi 

i nezávislými odborníky – českými 

a zahraničními architekty, umělci,  

sociology, antropology apod.
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1.
PROCESY 
POKROKU

v komunitním rozvoji a pro-
měnách veřejného prostoru

Projekt Procesy pokroku jsme zahájili v roce 2017 na zákla

dě často negativních zkušeností mnoha aktivních občanů 

a organizací z celé ČR se složitou byrokracií, která doprovází 

realizace komunitních projektů ve veřejném prostoru – ať už 

se jedná o sousedské setkání, uměleckou instalaci nebo 

rozsáhlejší dočasnou proměnu místa. Projekt si klade za 

cíl zjednodušit administrativu spojenou s těmito aktivitami 

a zejména zlepšit spolupráci měst a místních komunit.  

 

V úvodní (analytické) části projektu (08/2017–03/2018) 

proběhlo zmapování současné situace prostřednictvím 

podrobných dotazníků a řízených rozhovorů. Do šetření 

se zapojilo 56 organizací přímo a další jako podpůrné. 

 

V dubnu 2018 následovala první pracovní konference, kam 

byli pozvání zástupci organizací zapojených do analytické 

části. Účastníkům byly představeny výstupy z dotazníkové 

ankety (témata komunikace, strach, společné cíle,

Zapojené subjekty
ČR: Celá ČR: Architekti ve škole, Auto*mat / Zažít město jinak, 
MAKAI atelier, Nadace Proměny Karla Komárka, Nadace Via, 
Nezevli jen tak, Pěstuj prostor // Blatná: Centrum kultury a vzdě
lávání Blatná // Břeclav: Ardea Břeclav // České Budějovice: 
Budějovický majáles, CBArchitektura, Kredance, Město lidem, lidé 
městu, Rekola, Sousedská slavnost / Ateliér 3D Jihočeského diva
dla / VERBARIUM z.s., Sousedská zahrada // Horažďovice: Místní 
aktivistická skupina // Karlovy Vary: Vzbuďme Vary / Offcity // 
Kladno: Halda, Statutární město Kladno // Luhačovice: Luhovaný 
Vincent, Okrašlovací spolek // Most: Moje město, moje místo / 
Lidé v Mostě // Ostrava: Kukačka, Kulturní centrum Cooltour, 
Lužánek, MO Ostrava Jih, MO Moravská Ostrava a Přívoz, MO Os
trava Poruba, Odbor strategického rozvoje MMO, Provoz Hlubina, 
Statutární město Ostrava // Pardubice: MO Pardubice I – střed, 
MO Pardubice IV – Pardubičky, MO Pardubice VI – Svítkov, Odbor 
školství, kultury a sportu MMP, Offcity // Plzeň: DEPO2015, Jo
han centrum, k světu., Křížky a vetřelci, Landscape festival Plzeň, 
MO Plzeň 1, MO Plzeň 2 – Slovany, Náš Bukovec, Odbor kultury 
MMP, Plzeň na kole, Plzeň zastávka, Roudná, Správa veřejného 
statku MP, Statutární město Plzeň, Technický úřad MMP / Čistá 
Plzeň, Útvar koncepce a rozvoje MP, Zelení Plzeň // Praha: Čtyři 
dny, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy / Kreativní Praha! // 
Strakonice: Jsme Strakonice / Sunshine Cabaret // Žďár nad 
Sázavou: Žijeme Žďárem

SR: Bánská Bystrica: O.Z. za! Amfiteáter // Bratislava: Green 
foundation // Trenčín: Mesto Trenčín // Trnava: Mesto Trnava
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zodpovědnost, udržitelnost apod.). Ti poté prostřednictvím 

kulatých stolů na konkrétních kazuistikách identifikovali či 

potvrdili neuralgické body. Následně na výčtu bodů procesu 

diskutovali o podstatě a rizicích jednotlivých fází. Vzájemná 

interakce pomohla lépe objasnit role účastníků, jejich man

tinely i předsudky, které mezi nimi obvykle panují. Zavládla 

shoda na zaměření další fáze projektu – nalezení vyvážené

ho modelu vztahu veřejné správy a aktivních občanů, NNO 

i odborníků, který bude oboustranně efektivní a prospěšný. 

 

V říjnu jsme uspořádali druhou projektovou konferenci, 

která se stala součástí programu Mezinárodního festivalu 

současného umění 4+4 dny v pohybu. Expertní skupina 

pro toto pracovní setkání připravila dva cíle:

1. Pojmenování přínosů a rizik komunitních projektů  

ve veřejném prostoru

2. Hledání vyváženého modelu pro nastavení spolupráce 

mezi veřejnou správou a aktivními lidmi / organizacemi  

(popsání procesu přípravy, realizace, užívání a údržby  

komunitních projektů)

O těchto tématech diskutovali účastníci opět formou kula

tých stolů se zastoupením všech rolí (politici, úředníci,  

iniciátoři), následně byly poznatky jednotlivých skupin  

shrnuty a prohloubeny během společné debaty. 

Expertní skupina
zástupci organizací Auto*mat, MAKAI atelier, Městský obvod 
Ostrava Poruba, Městský obvod Plzeň 1, Nadace Proměny Karla 
Komárka, Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města  
Pardubic, Offcity, Pěstuj prostor, Plzeň zastávka
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V rámci konference byly také představeny pracovní výstupy 

z rozpracované sociologické rešerše do problematiky 

procesů a fungování města na úrovni Městského obvodu 

Plzeň 1 a Statutárního města Plzně.

Celodenní pracovní část doprovodila večerní veřejná bese

da, která prostřednictvím skupinové diskuze nově příchozích 

s facilitátory a odborníky dlouhodobě zapojenými do projek

tu jednak přiblížila problematiku veřejnosti (převážně zájmo

vé), jednak zprostředkovala další poznatky prostřednictvím 

nových náhledů a praxí. 

Na základě výstupů z dotazníkové ankety, z obou konferen

cí a z jednání expertní skupiny, která probíhají průběžně 

po celou dobu projektu a pomáhají určovat další směr jeho 

vývoje, byla rozpracována kostra ‚Manuálu pro komunitní 

aktivity ve veřejném prostoru“. Ten má za úkol shrnout 

principy efektivního nastavení spolupráce mezi iniciátory 

komunitních projektů a veřejnou správou. Manuál by měl 

být hotov v pracovní verzi k praktickému otestování ke konci 

roku 2019. V témže roce by se měla konat i 3. pracovní 

konference.
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Uskutečněné akce
08/2017 – 03/2018 / ČR, SR – hloubková dotazníková anketa 
– 56 přímo zúčastněných organizací (samospráv, NNO)

5. 4. / 10.00 / Moving Station, Plzeň – první pracovní
konference – 38 účastníků, zástupců téměř 30 organizací z celé
ČR i Slovenska – od politiků přes úředníky po kulturní aktéry.
Konferenci poskytl záštitu primátor města Plzně. Její součástí byla
i komentovaná procházka po komunitních projektech realizova
ných či podporovaných spolkem Pěstuj prostor.

9. 10. / 10.00 / Desfourský palác, Praha – druhá pracovní kon-
ference (součást Mezinárodního festivalu současného umění

4+4 dny v pohybu) – 23 účastníků

9. 10. / 18.00 / Desfourský palác, Praha – Komunitní projekty:
Ohrožení nebo podpora veřejné správy? – veřejná beseda –
24 účastníků 



2.
MĚSTSKÁ PLO-
VÁRNA PLZEŇ 
příprava rekonstrukce

Rok 2018 byl pro Městskou plovárnu Plzeň přelomový – 

za pět sezón obnoveného provozu ukázal Pěstuj prostor 

(s podporou řady dobrovolníků, organizací i firem) na velký 

potenciál, který toto místo má. Plovárnu si oblíbilo velké 

množství Plzeňanů, proběhlo zde přes 190 akcí s 18 tisíci 

návštěvníky. V současném provizorním provozu ‚na kole

ni“ a akcích závislých na grantech však Plovárna nemůže 

růst dál. Vyžaduje větší investici, aby se stala soběstačnou 

a poskytovala i do budoucna kvalitní zázemí. Spolek proto 

dlouhodobě jedná s jejím majitelem, městem Plzní, o mož

nostech rekonstrukce a udržitelném modelu budoucího 

fungování. Zájem rekonstrukci podpořit mají i plzeňské firmy 

sdružené pod značkou Zelené město. 

V lednu 2018 uspořádal Pěstuj prostor plánovací setkání 

s veřejností, z něhož vyplynulo, že jasně vede zájem o ‚živé 

a bezpečné místo s pravidelným provozem, komunitním 

zázemím, kavárnou a občasnou větší kulturní akcí“. Plovár

na by si tedy i po rekonstrukci měla uchovat svůj současný 

komunitní a rekreačněklidový charakter. 

Uskutečněné akce
23. 1. / 17.00 – Budoucnost Městské plovárny Plzeň – veřejné 
plánovací setkání k přípravě rekonstrukce Plovárny (Pěstuj 
prostor) – 30 účastníků (kavárna Družba, Plzeň)

6. 4. / 16.30 – Hraní pétanque u Plovárny – přátelská hra 
pétanquových nadšenců (skupina Hrajeme pétanque v Plzni) – 
10 účastníků (průměr)

18. 4. / 16.00 – Jarní dobrovolnický podvečer – příprava  
Plovárny na další sezónu (Pěstuj prostor) – 8 účastníků 

20. 4. / 16.30 – Hraní pétanque u Plovárny – přátelská hra 
pétanquových nadšenců (skupina Hrajeme pétanque v Plzni) – 
10 účastníků (průměr)

21. 4. / 15.00 – Vítání jara – oslava příchodu jara, tentokrát  
ve znamení oslav Dne Země (Pěstuj prostor) – 150 návštěvníků

25. 4. / 8.00 – Dobrovolnický den s Doosanem – úklid  
a údržba Plovárny (Pěstuj prostor, Doosan Škoda Power) –  
10 účastníků

2. 5. / 19.00 – Budoucnost Městské plovárny Plzeň II –  
plánovací setkání k přípravě rekonstrukce Plovárny s dlouhodobý
mi podporovateli (Pěstuj prostor) – 13 účastníků

8. 6. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně –  
social dance tančírna (DanceFlow) – 100 návštěvníků

10. 6. / 13.00 – Piknik u řeky s grilováním – pohodové nedělní 
odpoledne s dobrotami (nejen) z grilu (K Catering) – 7 návštěvníků 
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Ve spolupráci s dalšími odborníky jsme zpracovali podklady 

pro přípravu rekonstrukce (business plán, zadání rekon

strukce Plovárny a stavební program, prověřovací studie, 

cenový odhad rekonstrukce, výstup z plánovacího setkání 

s veřejností, průzkumy návštěvnosti, zaměření objektu i jeho 

okolí apod.) a nabídli městu Plzni spolupráci v dalších fázích 

projektu (sestavení odborné pracovní skupiny, vyhlášení vý

zvy pro budoucího provozovatele, vyhlášení architektonické 

soutěže, průběžné kulturní a komunitní akce, rekonstrukce 

se zapojením komunity, start a evaluace udržitelného komu

nitněkulturního provozu).  

Přestože v roce 2018 spolek soustředil své síly především 

na přípravu rekonstrukce, podařilo se zajistit partnera 

pro občasný víkendový provoz občerstvení a půjčovnu  

lodiček. Během těchto víkendů probíhaly jak tradiční kultur

ní akce pořádané či spolupořádané spolkem Pěstuj prostor 

(Vítání jara, Divadlo na Plovárně, Plovárenské odpoledne), 

tak akce externích pořadatelů (Smím prosít...? na Plovárně, 

Francouzské dny apod.). Stejně jako v minulých letech se na  

spolupořádání akcí i údržbě místa podílela dobrovolnická 

komunita (Průběžný úklid Plovárny a okolí, Dobrovolnický 

den se zaměstnanci firmy Doosan atd.). 

14. 6. / 19.30 – Salsa tančírna na Plovárně – kubánská salsa,
sem tam i nějaká bachata (Radek Jakoubek) – 80 návštěvníků

16. 6. / 17.00 – Divadlo na Plovárně – ochutnávka plzeňských
amatérských divadel (Divadelní spolek Klenba, Pěstuj prostor) –
60 návštěvníků

17. 6. / 18.00 – Oslava narozenin a konce školního roku žáků
9. třídy – soukromá akce

29. 6. / 17.00 – Hraní pétanque u Plovárny – přátelská hra
pétanquových nadšenců (skupina Hrajeme pétanque v Plzni) –
10 účastníků (průměr)

29. 6. / 20.00 – DanceFlow slaví 3. narozeniny – setkání
bývalých i současných kurzistů a milovníků tance (DanceFlow) –
105 účastníků

13. 7. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance
tančírna (DanceFlow) – 100 návštěvníků

14. 7 . / 15.00 – ‚Rozlučkové“ Plovárenské odpoledne –
velká letní akce nabitá koncerty, divadlem a dílnami (Pěstuj pro
stor) – 150 návštěvníků

15. 7. / 11.00 – Francouzský den na Plovárně: Nedělní
rendez-vous #1 – hudba, hry a jídlo ve francouzském stylu
(Od Francouze) – 200 návštěvníků

27. 7. / 20.00 – Červencová salsa tančírna – kubánská salsa,
sem tam i nějaká bachata (Radek Jakoubek) – 60 návštěvníků

29. 7. / 13.00 – Piknik u řeky s grilováním – pohodové nedělní
odpoledne s dobrotami (nejen) z grilu (K Catering) –
20 návštěvníků
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26. 10. / 10.00 – Ukázka stromolezeckého ošetření starých
stromů – odborná záchrana letitého plovárenského dubu

s workshopem pro veřejnost (ENVIC, PROSTROM Bohemia,

SVSMP) – 30 účastníků

3. 8. / 17.00 – Hraní pétanque u Plovárny – přátelská hra
pétanquových nadšenců (skupina Hrajeme pétanque v Plzni) –
10 účastníků (průměr)

10. 8. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance
tančírna (DanceFlow) – 95 návštěvníků

24. 8. / 18.00 – Večer s recentní archeologií (Asociace
recentní archeologie) – 15 návštěvníků

25. 8. / 14.00 – FAKE – alternativní divadlo a vernisáž
(Asociace recentní archeologie, Fík je dík) – 10 návštěvníků

26. 8. / 13.00 – Piknik u řeky s grilováním – pohodové
nedělní odpoledne s dobrotami (nejen) z grilu (K Catering) –
12 návštěvníků

7. 9. / 18.00 – F.estivalová U.kázka C.ynické K.ultury –
nefalšovaná párty totalita se vším všudy (Asociace recentní
archeologie, Fík je dík) – 70 návštěvníků

8. 9. / 16.00 – F.estivalová U.kázka C.ynické K.ultury –
nefalšovaná párty totalita se vším všudy (Asociace recentní
archeologie, Fík je dík) – 80 návštěvníků

9. 9. / 12.00 – Francouzský den na Plovárně: Nedělní
rendez-vous #2 – hudba, hry a jídlo ve francouzském stylu
(Od Francouze) – 220 návštěvníků

13. 10. / 14.00 – Ochutnávka domácího piva – soukromá
akce



3.
OTEVŘENÁ VÝZVA
PĚSTUJ PROSTOR

rozvoj stávajících ohnisek

Usnesení Rady města Plzně 

Číslo RMP: 111
Datum konání RMP: 28. 6. 2018   Označení návrhu usnesení: KŘTÚ/7

Martin  Z r z a v e c k ý Mgr. Martin  B a x a
primátor města Plzně zástupce primátora

1

č. 760

I. B e r e   n a   v ě d o m í

podnět k projednávání aktivit spolku Kollárka jinak, z. s. ve věci design manuálu 
pro zkvalitnění vnějšího vzhledu provozoven a veřejného prostoru Kollárovy ulice 
a pořádání studentské soutěže „Umělecké intervence do veřejného prostoru Kollárovy ulice“.

II. S o u h l a s í

s dokumentem „Design Manuál Kollárka“ (placemakers.cz, verze 12/2017) dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení, jako podkladem pro rozhodování o základních prvcích určujících vzhled 
ulice Kollárova.  

III. U k l á d á

tajemníkovi MMP
informovat o přijatém usnesení žadatele a příslušné složky a organizace. 
Termín: 31. 7. 2018 Zodpovídá: Ing. Kozohorský, MBA

Ing. Vostracká

Projekty dále rozvíjené 
spolkem Pěstuj 
prostor (PP)
Prameny na Roudné
PěstírnaDEPO (pův. ‚Zahrada 2.0“)
Louka___za školou (pův. ‚Oáza – 
čtenářský koutek“, ve spolupráci 
s MO Plzeň 1, MAKAI atelier) – str. 40

Projekty dále rozvíjené 
za podpory PP 
(výběr)
Kollárka jinak (Kollárka jinak) 
Sídlištní galerie – původně ‚Utopia 
– socialistický městský park“ (SVSMP,
MO Plzeň 1, projectstudio8, Hlavatí
architekti)
Protivzdušná obrana Plzně
(Asociace recentní archeologie)
Křížky a vetřelci (Křížky a vetřelci)
Rozvoj Bukovce (Náš Bukovec)

Nově realizované pod-
něty s podporou PP
Kříž u boleveckého hřbitova –
obnovení dřevěného kříže (Spolek 
boleveckých rodáků)
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V roce 2018 jsme se v rámci Otevřené 

výzvy Pěstuj prostor soustředili zejména 

na zajištění udržitelnosti, zhodnocení fun

gování a další rozvoj projektů započatých 

v předchozích letech. Spolek sám spravuje 

instalace v řadě lokalit po celé Plzni, kde ve 

spolupráci s místními komunitami (a někdy 

i samosprávou) obstarává jejich údržbu. 

Některé dřívější dočasné realizace musely 

být z různých (často politických) důvodů 

přesunuty na jiné místo, splnily však svou 

iniciační funkci – např. podnět Oáza – 

čtenářský koutek (r. 2016) před vinickou 

knihovnou přispěl k zahájení participačního 

projektu vyhlášeného Městským obvodem 

Plzeň 1 (ve spolupráci s Pěstuj prostor) na 

revitalizaci širšího území v okolí knihovny.

I v roce 2018 jsme průběžně poskytovali 

odbornou a technickou podporu autorům 

podnětů z minulých let, kteří svůj projekt 

dále rozvíjejí – např. spolku ‚Kollárka 

jinak“ se podařilo prosadit schválení De

sign manuálu Kollárka (příručky pro místní 

podnikatele a fi rmy, jak kultivovat reklamu 

na provozovnách) radou města Plzně, spo

lu s FDULS ZČU uspořádat studentskou 

soutěž na další úpravy veřejného prostoru 

a se společností Trigema, městem i obvo

dem dojednat vysazení (původně neplá

novaných) stromů před objektem budova

ným touto fi rmou v Kollárově ulici. 

Plzeňané mají stále možnost přidávat 

podněty v negrantové kategorii výzvy, 

které půjde v případě zájmu města 

v budoucnu zúročit.

Namísto tradičního workcampu proběhl 

letos ‚výrobní a údržbový týden“ s místní

mi dobrovolníky. Během něj vzniklo 

několik nových prvků v PěstírněDEPO 

a byly opraveny dříve vytvořené instalace.



S finanční podporou firmy Plzeňský prazdroj (Gambrinus) jsme z větší části 

zrealizovali podnět, který vyhrál hlasování veřejnosti v plzeňské MHD. Z výběru 

mezi třemi projekty z Otevřené výzvy Pěstuj prostor dostalo nejvíce hlasů  

pokračování rozvoje lokality Pramenů na Roudné, již místní spolky s naší  

podporou zvelebují od roku 2014. 

V roce 2018 proběhlo plánovací setkání s místními obyvateli již dříve aktivně 

zapojenými do rozvoje lokality U Pramenů, na setkání se upřesnily dřívější 

nápady a doplnily dílčí nápady nové. Následně se podařilo navázat spolupráci 

se sochařem Kurtem Gebauerem a studenty Katedry výtvarné výchovy a kul

tury Fakulty pedagogické ZČU. Na podzim začala u Pramenů dle Gebauerova 

návrhu vznikat pod přímým dohledem autora a za pomoci širší veřejnosti připo

mínka někdejší osady Amerika i úprava koryta pramenů pod dvěma studánkami 

(realizace byla dokončena na jaře 2019).

Návrhy studentů měly především edukativní rozměr, posloužit mohou i jako  

inspirace pro budoucí úpravy místa. Již v roce 2018 však spoluprací se stu

denty vznikly ilustrace ke třem roudenským pověstem, které se staly součástí 

minibrožury ‚Strašidelné pověsti od Pramenů na Roudné“.  

Uskutečněné akce 
27. 2. / 18.00 / Černá ovce, Plzeň – Kultivace
Pramenů na Roudné 2018 – plánování – širší
plánovací setkání s místními aktivními občany
– 6 účastníků

13. 3., 3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6.,
26. 6. / PěstírnaDEPO – Zahradnický klub –
pravidelná setkání s odbornicí na přírodní
zahradničení Alenou Lehmannovou – celkem
57 účastníků

24. 4. / 17. 00 / PěstírnaDEPO – Jarní úklid –
příprava zahrady na jaro – 5 účastníků

9.–13. 7. / Plzeň – Výrobní a údržbový týden 
– realizační týden pro rozvoj a údržbu podnětů
Pěstuj prostor z minulých let s místními dobro
volníky – 7 účastníků

25. 9. / 17.30 / PěstírnaDEPO – Rozloučení
s létem – setkání plzeňských (komunitních)
zahradníků – 14 návštěvníků

13. 10. / 9.00 / Prameny na Roudné – Kultiva-
ce Pramenů na Roudné 2018 – 1. workshop
– realizace úprav Pramenů dle návrhu Kurta
Gebauera – 6 účastníků

27. 10. / 9.00 / Prameny na Roudné – Kultiva-
ce Pramenů na Roudné 2018 – 2. workshop
– realizace úprav Pramenů dle návrhu Kurta
Gebauera – 15 účastníků

Kultivace pramenů 
na Roudné 2018
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Komunitní zahrada ve své druhé sezóně pod vedením Pěstuj prostor téměř 

naplnila svou kapacitu (19 zahradníků na zhruba 50 m²). Prostory byly kromě 

zahradníků využívány také zaměstnanci DEPO2015, členy sdílené kanceláře 

Coworking, ale i okolními obyvateli a dalšími návštěvníky Depa z řad široké 

veřejnosti. 

Na jaře 2018 jsme do zahrady přesunuli instalaci z betonových kvádrů s dřevě

ným sezením, původně realizovanou pro vznik pobytového prostoru na Chod

ském náměstí v Plzni. V Pěstírně byla sestavena do nových tvarů reagujících 

na místní kontext a potřeby. Část instalace vytvořila v rámci výstavy 100PY 

(pořádané DEPO2015) ‚pozadí“ pro sochu Lenina. Díky této výstavě doplnilo 

stávající obří květníky s keramickými reliéfy (od Františka Pavlase) i další umě

lecké dílo – socha Dívka s kyticí. Ta byla nalezena v roce 2017 zarostlá trávou 

a křovinami členem iniciativy Křížky a vetřelci (projekt z Otevřené výzvy Pěstuj 

prostor) ve dvoře Městské charity.

Zahrada byla také postupně zvelebována během pracovních brigád s pěstiteli 

či v rámci ‚výrobního a údržbového týdne“ za pomoci dalších místních dob

rovolníků. Vznikla zde mj. dřevěná terasa, ‚partypult“, sedátka na ohradní zdi 

areálu nebo nový kompost.

Své zahradnické znalosti si mohli členové zahrady i veřejnost rozšířit během 

cyklu workshopů ‚Zahradnického klubu“ pod vedením zkušené přírodní zahrad

nice Aleny Lehmannové. 

PěstírnaDEPO
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Uskutečněné akce / externí 
realizátoři
9. 1. – Tajemství plzeňské historie – Křížky 
a vetřelci – přednáška pro Knihovnu města 
Plzně (Křížky a vetřelci)

14. 2. – Anti-aircraft Defence of Pilsen – 
přednáška na konferenci Military and Postmili
tary Landscapes (Protivzdušná obrana Plzně)

26. 2. – členská schůze spolku Kollárka 
jinak (Kollárka jinak)

18. 7. – komentovaná procházka  
po normalizačním umění pro Univerzitu 
třetího věku (Křížky a vetřelci)

24. 8. – Večer s recentní archeologií  
(Protivzdušná obrana Plzně) 

3. 10. – Busking fest v Kollárce (spolupořada
tel Kollárka jinak v rámci Pilsen Busking Fest)  
 
 
 



4.
CYKLUS PŘED-
NÁŠEK PĚSTUJ 

PROSTOR
Hybatelé architektury

Stejně jako v předchozích letech byla tématem jarní 

přednáškové série současná architektura. Během čtyř 

podvečerů se na čtyřech různých místech v Plzni před

stavilo kvarteto osobností, které dokážou ‚pohnout“ 

současnou českou architektonickou scénou (aniž by 

nutně byly praktikujícími architekty): dlouholetý starosta 

menší obce, umělec a uznávaný kurátor, vynikající archi

tekt či renomovaný historik a teoretik architektury.

texty pozvánek na akce a reportáže z nich: 

http://bit.ly/hybatele

videozáznamy přednášek:  

http://bit.ly/PestujProstor_yt

fotografická dokumentace akce:  

http://bit.ly/PestujProstor_fb

Uskutečněné akce
11. 4. / 18.00 / DEPO2015, Plzeň: Hybatelé architektury –
Věslav Michalik: Dolní Břežany – velká proměna malé obce – 
přednáška starosty Dolních Břežan o pozoruhodné transformaci malé 
obce na jedno z nejatraktivnějších sídel v okolí Prahy, které nabízí 
kvalitní veřejný prostor i mimořádnou architekturu – 27 návštěvníků

25. 4. / 18.00 / Moving Station, Plzeň: Hybatelé architektury –
Michal Škoda: O vystavování současného umění a architektury – 
přednáška o proměně Galerie současného umění a architektury Domu 
umění v Českých Budějovicích, prostoru dříve regionálního významu, 
v instituci s mezinárodním renomé, která zprostředkovává špičkovou 
domácí i zahraniční architekturu českému publiku – 15 návštěvníků

9. 5. / 18.00 / Papírna Plzeň: Hybatelé architektury – Zdeněk
Fránek: Zlobivá a zlobící se architektura – přednáška o vlastní tvor
bě architekta a děkana liberecké Fakulty umění a architektury TUL, 
během níž Zdeněk Fránek představil své osobité realizace, způsoby, 
kterými pracuje s hmotou a prostorem, i témata, jejichž řešení překra
čuje rámec architektury – 30 návštěvníků

23. 5. / 18.00 / Někdejší byt Krausových (tzv. Loosův interiér), Plzeň:
Hybatelé architektury – Rostislav Švácha: Nová architektura 
ve starém kontextu. 14 ročníků Ceny Klubu Za starou Prahu 
za novou stavbu v historickém prostředí – přednáška o dosavadních 
ročnících Ceny Klubu Za starou Prahu, o kritériích posuzování vybra
ných staveb i o souvisejících zásadách stavění v historickém kontextu, 
které se KZsP snaží prosazovat – 44 návštěvníků
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http://bit.ly/hybatele
http://bit.ly/PestujProstor_yt
http://bit.ly/PestujProstor_fb


Architektura 
osmičkových roků

První podzimní přednáškový cyklus se zaměřil 

na plzeňskou společnost a architektonické prostředí (včet

ně vybraných realizací i urbanistických plánů) v klíčových 

letech českých dějin 20. století. Ve všech čtyřech dílech 

série vystoupila dvojice odborníků – nejprve historik, resp. 

historička, posléze architekt či historik architektury.  

Každá z přednášek se konala v objektu, jehož vznik spadá 

do právě probíraného období – v budovách SPŠ stavební 

Plzeň, Českého rozhlasu Plzeň, hotelu Central a Fakulty 

strojní ZČU.

texty pozvánek na akce a reportáže z nich: 

http://bit.ly/architektura8roku

videozáznamy přednášek:  

http://bit.ly/PestujProstor_yt

fotografická dokumentace akce: 

http://bit.ly/PestujProstor_fb

Uskutečněné akce
10. 10. / 17.15 / SPŠ stavební, Plzeň – komentovaná prohlídka
budovy průmyslové školy navržené Ladislavem Skřivánkem
– 20 návštěvníků

10. 10. / 18.15 / SPŠ stavební, Plzeň – Architektura a společnost
Plzně v roce 1918 – historik Tomáš Bernhardt přednesl příspěvek
o vzniku metropole českého západu (tj. o Plzni v období před rokem
1918), architekt a historik architektury Petr Klíma pak představil ar
chitekturu  Plzně v období od konce 19. století do 20. let 20. století
– 39 návštěvníků

24. 10. / 18.00 / Český rozhlas Plzeň, Plzeň – Architektura a společ-
nost Plzně v roce 1948 – historik Jakub Šlouf promluvil o plzeňských
pomnících T. G. Masaryka a padlých vojáků americké armády coby
nástrojích společenských konfliktů v letech 1945–1953, urbanista
a teoretik urbanismu Lukáš Grasse následně pohovořil o urbanistic
kém přerodu Plzně v kontextu ideálů a ideologie – 31 návštěvníků

7. 11. / 18.00 / Hotel Central, Plzeň – Architektura a společnost
Plzně v roce 1968 – historik Miroslav Breitfelder publiku přiblížil 60.
léta 20. století v Československu i průběh pražského jara, architekt
a historik architektury Petr Klíma jej poté doplnil příspěvkem o archi
tektuře Plzně druhé poloviny 60. let 20. století – 39 návštěvníků

21. 11. / 18.00 / Fakulta strojní ZČU, Plzeň – Architektura a spo-
lečnost Plzně v roce 1989 – historička Jana Petrová představila
mimorežimní občanské aktivity v 80. letech 20. století a události roku
1989 v Plzni, osobní vzpomínkou na proměnu postavení architekta
a architektury v Plzni v roce 1989 pak přispěl architekt Jan Soukup
– 31 návštěvníků
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Transformace 
města

Druhá podzimní série se soustředila na klíčová 

urbanistická témata, která jsou předmětem trvalého 

zájmu plzeňské odborné i širší veřejnosti – především 

na možnosti transformace vybraných území města 

a na otázku, jakým způsobem v těchto projektech 

zajistit vysokou architektonickou i funkční kvalitu.

texty pozvánek na akce a reportáže z nich: 

http://bit.ly/transformacemesta

videozáznamy přednášek:  

http://bit.ly/PestujProstor_yt

fotografická dokumentace akce: 

http://bit.ly/PestujProstor_fb

Uskutečněné akce
12. 12. / 18.00 / Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Plzeň – Údolí řeky Mže – plzeňský urbanista Josef Váně (v součas
nosti pracující na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně) představil
svůj diplomní projekt zabývající se možným rozvojem údolí řeky Mže
a lepším propojením Roudné a Severního Předměstí s historickým
centrem města – 35 návštěvníků

19. 12. / 18.00 / EUC Klinika Plzeň, Plzeň – Města zdí – nákupní
centra v historii i současnosti – architekt a historik architektury Petr
Klíma představil české obchodní domy 60. a 70. let 20. století,
s příspěvkem o současných obchodních centrech, jejich genezi i vlivu
na město jej pak doplnila architektka, teoretička architektury a básníř
ka Anna Beata Háblová – 30 návštěvníků
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5.Plzeňská část Dne architektury 2018 se v souvislosti 

se stým výročím založení Československa a dalšími osmič

kovými roky soustředila především na architekturu Plzně 

v obdobích zásadních změn společenského uspořádání. 

Prvním bodem programu byla procházka po historii a sou

časnosti vizuálního smogu. Na vycházku navázala dílna 

pro děti a rodiče na širší téma vizuální identity spjaté  

s architekturou. První den festivalu zakončila projekce sním

ků o architektuře ‚Diller Scofidio + Renfro: Reimagining  

Lincoln Center and the High Line“ a ‚Whose City?“. Druhý 

den zahájila komentovaná procházka po vybraných plzeň

ských realizacích, jejichž vznik či přestavba se pojí s osmič

kovými roky. Hlavním bodem programu byl odpolední blok 

pěti komentovaných prohlídek běžně nepřístupných nebo 

obtížně přístupných budov s historiky architektury i architek

ty a s kontextuálním doprovodem slamerky Bio Mashy.

DEN 
ARCHITEKTURY 
architektura osmičkových 

roků

Program
28. 9.  
15.00 – Procházka po historii a současnosti vizuálního  
smogu – aneb jaký měla reklama a propagace vztah k architektu
ře v minulosti a jaký má dnes? (ve spolupráci s platformou Vizuální 
smog v Plzni)

16.30 / Moving Station – Architektura pro děti aneb Město 
letí – workshop pro děti i rodiče na téma vizuální identity spjaté 
s architekturou

19.00 / Moving Station – Film a architektura – projekce 
o architektuře, veřejném prostoru a současných městech: 
– Diller Scofidio + Renfro Reimagining Lincoln Center and the 
High Line – snímek o úspěšné revitalizaci The High Line v NYC 
– Whose City? – dokument o transformaci Berlína 
 
29. 9.  
10.00 – Architektura osmičkových roků – procházka po vy
braných architektonických realizacích, jejichž vznik či přestavba 
se pojí s obdobími zásadních změn společenského uspořádání 
– např. hotel Ural, tzv. Bohemka či bývalý obchodní dům Prior 
(v rámci sousedských procházek Skryté město)

14.00 – Série pěti komentovaných prohlídek běžně nepřístup-
ných budov s historiky architektury i architekty 
→ Správní budova Měšťanského pivovaru v Plzni (1914–1919) 
→ Budova Československého rozhlasu (1947–1953 / 1956) 
→ Budova základního závodu družstva Styl (konec 60. let 20. st.) 
→ Přístavba Domu obuvi (1990) 
→ Bytový dům Veleslavínova (2015)
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PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ 
MANUÁL (PAM)

stezky po architektuře v letech 1948–1989

Plzeňský architektonický manuál se v roce 2018 zaměřil 

na období 1948–1989. 

Podařilo se připravit stezky Vnitřní Město, Jižní Předměstí 

a Bory. Byly zpracovány odborně popularizační texty o většině 

zmapovaných staveb a jejich architektech. U každého objektu 

či souboru staveb byly texty doplněny konvolutem součas

ných fotografií, graficky upravené původní výkresové doku

mentace a reprodukcí dalších archivních materiálů. 

Úspěšné byly i komentované vycházky pro veřejnost, po

stavené na základě stezek PAM a realizované opět v rámci 

programu tzv. sousedských procházek Skryté město (hlavním 

pořadatelem je spolek Skrytá Plzeň). Mezi květnem a říjnem 

2018 se jich uskutečnilo celkem sedm, z toho tři zcela nové – 

Architektura Roudné: Paměť míst, Adolf Loos a Architektura 

osmičkových roků. 

Nedílnou součástí projektu PAM bylo opakování interak

tivního programu pro školy, uskutečněného ve spolupráci 

s iniciativou Architekti ve škole pro žáky 14. ZŠ. Jeho hlav

ním bodem se stala procházka po stezce C1 (Staré a nové 

město) v listopadu 2018. 

V souvislosti s Plzeňským architektonickým manuálem 

proběhla i prohlídka pěti tzv. Loosových interiérů v Plzni 

pro pedagogy a studenty Frankfurt University of Applied 

Sciences v prosinci 2018. 

Těchto procházek a prohlídek se zúčastnilo celkem 

na 230 návštěvníků. Počet aktivních uživatelů webového 

rozhraní databáze pak stoupl z přibližně 9 000 za rok 2017  

na 13 000 v loňském roce.
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Uskutečněné akce
6. 5. / 10.00 / Jižní předměstí – Plzeňský architektonický
manuál (PAM): Jižní Předměstí – komentovaná procházka 
(spolupořadatel Skrytá Plzeň) – 9 návštěvníků

27. 5. / 10.00 / Roudná – Architektura Roudné: Paměť míst
(spolupořadatel Skrytá Plzeň) – sousedská procházka v rámci
Evropského dne sousedů – 18 návštěvníků

27. 5. / 14.00 / Bezovka – Bezovka: Místo s hvězdou v srdci
(spolupořadatel Skrytá Plzeň) – sousedská procházka v rámci
Evropského dne sousedů – 38 návštěvníků

9. 6. / 14.00 / Plzeň – Plzeň v idejích – architektonická pro
cházka po nenaplněných meziválečných i poválečných vizích
města (spolupořadatel Skrytá Plzeň) – 7 návštěvníků

23. 6. / 10.00 / Doudlevecká čtvrť – Plzeňský architektonic-
ký manuál (PAM): Doudlevecká čtvrť (spolupořadatel Skrytá
Plzeň) – komentovaná procházka – 9 návštěvníků

15. 9. / 10.00 / Plzeň – Adolf Loos – komentovaná procházka
po vybraných realizacích Adolfa Loose v Plzni (spolupořadatel
Skrytá Plzeň) – 30 návštěvníků

27. 10. / 10.00 / Lochotín – Plzeňský architektonický
manuál (PAM): Lochotín (spolupořadatel Skrytá Plzeň) –
komentovaná procházka – 25 návštěvníků

12. 11. / 10.00 / Plzeň – Plzeňský architektonický manuál
(PAM): Staré a nové centrum pro žáky 14. ZŠ – komentovaná
procházka – 20 účastníků

14. 12. / 11.00 / Plzeň – Adolf Loos Pilsen – neveřejné pro
hlídky Loosových interiérů pro pedagogy z Frankfurt University
of Applied Sciences – 20 účastníků
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7.
PARTICIPAČNÍ  PROJEKTY 

VĚTŠÍHO  MĚŘÍTKA
Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady

Participační projekt na rekonstrukci zanedbaného historické

ho centra Slovan – Jiráskova náměstí – a zpřístupnění zahra

dy dominikánů veřejnosti se dostal již do čtvrtého roku pří

pravy. Zformalizovala se odborná pracovní skupina dohlížející 

na kvalitu projektu (Pěstuj prostor je členem). Studio re:archi

tekti dokončilo architektonickou studii, kterou jsme představi

li veřejnosti na v pořadí již šesté participační besedě. 

Beseda proběhla korektně, ale následně začala malá skupina 

obyvatel šířit petici proti kácení části stromů, která projekt 

zavádějícím způsobem zkreslovala, a bojovat proti užití mlato

vých ploch. Tým věnoval velké úsilí jak uvedení šířených  

informací na pravou míru, tak prověření veškerých přijatel

ných možností zachování dalších stromů. Důraz byl kladen 

na to, aby nebyla narušena nově navržená koncepce a funkce 

náměstí ani potřeba vytvořit výrazně lepší životní podmínky 

pro zachovávané i nově vysazované stromy.  

Přední český odborník p. Hora prokázal pomocí v ČR inova

tivní metody (nově převzaté  ze zahraničí), tzv. indexem modro

zelené infrastruktury, že celkový vliv rekonstrukce na životní 

prostředí a mikroklima náměstí bude veskrze pozitivní. 

Úsilí se zúročilo a podzimní sedmé setkání proběhlo, až na  

nejužší jádro petentů, v pozitivní atmosféře. Dále byla roz

pracována dokumentace k územnímu řízení a předložena 

k posouzení dotčeným orgánům. 

Paralelně k projektové přípravě na náměstí probíhaly, stej

ně jako v předchozích letech, tradiční komunitněkulturní 

akce. Ty organizují projektoví partneři (Pěstuj prostor, 

Masarykova základní škola, Klášter dominikánů Plzeň, 

MO Plzeň 2 – Slovany apod.) ve spolupráci s dalšími míst

ními organizacemi a institucemi. Smyslem akcí je posilovat 

vztah místních obyvatel k ‚Jiráskáči“ a zároveň náměstí 

i jeho okolí rozžívat ještě před samotnou fyzickou rekon

strukcí. Obě akce pod kuratelou Pěstuj prostor (Evropský 

den sousedů a Jiráskovo náměstí žije) byly tento rok velmi 

početně navštívené a odehrály se v podpůrném soused

ském duchu.
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Pořádané akce / besedy
17. 5. / 16.30 – Představení studie na obnovu Jiráskova
náměstí architekty – diskuze a vycházka s architekty –
50 účastníků 

13. 9. / 17.00 – Veřejné setkání k řešení zeleně a modré
infrastruktury na Jiráskově náměstí – setkání s architekty
věnované posunům v projektu z hlediska obnovy vegetace –
110 účastníků

Pořádané akce / komunitně-kulturní
26. 5. / 15.00 – Evropský den sousedů na Jiráskově
náměstí – výstava, pouliční zahradničení, hudební program
a společná večeře – 210 návštěvníků

20. 9. / 14.00 – Jiráskovo náměstí žije 2018 – den plný her,
sportu a zábavy – 300 návštěvníků

Další akce partnerů
9.–10. 6. – Víkend otevřených zahrad (Masarykova ZŠ Plzeň)

25. 5. – Noc kostelů (Klášter dominikánů Plzeň)

prosinec – Adventní koncerty (školy / MO Plzeň 2 – Slovany)

12. 12. – Vánoční koncert (Masarykova ZŠ Plzeň)

A další...

Partneři projektu
MO Plzeň 2 – Slovany, Statutární město Plzeň, Nadace Proměny 
Karla Komárka, Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň,  
Masarykova základní škola a další místní organizace

Zpracovatel projektové dokumentace
re:architekti studio s. r. o.

Více na: https://jiraskovonamesti.plzen.eu

PA
R

TI
C

IP
AČ

N
Í P

R
O

JE
K

TY
 V

Ě
TŠ

ÍH
O

 M
Ě

Ř
ÍT

K
A

36

https://jiraskovonamesti.plzen.eu


38

Projekt revitalizace rozměrného sídlištního vnitrobloku začal v roce 2015, kdy 

jsme společně s obvodem spustili rozsáhlou participační přípravu. Následný 

rok byl věnován architektonické soutěži a počátku spolupráce s vítězem –  

architektem Ondřejem Rysem. V roce 2017 proběhlo představení vítězného 

návrhu veřejnosti, postupné dopracování studie a ladění připomínek s dotčený

mi orgány. Během roku 2018 se projektu podařilo získat souhlasné rozhodnutí 

o umístění stavby i stavební povolení a zároveň byl slavnostně položen základní

kámen. V následujícím roce by mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele

stavby a začít samotná stavba.

Konal se také již čtvrtý ročník Krašovské zahradní slavnosti, jehož hlavním 

bodem programu bylo právě položení základního kamene, který zvěstuje blí

žící se realizaci projektu. Vedle toho návštěvníky čekalo divadelní představení 

pro nejmenší, koncert jazzového bandu a kurz swingu, hity populární hudby 

v provedení mistra diskžokeje nebo architektonické a deskové hry. Zájemcům, 

tak jako během každého ročníku slavnosti, byla představena aktuální podoba 

a posun v projektu, pohovořit si o něm mohli přímo s architektem.

Uskutečněné akce
15. 9. / 16.00 / vnitroblok Krašovská, Plzeň
– Krašovská zahradní slavnost 2018 – oslava
Proměny vnitrobloku Krašovská, která je již
za dveřmi! (4. ročník akce) – 250 návštěvníků

Partneři projektu
MO Plzeň 1, Pěstuj prostor, a_sense

Více na: https://krasovska.plzen.eu
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Proměna Vnitrobloku 
Krašovská

https://krasovska.plzen.eu
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Na základě úspěšné spolupráce na projektu Proměna vnitrobloku Krašovská 

nás Městský obvod Plzeň 1 oslovil, abychom podobný participační projekt 

zahájili na nedalekém sídlišti na Vinicích. Záměrem obvodu je kultivovat veřejné 

prostranství mezi ulicemi Hodonínská, Sedlecká a Brněnská, jehož součástí je 

i předprostor vinické knihovny, který v roce 2016 s naší pomocí zvelebila míst

ní knihovna a studio architectureMADE v rámci Otevřené výzvy Pěstuj prostor. 

Obvod chce v rámci projektu řešit i mnohaleté sociální problémy s neohledupl

nými občany, kteří negativně ovlivňují fungování celého okolí.

Na začátku léta byla spuštěna anketa, již mohli místní občané vyplnit online 

i offline. Zapojilo se téměř 350 respondentů. Zároveň proběhlo sociologické 

šetření formou pozorování v místě a polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky 

ankety i šetření byly představeny na zářijovém plánovacím setkání. Velmi kul

tivované debaty se zúčastnilo okolo 90 lidí, kteří uměli jasně pojmenovat své 

preference, hodnoty a problémy místa i chyby dosavadních městských  

projektů v okolí. 

Výstupem úvodní části projektu je projektová brožura, která ve stručné i po

drobné formě shrnuje všechna specifika tohoto poměrně atypického projektu, 

zajímavá je i v ní popsaná sonda do prapůvodu sociálních problémů v lokalitě.

Uskutečněné akce
11. 9. / 17.00 – Louka___za školou I Plzeň 
Vinice – plánovací setkání k budoucnosti  
veřejného prostranství v blízkosti ulic Hodonín
ská, Sedlecká a Brněnská

 

Partneři projektu
MO Plzeň 1, Pěstuj prostor, MAKAI atelier

 
Brožura: http://pestujprostor.plzne.cz/plano-
vani-louka-za-skolou-vinice-brozura 
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Louka___za školou – 
Plzeň Vinice

http://pestujprostor.plzne.cz/planovani-louka-za-skolou-vinice-brozura


Výzva vzešla z podnětů plzeňských občanů, odborníků a neziskovek, které sesbíral spolek Pěstuj prostor, z. s. Zaštítila ji řada místních osobností 
(viz web). Výzva není spojena s žádnou politickou stranou a je cílena jak na širokou veřejnost, tak na zástupce napříč politickým spektrem.

Více na: plzenmanavic.cz  Přihlaste se k výzvě a zjistěte, co se s tím dá dělat.

  1.   kvalitní architekturu a urbanismus
  2.   širší diskuzi nad zásadními stavebními projekty
  3.   silného hlavního architekta a lepší práci samosprávy
  4.   aktivní občany, kterým město nebrání v činnosti
  5.   aktivní politiky
  6.   vyváženou dopravu
  7.   jasné podmínky pro investory a developery
  8.   kvalitní data jako základ všech projektů
  9.   umění a kulturu ve veřejném prostoru
10. omezení vizuálního smogu

Co podle nás potřebuje?

Plzeň má na víc. Plzeň má na to, aby byla lépe fungujícím městem s příjemnými ulicemi, náměstími 
i parky. Má na to, aby se honosila prvotřídní architekturou a památkami, o které někdo pečuje. 
Má na to, aby obstála v silné národní i mezinárodní konkurenci moderních měst a aby se z ní 
obyvatelé a studenti nestěhovali pryč. V Plzni žijeme a chceme žít, proto si přejeme, aby byla co 
nejpříjemnější, nejzdravější a nejkrásnější. Záleží nám na ní, nenechme si ji zkazit.

Hamburg Kodaň

Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia Pěstuj prostor

Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia

Lublaň

8.
PLZEŇ MÁ NA VÍC!

výzva ke zlepšení kvality
života, veřejného prostoru

i architektury

Třičtvrtěroční období předcházející podzimním komunálním 

volbám jsme využili k odborné diskuzi s řadou místních 

i mimoplzeňských architektů, sociologů, kulturních aktérů 

apod. na téma nejpalčivějších stávajících problémů veřej

ného prostoru, architektury a urbanismu v Plzni. Ty jsme 

následně zformulovali do desetibodové výzvy ‚Plzeň má 

na víc”.

Oslovili jsme také lídry plzeňských kandidátek, aby se 

k jednotlivým bodům vyjádřili. Velká část z nich považuje 

téma kultivovanějšího urbanistického a architektonického 

rozvoje města za podstatné a zahrnula ho do svého volební

ho programu. 

Později byla řada bodů i podbodů zohledněna v programo

vém prohlášení nového vedení města Plzně. Na některé ‚no

torické“ příklady typu nezvládnuté rekonstrukce prostranství 

u dřívějšího OC Volha v ul. Karla Steinera reagovalo místní 

vedení zájmem o (alespoň částečnou) kultivaci.

Deset bodů výzvy – Plzeň potřebuje:
1. kvalitní architekturu a urbanismus

2. širší diskuzi nad zásadními stavebními projekty

3. silného hlavního architekta a lepší práci samosprávy

4. aktivní občany, kterým město nebrání v činnosti

5. aktivní politiky

6. vyváženou dopravu

7. jasné podmínky pro investory a developery

8. kvalitní data jako základ všech projektů

9. umění a kulturu ve veřejném prostoru

10. omezení vizuálního smogu

Podrobnější text k jednotlivým bodům je k dispozici na: 
http://plzenmanavic.cz
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9.
VIZUÁLNÍ SMOG  

V PLZNI
cesta ke kultivované reklamě

V rámci našich vzdělávacích projektů (Den architektury, 

Plzeňský architektonický manuál apod.) jsme se zaměřili 

i na téma vizuálního smogu v Plzni, na jehož propagaci 

a odborném řešení se členové spolku již dlouhodoběji 

podílejí (i jako členové a podporovatelé neformální iniciativy 

Vizuální smog v Plzni).

V roce 2018 Vizuální smog v Plzni také uspořádal několik 

setkání mířících na příznivce řešení tohoto problému. Cílem 

bylo zmapování početnosti a možností této ‚komunity“ a na

směrování dalších kroků v rozvoji projektu. Vizuální smog 

vedle své facebookové stránky (https://fb.com/vizualnismo

gvPlzni) připravuje i webovou stránku na portálu  

http://prostor.plzne.cz. 

Uskutečněné akce
12. 3. / 17.00 / Plzeň zastávka – Setkání s vizuálním smogem 
vol. I – veřejné setkání příznivců ‚čistého“ veřejného prostoru – 
11 účastníků 

23. 4. / 17.00 / Plzeň zastávka – Setkání s vizuálním smogem 
vol. II – veřejné setkání příznivců „„čistého“ veřejného prostoru – 
9 účastníků

28. 5. / 17.00 / Plzeň zastávka – Setkání s vizuálním smogem 
vol. III – veřejné setkání příznivců ‚čistého“ veřejného prostoru – 
10 účastníků

8. 7.  / 19.00 / Plzeň – Hledání vizuálních ‚pokladů“ | Procház-
ka vizuálním smogem – 40 návštěvníků

28. 9.  / 15.00 / Plzeň – Procházka po historii a současnos-
ti vizuálního smogu – jaký měla reklama a propagace vztah 
k architektuře v minulosti a jaký má dnes? – 32 návštěvníků

28. 9.  / 16.00 / Moving Station, Plzeň – Architektura pro děti 
aneb Město letí – workshop pro děti i rodiče na téma vizuální 
identity spjaté s architekturou – 16 účastníků
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Hostování na akcích (výběr)
 
Revize Ústí I 03 Společnost (ID Ústí) 
1. 3. 2018 / Ústí nad Labem, Veřejný sál Hraničář

Divan Fondacije Novi Sad 2021: Menjamo prostore (Novi Sad 2021) 
22. 3. 2018 / Srbsko, Novi Sad

Kulatý stůl na téma komunitní vzdělávání (MDC TOTEM) 
16. 4. 2018 / Plzeň, Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM

BarCamp Brno (Nesehnutí) 
18. 5. 2018 / Brno, Impact Hub

Prohlídka Domu bytové kultury (Scholastika) 
21. 5. 2018 / Praha

Urbanismus a propagace + (Gogolák + Grasse) 
12. 6. 2018 / Praha, Přístav 186 00

Oživení městského prostoru (ahoj.info) 
24. 6. 2018 / Plzeň, Saloon Roudná

Treffpunkt (Plzeň 2015) 
19. 10. 2018 / Plzeň, DEPO2015

Plzeň Design Week (DEPO2015 a Original Design Shop) 
12. 11. 2018 / Plzeň

SOS Thermal: Felix Torkar (Respekt Madam) 
15. 11. 2018 / Karlovy Vary

Odborné publikace a média 
(výběr)
Beate Franck. Stadt – Grün – Fluss. Wirt
schaft KONKRET, 10/2018, str. 34–35

ID Ústí. Vize Ústíčka. Vize Ústíčka, str. 26

Petr Klíma. Obchodní domy jako výkladní 
skříně své doby. Český rozhlas Vltava, cyklus 
10 reportáží pro pořad Mozaika 
 

Spolupráce
Město Plzeň a plzeňské městské obvody

Nadace Proměny Karla Komárka 

Magistrát města Ostravy 

Novi Sad 2021

Institut plánovaní a rozvoje hl. města Prahy

VOŠ Scholastika

Nakladatelství Labyrint

DEPO2015

Ministerstvo kultury ČR

A další...

Publikace, hostování a spolupráce
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P L O V Á R N A
2 0 1 8

 

 

 

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA
Doudlevecká 71, Plzeň

plovarna.plzne.cz 

K Catering

pořádá Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci s místními NNO a �rmami za podpory Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Městského obvodu 
Plzeň 3, sdružení Zelené město a NADACE ŽIVOT UMĚLCE. O Městskou plovárnu pečuje Pěstuj prostor, z. s. za podpory dalších partnerů.

PÁ 8. 6. / 20-22 Smím prosit? / tančírna (Plovárna otevřena od 17)
SO 9. 6. / 13-22 Plovárna otevřena
NE 10. 6. / 13-19 Piknik u řeky s grilováním

PÁ 15. 6. / 17-22 Plovárna otevřena
SO 16. 6. / 17-22 Divadlo na Plovárně (Plovárna otevřena od 13)
NE 17. 6. / 13-19 Plovárna otevřena
PÁ 29. 6. / 20-22 Oslava narozenin DanceFlow / tančírna

PÁ 13. 7. / 20-22 Smím prosit? / tančírna (Plovárna otevřena od 17)
SO 14. 7. / 15-22 Plovárenské odpoledne 2018 (Plovárna otevřena od 13)
NE 15. 7. / 11-20 Francouzský den

PÁ 27. 7. / 20-22 Červencová salsa tančírna (Plovárna otevřena od 17)
SO 28. 7. / 13-22 Plovárna otevřena
NE 29. 7. / 13-19 Piknik u řeky s grilováním

PÁ 10. 8. / 20-22 Smím prosit? / tančírna (Plovárna otevřena od 17)
SO 11. 8. /13-22 Plovárna otevřena
NE 12. 8. / 11-20 Francouzský den

PÁ 24. 8. / 18-22 Večer s recentní archeologií (Plovárna otevřena od 17)
SO 25. 8. / 14-22 FAKE / altern. divadlo a vernisáž (Plovárna otevřena od 13)
NE 26. 8. / 13-19 Piknik u řeky s grilováním

PÁ 7. 9. / 18-22 Festivalová ukázka cynické kultury (Plovárna otevřena od 17)
SO 8. 9. / 16-22 Festivalová ukázka cynické kultury (Plovárna otevřena od 13)
NE 9. 9. / 11-20 Francouzský den

PÁ 14. 9. / 17-22 Plovárna otevřena
SO 15. 9. / 13-22 Plovárna otevřena
NE 16. 9. / 13-19 Piknik u řeky s grilováním

K Catering

Literární čtení • 
Improvizační workshop • 

Site-specifi c opera • Improzápas •

17.00–18.00

3. a 17. dubna, 1., 15. a 29. května,
12. a 26. června

Začínáte s pěstováním?
Tápete v tom, kdy co sít či sázet?
Potřebujete poradit, jak se o 
rostliny starat?
Hledáte zajímavé zahradnické či 
kuchařské nápady a tipy?
Přijďte k nám do klubu!

 — Dozvíte se, co zrovna na zahradě dělat.
 — Budete mít prostor pro vaše dotazy a sdílení zkušeností.
 — Vhodné zejména pro zahradníky pěstující na balkoně a 
v nádobách. 

 — Rádi byste si vypěstovali vlastní zeleninu a bylinky, ale 
nemáte vhodné prostory? Pronajměte si záhon v naší 
komunitní zahradě PěstírnaDEPO!

Klubový rádce: Alena Lehmannová prirodni-zahrady.cz, pořádá Pěstuj prostor, z. s. pestujprostor.plzne.cz.

workshop

poradna

PěstírnaDEPO

vstupenky: www.plzenskavstupenka.czPěstírnaDEPO: Nádvoří DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

vstupné 50 Kč, členové zahrady 40 Kč fb.com/pestirnaDEPO

zahradnický
klub

http://www.plzenskavstupenka.cz
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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

Ukázka propagace Ukázka propagace

mailto:haslova@pestujprostor.cz
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Zapojte se do plánování 
budoucnosti veřejného 
prostranství na Vinicích!

Městský obvod Plzeň 1 zvažuje úpravu  
veřejného prostranství v blízkosti ulic 
Hodonínská, Sedlecká a Brněnská. 
Součástí podkladů, které je třeba 
připravit pro zadání změny, jsou také 
zkušenosti a představy místních 
obyvatel o tom, jak by mohlo a mělo 
dané veřejné prostranství fungovat. 

Za přípravný tým

Ivana Mádlová / místostarostka MO Plzeň 1
Marek Sivák / Pěstuj prostor, z. s.
Petr Matoušek a Ida Kaiserová / MAKAI 
atelier

Budeme Vám velice vděčni, pokud 
se do projektu zapojíte, a to jednou 
či nejlépe oběma následujícími 
možnostmi:

Ře
še

né
 ú

ze
m

í

Děkujeme za Váš čas a budeme se  
těšit na společné setkání i podnětné  
informace. Případné dotazy můžete  
zasílat na tomasukovar@plzen.eu  
nebo info@pestujprostor.cz.

Účastí na plánovacím setkání 
s představiteli obvodu, sociology  

a facilitátory, které se odehraje v úterý 
11. září 2018 od 17.00 hodin přímo na 
louce v řešeném území. Během setkání 
představíme výsledky ankety a detailně  
si promluvíme o Vašich zkušenostech 
s bydlením okolo louky i o Vašich 
představách do budoucna.

Vyplněním ankety, kterou naleznete  
on-line na stránkách městského 

obvodu (umo1.plzen.eu) a spolku Pěstuj 
prostor (pestujprostor.plzne.cz) nebo 
v tištěné verzi v městské knihovně na 
Vinicích (Hodonínská 55). Anketu lze ji 
vyplnit a odevzdat do 25. července 2018.

Akce jsou součástí 
projektu Obnova 

Jiráskova náměstí 
a klášterní zahrady 

v Plzni.

JARO
NA JIRÁSKOVĚ 
NÁMĚSTÍ!

PŘEDSTAVENÍ ČISTOPISU 
STUDIE ARCHITEKTY

17. 5. 2018 / 16:30–19:00
park na Jiráskově náměstí v Plzni

Prezentace dopracované verze studie, 
diskuse s architekty i organizátory a vycházka 
s odborníky přímo v terénu na témata, 
která Vás budou zajímat (např. celková 
koncepce, doprava, zeleň…). Součástí akce 
je i výstava k architektonickému řešení.

EVROPSKÝ  
DEN SOUSEDŮ

26. 5. 2018 / 15:00–21:00
park na Jiráskově náměstí v Plzni

Program: 
15:00 / zahájení a vernisáž žákovských 
návrhů předškolí Masarykovy ZŠ
15:30 / street gardening / 
pouliční zahradničení*
16:30 / Beránci  
(pěvecký sbor Masarykovy ZŠ)
17:00 / začátek společného vaření 
pivní „klášterní“ polévky
17:30 / street gardening / pouliční zahradničení*
18:30 / sousedská večeře s živou hudbou
20:30 / ohnivý tanec Lukrécie von Asche 
* společné osázení květinového záhonu 
v parku pod vedením odborníků

Doprovodné aktivity: 
průběžně: půjčovna sportovních potřeb a her, 
stánek Klubu chytrého hraní Rubikon, obří 
bublifuk, houpací sítě, čajový koutek, občerstvení
18:00–19:00 / mše svatá
17:00–21:00 / grilování 

Suroviny na grilování i jakékoliv další 
dobroty na společný stůl vítány! Doplňkové 
občerstvení bude k dispozici.

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

9. 6. 2018 / 9:00–17:00
10. 6. 2018 / 10:00–16:00
klášterní zahrada na Jiráskově náměstí v Plzni

Výstava bylinek v klášteře, vystoupení 
školního sboru, komentované prohlídky 
zahrady s přednáškou o léčivých bylinách, 
kreativní dílna, bylinná čajovna.

jiraskovonamesti.plzen.eu

Mokrá varianta na místě zajištěna.

Seznamte se 
s budoucností náměstí!

mailto:tomasukovar@plzen.eu
mailto:info@pestujprostor.cz


NÁŠ 
BUKOVEC

K Catering

PROTIVZDUŠNÁ
OBRANA
PLZNĚ

Děkujeme za spolupráci

a dalším...

Děkujeme za podporu



Finanční rozvaha 2018

       Stav k 1. dni účetního období       Stav k poslednímu dni úč. období

Aktiva     

pohledávky          30 0000 Kč          21 212 Kč  

poskytnuté provozní zálohy              3 470 Kč            3 470 Kč

jiné pohledávky             11 200 Kč              8 960 Kč

pokladna             18 488 Kč           31 496 Kč

účty v bankách           295 726 Kč          366 165 Kč

náklady příštích období             1 622 Kč             1 984 Kč

Aktiva celkem               360 506 Kč                433 287 Kč 

Pasiva
vlastní jmění                          10 050 Kč                          10 050 Kč 

účet výsledku hospodaření          85 467 Kč          56 938 Kč

dlouhodobé závazky          137 089 Kč        118 689 Kč 

krátkodobé závazky            27 900 Kč           36 087 Kč

výnosy příštích období        100 000 Kč         211 523 Kč

Pasiva celkem              360 506 Kč              433 287 Kč

Výsledek hospodaření 2018

            Hlavní činnost        Hospodářská činnost                   Celkem 

Náklady 

spotřeba materiálu                            79 397 Kč                     79 397 Kč

služby                         1 884 684 Kč               1 884 684 Kč

osobní náklady                                        98 943 Kč                    98 943 Kč

ostatní náklady                               6 670 Kč                                       6 670 Kč

Náklady celkem               2 069 694 Kč                                    -   Kč          2 069 694 Kč 

              

Výnosy      

provozní dotace         1 553 477 Kč                1 553 477 Kč

přijaté členské příspěvky               14 000 Kč                    14 000 Kč

přijaté příspěvky – dary              4 000 Kč                      4 000 Kč

tržby z prodeje služeb a ostatní výnosy         462 945 Kč                       6 744 Kč           469 689 Kč

Výnosy celkem              2 034 422 Kč       6 744 Kč            2 041 166 Kč

Výsledek hospodaření             - 35 272 Kč       6 744 Kč   - 28 528 Kč 

  



Pěstuj prostor, z. s.:
Marek Sivák, MArch – předseda spolku

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – místopředseda spolku

Mgr. Jana Holatová – člen výboru

členové spolku: Bc. Silvie Hašlová, Ing. Martina Seidlerová, Mgr. Václav Cinádr,  
Ing. arch. Šárka Holečková, Václav Čubr, DiS., Mgr. Lucie Valdhansová

grafické zpracování: Rudolf Matějček

fotografie: Tereza Šobrová, Markéta Tichá, Vít Štaif, Alan Novák, Václav Čubr, Markéta Černá 
(Čtyři dny), Eva Haunerová, Matěj Hošek, Jiří Chadim (DanceFlow), Petr Jehlík, Filip Komorous 
(Nadace Proměny Karla Komárka), Milan Říský (Státní vědecká knihovna Plzeňského kraje), 
Milan Růžička, MDC TOTEM, Spolek Boleveckých rodáků, Pěstuj prostor a další
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http://prostor.plzne.cz 

www.fb.com/pestujprostor 

www.fb.com/mestskaplovarna 

www.fb.com/pam.plzne 
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www.fb.com/vizualnismogvplzni
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