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Úvod
Rok 2020 znamenal pro Pěstuj prostor
přelom ve více směrech. Jednak se hlavní

Město kolem nás jsme se navrátili k vět-

těžiště „„praktických“ projektů spolku defi-

šímu (mezioborovému) zacílení na spolu-

nitivně vychýlilo mimo Plzeň a to zejména

práci se základními a středními školami.

díky novému Asistenčním programu pro

Výstava Od Západu nefouká – první fáze

samosprávy, který byl v pilotním ročníku

stejnojmenného projektu – prezentovala to

zaměřený na Západní a Střední Čechy, i

nejkvalitnější ze současné místní architek-

díky celorepublikovým odborným semi-

tury, ale i srovnání s běžnou produkcí.

nářům k tématu občanských projektů.
K němu jsme po letech příprav vydali
manuál pro politiky, úředníky a iniciátory
občanských projektů. Vedle něj jsme naše
mnohaleté praktické zkušenosti shrnuli i
v útlé brožuře Projekt ve veřejném prostoru, která popisuje hlavní projektové fáze i
předpoklady kvality a zaměřuje se právě
na nejčastější neuralgické procesní body.
Naši odborníci ze spolku také na půdorysu
nové mezioborové Platformy pro veřejný
prostor znásobili přímou spolupráci s veřejnou správou napříč Českou republikou.
Portfolio plzeňských „„osvětových“ projektů
se, i díky získanému čtyřletému grantu,
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rozšířilo o několik nováčků. V programu

Důležitým tématem, které se propsalo jak

O spolku
Pěstuj prostor, z. s. je uskupením ar
chitektů a dalších odborníků, jejichž
cílem je kvalitní rozvoj měst a jejich
veřejného prostoru, podpora participačních a občanských projektů
a osvěta v oblasti architektury
a urbanismu.
Pěstuj prostor spolupracuje se samosprávami, neziskovými organizacemi i nezávislými odborníky – českými
a zahraničními architekty, umělci,
sociology, pedagogy, antropology ad.

do prvního přednáškového cyklu, tak do
plzeňské části festivalu Den architektury,
se stala modrozelená infrastruktura, tedy
adaptabilita sídel na klimatické změny
a výkyvy počasí. Jako velmi oblíbený se
ukázal i (on-line) přednáškový cyklus Adolf
Loos: 150 uspořádaný ke kulatému výročí
od narození světoznámého architekta. O
řadě dalších projektů se dočtete dále.
S potěšením tak můžeme říct, že se nám
podařilo úspěšně překlenout náročný rok
poznamenaný virem COVID-19 a s ním
souvisejícími výzvami a omezeními.

Stručná historie
2011 vznik neformálního uskupení
Škoda Plzně
2012 spuštění Otevřené výzvy Pěstuj
prostor v rámci Plzně – Evropského
hlavního města kultury 2015, příprava
dalších projektů (Plzeň 2015, o. p. s.)
2014/2015 založení nezávislé organizace Pěstuj prostor, z. s. a začátek
samostatné působnosti
2019/2020 vznik mezioborové Platformy pro veřejný prostor

1.
procesy
pokroku

komunitní projekty
a veřejná správa

Na jaře 2020 byla dokončena a vydána první edice Ma-

procesy pokroku

nuálu pro politiky, úředníky a iniciátory projektů na téma

Občanských projektů ve veřejném prostoru. Manuál jsme

participativním způsobem připravovali několik let, během té

doby se zapojilo téměř 80 organizací z ČR a SR, z toho řada
z nich dlouhodobě (např. formou expertní skupiny, kde se

scházeli zástupci politiků, úředníků, iniciátorů i nezávislých

odborných organizací). Manuál je k dispozici v elektronické
i tištěné podobě s povedenou grafickou úpravou.

Na vydání Manuálu navázala nabídka seminářů určených ze-

jména pro zástupce veřejné správy a aktivní občany i organizace. Mezi dvěma vlnami koronaviru proběhly tři dvoudenní
semináře po celé České republice.

První den byl vždy věnován hloubkovému zjištění a diskusi

o hlavních zkušenostech, problémech a potřebách zájemce,
případně i obecnému představení Manuálu.
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Uskutečněné akce
20. 1. /16.30 / Univerzita Pardubice, Pardubice – Proměny veřejného prostoru – prezentace a konzultace univerzitního výzkumu
veřejných prostranství sídlišť Polabiny a Dubina v rámci projektu
Procesy pokroku a umělecké rezidence OFFCITY AiR (Offcity,
Univerzita Pardubice) – 12 účastníků
11. 3. / 18.30 / Družba – Univerzitní kavárna, Plzeň – Nebezpečné známosti? Architektura a politika a lidé – přednáška sociologů z MAKAI atelier o vztazích jednotlivých aktérů v oblasti
rozvoje veřejných prostranství – 37 návštěvníků
12. 3. / Magistrát města Pardubic – Koordinátor veřejných prostranství – 2. část workshopu – představení výstupů a návrhů
řešení (Město Pardubice) – 15 účastníků
23. 6. – 24. 6. / 9.00 / Skautský institut, Praha – Občanské projekty ve veřejném prostoru – dvoudenní seminář po iniciátory
projektů na téma občanských projektů a projektového managementu (Junák - český skaut, Skautský institut) – 6 účastníků
26.–27. 8. / Ostrava Poruba – Občanské projekty ve veřejném
prostoru – dvoudenní seminář pro veřejnou správu na téma občanských projektů, participace a komunikace (Ostrava Poruba)
– 12 účastníků
31. 8. –1. 9. / Olomouc – Občanské projekty ve veřejném prostoru – dvoudenní seminář pro olomoucké iniciátory projektů na
téma občanských projektů a role iniciátora (Magdalena Petráková
/ Kreativní Olomouc) – 12 účastníků
* spolupořadatel uveden v závorce

Následovala příprava workshopu na míru a samotný
workshop, který zahrnuje řešení daných problémů (vč.
implementace občanských a participačních projektů). Semináře vždy lektorovali sociolog a architekt, u části z nich
byl ještě další odborník, který prováděl evaluaci průběhu
seminářů.
Dříve započatá spolupráce s městem Pardubice, jejíž součástí byla i první fáze implementace zkušeností z přípravy
Manuálu, vyvrcholila v březnu seminářem „„Koordinátor
veřejných prostranství“. Na něj by měl v budoucnu navázat
procesy pokroku

pokračující projekt.
V březnu se také v Plzni uskutečnila hojně navštívená diskusní přednáška sociologů MAKAI atelier podílejících se
na projektu Procesy pokroku, kteří široké i odborné veřejnosti představili výstupy z případových studií zpracovaných
v rámci tohoto projektu.
Více informací i elektronická verze Manuálu
na: www.obcanskeprojekty.cz.
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2.
asistenční
program
pro samosprávy

Cílem programu bylo pomoci 3–5 obcím v ČR formou

vzdělávání a asistence s projekty ve veřejném prostoru, tak,
aby samosprávy začaly měnit prostředí měst a obcí ještě

asistenční program

odpovědněji, promyšleněji a s dlouhodobějším dopadem na

Zapojené obce

Kořen / Olbramov (PK) – koncepce rozvoje veřejných prostranství obce a řešení souvisejících problémů
Klášter Hradiště nad Jizerou (SK) – koncepce úprav centrálních
veřejných prostranství se zaměřením na historickou paměť

Rakovník (SK) – semináře na téma participace a komunikace,
příprava projektů rozvoje veřejných prostranství)

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany (PK) – analýza sídliště Blatenská – inovace přístupu k rozvoji sídlištních prostranství
Hostivice (SK) – semináře na téma participace a komunikace

podmínky života v nich. Aby reagovaly na skutečné potřeby
veřejnosti a tam, kde je to přínosné, ji zapojovaly do tvorby
veřejných prostranství od samého začátku. Aby na projek-

tech spolupracovaly s kvalitními odborníky (urbanista, architekt, krajinář, sociolog, PR apod.).

Konkrétní forma asistence byla upravena na míru každému

zájemci. Často byla postavena na praktické pomoci a inovaci
přístupu v rámci řešených projektů. Naopak část zapojených
samospráv preferovala obecnější vzdělávací formu. Výzva

byla geograficky vymezena na Plzeňský (PK) a Středočeský
kraj (SK).

Uskutečněné akce

9. 7. / 17.00 / Kořen – Společné setkání k plánování rozvoje
veřejných prostranství obce Kořen –veřejné plánovací setkání
(Obec Olbramov) – 23 účastníků
9. 9., 6. 10., 20. 10. / Rakovník – Sídliště Vinohrady Rakovník –
odborne semináře pro Oddělení rozvoje města a investic města
Rakovníku – celkem 9 účastníků
20. 11., 27. 11., 8. 12. / online – Hostivice: Analýza, Nastavení
projektu, Odborné poradenství – odborné semináře pro město
Hostivice – celkem 30 účastníků
Plus řada interních jednání a porad v rámci jednotlivých projektů.
* spolupořadatel uveden v závorce
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3.
CYKLUS
PŘEDNÁŠEK
Pěstuj Prostor

CYKLUS PŘEDNÁŠEK Pěstuj Prostor

Plzeň zelená a modrá

Jarní cyklus „„Plzeň zelená a modrá“, věnovaný zeleno-modré
infrastruktuře a adaptaci měst na změnu klimatu, proběhl

z důvodu epidemiologických opatření v posunutém termínu.

Poslední přednášku jsme vzhledem k tematické provázanos-

ti zařadili do programu festivalu Den architektury 2020. Kvůli okolnostem byla uskutečněna kombinovanou prezenční a

on-line formou – prezentace Michaela Richtera z Hamburku

a Martina Vysokého z Malmö byly živě promítány pro přítomné posluchače a zároveň streamovány na facebookovém
profilu spolku Pěstuj prostor.

texty pozvánek na akce a reportáže z nich:
bit.ly/2C6Ra0F

videozáznamy přednášek:

https://bit.ly/PestujProstor_yt
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Uskutečněné akce

10. 6. / 18.00 / Papírna Plzeň – Město a změna klimatu – klimatolog a meteorolog Radim Tolasz shrnul základní informace
o klimatických změnách i opatřeních pro jejich zmírnění. Environmentální ekonom Tomáš Baďura nastínil potenciál mezioborové
spolupráce pro řešení problémů měst. Kristýna Zýková z ÚKRMP
představila přístup Plzně v oblasti adaptace na změnu klimatu
a realizované i chystané „„zelenomodré“ projekty – 65 účastníků
25. 6. / 18.00 / Plzeňský Prazdroj, Plzeň – Voda ve městě –hydrobiolog Jindřich Duras svůj příspěvek věnoval přetrvávajícím
problémům vodohospodářské infrastruktury a znečištění vodních
toků, geograf Jan Kopp se pak ve své přednášce soustředil na
příležitosti, výzvy a překážky rozvoje využití modro-zelené infrastruktury na příkladu města Plzně – 52 účastníků
8. 7. / 18.00 / DEPO2015, Plzeň – Krajina ve městě– krajinářská
architektka Klára Salzmann přednesla příspěvek o kráse zdravé
krajiny, o příčinách jejího současného kritického stavu a o krocích
vedoucích k jejímu uzdravení. Krajinný ekolog Jan Richtr hovořil
o teorii i praxi plánování modro-zelené infrastruktury a doposud
nevyužitých možnostech městského zemědělství – 50 účastníků
3. 10. / 18.00 / Masné krámy (Západočeská galerie v Plzni), Plzeň
– Zeleň ve městě – Krajinářský architekt Martin Vysoký se podělil
o své zkušenosti se zlepšováním podmínek pro zdravý růst vegetace a s hospodařením s dešťovou vodou v několika zemích světa.
Geoekolog Michael Richter z Hamburské univerzity představil
přístup Hamburku k rozvoji a podpoře zelených střech a fasád.
Majitel firmy Brens Europe Jan Eisenreich hovořil o testování
‚zelené tramvajové tratě“ v Ostravě i o dalších možnostech využití
recyklovaných umělých textilií – 30 účastníků

Adolf Loos:
150
Podzimní cyklus uspořádaný u příležitosti 150. výročí
narození Adolfa Loose se věnoval realizacím tohoto světoCYKLUS PŘEDNÁŠEK Pěstuj Prostor

známého architekta a jeho spolupracovníků. Domácí i zahraniční historičky a historikové architektury se v rámci něj
zaměřili na různé fasety Loosova díla.
Přestože přednášky proběhly on-line, což znemožnilo veřejnosti „„fyzický“ prožitek, oslovily násobně více zájemců
než by tomu bylo u přednášek realizovaných v prostoru tzv.
Loosových interiérů v Plzni s maximální kapacitou 40 návštěvníků.
texty pozvánek na akce a reportáže z nich:
bit.ly/3iSQG0M
videozáznamy přednášek:
https://bit.ly/PestujProstor_yt

Uskutečněné akce
14. 10. / 18.00 / online – Jana Kořínková | Loos von Brünn:
práce Adolfa Loose pro Brno a okolí – historička umění a architektury Jana Kořínková z FaVU VUT v Brně přiblížila aktuální
poznatky o Loosově tvorbě. Zaměřila se na architektovy realizace
v Brně a Hrušovanech u Brna i na jeho společenské kontakty. Svůj
výklad doprovodila bohatou vizuální dokumentací – 45 sledujících
(stabilní průběžný počet; počet shlédnutí: 580)
28. 10. / 18.00 / online – Petr Domanický | Semlerova rezidence a její celková obnova – historik architektury Petr Domanický
ze Západočeské galerie v Plzni představil celkovou opravu a restaurování Semlerovy rezidence. Diváky také seznámil se vznikem
i s novější historií budovy. Přiblížil zejména aktuální fázi prací
směřujících k vytvoření expozice v historickém bytovém interiéru
– 120 sledujících (2 000)
11. 11. / 18.00 /online – Christopher Long | Pozdní domy Adolfa Loose: Nové přístupy k ideji Raumplanu – americký historik
umění a architektury Christopher Long z University of Texas at
Austin ve svém příspěvku prozkoumal, jak a proč Loos v posledních letech svého života pozměnil svoji ideu Raumplanu, a odhalil
také nové způsoby chápání této jedinečné prostorové koncepce –
150 sledujících (2 500)
25. 11. / 18.00 / online – Maria Szadkowska | Adolf Loos.
Opakování génia – historička umění Maria Szadkowska z Centra
památek moderní architektury Muzea hlavního města Prahy představila architektonický odkaz Adolfa Loose a principy jeho tvorby,
v jejichž duchu Loos považoval etické a morální požadavky kladené na architekturu za důležitější než aspekty estetické – 190 sledujících (1 900)
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Transformace
města
Volný cyklus o transformaci města pokračoval v roce 2020
mimořádnou přednáškou „„Nebezpečné známosti? ArchitekCYKLUS PŘEDNÁŠEK Pěstuj Prostor

tura a politika a lidé“, která je zároveň součástí doprovodného programu projektu Procesy pokroku.
texty pozvánek na akce a reportáže z nich:
https://bit.ly/transformacemesta
videozáznamy přednášek:
https://bit.ly/PestujProstor_yt
fotografická dokumentace akce:
https://bit.ly/PestujProstor_fb
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Uskutečněné akce
11. 3. / 18.00 / Družba – Univerzitní kavárna, Plzeň –Nebezpečné známosti? Architektura a politika a lidé – sociologové Petr
Matoušek a Ida Kaiserová se ve svém příspěvku i v následné diskusi zabývali významem odbornosti ve vztahu k občanské participaci a komunálnímu politickému provozu. Téma relací mezi občany, architekty a politiky demonstrovali na příkladu architektonické
intervence na prostranství před 4. základní školou na plzeňském
sídlišti Košutka – 37 účastníků

4.
Den
architektury
Plzeň zelená a modrá

Plzeňská část Dne architektury se zaměřila – podobně jako

stejnojmenná přednášková série – především na modro-ze-

Den architektury

lenou infrastrukturu města.

Její součástí byly komentované procházky a prohlídky

zelených a modrých prvků města vedené architekty, pří-

rodovědci a dalšími odborníky, filmová projekce s diskusí
a workshop pro děti.

V rámci programu se rovněž uskutečnila odložená čtvrtá
přednáška z jarního přednáškového cyklu.
fotografická dokumentace akce:
https://bit.ly/PestujProstor_fb

Program

2. 10.
17.00, 17.45 – Hydroelektrárna PMDP – komentovaná prohlídka
s architektem P. Klímou
18.30 – Korandův sbor – komentovaná prohlídka s P. Klímou
19.00 – Vylidněno – filmová projekce o (ne)dostupnosti bydlení
s následnou diskusí s odborníky (v rámci festivalu Jeden svět)
3. 10.
10.00 – Zelené plíce centra Plzně – procházka s architektem
M. Marovičem a s I. Tolarovou ze Správy veřejného statku m. Plzně
14.00 – Městská divočina – procházka s biologem J. Sádlem
15.45 – Zelené plíce Jižního Předměstí – procházka s architektem a historikem architektury P. Klímou
18.00 – Zeleň ve městě – přednáška krajinářského architekta
M. Vysokého a geoekologa M. Richtera

4. 10.
10.00 – Z parku až na střechy – procházka s hydrobiologem
J. Durasem
14.00 – Bolevecký rybník a výuková vodní zahrada – procházka s hydrobiologem J. Durasem a botaničkou Z. Chocholouškovou
16.00 – Město všemi smysly. Navrhni si ‚zeleno-modrou“
ulici! – workshop pro děti i rodiče s iniciativou Architektura pro
děti aneb Město letí
16.00 – Zelená (se) střecha – komentovaná prohlídka s předsedou místního SVJ P. Linhartem
18.00 – Od Malostranského mostu k Malostranským jezírkům– procházka s architekty P. Klímou a A. Kubalíkem
– celkem 340 návštěvníků
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5.
město kolem
nás

vzdělávací program pro školy

město kolem nás

V září proběhla na půdě Střední průmyslové školy stavební Plzeň pilotní série

luaci dotazníků a zpětné vazbě, kterou

workshopů určených žákům druhého

jsme získali jak od pedagogů a studentů

stupně ZŠ a studentům SŠ. Tématy jed-

SPŠS Plzeň, tak od Kristýny Staré, a rozvoji

notlivých workshopů jsou veřejný prostor,

metodických listů.

současná architektura, vizuální smog a

modro-zelená infrastruktura a městská
zeleň.

Na dalších školách, které projevily zájem
se do programu zapojit, kvůli rychlému

nástupu druhé vlny pandemie už workshopy neproběhly. Proběhnout by však měly
v příštích letech.

Pro všechny čtyři workshopy vznikly metodické listy, na kterých se odbornými

konzultacemi podílela architektka Kristýna
Stará z iniciativy Architekti ve škole.
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V závěru roku 2020 jsme se věnovali eva-

Uskutečněné akce
3.–4. 9. / Plzeň – Město kolem nás
– vzdělávací program pro studenty
3. a 4. ročníku technického lycea
Střední průmyslové školy stavební
Plzeň – 58 účastníků

6.
od západu
nefoukÁ

od západu nefouká

současná architektura v Plzni

Výstava představila vybrané příklady

katalog k výstavě:

z tvorby předních plzeňských architektek

https://issuu.com/pestujprostor/docs/od-

a architektů, kteří svá studia i dosavadní

zapadunefouka_katalog

praxi absolvovali již v polistopadové době.
Jeden z výstavních panelů také přiblížil

výběr z nejdůležitějších iniciačních kultur-

bit.ly/2ZvPfLP

ních a komunitních intervencí do veřejného

fotografický záznam vernisáže:

prostoru, další pak na stovce realizací,

bit.ly/3h3pN6d

jejichž fotografie pořídila vedle zástupců

fotografický záznam prohlídky:

spolku i veřejnost, ilustroval spektrum

bit.ly/30eVTp0

běžné stavební produkce.

K výstavě také vznikl tištěný katalog. Zá-

štitu nad ní převzal primátor města Martin
Baxa.
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texty o výstavě:

Uskutečněné akce
1. 6. / 18.00 / Smetanovy sady,
Plzeň – Od Západu nefouká? Současná architektura v Plzni – vernisáž – 100 návštěvníků (výstava byla
k shlédnutí do 30. 6.)
24. 6. / 18.00 / Smetanovy sady,
Plzeň – Od Západu nefouká? Současná architektura v Plzni – komentovaná prohlídka
– 15 návštěvníků

7.

plzeňský architektonický
manuál (PAM)
stezky po architektuře v letech 1948–1989

plzeňský architektonický manuál

Plzeňský architektonický manuál se v roce 2020 opět

soustředil především na období 1948–1989. Ve ztížených

150. výročím narození Adolfa Loose. Do němčiny jsme pře-

podmínkách koronavirové pandemie se podařilo částečně

vedli loosovskou stezku č. C0, na webu pam.plzne.cz dosud

připravit stezky Skvrňany a Lochotín.

zpracovanou v češtině a angličtině. Vydali jsme také publika-

Úspěšné byly komentované vycházky pro veřejnost, posta-

vené na základě stezek PAM a realizované v rámci programu

ci představující plzeňské dílo Adolfa Loose a jeho spolupracovníků v české, anglické i německé mutaci.

tzv. sousedských procházek Skryté město a také jako sou-

Počet aktivních uživatelů webového rozhraní databáze na

část festivalu Industry Open.

adrese pam.plzne.cz za rok 2020 výrazně vzrostl na 25 000

Od května do září 2020 jsme uskutečnili sedm komentovaných procházek a prohlídek; počet jejich účastníků dosáhl
160. Navíc jsme zrealizovali vycházky pro studenty SPŠ

stavební Plzeň či pro účastníky World Multidisciplinary Earth
Sciences Symposium.
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Několik výstupů projektu jsme připravili v souvislosti se

(počet zobrazených stránek přesáhl 70 000).

Uskutečněné akce
13. 6. / 10.00 / Doudlevce, Plzeň – Industry Open: Architektonická procházka čtvrtí Doudlevce – architektonická procházka přibližující průmyslové stavby čtvrti Doudlevce v rámci
festivalu Industry Open (Plzeň – TURISMUS) – 11 návštěvníků

plzeňský architektonický manuál

28. 6. / 10.00 / Východní Předměstí, Plzeň – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Východní Předměstí – architektonická procházka po Východním Předměstí Plzně v rámci Evropského dne sousedů (Plzeň 2015) – 34 návštěvníků
11. 7. / 10.00 / Plzeň – Industry Open: Po stopách plzeňského průmyslu I. – procházka po zanikajících či již neexistujících
stopách průmyslu na území starého a nového centra Plzně
v rámci festivalu Industry Open (Plzeň – TURISMUS) –
4 návštěvníci
18. 7. / 10.00 / Papírna Plzeň, Plzeň – Industry Open: Papírna
– komentovaná prohlídka areálu plzeňské Papírny (Plzeň – TURISMUS) – 50 návštěvníků
1. 8. / 10.00 / břehy Radbuzy, Plzeň – Industry Open: Kole(m)
řeky: Industriál podél Radbuzy – cyklovyjížďka po obou březích Radbuzy v rámci festivalu Industry Open přibližující historii
zdejších průmyslových podniků a technických staveb (Plzeň –
TURISMUS) – 9 návštěvníků
8. 8. / 10.00 / Plzeň – Industry Open: Po stopách plzeňského průmyslu II. – procházka po zanikajících či již neexistujících
stopách průmyslu na území starého a nového centra Plzně
v rámci festivalu Industry Open (Plzeň – TURISMUS) –
7 návštěvníků
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3. 9. / 12.00 / Plzeň – PAM: stezka C3 a C4 – komentovaná
procházka PAM po části stezek C3 a C4 pro studenty Střední
průmyslové školy stavební v Plzni – 12 návštěvníků
11. 9. / 10.00 / Plzeň – PAM: stezka C1 – komentovaná procházka pro účastníky WMESS (World Multidisciplinary Earth
Sciences Symposium) – 5 návštěvníků
26. 9. / 10.00 / Papírna, Plzeň – Industry Open: Papírna –
komentovaná prohlídka areálu plzeňské Papírny (Plzeň –
TURISMUS) – 42 návštěvníků
* spolupořadatel uveden v závorce

8.
vizuální smog
v plzni

cesta ke kultivované reklamě

vizuální smog v plzni

V první polovině roku jsme se účastnili

konzultací a jednání s veřejnou správou

Plzně proti vzniku nových billboardů a

(zejména Útvarem koncepce a rozvoje

megaboardů v centru, u památkových zón

města Plzně) stran vznikajícího Manuálu

a v pohledových osách města byl zamít-

reklamy ve veřejném prostoru a Manuálu

nut. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali

označování provozoven v Plzni. Oba doku-

námitku.

menty byly veřejně představeny v srpnu.

O tématu vizuálního smogu nadále infor-

Zástupce spolku a iniciativy Vizuální smog

mujeme a téma se snažíme popularizovat

v Plzni Václav Cinádr se také zúčastnil dis-

na našem FB a Instagram profilu.

kuzního panelu u příležitosti představení
Manuálu pro kultivovanou Prahu.

V druhé polovině roku proběhla příprava
umělecké intervence Richarda Loskota,
která však do veřejného prostoru byla,

vzhledem k epidemiologickým omezením,
instalována až v jarních měsících roku
2021.
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Náš návrh na změnu Územního plánu

Uskutečněné akce
22. 9. / 20.00 / Plzeň – Za světlem
– komentovaná vycházka na téma
Světelného smogu v rámci festivalu
dokumentárních filmů Jeden svět
(Jeden svět Plzeň) – 18 účastníků
* spolupořadatel uveden v závorce

9.
PARTICIPAČNÍ PROJEKTY
VĚTŠÍHO MĚŘÍTKA

participační projek ty většího měřítka

Hvízdejme si na Hvížďalce (Spálené Poříčí)

Druhým rokem jsme pokračovali v úpra-

vičku, která kromě posezení s výhledem na

vách okolí rybníka Hvížďalka, který je

strouhu a louku slouží k zamezení přejezdu

tradiční rekreační lokalitou pro obyvatele

vozidel. Na hráz je nově možné vystoupat

města Spálené Poříčí i blízkých obcí. Ty

po terénním schodišti či vyšplhat po šplha-

vycházejí ze Studie akupunkturních zásahů

cí síti pro děti. Další schůdky byly doplněny

pro oživení Hvížďalky, již jsme zpracovali v

k přepadu. Díky navezení různých frakcí

roce 2019 na podnět vedení města, které

kačírku se také zlepšil povrch „„pláže“ a

chtělo nabídnout občanům lepší zázemí

spád vstupu do vody u přepadu.

pro trávení volného času během letních

radovánek i mimosezónních návštěv. Tento
koncepční dokument, zpracovaný mj. na

základě podnětů občanů sesbíraných na
plánovacím setkání i během pozorování

fungování lokality, zahrnuje celkový plán
vhodných úprav.

V roce 2020 byla vybudována nová dřevěná lávka přes strouhu pod hrází. Lávka je
řešená jako pobytová a je doplněna o la-
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V okolí rybníka jsme vyznačili novou vycházkovou trasu procházející lokalitami

s různými zajímavostmi. Ta je zpřístupněna
nejprve v testovacím režimu a následně,

pokud se její návštěvnost potvrdí, navrhneme její další úpravy.

Uskutečněné akce
18. 7. / 10.00 / Hvížďalka, Spálené
Poříčí – Úpravy Hvížďalky pokračují! – společná brigáda pro místní
i nadšené „přespolní“ u rybníka
Hvížďalka (město Spálené Poříčí) –
15 účastníků
* spolupořadatel uveden v závorce

Partneři projektu
Město Spálené Poříčí

participační projek ty většího měřítka

Obnova Jiráskova
náměstí a klášterní
zahrady
Participační projekt na rekonstrukci zanedbaného historického centra Slovan – Jiráskova náměstí – a zpřístupnění
zahrady dominikánů veřejnosti pokračoval již pátým rokem.
Pěstuj prostor je členem odborné pracovní skupiny dohlížející na průběh projektu. V roce 2020 pokračovalo čekání na
vydání územního rozhodnutí k projektu.
V návaznosti na aktuální vývoj projektu byla aktualizována
komunikační strategie, započaly také práce na aktualizaci a

Akce uskutečněné námi či s naší
podporou
28. 6. / 10.00 / Plzeň – Plzeňský architektonický manuál
(PAM): Východní Předměstí – architektonická procházka po
Petrohradu a Slovanech v rámci Evropského dne sousedů, na Jiráskově náměstí účastníci navštívili park, bývalou točnu a budovu
Masarykovy školy (Plzeň 2015) – 34 návštěvníků
10. 9. / 14.00 – Jiráskovo náměstí žije – odborná podpora
tradiční podzimní kulturně-sportovní akce a připrava stanoviště
s edukativními experimenty pod názvem „„Zeleno-modré město“,
které návštěvníkům přiblížilo možnosti, hodnotu a principy druhotného využívání srážkových vod pro obyvatele i pro zelenou složku
veřejného prostoru, význam ochlazování budov zelenými střechami a fasádami apod., tedy témata úzce spojená právě s projektem
obnovy Jiráskova náměstí (Akademi nadání) – 150 návštěvníků
* hlavní pořadatel uveden v závorce

doplnění obsahu projektového webu.
Proběhla evaluace loňského předání pořadatelství většiny
doprovodných komunitně-kulturních akcí lokálním organizacím, kterým poskytujeme odbornou a organizační podporu
(finančně je podporuje přímo Městský obvod Plzeň 2 – Slo-

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

vany). Akcí se s ohledem na epidemiologickou situaci uskutečnil menší počet než v předchozích letech, ty uspořádané
však proběhly úspěšně a byly hojně navštívené.

Zpracovatel projektové dokumentace
re:architekti studio s. r. o.
Více na: https://jiraskovonamesti.plzen.eu
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participační projek ty většího měřítka

Prostranství pro děti
(MO Plzeň 2 – Slovany)
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany nás

pro děti má zapadat do prostředí celkové-

oslovil, abychom mu pomohli inovovat

ho, má vítat návštěvníky všech generací a

přístup k tvorbě dětských hřišť v souladu

má co nejvíce těžit z přirozených podnětů,

se současnými trendy a společenskými po-

které místo nabízí. Proto jsme využili stáva-

třebami. Na základě toho jsme zpracovali

jící vegetaci a dispozice prostoru a doplnili

„„Doporučení k rozvoji veřejných prostran-

je o spíše drobné prvky, jejichž účelem je

ství pro děti“. Dokument shrnuje základní

jednak lépe definovat charakter prostoru a

principy, postupy a příklady navrhování,

jednak děti podpořit v jeho aktivním užívá-

užívání a péče o prostředí pro děti, které

ní. Dětská hřiště nemají být (až na napros-

záměrně neredukujeme na segregující

té výjimky) zaplocené disney-parky vyňaté

termín „„dětská hřiště“.

z reality okolního veřejného prostoru.

Jako vzorový (byť minimalistický) projekt,

Realizace byla dokončena v červenci 2021.

kde jsou tyto zásady reflektovány v praxi,
byla vybrána obnova dětského hřiště v Šeříkové ulici. Započalo ho veřejné plánovací
setkání, kde jsme zjistili dosavadní zkušenosti a potřeby místních obyvatel. V návaznosti na něj jsme zpracovali studii obnovy
hřiště, kterou dále připomínkovalo místní
SVJ. Cílem návrhu bylo ukázat, že prostředí
32

Uskutečněné akce
22. 7. / 17.30 / dětské hřiště vedle
KD Šeříkovka, Plzeň – Obnova dětského hřiště u Šeříkovky – veřejné
plánovací setkání (Městský obvod
Plzeň – 2 Slovany) – 26 účastníků
* spolupořadatel uveden v závorce

Partneři projektu
MO Plzeň 2 – Slovany

10
Otevřená výzva
Pěstuj Prostor
udržitelnost a nové výzvy

Otevřená výzva Pěstuj Prostor

Během roku probíhala komunikace s městem Plzní a městskými obvody ohledně

o převzetí objektů a zajištění jejího dlou-

budoucnosti některých dřívějších projektů,

hodobého provozu Centrem protidrogové

kterým v letošním roce končila výpůjční

prevence a terapie (CPPT), která vyvrcholila

smlouva (např. drobná architektonická

podáním žádosti o převzetí výpůjček CPPT.

zastavení podél levého břehu řeky Radbuzy).

To má pobočku v těsném sousedství Plo-

Městu jsme nabídli spolupráci na dalším

várny a od začátku její rozvoj podporuje.

rozvoji těchto lokalit. Přes nezájem někte-

Další provoz by měl fungovat v symbióze

rých úřadů se nám podařilo domluvit přesun

kulturních a sociálních aktivit. Kvůli rekon-

části autorského mobiliáře na protější břeh

strukci kanalizace na veřejném prostranství

řeky a jeho převzetí zdejším Městským

došlo také ve spolupráci s prováděcí firmou

obvodem Plzeň 2 – Slovany. Část dalších

k demontáži, navrácení a opravě venkovního

objektů byla demontována. Ve spolupráci s

vybavení (např. tanečního parketu).

Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně
jsme zároveň přichystali besedu pro ve-

řejnost a vzdělávací workshop pro děti na

téma rozvoje okolí řeky Radbuzy, která však
kvůli zpřísněným epidemickým opatřením
byla přesunuta na příští rok.
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U Městské plovárny pokračovala jednání

Komunitní zahrada PěstírnaDEPO zažila

úspěšnou sezónu, během níž jsme přistou-

pili k dalším drobným fyzickým vylepšením,
např. novému okrasnému záhonu u vstupu
do zahrady se stromem a posezením pro

návštěvníky kulturního areálu DEPO2015.

Uskutečněné akce
Pořádané a spolupořádané Pěstuj prostor
9. 6. / 18.00 / DEPO2015 (Ateliér),
Plzeň – Vyrob si svůj vermikompostér v Plzni – výroba žížalového
kompostéru s odborníky z Kokozy
(Kokoza) – 15 účastníků

5. 11. / 8.00 / Městská plovárna,
Plzeň – Vraťme taneční parket na
své místo! – úprava předprostoru
Plovárny po rekonstrukci veřejné
kanalizace (Centrum protidrogové
prevence a terapie, POHL cz, a. s.) –
6 účastníků

Pořádané jinými organizacemi
13. 10. / 15.00 / Plzeň – Ze Skupovky na Plovárnu – individuální putování „„městskou džunglí“ (Skupovka)
– 150 návštěvníků
* spolupořadatel/pořadatel uveden
v závorce

Dále jsme se zaměřili na další strategický

snížení funkčnosti, udržitelnosti a celkové

postup v návaznosti na dříve uskutečněné

úspěšnosti výstupů z projektu.

iniciační projekty z Otevřené výzvy, u kterých samospráva dostatečně nereflektovala

Otevřená výzva Pěstuj Prostor

přetrvávající výzvy a problémy.

brožuru vycházející z dlouhodobých zkušeností autorského týmu získaných z realizace

Společně se sociologem, projektovou ma-

projektů ve veřejném prostoru i z tema-

nažerkou a krajinářkou a odborníkem na

tických seminářů, která shrnuje praktické

PR a marketing jsme prověřili řadu cest při

postupy, jak připravit přínosný a udržitelný

hledání nových a efektivnějších způsobů

projekt. Publikace představuje hlavní pod-

k motivaci samosprávy a podpoře místních

mínky zajištění kvality projektu a jeho dělení

komunit. Všechny možnosti, včetně těch na-

do fází, přibližuje v praxi často vynechávané

vržených externími specialisty, však vyžadují

kroky a zmiňuje nejčastější omyly a chyby.

dlouhodobý vklad velkého množství energie

Akcentované fáze jsou Posouzení záměru,

s poměrně malou odezvou.
Jako nejefektivnější jsme následně vyhodnotili posun zacílení od lokálně plzeňských
projektů a problémů na zástupce samospráv v širší rovině (celé ČR). Naším cílem

Plán projektu, Analytická část a Evaluace,
vedle toho se brožura zaměřuje i na Komunikaci a Participaci, které procházejí napříč
všemi fázemi projektu.
I nadále jsme také k dispozici dalším spol-

je propagovat kvalitnější přístup ke správě a

kům, neformálním iniciativám i aktivním

rozvoji veřejného prostoru.

jednotlivcům, kterým dle potřeby posky-

Zaměřili jsme se proto na neuralgické
oblasti, které se opakují napříč projekty

tujeme rady či konzultujeme jejich záměry
a problémy.

ve veřejném prostoru. Patří do nich zejména

On-line verze brožury:

podcenění úvodní a závěrečné fáze projektu

www.obcanskeprojekty.cz

(přípravy a evaluace), což má zásadní vliv na
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Za tímto účelem jsme zpracovali stručnou

Hamburg

Kodaň

Lublaň

11
PLZEŇ Má nA víc!
výzva ke zlepšení kvality
života, veřejného prostoru
i architektury

Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia
Wikimedia commons / Forgemind ArchiMedia

Pěstuj prostor

pLZEň MÁ NA VÍC!

Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht

Průběžně jsme informovali veřejnost

Na základě bodů adresovaných výzvou

o chystaných nebo prováděných záměrech

a praktických zkušeností vykrystalizovalo

města i dalších souvisejících tématech,

zásadní téma mezioborové spolupráce –

zejména prostřednictvím stejnojmenné

sociálního a architektonického rozměru

facebookové stránky.

veřejného prostoru. Na toto téma jsme

s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně
na přípravě „„plzeňského Standardu parti-

cipace“, konzultacích zpracování manuálů
pro regulaci vizuálního smogu apod.

Lokální témata jsme posunuli do širšího,
republikového měřítka, neboť se opakují
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1. kvalitní architekturu a urbanismus

2. širší diskuzi nad zásadními sta-

vebními projekty

3. silného hlavního architekta a

Zároveň jsme pokračovali ve spolupráci

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.

Deset bodů výzvy –
Plzeň potřebuje:

napříč městy a obcemi (a zlepšování věcí
tam, kde je zájem, v důsledku posiluje

zájem i jinde). Rezervy jsou často jak na

straně veřejné správy (potažmo občanů,

které zastupuje), tak na straně odborníků.

lepší práci samosprávy

4. aktivní občany, kterým město
nebrání v činnosti

5. aktivní politiky

proto připravili mezioborové setkání, které

6. vyváženou dopravu

jsme vzhledem k epidemiologickým opat-

7. jasné podmínky pro investory a

řením přeložili na rok 2021. Tento odklad
však umožní, aby jej uvodilo sociologické
šetření mezi praktikujícími architekty.

Proběhlo také další setkání se zástupci

developery

8. kvalitní data jako základ všech
projektů

odborné veřejnosti v Plzni, na kterém byl

9. umění a kulturu ve veřejném

projednán dlouhodobě zamýšlený cíl vzni-

prostoru

ku plzeňského „„Centra architektury“, jehož

10. omezení vizuálního smogu

stavebním kamenem by mohly být, mimo
škály našich jiných osvětových projektů,

námi pořádané výstavy o současné architektuře – ty již realizované i plánované.

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

Publikace, hostování a spolupráce
Hostování na akcích
Rozvoj veřejných prostranství a role občanů v něm (ZČU v Plzni)
20. 2. / Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň
Noisy Talk / Václav Cinádr & Vizuální smog (Mateřské centrum Kůzle)
25. 2. / 10.00 / Mateřské centrum Kůzle, Plzeň
Křest: Manuál pro kultivovanou Prahu (CAMP)
3. 6. / Centrum architektury a městského plánování, Praha
Porota Stavby roku Plzeňského kraje 2019 (Plzeňský kraj, město Plzeň, Krajská
hospodářská komora v Plzeňském kraji)
9.–11. 6. / Plzeňský kraj
Vizuální smog v Plzni – prezentace manuálů (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně)
26. 8. / DEPO2015, Plzeň
Adolf Loos: Proměny. Od zavržení ke vzkříšení; Adolf Loos: Skrytě. Utajené klenoty
moderní architektury (město Plzeň)
5. 10. / Smetanovy sady, Plzeň
Brutální selekce – jak dál s přeživší poválečnou architekturou? (Národní galerie v Praze)
7. 10. / online

Odborné publikace a
média (výběr)
Karolína Jirkalová, BAM, PAM, LAM,
KAM, ZAM... Art antiques [online]
červen 2020
Viktoriya Bairamayan, Přístupy
k řešení problematiky vizuálního
smogu v památkových rezervacích
v Praze a v Plzni. Bakalářská práce,
Vysoká škola ekonomická v Praze.

Spolupráce (výběr)
Statutární město Plzeň a městské
obvody
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně
Město Spálené Poříčí
Statutární město Pardubice
Nadace Proměny Karla Komárka
MAKAI atelier
Offcity
DEPO2015
A další...
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Ukázka propagace

radnice
S čím vám můžeme pomoci?
celková koncepce veřejných prostranství
příprava konkrétního projektu
plán a vyhodnocení participačních metod
výběr odborníků pro zpracování projektu
komunikace, informovanost a PR
příprava a realizace komunitních projektů
plán evaluace

Přihlaste se do výzvy asistenčního programu Podpora
samosprávám při rozvoji veřejných prostranství a získejte
odbornou pomoc pro váš konkrétní záměr či projekt.
Všechny vybrané samosprávy získají plán a nástroje k tomu,
aby dokázaly řešit své individuální potřeby odpovědně,
promyšleně a s dlouhodobým dopadem.

Jak pracujeme?

uzávěrka přihlášek: 1. června 2020

seznámíme se s vaším projektem
navrhneme nejvhodnější postup řešení
pomůžeme vám s jeho realizací

Hlásit se mohou města, obce a městské obvody s vlastním
orgánem samosprávy na území Plzeňského a Středočeského
kraje. Spolupráce na projektech bude probíhat v roce 2020.

informace a kontakt:
http://pestujprostor.plzne.cz/vyzva-2020
podpora@pestujprostor.cz
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vernisáž v pondělí 1 / 6 / 2020 v 18 hodin
veřejný prostor před Studijní a vědeckou
knihovnou Plzeňského kraje
Smetanovy sady, Plzeň

1 — 29 / 6 / 2020
Výstava představí kurátorský řez tvorbou předních
architektonických ateliérů působících v Plzni. Generačně
blízké tvůrce spojuje to, že svá studia i dosavadní praxi
absolvovali již v polistopadové době; více či méně se naopak
liší svým záběrem, měřítkem projektů i způsobem práce.
Výstava se koná pod záštitou primátora
statutárního města Plzně Mgr. Martina Baxy.

Uskutečnění výstavy finančně podpořilo statutární město Plzeň,
Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR a městský obvod Plzeň 3.

facebook.com/pestujprostor

OD ZÁPADU NEFOUKÁ?
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
V PLZNI

Jste / chcete být aktivní

bit.ly/odzapadu

?

Pěstuj prostor, z. s.,
Vás srdečně zve na výstavu

pestujprostor.plzne.cz

kvalitní
veřejný
prostor

1 — 29 / 6 / 2020

OD ZÁPADU
NEFOUKÁ?
SOUČASNÁ
ARCHITEKTURA
V PLZNI

Je vaším cílem vytvářet

Ukázka propagace

Ukázka propagace
cyklus přednášek o zeleno-modré infrastruktuře
a adaptaci měst na změnu klimatu

Plzeň
zelená
a modrá
začátek vždy v 18:00 hod.

10 / 06 / 2020
25 / 06 / 2020
Město a změna klimatu Voda ve městě

08 / 07 / 2020
Krajina ve městě

Papírna Plzeň Zahradní 2

DEPO2015 (PěstírnaDEPO), Presslova 14*

Radim Tolasz: Fakta a čísla o změně
klimatu (u nás i ve světě)
Tomáš Baďura: Ekonomický a sociální
rozměr adaptačních opatření na změnu
klimatu
Kristýna Zýková: Město Plzeň – přístup
k adaptaci na změnu klimatu

Plzeňský Prazdroj (Zahrádka
Konferenčního centra Secese),
U Prazdroje*

Klára Salzmann: Povídání o krajině a vodě
Jan Richtr: Zeleno-modrá infrastruktura
a příměstská zemědělská krajina

Jindřich Duras: Voda a my –
(ne)očekávané souvislosti

* ‚mokrá“ varianta zajištěna

Jan Kopp: Příležitosti a bariéry rozvoje
zeleno-modré infrastruktury města Plzně
* ‚mokrá“ varianta zajištěna

více informací:

kultury ČR, Nadace české architektury, Nadačního fondu Zelený

bit.ly/zelenaamodra

poklad a Státního fondu kultury

pestujprostor.plzne.cz

vstupenky v ceně 50 Kč na místě nebo v předprodeji na

facebook.com/pestujprostor

plzenskavstupenka.cz a goout.cz
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Družba – Univerzitní kavárna
Sedláčkova 19, Plzeň

Petr Matoušek – Ida Kaiserová:

Nebezpečné
známosti?

11 / 03 / 2020

Architektura
a politika a lidé

od 18:00 hod.

Na případové studii malého architektonického
zásahu do veřejného prostoru jednoho
z plzeňských sídlišť otevře dvojice sociologů
z ateliéru MAKAI širší téma vztahů mezi
občany, architekty a politiky, mezi odborností
a občanským aktivismem. V přednášce
a následné diskuzi přiblíží své poznatky
z několika let výzkumů i praktické zkušenosti
s rozvojem veřejných prostranství měst a obcí.
Uvedená studie vznikla v rámci projektu
Procesy pokroku.

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

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

další informace na bit.ly/znamosti,
pestujprostor.plzne.cz nebo facebook.com/pestujprostor
Foto: Realizace občanského projektu, Plzeň, 2016, Gabriela Homolová

Plzeň
zelená
a modrá

Voda
ve městě
vstupné 50 Kč
vstupenky na místě nebo v předprodeji
na www.plzenskavstupenka.cz nebo GoOut.cz

BB Centrum, budova DELTA, Praha (www.bbcentrum.cz),
foto: Václav Čubr (Envic)
* „mokrá“ varianta zajištěna

pořádá Pěstuj prostor, z. s. za podpory města Plzně, Ministerstva

Ukázka propagace

Plzeňský Prazdroj
(Zahrádka Konferenčního centra Secese*)
U Prazdroje, Plzeň

25 / 06 / 2020
od 18:00 hod.

Ve druhé části cyklu věnovaného adaptaci měst
na změny klimatu vystoupí dva významní plzeňští
odborníci. Hydrobiolog Jindřich Duras působí více
než tři desítky let ve státním podniku Povodí Vltavy,
přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni a je také
členem mezinárodních komisí pro otázky živin.
V příspěvku Voda a my – (ne)očekávané souvislosti
představí dopady klimatické změny, s nimiž jsme příliš
nepočítali. Zabývat se bude mimo jiné (ne)dostatkem
vody v Boleveckém rybníku. Je modro-zelená
infrastruktura módní slovo, nebo příležitost k rozvoji
města? Nejen tuto otázku zodpoví v přednášce nazvané
Příležitosti a bariéry rozvoje modro-zelené
infrastruktury města Plzně geograf Jan Kopp
z katedry geografie Fakulty ekonomické ZČU. Věnovat
se bude také důležitosti mezioborové spolupráce.

pořádá Pěstuj prostor, z. s. za podpory města Plzně, Ministerstva
kultury ČR, Nadace české architektury, Nadačního fondu Zelený
poklad a Státního fondu kultury

další informace na bit.ly/zelenaamodra2,
pestujprostor.plzne.cz nebo facebook.com/pestujprostor

Ukázka propagace

Občanské
projekty
ve veřejném
prostoru*
Nabídka semináře pro veřejnou správu
a iniciátory projektů – 2020

Chcete využít potenciál občanských projektů
a dozvědět se, jak překonat konkrétní
překážky a výzvy s nimi spojené?
Přihlaste se na seminář zaměřený na konkrétní
potřeby vašeho města/obce nebo organizace.
Semináře pro prvních 7 přihlášených budou
částečně hrazeny z grantu.
Všechny informace najdete na:
www.obcanskeprojekty.cz

* Občanské projekty jsou příležitostí pro moderní radnice, jak rozvíjet veřejný prostor
ještě lépe, efektivněji a v užší spolupráci s místními. Pro občany a aktivní organizace
představují možnost, jak pomoci zlepšovat prostředí s ohledem na jejich potřeby.
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Děkujeme za podporu a spolupráci

NÁŠ
BUKOVEC

a dalším...

48

Výsledek hospodaření 2020
				

Finanční rozvaha 2020

Hlavní činnost

Hospodářská činnost 		

Celkem

Náklady
86 342 Kč

				

osobní náklady

		

ostatní náklady

			

		

-

2 422 062 Kč				

náklady na reprezentaci				

571 Kč			
58 991 Kč		

		

6 795 Kč			

86 342 Kč

-		

2 422 062 Kč

- 		

571 Kč

-		

58 991 Kč

-

6 795 Kč

pohledávky

Stav k poslednímu dni úč. období

					

12 245 Kč					

poskytnuté provozní zálohy					

3 470 Kč					

3 470 Kč

- 					

3 000 Kč

nároky na dotace			
jiné pohledávky

Náklady celkem

2 574 761 Kč

- Kč

2 574 761 Kč

			 										

			

2 018 500 Kč 				

-		

2 018 500 Kč

přijaté členské příspěvky

16 440 Kč				

-		

16 440 Kč

přijaté příspěvky – dary		

19 500 Kč				

-

19 500 Kč

11 080 Kč

564 778 Kč

tržby z prodeje služeb a ostatní výnosy

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření		

553 698 Kč

		

2 608 138 Kč
33 377 Kč

11 080 Kč
		

11 080 Kč 		

2 619 218 Kč
44 457 Kč

			

8 960 Kč

				

16 372 Kč				
220 628 Kč

12 080 Kč		

8 960 Kč
17 082 Kč

				

414 051 Kč

1 990 Kč 					

1 990 Kč

263 620 Kč

			

460 633 Kč

		

10 050 Kč

Pasiva
vlastní jmění

				

10 050 Kč		

účet výsledku hospodaření					

106 246 Kč					

50 703 Kč

dlouhodobé závazky

106 189 Kč					

93 189 Kč

				

krátkodobé závazky 					
výnosy příštích období					

Pasiva celkem
50

					

náklady příštích období					

Aktiva celkem

Výnosy			 		

					

pokladna							
účty v bankách

provozní dotace

Stav k 1. dni účetního období

Aktiva		

spotřeba materiálu				
služby

				

			

41 135 Kč		
- 				

263 620 Kč

11 691 Kč
195 000 Kč

460 633 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, Stefan Berec, Matěj Hošek, Petr Jehlík, Martin Juha, Vladimír
Křivka, Jiří Kunc, Jan Machačný, Pěstuj prostor, Markéta Tichá, Vizuální smog v Plzni 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.

https://prostor.plzne.cz
www.fb.com/pestujprostor
www.fb.com/mestskaplovarna
www.fb.com/pam.plzne
www.fb.com/plzenmanavic
www.fb.com/vizualnismogvplzni
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