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Úvod
V roce 2019 Pěstuj prostor více zaměřil 

svou pozornost na vzdělávací, osvětové, 

participační a asistenční projekty. Vedle 

těch již dlouhodobě zavedených se nadá-

le věnoval aktuálnímu tématu vizuálního 

smogu, který zohlednilo i programové 

prohlášení nového vedení města.

V rámci projektu Procesy pokroku pro-

běhla třetí konference a vznikla pracovní 

verze „„Manuálu pro občanské projekty ve 

veřejném prostoru“, jehož cílem je zlepšit 

spolupráci samospráv a aktivních občanů.

Záměr rekonstrukce Plovárny jsme udrželi 

v povědomí občanů díky kulturním akcím 

i komiksové výstavě. Představitelé města 

Plzně deklarovali svůj zájem v programo-

vém prohlášení i na besedě na Plovárně.

V rámci Otevřené výzvy jsme dokončili 

zatím poslední etapu úprav Pramenů na 

Roudné, tentokrát navrženou Kurtem Ge-

bauerem. Úspěšně pokračovala komunitní 

zahrada PěstírnaDEPO a podpora realizá-

torů dříve uskutečněných podnětů. 

Tradiční jarní a podzimní přednáškovou 

sérii (letos „„Lidský rozměr architektury“ 

a „„Po Sametu: architektura Plzně na konci 

dějin“) doplnil u příležitosti výročí same-

tové revoluce speciální cyklus „„Svoboda“. 

Na období okolo roku 1989 se zaměřil 

i Den architektury. Plzeňský architekto-

nicky manuál (PAM) opět zacílil na roky 

1948–1989, vznikly tři nové stezky a pro-

běhla řada komentovaných procházek.

Iniciativa Plzeň má na víc! zaznamenala 

úspěch především díky promítnutí škály 

svých bodů do již zmíněného programo-

vého prohlášení. Vedle kroků vedoucích 

k regulaci vizuálního smogu začalo město 

s naší pomocí připravovat Standard parti-

cipace v Plzni. 

S městem Spálené Poříčí jsme začali 

zatraktivňovat okolí rybníka Hvížďalka, 

byla zahájena stavební realizace partici-

pačního projektu Proměna vnitrobloku 

Krašovská. Spolupráce pokračovala i na 

Jiráskově náměstí v Plzni, s městem  

Pardubice ad.

O spolku
Pěstuj prostor, z. s. je uskupením 
architektů a dalších odborníků, jejichž 
cílem je kvalitní rozvoj měst a jejich 
veřejného prostoru, podpora parti-
cipačních a občanských projektů 
a osvěta v oblasti architektury 
a urbanismu.

Pěstuj prostor spolupracuje se samo-
správami, neziskovými organizacemi 
i nezávislými odborníky – českými 
a zahraničními architekty, umělci, so- 
ciology, pedagogy, antropology apod.

Stručná historie
2011 vznik neformálního uskupení 
Škoda Plzně

2012 spuštění Otev řené výzvy Pěstuj 
prostor v rámci Plzně – Evropského 
hlavního města kultury 2015, příprava 
dalších projektů (Plzeň 2015, o. p. s.)

2014/2015 založení nezávislé orga-
nizace Pěstuj prostor, z. s. a začátek 
samostatné působnosti

2019 první kroky ke vzniku meziobo-
rové Platformy pro veřejný prostor
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1.
PROCESY POKROKU
v komunitním rozvoji a proměnách 

veřejného prostoru

Rok 2019 byl syntézou předchozích dvou let příprav, šetření a konferencí – 

tedy zkušeností a spolupráce spolku Pěstuj prostor, expertní skupiny a dal-

ších účastníků projektu z řad samospráv i občanských organizací (celkem 

více než 60 subjektů). K nim se během podzimní třetí pracovní konference 

nově připojili noví zájemci se svými zkušenostmi a podněty.

Celý rok byl věnován zejména intenzivní práci na „„Manuálu pro občanské 

projekty ve veřejném prostoru“, a to v úzké spolupráci s expertní skupinou, 

která jak konzultovala jak základní strukturu, rozsah a formu zpracování 

publikace, tak připomínkovala obsah každé kapitoly. Největší pozornost 

jsme upřeli na části popisující hlavní principy a praktické postupy včetně 

častých výzev, které je třeba během projektů řešit. Stejně tak na nastavení 

nástrojů na straně samosprávy, aby byl „„systém“ na spolupráci s občany 

připravený. 

Pracovní konference ve třetím zapojeném městě (Ostravě) přispěla k doře-

šení posledních neuralgických bodů Manuálu – zejména z oblasti postupů 

a praxe veřejné správy. Tentokrát byla otevřena i pro zatím nezapojenou 

odbornou veřejnost a doplněna o exkurzi v terénu. Spolupořadatelem bylo 

Statutární město Ostrava a Kulturní centrum Cooltour.

Uskutečněné akce
20. 2. / 10.30 / Radniční domy, Praha – Procesy 
pokroku: setkání expertní skupiny – práce na 
přípravě Manuálu pro občanské aktivity ve veřejném 
prostoru – 8 účastníků

7. 8. / 10.30 / Radniční domy, Praha – Procesy 
pokroku: setkání expertní skupiny – 5 účastníků

10. 9. / 9.30 / Radniční domy, Praha – Procesy 
pokroku: setkání expertní skupiny – 6 účastníků

14. 10. /10.00 / Kulturní centrum Cooltour, Ostra-
va – Procesy pokroku: 3. konference – jak sladit 
fungování úřadu a komunitní aktivity ve veřejném 
prostoru (Statutární město Ostrava, Kulturní cent-
rum Cooltour)* – 56 účastníků 

14. 11. / 9.30 / Radniční domy, Praha – Procesy 
pokroku: setkání expertní skupiny – 5 účastníků

5. 12. / 9.30 / Magistrát města Pardubic, Pardubice 
– Workshop Koordinátor veřejných prostranství 
– příprava a facilitace workshopu pro nastavení 
nové pozice odborného koordinátora ve městě 
Pardubicích v návaznosti na spolupráci v projektu 
Procesy pokroku a strategické dokumenty města 
(Magistrát města Pardubic) – 16 účastníků

* spolupořadatel uveden v závorce

4

PR
O

C
E

S
Y 

P
O

K
R

O
K
U



Jako podklad pro Manuál byly ve spolupráci se sociology z atelieru MAKAI 

zpracovávány také případové studie dvou občanských projektů z Plzně 

(„„Předškolí 4. ZŠ Plzeň“ a „„Oáza – čtecí koutek“) a jednoho mimoplzeňské-

ho (obec Srbsko – iniciační projekt „„Nezevli jen tak“ a následný vývoj).

Na základě všech těchto výstupů byl Manuál dotažen do hrubé pracovní 

verze, na kterou navázaly další úpravy a zestručnění ze strany části expert-

ní skupiny a jazykových editorů (ty přesáhnou do roku 2020). Souvztažně 

se řeší grafická podoba. Sesbírané poznatky a zpracované texty vystačí 

na několikasetstránkovou odbornou monografii, naším cílem však je vy-

cizelovaná publikace k praktickému užívání. Její vydání má proběhnout 

v roce 2020 spolu s návaznými odbornými semináři a testováním imple-

mentace poznatků z Manuálu do praxe samospráv i občanských  

organizací.

Implementace probíhá částečně již nyní – v roce 2019 započala spoluprá-

ce s magistrátem, organizacemi a obvody ve městě Pardubicích na nasta-

vení pozice koordinátora veřejných prostranství. Pěstuj prostor a MAKAI 

atelier prostřednictvím workshopu s dotčenými organizacemi a dalších 

analýz specifikovaly tři klíčové oblasti, kterými je zapotřebí se zabývat, 

a navrhly vhodný postup řešení. Poznatky z přípravy Manuálu jsme také 

zúročili na přednášce v Karlových Varech pořádané spolkem Vzbuďme 

Vary a Kanceláří architektury města Karlovy Vary.
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Expertní skupina
Nezávislé odborné organizace: Petr Matoušek 
(MAKAI atelier), Karla Kupilíková (Nadace Proměny 
Karla Komárka)

Iniciátoři: Šárka Zahálková (Offcity), Martin Šotola 
(Auto*Mat), Marek Sivák (Pěstuj prostor)

Zástupci úřadů: Martin Karas (Odbor školství, kul-
tury a sportu Magistrátu města Pardubic), Romana 
Tomašuková (Odbor životního prostředí a dopravy 
Městského obvodu Plzeň 1)

Političtí zástupci: Zuzana Bajgarová (náměstky-
ně primátora Statutárního města Ostrava), Ivana 
Mádlová (zastupitelka Statutárního města Plzně 
a Městského obvodu Plzeň 1, bývalá místostarostka 
MO Plzeň 1)
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Uskutečněné akce
22. 7. – 2. 8. / Automatické mlýny, Pardubice – 
„„Typový – na míru“ – příprava experimentálního 
projektu pro veřejný prostor z dílny Pěstuj prostor 
v rámci projektu Procesy pokroku a umělecké rezi-
dence Offcity AiR na téma Void / Prázdno  
(Offcity)* – 12 účastníků

1. 8. / 18.00 / Automatické mlýny, Pardubice – 
Marek Sivák: Experimental architecture „„Typo-
vý – na míru“ – představení výstupů z umělecké 
rezidence v rámci veřejné vernisáže Offcity AiR ha-
ppening / Enter the Void (Offcity) – 40 návštěvníků

20.–21. 9. / Bělobranské náměstí, Pardubice –  
Bělobranské ZNOVU náměstí: „„Typový – 
na míru“ – workshop Pěstuj prostor v rámci sou-
sedského festivalu (Offcity, GAMPA ad.) –  
200 účastníků

29. 10.  / 16.00 / Univerzita Pardubice, Pardubice 
– Proměny veřejného prostoru – inspirační před-
náška a konzultace studentského antropologického 
výzkumu na pardubických sídlištích v rámci projek-
tu Procesy pokroku a umělecké rezidence Offcity 
AiR (Univerzita Pardubice) – 12 účastníků

* hlavní pořadatel uveden v závorce

Specifickým případem spojení experimentálního architektonického projek-

tu a praktické výzkumné rešerše pro Procesy pokroku je projekt „„TYPO-

VÝ – NA MÍRU: hranice a obsah veřejných prostranství“. Architekt Marek 

Sivák (Pěstuj prostor) byl vybrán odbornou porotou k účasti na umělecké 

rezidenci Offcity AiR 2019. Jeho projekt rozvinul novou linii dlouhodobější 

spolupráce mezi spolky Offcity a Pěstuj prostor.

Experimentální modulární stavebnice je výzkumným nástrojem možností 

„„doladění“ konkrétních míst ve veřejném prostoru. Zároveň je reakcí na 

přemíru dnešního používání typových prvků – pomocí standardizovaných 

kvádrů v měřítku běžného mobiliáře je možné vytvořit atypické sestavy, 

které reagují na architektonické i funkční potřeby daného místa. Tato 

stavebnice pomůže na různých veřejných prostranstvích zjasnit hranice 

a těžiště daného prostoru, doplnit větší urbanistické měřítko drobnějším 

a nabídnout nové formy užívání pro různé generace. Předmětem zkoumání 

je jak samotné užívání instalací, tak proces jejich vytváření a umisťování. 

V roce 2019 také proběhl průzkum sídlišť Polabiny a Dubina včetně rozho-

vorů s místními obyvateli. Do projektu se výzkumně zapojili rovněž studenti 

antropologie Univerzity Pardubice.

V rámci projektu se uskutečnilo několik pokusných realizací (viz modrý 

sloupec), další jsou plánovány do budoucna. Druhou klíčovou linií bylo 

prověření přístupu a reakcí na nestandardní situaci ze strany třech různých 

obvodních úřadů, které přispělo jako další z podkladů k tvorbě Manuálu.



2.
CYKLUS PŘED-
NÁŠEK PĚSTUJ 

PROSTOR
Lidský rozměr  
architektury

Na základě úspěšného vzoru z minulosti byl jarní přednáš-

kový cyklus věnován současné architektuře a veřejnému 

prostoru. Jeho společným jmenovatelem se stal „„lidský 

rozměr architektury“. Každá z přednášek zdůraznila jinou 

fasetu tohoto rozměru – architekturu vstřícnou k hendike-

povaným, roli architektů v řešení bezdomovectví, pomoc 

architektů obyvatelům českého venkova a etický aspekt 

architektury. 

texty pozvánek na akce a reportáže z nich:  

http://bit.ly/lidskyrozmerarchitektury

videozáznamy přednášek: 

http://bit.ly/PestujProstor_yt

fotografické záznamy přednášek:  

http://bit.ly/2K9SArh

Uskutečněné akce
3. 4. / 18.00 / Moving Station, Plzeň – Irena Šestáková: Vnímání 
a přístupnost prostředí versus stárnutí – Architektka a profesor-
ka pražského ČVUT Irena Šestáková se ve své přednášce soustře-
dila především na to, jak v roli architekta vytvářet kvalitní prostředí 
pro starší i hendikepované osoby s horší schopností orientace –  
14 návštěvníků

17. 4. / 18.00 / Družba – univerzitní kavárna, Plzeň – Karolína 
Kripnerová: Má architekt co říci k bezdomovectví? – Architektka 
a doktorandka pražského ČVUT Karolína Kripnerová, která se dlou-
hodobě zajímá o sociální přesahy svého oboru, ve svém příspěvku 
přiblížila teoretické teze, které propojují architekturu s bezdomo-
vectvím. Představila také způsoby, jakými architekti a architektky 
mohou pomoci v řešení problémů spojených s bezdomovectvím – 
29 návštěvníků

2. 5. / 18.00 / Papírna, Plzeň – MAK! Mobilní architektonická 
kancelář – architektka Kateřina Vídenová ve své přednášce před-
stavila projekt Mobilní architektonická kancelář (MAK!). V jeho rámci 
se spolu se svým životním partnerem Adamem Wlazelem věnují 
i návrhům běžné architektury; těžiště jejich práce však spočívá 
v (často komunitně pojatých) intervencích do veřejného prostoru – 
17 návštěvníků

15. 5. / 18.00 / Někdejší byt Krausových (tzv. Loosův interiér), Plzeň 
– Karolína Plášková: Drazí architekti… – Etika architektury –  
v poslední přednášce cyklu přiblížila architektka, urbanistka a ku-
rátorka Karolína Plášková svůj projekt Drazí architekti…, v němž se 
spolu s architekty i odborníky z oblasti společenských věd zaměřila 
na etický rozměr architektury a její sociální a politické přesahy – 
22 návštěvníků
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Po Sametu:  
architektura Plzně  
„„na konci dějin“

Podzimní přednášková série Po Sametu: architektura Plzně 

„„na konci dějin“ se v souvislosti s 30. výročím událostí roku 

1989 soustředila na proměny architektonického, urbani-

stického i společenského diskurzu nejen v Plzni v období 

krátce před rokem 1989 a po něm.

texty pozvánek na akce a reportáže z nich: 

http://bit.ly/posametu

videozáznamy přednášek: 

http://bit.ly/PestujProstor_yt

fotografická dokumentace akce: 

http://bit.ly/PestujProstor_fb

Uskutečněné akce
24. 10. / 18.00 / Státní vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň – 
Transformace města po roce 1989 –  urbanista a krajinářský  
architekt Milan Svoboda přiblížil východiska městského plánování 
v Plzni v 90. letech 20. století. Sociální geograf Luděk Sýkora pak 
kriticky zhodnotil tři desetiletí postsocialistických městských trans-
formací a představil výzvy současnosti a alternativní perspektivy 
rozvoje měst – 47 návštěvníků

6. 11. 2019 / 18.00 / Někdejší byt Krausových (tzv. Loosův interiér), 
Plzeň – Sídliště před rokem 1989 i po něm – historička architek-
tury Michaela Janečková postihla změnu architektonického diskurzu 
od 50. do 80. let minulého století, urbánní antropolog Michal Le-
hečka pak představil proměny sídlišť v posledních cca 40 letech 
a přiblížil přetváření myšlenek socialistického modernismu během 
transformace po roce 1989 – 45 návštěvníků

19. 11. 2019 / 18.00 / Družba – univerzitní kavárna, Plzeň – Na síd-
lišti, nebo v domku? Bydlení po roce 1989 – historik architektury 
Hubert Guzik poukázal na zásadní význam sociální charakteristiky 
sídliště, která formuje vztah obyvatel k dané lokalitě výrazněji než 
jeho architektonická nebo urbanistická typologie, socioložka Barbo-
ra Vacková pak přiblížila původ a vývoj představ o ideálním bydlení 
v české společnosti od 19. století dodnes – 42 návštěvníků

4. 12. 2019 / 18.00 / Česká spořitelna, Plzeň – Postmoderní 
architektura a proměny společnosti po roce 1989 – historička 
Adéla Gjuričová shrnula výsledky svého bádání nad transformací 
politických institucí a jejích kulturních a společenských důsledků, 
historička architektury Jana Pavlová následně představila „„architek-
turu bankovního socialismu“ jako, kromě jiného, projev specifické 
fáze českých dějin po roce 1989 – 11 návštěvníků
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Svoboda
Třídílný přednáškový blok, uspořádaný ve spolupráci s Od-

dělením celoživotního a distančního vzdělávání Západo-

české univerzity v Plzni, rozvinul jedno z ústředních témat 

sametové revoluce i paralelního přednáškového cyklu 

Po Sametu.

fotografické záznamy přednášek na facebookovém profilu 

CŽV ZČU: 

http://bit.ly/czvzcu_svoboda_foto

videozáznamy přednášek na youtubovém profilu  

CŽV ZČU: 

http://bit.ly/czvzcu_svoboda_video

Uskutečněné akce
3. 10. / 17.30 / Fakulta strojní ZČU, Plzeň – Josef Šlerka: Svoboda 
médií – mediální analytik a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurna-
listiky Josef Šlerka hovořil o svobodě slova i svobodě médií v dnešní 
době, kdy se ze čtenářů-občanů stávající čtenáři-konzumenti, kdy 
liberální média čelí dezinformačním kampaním a kdy se mediální 
společnosti stávají „„jadernými kufříky“ svých vlastníků – 12 návštěv-
níků

15. 10. / 17.30 / Fakulta filozofická ZČU, Plzeň – Jan Sokol: Svobo-
da a co s ní? – filozof Jan Sokol se pokusil odpovědět na otázky „„Jak 
rozumíme svobodě? A jak ji zažíváme v každodenním životě?“, před-
stavil také tři modely svobody a upozornil na jejich souvislosti i limity; 
kromě svobody občanské se v příspěvku dotkl rovněž svobody aka-
demické – 80 návštěvníků

20. 11. / 17.30 / Fakulta filozofická ZČU, Plzeň – Vladimír Líbal: 
Svoboda a kultura – výtvarník a někdejší vedoucí Odboru kultury 
MMP Vladimír Líbal se věnoval analýze vztahu svobody a kultury. Ve 
své přednášce se pokusil postihnout rozdíl mezi rozvíjením kultury ve 
svobodném a v nesvobodném prostředí a rozvinout tezi, že „„kultura 
bez svobody je jen pouhým a osekaným pahýlem bez života“ –  
10 návštěvníků



3.Plzeňská část Dne architektury se, podobně 

jako podzimní přednáškový cyklus, progra-

mově vázala k 30. výročí sametové revoluce, 

která odstartovala systémovou transformaci 

společnosti. Festival umožnil veřejnosti nově 

objevit urbanistické i architektonické kvality 

plzeňských staveb z exponovaného období 

závěru 80. a první poloviny 90. let 20. sto-

letí a poznat důsledky společenských změn 

v prostředí města. 

videozáznam diskuze  

s Michaelovu Janečkovou:  

http://bit.ly/PestujProstor_yt

fotografická dokumentace akce:  

http://bit.ly/PestujProstor_fb

DEN ARCHI-
TEKTURY 

architektura Plzně 
na konci dějin

Program
2. 10.  
18.00 – Architektura 80. let – projekce dokumentu o architektuře 80. let 20. stol. 
v Československu a diskuze s historičkou architektury Michaelou Janečkovou 
 
5. 10. 
10.00 – Urbanisticko-architektonická procházka po sídlišti Vinice 
(a Sylvánu) – procházka ilustrující rozdíl mezi centrálně naplánovaným a státem 
investovaným obytným souborem a polistopadovými koncepty obytné zástavby

15.00 – Po stopách výkladní skříně – procházka po výkladních skříních obcho-
dů (ve spolupráci s iniciativou Vizuální smog v Plzni)

15.30 – „„Requiem za Dům kultury“ – připomínková prohlídka místa někdejšího 
Domu kultury – jedné z nejvýraznějších staveb širšího centra města, jejíž doba 
existence sotva přesáhla čtvrtinu století

16.30 – Architektura pro děti aneb Město letí: Stěhování na předměstí. 
Navrhni si vlastní bydlení! – workshop pro děti i rodiče na téma bydlení v rodin-
ných domech 
 
6. 10.  
10.00 – Architektura plzeňských bank a spořitelen v 90. letech – komentova-
ná prohlídka budov České národní banky a České spořitelny

14.00 – Architektura v univerzitních službách – komentovaná prohlídka budov 
Fakulty strojní ZČU a rektorátu ZČU, doplněná o výklad ke genezi celého areálu

15.30 – Podnikatelské baroko: česká rezidenční architektura po roce 1989 
– přednáška architektky Evy Bortelové o individuálním bydlení po roce 1989 
a fenoménu podnikatelského baroka (ve spolupráci s Oddělením distančního 
a celoživotního vzdělávání ZČU)

– celkem 240 návštěvníků
16
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PLZEŇSKÝ ARCHITEKTONICKÝ 
MANUÁL (PAM)

stezky po architektuře v letech 1948–1989

Plzeňský architektonický manuál se v roce 2019  opět sou-

středil na období 1948–1989. 

Podařilo se připravit stezky Bory, Doubravka a Lobzy. Úspěš-

né byly i komentované vycházky pro veřejnost, postavené 

na základě stezek PAM a realizované opět v rámci programu 

tzv. sousedských procházek Skryté město (zastřešujícím 

pořadatelem je spolek Skrytá Plzeň). Od května do října 

2019 se jich uskutečnilo celkem šest, z toho jedna zcela 

nově (Východní Předměstí) a jedna jako součást festivalu 

Industry Open (Doudlevce). Počet účastníků vycházek dosáhl 

téměř 200. 

PAM sloužil také jako báze pro spolupráci na festivalu Zúro-

čení, v rámci něhož se uskutečnilo mj. devět prohlídek budo-

vy někdejší Hasičské vzájemné pojišťovny a posléze Krajské-

ho výboru KSČ pro 150 návštěvníků. 

Nedílnou součástí projektu PAM bylo opakování interak-

tivního programu pro školy, uskutečněného ve spolupráci 

s iniciativou Architekti ve škole pro žáky 22. ZŠ Plzeň. Jeho 

hlavním bodem se stala procházka po stezce C1 (Staré 

a nové centrum) v prosinci 2019. Zároveň byl – opět díky 

Architektům ve škole – dokončen i nový vzdělávací program 

zaměřený na poválečnou éru let 1948–1989. 

Webové rozhraní databáze projektu na adrese pam.plzne.cz 

v roce 2019 navštívilo 13 500 uživatelů, počet zobrazených 

stránek přesáhl 70 000.
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Uskutečněné akce
4. 5. / 14.00 / jihozápadní část širšího centra, Plzeň – Plzeň-
ský architektonický manuál (PAM): Nové centrum – výrobní 
a rezidenční čtvrť – sousedská procházka (Skrytá Plzeň)* –  
13 návštěvníků

26. 5. / 14.00 / Východní Předměstí, Plzeň – Plzeňský archi-
tektonický manuál (PAM): Východní Předměstí – sousedská 
procházka (Skrytá Plzeň) – 24 návštěvníků

26. 5. / 14.00 / Bezovka, Plzeň – Bezovka: Místo s hvězdou 
v srdci – sousedská procházka v rámci projektu PAM (Skrytá 
Plzeň) – 24 účastníků

16. 6. / 10.00 / Doudlevce, Plzeň – Industry Open: Doudlevce 
– architektonická procházka v rámci festivalu Industry Open 
(Plzeň–TURISMUS) – 41 návštěvníků

14. 9. / 10.00 / Loosovy interiéry, Plzeň – Architektonická 
procházka: Adolf Loos – procházka u příležitosti Dnů evrop-
ského dědictví (Skrytá Plzeň) – 22 návštěvníků 

28. 10. / 10.00 / Roudná, Plzeň – Architektura Roudné: Pa-
měť míst – procházka v rámci Oslav vzniku republiky (Skrytá 
Plzeň) – 70 návštěvníků

15.–17. 11. / Bývalé sídlo KV KSČ (Americká 42), Plzeň – Zúro-
čení – devět architektonických prohlídek budovy (Johan) – 
135 návštěvníků

* spolupořadatel uveden v závorce



5.
VIZUÁLNÍ SMOG V PLZNI

cesta ke kultivované reklamě

Uskutečněné akce
6. 4. / 10.00 / ulice Americká, 
Plzeň – Brunch s vizuálním 
smogem – happening a před-
náška na náhodném sesku-
pení reklamních laviček na 
Americké třídě – 18 účastníků

5. 10. / 15.00 / Plzeň –  
Po stopách výkladní skříně 
– procházka po výkladních 
skříních obchodů (viz Den 
architektury)

14. 11. / 17.00 / Plzeň –  
Vizuální smog v Plzni –  
reklama v proměnách času 
– komentovaná procházka 
(Plzeň Design Week)* – 
14 návštěvníků

27. 11. / 17.00 / Moving Sta-
tion, Plzeň – Vizuální smog 
a reklama ve veřejném 
prostoru – konference pro 
zastupitele města a odbornou 
i širokou veřejnost (Útvar kon-
cepce a rozvoje města Plzně) 
– 130 návštěvníků

* spolupořadatel uveden 
v závorce

22
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Dlouhodobá snaha neformální odborné skupi-

ny Vizuální smog v Plzni, fungující pod spolkem 

Pěstuj prostor, se promítla i do programového 

prohlášení současné plzeňské koalice, kde 

přibyl bod věnovaný kvalitativnímu zlepšení  

vizuální stránky centrální oblasti (a vůbec defi-

nice širšího centra města).

Díky programovému prohlášení mohla začít 

spolupráce s Útvarem koncepce a rozvoje 

(ÚKR) na zadání „„Manuálu dobré praxe rekla-

my a označování provozoven“, ale i diskuze 

o komplexní strategii reklamy ve veřejném 

prostoru. Naše role „„iniciátora“ se rozšířila 

o pozici supervizora, kdy chceme být garantem 

naplnění původního záměru kultivace reklamy. 

Spolupráce s ÚKR vyvrcholila zorganizováním 

konference pro odbornou i širokou veřejnost, 

která představila škálu problémů i příklady 

osvědčených řešení. Do velkého sálu Moving 

Station přilákala cca 130 diváků, další sledo-

vali LIVE přenos. Konference pomohla ustavit 

„„vizuální smog“ jako téma, ve kterém město 

pokračuje dalšími kroky – zpracování Manuálu 

dobré praxe již zadalo vítěznému grafickému 

studiu. Následovat bude úkol ještě těžší, a to 

jeho úspěšná implementace do praxe.

Po celý rok běžely aktivity ke zlepšení pově-

domí občanů, úřadů i politiků o problematice 

vizuálního smogu. Spolu se zástupci města, ale 

i podnikateli v oboru reklamy, s majiteli domů 

a provozovateli služeb jsme hledali možnosti 

dialogu a řešení. Podařilo se nám oslovit široké 

spektrum médií (reportáž ČT Jihozápad, po-

řad Nedej se!, Události v regionech, Blesk.cz, 

časopis Veřejná správa, Místní kultura atd.). 

Pokračovaly osvědčené komentované vycház-

ky, letos v rámci zavedených akcí, jako je Den 

architektury nebo Plzeň Design Week. Novou 

formu uvedl netradiční happening – Brunch 

s vizuálním smogem na reklamních lavičkách. 

Průběžná komunikace a osvěta probíhala přes 

FB a instagramový profil Vizuální smog v Plzni. 
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6.
PARTICIPAČNÍ  PROJEKTY 

VĚTŠÍHO  MĚŘÍTKA
Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady

Participační projekt na rekonstrukci zanedbaného historic-

kého centra Slovan – Jiráskova náměstí – a zpřístupnění 

zahrady dominikánů veřejnosti pokračoval již pátým rokem. 

K probíhající přípravě projektu pro územní řízení jsme realizo-

vali další doprovodné akce.

Ve spolupráci s Nadací proměny Karla Komárka jsme při-

pravili dvoudílný interaktivní vzdělávací workshop pro žáky 

slovanských škol „„Město pro děti“.  Jeho výstupem byly kromě 

rozšíření povědomí žáků o veřejném prostoru a architektuře 

i důležité poznatky o využívání veřejného prostoru dětmi. Ty 

budou aplikovány jak v rámci dalších fází projektu Obnovy 

Jiráskova náměstí, tak se mohou stát podkladem i pro další 

úpravy veřejných prostranství v Plzni. 

Doprovodné komunitně-kulturní akce, jejichž smyslem je 

oživovat náměstí ještě před samotnou rekonstrukcí a posi-

lovat vztah obyvatel k tomuto místu, probíhaly nově v režii 

místních organizací. V rámci zajištění udržitelnosti těchto 

aktivit do budoucna předal spolek Pěstuj prostor pomyslné 

otěže lokálním subjektům, poskytoval jim však (ve spolu-

práci s Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany) průběžnou 

odbornou a organizační podporu. Finančně akce podpořil 

městský obvod.

24
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Akce uskutečněné námi či s naší  
podporou 
12. 6. / 8.00 – Město pro děti – 1. část workshopu pro žáky 
slovanských škol – 23 účastníků

24. 6. / 9.00 – Benefiční plenér na Jiráskáči s koncertem 
– oživení Jiráskova náměstí a podpora záchrany šťáhlavských 
varhan v podání studentů a pedagogů místního gymnázia  
(Církevní gymnázium Plzeň)* – 125 účastníků

13. 9. / 12.00 – Jiráskovo náměstí žije – tradiční zábavné 
odpoledne pro děti i dospělé (Akademie nadání; navázala na 
tři ročníky akce pořádané přímo spolkem Pěstuj prostor) – 
250 návštěvníků

25. 9. / 9.00 – Město pro děti – 2. část workshopu pro žáky 
slovanských škol – 24 účastníků

4. 12. / 12.00 – Andělská cestička – mikulášská akce (Akade-
mie nadání) – 40 návštěvníků (venkovní část akce)

* hlavní pořadatel uveden v závorce

Výběr z dalších akcí pořádaných  
místními organizacemi k projektu
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)

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
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http://www.tutomesto.cz
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Rybník Hvížďalka, který byl v minulých letech částečně odbahněn, a jeho okolí 

jsou tradiční rekreační lokalitou pro obyvatele města Spálené Poříčí i blízkých 

vesnic. Na počátku léta 2019 jsme byli osloveni představiteli města, kteří chtěli 

zvýšit atraktivitu této lokality. 

Na základě plánovacího setkání s občany i průzkumu lokality jsme navrhli síť 

drobných akupunkturních zásahů, jejichž účelem je citlivě doplnit chybějící 

vybavenost a podtrhnout stávající přírodní a historické hodnoty. 

První část jsme zrealizovali již během července, a to za pracovního přispění 

místních včetně vedení města. Na hrázi rybníka tak přibyla nová opalovací 

terasa s přístupem do vody a šplhací lana, v rybníku se objevil plovoucí ostrov 

z mol. Místní si nové prvky rychle oblíbili a na Hvížďalku začalo jezdit i více 

návštěvníků odjinud. 

Následně jsme zpracovali a městu představili ucelenou Studii akupunkturních 

zásahů, která ukazuje možnosti dalšího blízkého i vzdálenějšího rozvoje. Ambicí 

města je na počáteční fázi navázat drobnými i většími úpravami také v příštích 

letech.

Uskutečněné akce
26. 6. / 17.30 – Hvízdejme si na Hvížďalce! – 
setkání s veřejností na téma úprav okolí rybníka 
Hvížďalka (město Spálené Poříčí)* – 55 účast-
níků

11.–18. 7. – Hvízdejme si na Hvížďalce – 
výroba začíná! – realizace (zčásti komunitním 
způsobem) prvních proměn okolí rybníka (město 
Spálené Poříčí) – 23 účastníků

* spolupořadatel uveden v závorce

Partneři projektu
Město Spálené Poříčí
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Hvízdejme si na Hvížďalce 
(Spálené Poříčí)



7.
MĚSTSKÁ PLO-
VÁRNA PLZEŇ 

pluje dál

Na základě našeho „„pozitivního lobbingu“ a dříve zpraco-

vaných odborných podkladů zařadilo nové vedení města 

rekonstrukci Plovárny a jejího okolí do svého programu. 

Zástupci Plzně veřejně deklarovali zájem i jinak – osobně 

během besedy na Plovárně nebo prostřednictvím vyjád-

ření pro média. Oživením a rozvojem okolí plzeňských řek 

se zabývá i Útvar koncepce a rozvoje. Přes naši intenzivní 

snahu však město zatím nepodniklo žádné konkrétní kroky 

k podpoře udržitelného fungování místa.

Zájem veřejnosti i politiků jsme v roce 2019 vedle drob-

nějších akcí podpořili i dvěma multižánrovými eventy, 

jejichž součástí byla beseda zástupců města a obvodů 

s veřejností. Spolu s absolventy oboru ilustrace Fakulty 

designu a umění Ladislava Sutnara ZČU jsme také zpraco-

vali rozsáhlou komiksovou výstavu na téma minulost, sou-

časnost a budoucnost Plovárny. Ta přibližuje i východiska 

a konkrétní participativně ověřené potřeby pro další rozvoj 

místa. Výstavu mohou lidé shlédnout v dočasném open air 

pavilonu i on-line prostřednictvím webu a sociálních sítí.

Uskutečněné akce 
Pořádané a spolupořádané Pěstuj prostor
12. 3. / 18.00 / Plzeňské Pirátské Centrum, Plzeň – Budoucnost 
Městské plovárny / beseda – představení záměru rekonstrukce 
Plovárny (Piráti Plzeň)* – 12 návštěvníků

17. 5.  / 17.00 – Mola do vody – dobrovolnická příprava Plovárny 
na jarní akci – 8 účastníků   

18. 5. / 15.00 – Třetí život Plovárny – jarní plovárenská akce 
s programem pro děti i dospělé – 170 návštěvníků

20. 5. / 17.00 – Mola z vody ven – dobrovolnický úklid Plovárny po 
jarní akci – 7 účastníků

21. 7. / 10.00 – Plovárna pluje dál – poslední plovárenská akce 
pořádaná spolkem Pěstuj prostor v současné podobě – nabitá 
hudbou, workshopy a dalšími aktivitami – 320 návštěvníků

22. 7. / 16.30 – Mola z vody ven 2 – dobrovolnický úklid Plovárny 
po letní akci – 7 účastníků 

Pořádané jinými organizacemi
26. 6. / 17.00 – Ukliď plovárnu, zazpívej si u toho a pak si zase 
zazpívej – úklidová brigáda s večerním hraním u táboráku (Petr 
Boháč) – 8 účastníků

* spolupořadatel/pořadatel uveden v závorce

 
Komiksová výstava: http://bit.ly/TriZivotyPlovarny
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8.
OTEVŘENÁ VÝZVA
PĚSTUJ PROSTOR

udržitelnost a nové výzvy

Projekty dále rozvíjené 
Pěstuj prostor
Prameny na Roudné 
PěstírnaDEPO (pův. Zahrada 2.0) 
Městská plovárna (uvedena zvlášť) 
Zvelebení předškolí 4. ZŠ Plzeň° 
Školní náměstí (alias Růžová příšera)° 
a další...

° po odstranění fyzických objektů  
  dále jen v odborné osvětové rovině

Projekty dále rozvíjené 
za podpory Pěstuj  
prostor (výběr)
Kollárka jinak (Kollárka jinak)*  
Rozvoj Bukovce (Náš Bukovec) 
Křížky a vetřelci (Křížky a vetřelci)

* hlavní organizátor projektu uveden 
v závorce 

Spolek Pěstuj prostor zároveň prů-
běžně poskytuje základní odbornou 
podporu dalším aktivním občanům 
a organizacím.
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Projekty realizované v předchozích letech 

v rámci Otevřené výzvy se dostaly do nové 

„„životní etapy“. Část z nich si našla udr-

žitelnou formu své existence (buď přímo 

pod Pěstuj prostor – např. PěstírnaDEPO, 

nebo pod správou místní komunity – např. 

instalace na vyhlídce v Bukovci), aniž by je 

ovlivňovala negativní politická pozornost.

Druhou skupinu tvoří realizace, které se 

dostaly do hledáčku politických zástupců 

např. kvůli uplynutí doby povolení k jejich 

umístění. U těch následoval dialog s míst-

ní samosprávou o jejich roli, přínosech 

a možnostech prodloužení povolení.

Paradoxně i přes zájem a apel veřejnosti 

u některých z nich (např. v případě Předškolí 

4. ZŠ) se ne vždy podařilo domluvit na 

dalším společném postupu a bez uvedení 

důvodů musely být instalace odstraněny. 

Za jiné se naopak místní vedení razantně 

postavilo (úpravy břehu Radbuzy naproti 

Plovárně). U dalších sehrály roli sociální 

problémy lokality, na které instalace upo-

zornily a u kterých chyběl zájem je efek-

tivně řešit (Platforma Kollárka). Poslední 

skupina stále čeká na nalezení společného 

dialogu. Vyjednávání poskytují vhled do 

vztahu veřejné správy a veřejného pro-

storu, skutečných zájmů politiků i do míry, 

v jaké jsou konkrétní představitelé města 

přístupní spolupráci s místními občany 

a spolky. Odhalují, kdo preferuje koncepční 

řešení architektury i sociálních výzev a kdo 

raději „„zametá“ stopy problémů. 

Hlavním přínosem veřejné diskuze bylo 

vedle teoretické „„osvěty“ aktivizování 

dalších občanů. Ti svým zájmem vzkázali 

politikům, že téma fungujícího veřejného 

prostoru je pro ně velmi důležité.
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Uskutečněné 
akce 
16. 4. / 14.30 / Předškolí 
4. ZŠ, Plzeň – Poslední pik-
nik před 4. ZŠ – rozloučení 
se sedacím molem a pale-
tovým hadem, které v roce 
2016 na podnět místních 
obyvatel vytvořili studenti 
architektury a žáci 4. ZŠ 
Plzeň – 90 účastníků

Zvelebení Předškolí 4. ZŠ, Školní 
náměstí, Platforma Kollárka

34

Koncem roku 2018 uplynula výpůjčka ploch 

před 4. ZŠ, kde byly od roku 2016 umístěny 

veřejností oblíbené instalace – pobytové molo 

a paletový had. Prodloužení zablokoval nesou-

hlas nového vedení Městského obvodu Plzeň 1 

a přes žádosti obyvatel i naši snahu o domluvu 

bylo nařízeno jejich odstranění. Demontáž 

jsme pojali formou osvětového happeningu 

– vedle samotného rozmontování prvků, se 

kterým nám pomohli žáci školy, rodiče i kolem-

jdoucí, byl součástí také vzdělávací workshop 

z dílny Architektů ve škole, sousedský piknik, 

sběr zpětné vazby k fungování této realizace 

a informování návštěvníků o zásadách kvalitní-

ho rozvoje místa. Na akci přišlo i vedení obvodu 

a prvně ukázalo záměr „„svých“ úprav přeškolí, 

které je zároveň středobodem sídliště Košutka. 

Po několika měsících „„prázdné plochy“ obvod 

nahradil původní komunitně vytvořené objek-

ty velmi podobným řešením, avšak dodaným 

firmou na klíč (a za výrazně vyšší cenu). Svou 

iniciační úlohu však první projekt naplnil. Ob-

vod zde navíc vysadil několik stromů. Bohužel 

se před tím odmítl zabývat celkovou koncepcí 

budoucího rozvoje místa, čímž (s ohledem na 

životnost stromů) omezil možnost inovativních 

řešení při potřebné rekonstrukci povrchů.

Podobnou situaci jsme řešili u podchodu 

na Školním náměstí, kde proběhlo několik 

jednání s představiteli MO Plzeň 3. Další rozvoj 

místa podpořil i ředitel sousední základní školy, 

ani příslib většího zapojení školy se však nepro-

měnil v zájem a spolupráci obvodu a koncem 

roku jsme odstranili zbytek instalace.

Po dlouhém vyjednávání byla rozmontována 

platforma v Kollárově ulici, na kterou si vedle 

„„běžných“ návštěvníků sedali i občané „„problé-

moví“. Jejím klíčovým přínosem zůstala hlasitá 

diskuze o sociálních problémech v lokalitě, ale 

i posílení zájmu obyvatel o cíle spolku Kollárka 

jinak. Úspěchem bylo také vysazení dvou stro-

mů v ulici (obvodem), o něž místní usilovali 

několik let. Jejich okolí sami osázeli květinami.př
ed
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Uskutečněné akce 
27. 4. / 16.00 / Prameny na Roudné, 
Plzeň – Objevení (se) Ameriky – 
slavnostní odhalení díla sochaře Kur-
ta Gebauera spojené se sousedským 
setkáním a kulturním programem – 
100 účastníků

Kultivace Pramenů  
na Roudné
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V dubnu 2019 jsme společně s Roudeňany 

dokončili zatím poslední etapu úprav okolí 

Pramenů na Roudné, navržené v minulém 

roce sochařem Kurtem Gebauerem. Na její 

realizaci vedle našich dlouhodobých 

podporovatelů finančně přispěl zejména 

pivovar Gambrinus (Plzeňský prazdroj). 

Rozvojem lokality se místní občané a spol-

ky s podporou Pěstuj prostor zabývají již 

od roku 2014.

Kromě úpravy koryta pramenů vznikla 

především Připomínka osady Amerika, 

která zde v minulosti stávala. Její „„střešní 

štíty“ se při pohledu od přístupové cesty 

tyčí v dáli mezi stromy a doplňují již dříve 

vytvořené historické nápovědy – informa-

ce k této osadě ukryté ve dvířkách třetího 

z Pramenů (který vyschl po blízkém dopa-

du válečné pumy) nebo kamennou stezku 

„„Zpět k pramenům“ s důležitými daty vzta-

hujícími se k tomuto místu. Historická osa-

da byla poničena bombardováním na konci 

druhé světové války, i poté se však zde žilo 

dále a nenávratně zanikla až při výstavbě 

areálu fakultní nemocnice.

Vedle toho byla také ve spolupráci se stu-

denty Katedry výtvarné výchovy a kultury 

FPE ZČU vydána brožurka s ilustrovanými 

„„Pověstmi od Pramenů“. Díky velkému zá-

jmu veřejnosti se již po několika měsících 

dočkala dotisku. 

Oficiální odhalení Připomínky a křest bro-

žury proběhly v sobotu 27. dubna během 

akce Objevení (se) Ameriky, jež se nesla 

v příjemném „„sousedském“ duchu. Vedle 

představitelů města Plzně a Městského 

obvodu Plzeň 1 se jí zúčastnila také řada 

pamětníků včetně původních obyvatel osa-

dy Amerika, kteří přispěli k programu i at-

mosféře svým vyprávěním a fotografiemi. 



O městské zahradničení v komunitní zahradě je stále větší 

zájem, v roce 2019 naplnila svou kapacitu již na samém 

začátku sezóny. „„Společenskou část“ zahrady s pose-

zením však využívají také návštěvníci kulturního areálu 

DEPO2015 i členové sdílené kanceláře Coworking. 

Uživatelé zahrady se dočkali nového stínění a buňka, 

sloužící jako zázemí pro zahradníky, dostala nový „„graffiti“  

kabát od absolventů Fakulty designu a umění Ladislava 

Sutnara – Josefa Sedláka a Tomáše Staňka. 

Zahrada také nabídla pestrou škálu vzdělávacích akcí. 

Pokračoval cyklus workshopů „„Zahradnický klub“ pod ve-

dením zkušené přírodní zahradnice Aleny Lehmannové, se 

kterou spolupracujeme i na jejím projektu „„Piju kafe pro 

žížaly“ zaměřeném na vermikompostování. Nabídku doplnil 

intenzivní půldenní workshop s Kamilem Fišerem na téma 

jedlých lesních zahrad.  

Vedle zájmu tradičních médií se povědomí veřejnosti 

o Pěstírně zvýšilo i díky jejímu zařazení do knihy „„Pěstu-

jeme ve městě“ (Kokoza) a do reportáže Honest Guide 

o Plzni. 

PěstírnaDEPO
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Uskutečněné akce 
Pořádané a spolupořádané Pěstuj prostor
23. 3. / 13.30  – Jedlé lesní zahrady – workshop na téma 
agrolesnických systémů a permakultury – 21 účastníků

26. 3. , 23. 4., 21. 5., 25. 6., 1. 10., 15. 10.  / 17.30  – Zahradnický 
klub – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení 
Alenou Lehmannovou – celkem 37 účastníků

26. 5., 18. 6., 29. 9. – Žížalí kompostovací dílna – výroba 
vermikompostérů v rámci projektu Piju kafe pro žížaly (Envic)* – 
celkem 110 účastníků

8. 6. / 16.00 – Víkend otevřených zahrad – komentované prohlíd-
ky Pěstírny – 10 účastníků

25. 6. / 17.00 – Setkání Klubu strážných andělů – komentovaná 
prohlídka Pěstírny (Klub strážných andělů) – 15 účastníků

Pořádané jinými organizacemi
30. 4. / 19.00 – Plzeňský business kotel vol. 28: Na volné noze 
– networkingové grilování (Plzeňský business kotel) – 15 účastníků

11. 5. / 10.00 – Férová snídaně – brunch na podporu fair trade 
a odpovědné spotřeby (Hana Urbanová) – 10 účastníků

30. 5. / 17.00 – Den otevřených coworkingů – net workingové 
grilování (Coworking DEPO2015) – 30 účastníků

...a další soukromé akce

* spolupořadatel/pořadatel uveden v závorce
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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

9.
PLZEŇ MÁ NA VÍC!

výzva ke zlepšení kvality  
života, veřejného prostoru 

i architektury

I díky „„předvolební“ iniciativě Plzeň má na víc! se daří roz-

pouštět některé dlouhotrvající ledy. Politici už ve volbách 

v roce 2018 přislíbili se více věnovat veřejnému prostoru 

a architektuře a tento slib následně promítli do koaličního 

prohlášení, které je v řadě témat na Plzeň pokrokové. Ini- 

ciativa pokračovala informováním o aktuálních tématech 

na sociálních sítích, doplněných o odborné souvislosti 

a vhodná řešení, ale i přímým apelem na konkrétní politiky. 

Odborné městské složky se tak v roce 2019 zabývaly 

větším zohledněním kvality zpracovatele při zadávání 

projekčních zakázek, řešilo se i zlepšení vybraných pro-

blematických projektů z předchozích let (např. „„Betonová 

skvrna Skvrňan“). Pěstuj prostor byl v expertní roli přizván 

k projektu „„Zkvalitnění participačních procesů v Plzni“, 

který zpracovává Útvar koncepce a rozvoje. Díky spoluprá-

ci města na projektu Vizuální smog v Plzni se začal řešit 

i tento bod výzvy. Vedle toho se částečně změnila dopravní 

politika města, která vychází vstříc i chodcům a cyklistům. 

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

Z dalších zkušeností nově vyplynul i jedenáctý bod: 

11. společné řešení sociálních, funkčních, architektonických 

a dalších výzev veřejného prostoru mezioborovým přístupem

Podrobnější text k jednotlivým bodům je k dispozici na:  
http://plzenmanavic.cz
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Hostování na akcích (výběr)
 
Revitalizace ulice Dukelských hrdinů (Město Planá) 
7. 3. / Planá, Kinonekino

Architektura a vliv na duševní zdraví (Psychiatrická klinika FN Plzeň) 
28. 3. / Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň 

Koncepční rozvoj města, participační a komunitní projekty (Fakulta právnická 
Západočeské univerzity v Plzni) 
12. 4. / Plzeň, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Růžena Žertová: Architektka domů i věcí (Veřejný sál Hraničář) 
30. 5. / Ústí nad Labem, Obchodní dům Labe

KOTVY MÁJE – české obchodní domy 1965–1975 (Antikvariát a klub Fiducia 
a Krásná Ostrava) 
6. 6. / Ostrava, Antikvariát a klub Fiducia

Víkend otevřených zahrad v parku Střed (Statutární město Most) 
9. 6. / Most, park Střed

Industry Open: Doudlevce (Plzeň – TURISMUS) 
16. 6. / Plzeň, Doudlevce

Now and Then. Architecture in Pilsen since 1900 (Frankfurt University of 
Applied Sciences) 
11. 7. / Frankfurt (SRN), Frankfurt University of Applied Sciences

Inspirujeme se: kultivace vnitrobloků (KAM KV) 
17. 12. / Karlovy Vary, Kancelář architektury města Karlovy Vary 

Odborné publikace a média 
(výběr)
Šárka Zahálková, Jak veřejný je veřejný pro-
stor. Artikl [online] 22. 6. 2019. 

Kristýna Stará, Rozvíjení vztahu ke krajině 
a možnosti primárního vzdělávání. Dizer-
tační práce, České vysoké učení technické 
v Praze.

Michaela Pacherová, Ochrana architektury 
20. a 21. století. Příklady z regionální pra-
xe v České republice a Evropě. Diplomová 
práce, Masarykova univerzita.

Spolupráce (výběr)
Statutární město Plzeň a městské obvody

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Město Spálené Poříčí

Statutární město Pardubice

Statutární město Ostrava

Nadace Proměny Karla Komárka 

MAKAI atelier

Offcity

DEPO2015

A další...

Publikace, hostování a spolupráce
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Setkání pořádají Vzdělávací program za podpory Více informací na

Spolku Pěstuj prostor, přes opakovanou 
žádost a intenzivní snahu o domluvu, 
nebylo obvodem a městem prodlouženo 
povolení na umístění „„mola“ a „„hada“, 
proto je musíme odstranit. Rozhodli jsme 
se to pojmout pozitivně, jako společnou 
veselici s piknikem, vzdělávací akcí pro 
děti i brigádou pro dospělé – i jako 
poděkování všem, kteří se na obnově ve 
svém volném čase podíleli. Zároveň je to i 
vyjádření zájmu o nastartování lepší komu-
nikace a spolupráce obvodu s občany 
v případě dalšího rozvoje místa.

Program (14.30-18.00):
* Vzdělávací workshop 
pro děti s „„Architekti ve 
škole“ – architektonické 
hrátky se dřevem
* Sousedský piknik – 
občerstvení naše i vaše 
(kdo můžete, vezměte prosím něco 
s sebou, a zároveň se můžete těšit na do-
broty od nás ;)

* Sousedská brigáda – 
budeme rádi za pomoc 
s rozmontováním prvků, 
vlastní nářadí vítáno 
(zejména akuvrtačky; bereme s sebou 
samozřejmě i naše do rezervy)

* Neformální diskuse – 
o tom, jak „„molo“ i „„had“ 
fungovaly a jak byste si 
představovali rozvoj pros-
toru do budoucna

Rozloučení se sedacím molem a pale-
tovým hadem, které v roce 2016 na 
podnět místních obyvatel vytvořili stu-
denti architektury a žáci 4. ZŠ Plzeň.

út 16.4.2019 / 14.30-18.00
před 4. základní školou
Kralovická 12, Plzeň – Košutka
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10.00–20.00 / neděle

> brunch 10.00-13.00

> divadlo pro děti 15.00

> workshopy pro  
všechny 13.00–18.00

> hudba po celou dobu

> tančírna a taneční 
workshop 18.00–20.00

>  netradiční minigolf 
(MAK!), převozník, 
půjčovna lodiček 
a paddleboardů, 
občerstvení po celou dobu

> a další...

Přijďte se rozloučit s Plovárnou, jak 
ji znáte, a těšit se na Plovárnu ještě 
lepší! 

Pořádá Pěstuj prostor, z. s. za podpory Ministerstva kultury ČR, Městského obvodu Plzeň 3 a sdružení Zelené město
Městská plovárna: Doudlevecká 71, Plzeň  /  http://plovarna.plzne.cz  /  fb.com/mestskaplovarna
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Vstupné / 60 Kč dospělí, 40 Kč děti, 
150 Kč rodiny

MAK!
Mobilní
architektonická
kancelář

Papírna Plzeň
Zahradní 2, Plzeň

02 / 05 / 2019
od 18:00 hod.

Lidský rozměr architektury Ve třetí části přednáškové série představí 
jeden z dvojice architektů Kateřina 
Vídenová – Adam Wlazel svůj projekt 
Mobilní architektonická kancelář (MAK!). 
Architekti v jeho rámci navrhují i běžnou 
architekturu; těžištěm jejich práce jsou 
však akce ve veřejném prostoru, kde 
společně s dalšími odborníky a místními 
komunitami navrhují a zpravidla i přímo 
realizují různá zlepšení. Během těchto 
akcí, které mají často i osvětový 
charakter, také pořádají doprovodný 
kulturní program.

vstupné 50 Kč
vstupenky na místě nebo v předprodeji 
na www.plzenskavstupenka.cz
nebo goout.cz

* Mobilní architektonická kancelář (MAK!), 
Hospoda U Hada, Galerie VI PER, Praha, 
2017, archiv MAK!

více na bit.ly/lidskyrozmer3, pestujprostor.plzne.cz
nebo facebook.com/pestujprostor

pořádá Pěstuj prostor, z. s. s podporou města Plzně,
Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury

*
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Ukázka propagace

Česká spořitelna
Divadelní 3a, Plzeň

4 / 12 / 2019
od 18:00 hod.

Po Sametu:
architektura Plzně
‚na konci dějin“

Závěrečný díl cyklu se soustředí na polistopadovou 
transformaci české společnosti a na roli, jakou v  této 
proměně měla postmoderní architektura bankovních 
budov. Historička Adéla Gjuričová v příspěvku 
Demokratický balíček s překvapením shrne 
výsledky svého bádání nad transformací politických 
institucí a jejích kulturních a společenských 
důsledků. Pokusí se ukázat specifický 
politicko-myšlenkový kontext doby, jenž radikální 
očišťování od komunistické minulosti kombinoval 
s delegitimizací regulace. Historička a teoretička 
architektury Jana Pavlová v přednášce Chrámy 
peněz – architektura bankovního socialismu
představí tuto architekturu jako projev specifické 
fáze českých dějin po roce 1989 definované obdobím 
vlády Václava Klause. Pokusí se také obecněji odhalit 
scénografii společensko-politické transformace.

vstupné 50 Kč
vstupenky na místě nebo v předprodeji 
na www.plzenskavstupenka.cz nebo goout.cz další informace na bit.ly/posametu4,

pestujprostor.plzne.cz nebo facebook.com/pestujprostor

pořádá Pěstuj prostor, z. s. s podporou města Plzně,
Ministerstva kultury ČR a Nadace české architektury

Postmoderní
architektura
a proměny
společnosti
po roce 1989 K

arel Salát –
 Stanislav Tom

an –
 Jiří Žák (A

. I. P. Plzeň),
budova plzeňské pobočky Č

eské národní banky
(interiér), 1992–

1995, foto: H
ynek Alt, nedatováno.

Ukázka propagace

Den architektury 
2019

Po Sametu
aneb Plzeň ‚na konci dějin“
o architektuře a urbanismu Plzně v exponovaném 
období závěru 80. a první poloviny 90. let 20. století

2. 10.ST 5. 10.SO 6. 10.NE

komentované prohlídky budov 
plzeňských bank z první poloviny 
90. let 20. století

komentované prohlídky 
univerzitních objektů v areálu ZČU 
z první poloviny 90. let 20. století

přednáška o individuálním 
bydlení po roce 1989 a fenoménu 
podnikatelského baroka

projekce dokumentů o architektuře 
80. let 20. století v Československu 
a následná diskuze

urbanisticko-architektonická 
procházka po sídlišti Vinice 
(a Sylvánu)

procházka po výkladních skří-
ních obchodů s iniciativou Vizu-
ální smog v Plzni

workshop pro děti i rodiče 
s navrhováním vlastního domu

připomínková prohlídka místa 
někdejšího Domu kultury

bit.ly/DA2019plzen

u příležitosti Světového dne architektury pořádá Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci s Kruh, z. s. a s podporou města Plzně a Ministerstva kultury ČRprogram Dne architektury je ZDARMA

další informace:

pestujprostor.plzne.cz denarchitektury.cz vizualnismog.plzne.cz
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Ukázka propagace Ukázka propagace

Nový přístup do vody, terasu na 
ležení, plovoucí mola a možná i 
nějaká lehátka

vyrábíme v neděli 14. července 
od 14.00 do cca 18.00 hodin na 
Hvíždalce. Přijďte nám pomoct!
(Vlastní aku vrtačky vítány.)

Přípravné práce budou na hrázi 
probíhat už od čtvrtka, když 
půjdete kolem a bude zrovna 
potřeba, můžete také přiložit ruku 
k dílu. ;-)

Akce navazuje na červnové 
plánovací setkání s občany, kde 
byla tato zlepšení vybrána jako 
nejpotřebnější.

Pořádají Město Spálené Poříčí a 
spolek Pěstuj prostor.
www.spaleneporici.cz
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lcePískat si v okolí rybníka můžete 
celé léto. Ve středu 

26. června od 17.30 hodin 

si však u Hvížďalky zahvízdáme 
společně. Město Spálené Poříčí 
plánuje „dovybavit“ oblíbené 
rekreační místo a proto vás zve 
na setkání na téma: 

Rozvoj okolí rybníka Hvížďalka.

Na první drobné změny se 
můžete těšit již toto léto, pomoci 
jim můžete i vy sami. Více se 
dozvíte během akce (proběhne 
za každého počasí přímo u hráze 
rybníka), na které vás čeká i 
drobné občerstvení.

Akci pořádají Město Spálené 
Poříčí a spolek Pěstuj prostor.
www.spaleneporici.cz
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13.30–19.00

23. 3. 2019

Přemýšlíte o založení jedlé 
lesní zahrady? Nevíte, co to je, 
nebo máte jen mlhavý dojem? 
Chcete hospodařit bez chemie a 
udržitelně? K vytvoření "jedlého 
pralesa" nepotřebujete velké lány, 
stačí i malá městská zahrádka.

Co se na workshopu naučíte?  
 — osvětlíme vám běžné mýty a polopravdy 
 — získáte představu, jak vzniká návrh lesní zahrady a co 
to vše obnáší

 — dozvíte se, jak probíhá založení lesní zahrady
 — uvidíte, jak se vyvíjí celý ekosystém a jakou potřebuje 
údržbu

Lektor: Kamil Fišer, jedlyprales.cz, pořádá Pěstuj prostor, z. s., pestujprostor.plzne.cz.

workshop

PěstírnaDEPO

NUTNÁ REZERVACE DO 16. 3. : haslova@pestujprostor.czPěstírnaDEPO: DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

fb.com/pestirnaDEPO

jedlé 

za
hr

ad
ylesní

vstupné: 500 Kč

clip

17.30–18.30

26. března, 23. dubna, 21. května,  
25. června, 17. září, 15. října

 — 26. března: Připravte se na sezónu 
Rady pro parádní sezónu a trocha inspirace na 
recyklované nádoby k tomu. Buďte připravení hned na 
startu. Trocha plánování se určitě vyplatí.

 — 23. dubna: Čtverečková zahrádka  
Zapomeňte na pěstování v řádcích, teď frčí čtverce. 
Budete překvapení, jak pestrou úrodu z nich sklidíte.

 — 21. května: Bylinky v kuchyni a na zahradě  
Bylinky jsou sexy, vydrží skoro všechno a v kuchyni umí 
zázraky. Naučte se je s námi pěstovat a zpracovávat.

 — 25. června: Hmyzí domky a krmítka 
Chcete mít na balkoně a zahradě opravdu živo? Otevřete si 
hmyzí hotel! Poradíme vám, jak na to.

 — 17. září: Zpracování úrody 
Schovejte si léto do sklenic, ať vám voní a chutná i v zimě. 
Máme pro vás tipy, jak sušit, nakládat a zavařovat.

 — 15. října: Kompostování a péče o půdu 
Když je půda zdravá a v kondici, pěstování jde samo. Naučte 
se o ni pečovat a míchat pro ni dokonalý výživný koktejl. 

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

workshopPěstírnaDEPO

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

vstupné 100 Kč, členové zahrady 80 Kč fb.com/pestirnaDEPO

zahradnický
klub

Ilustrace: Vecteezy.com



Děkujeme za podporu a spolupráci
K Catering

NÁŠ 
BUKOVEC

PROTIVZDUŠNÁ
OBRANA
PLZNĚ

a dalším...
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Výsledek hospodaření 2019

            Hlavní činnost         Hospodářská činnost                     Celkem 

Náklady 

spotřeba materiálu              83 539 Kč               -                         83 539 Kč

služby           1 948 643 Kč              -                    1 948 643 Kč

osobní náklady                        136 695 Kč              -                       136 695 Kč

ostatní náklady               56 238 Kč                     -                                   56 238 Kč

Náklady celkem               2 225 115 Kč                                      -   Kč                      2 225 115 Kč 

              

Výnosy      

provozní dotace          1 586 911 Kč               -                    1 586 911 Kč

přijaté členské příspěvky                             15 020 Kč              -                         15 020 Kč

přijaté příspěvky – dary                            21 300 Kč              -                                        21 300 Kč                                       

tržby z prodeje služeb a ostatní výnosy                         643 417 Kč                         7 775 Kč                          651 192 Kč

Výnosy celkem                       2 266 648 Kč                       7 775 Kč                          2 041 166 Kč

Výsledek hospodaření     41 533 Kč          7 775 Kč                49 308 Kč 

  

Finanční rozvaha 2019

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

Aktiva     

pohledávky            21 212 Kč          12 245 Kč  

poskytnuté provozní zálohy              3 470 Kč            3 470 Kč

jiné pohledávky               8 960 Kč              8 960 Kč

pokladna             31 496 Kč           31 496 Kč

účty v bankách           366 165 Kč          220 628 Kč

náklady příštích období             1 984 Kč             1 990 Kč

Aktiva celkem               433 287 Kč                433 287 Kč 

Pasiva
vlastní jmění                          10 050 Kč                          10 050 Kč 

účet výsledku hospodaření          56 938 Kč        106 246 Kč

dlouhodobé závazky          118 689 Kč        106 189 Kč 

krátkodobé závazky            36 087 Kč                                                     41 135 Kč 

výnosy příštích období        211 523 Kč                     - Kč

Pasiva celkem              433 287 Kč                                               263 620 Kč



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

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – místopředseda spolku

Bc. Silvie Hašlová – členka výboru

členové spolku: Ing. Martina Seidlerová, Mgr. Václav Cinádr, Mgr. Jana Holatová, 
Ing. arch. Šárka Holečková, Václav Čubr, DiS., Mgr. Lucie Valdhansová

grafické zpracování: Rudolf Matějček

fotografie: Akademie Nadání, Petra Černá (Bejdová), Gabriela Homolová, Matěj Hošek, 
Petr Jehlík, Kancelář architektury města Karlovy Vary, Martin Karas, Kollárka jinak, Tomáš Liška, 
Nadace Proměny Karla Komárka, Alan Novák, Offcity, Ivana Paseková, Tereza Pechová,  
Pěstuj prostor, Eva Šlosarová, Tereza Šobrová, Vít Štaif, Václav Šváb, Markéta Tichá,  
Vizuální smog v Plzni, Zuzana Zbořilová a další 
 
Spolek Pěstuj prostor, z. s. je členem spolku Skrytá Plzeň, z.s., který byl založen za účelem 
organizování a podporování komunitních akcí a společnosti prospěšným rozvojem turismu 
a který organizuje zejména Sousedské vycházky v Plzni.
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ISBN 978-80-907808-0-4

http://prostor.plzne.cz 

www.fb.com/pestujprostor 

www.fb.com/mestskaplovarna 

www.fb.com/pam.plzne 

www.fb.com/plzenmanavic 

www.fb.com/vizualnismogvplzni


