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Úvod

V roce 2021 jsme podobně jako v loňském 

roce naše aktivity soustředili nejen do 

Plzně a Plzeňského kraje, ale i do dalších 

regionů České republiky. Celorepublikové 

měřítko měla nepochybně konference 

Veřejný prostor: mezi sociologií a architek-

turou, kterou jsme uskutečnili v pražském 

Centru architektury a městského plánování 

(CAMP). Akce s více než 100 účastníky 

volně navázala na dlouhodobý projekt Pro-

cesy pokroku, který kromě jiného poukázal 

na důležitost mezioborové spolupráce při 

přípravě (nejen) občanských a komunitních 

projektů. 

Mezinárodní rozměr pak měla „dialogická“ 

přednášková série architektura + design 

=, v rámci níž se představil rakouský ar-

chitekt a designér Michael Vasku nebo 

umělec Jiří Příhoda, působící ve Spojených 

státech. Úspěšně jsme rozvíjeli i další od-

borně popularizační a vzdělávací projekty.

Podzim roku 2021 jsme zasvětili zejména 

současné architektuře v Plzni i jinde. V 

rámci projektu Od Západu nefouká? jsme 

začali připravovat sérii podcastů sestávají-

cí z rozhovorů s plzeňskými architektkami 

a architekty. Během Dne architektury s 

tímto podtitulem jsme představili nejzají-

mavější místní realizace z poslední doby, 

do stejnojmenného přednáškového cyklu 

jsme pak přizvali zdejší architekty a archi-

tektky, aby přizvali inspirativní mimoplzeň-

ské tvůrce. 

Na naši nabídku asistenčních programů 

jsme kvůli stále ještě nepříznivé pandemic-

ké situaci zaznamenali nevelkou odezvu 

obcí. Prostřednictvím několika „zakázko-

vých“ projektů a také díky mezioborové 

Platformě pro veřejný prostor, za níž stojí i 

členové našeho spolku, jsme však pokra-

čovali v přímé spolupráci s veřejnou sprá-

vou napříč Českou republikou. I nadále 

jsme tak v roce 2021 šířili naše know-how 

v oblasti komunitních projektů a proces-

ních postupů pro kvalitní rozvoj měst.

O spolku

Pěstuj prostor, z. s. je uskupením 
ar chitektů a dalších odborníků, je-
jichž cílem je kvalitní rozvoj měst a 
jejich veřejného prostoru, podpora 
participačních a občanských pro-
jektů a osvěta v oblasti architektu-
ry a urbanismu.

Pěstuj prostor spolupracuje se sa- 
mosprávami, neziskovými organi-
zacemi i nezávislými odborníky – 
českými a zahraničními architekty, 
umělci, sociology, pedagogy, antro-
pology ad.

Stručná historie

2011 vznik neformálního uskupení 
Škoda Plzně

2012 spuštění Otev řené výzvy Pěstuj 
prostor v rámci projektu Plzeň – Ev-
ropského 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

2019/2020 vznik mezioborové Plat-
formy pro veřejný prostor
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1.
VEŘEJNÝ 

PROSTOR
odborná asistence a vzdělávání

Sloučený program Procesy pokroku a Vzdě-

lávání a odborné asistence pro samosprávy 

se věnuje jak tématu občanských projektů, 

tak celkově kvalitnímu a odpovědnému roz-

voji prostředí českých měst a obcí. Na jaře 

byla připravena výzva se dvěma formáty 

v nabídce – seminář a asisetnční program.

Navdory rozsáhlou propagační kampaň byla 

odezva na rozdíl od loňského roku malá, 

ale i přesto se prostřednictvím koordiná-

tora participace přihlásila do Asistenčního 

programu MČ Praha 22 (Uhříněves) se 

zajímavým projektem komplexní přestavby 

participativního rozpočtu. Před podepsáním 

smlouvy však došlo k politickému „převratu“ 

a vedení MČ vč. koordinátora participace 

odstoupilo.

Velmi silná byla v roce 2021 naopak osvě-

tová část programu stojící jak na článcích 

v odborných a zájmových médiích, tak na 

účasti na přednáškách a konferencích 

včetně prezentace na prestižní mezinárodní 

konferenci ISPA – Public Space: the Real 

and the Ideal ve Švýcarsku. Stejně tak byl 

zájem o poradenskou sekci týkající se jak 

občanských projektů (zejména ze strany 

iniciátorů), tak veřejného prostoru obecně 

(včetně vysokoškolských prací věnovaných 

tématu).

Uskutečněné akce
12. 2. / Veřejný sál Hraničář, Ústí 
nad Labem / online – Komu patří 
město: Proč se nám nedaří kvalit-
ní veřejná prostranství – a jak to 
zlepšit? – přednáškový workshop – 
35 sledujících

2.–5. 7. / Monte Verità, Šýcarsko / 
online – ISPA Conference 2021 
– prezentace „Citizens „saving“ the 
public space?“ a uvedení ve sborníku 
na mezinárodní konferenci na téma 
Public Space: the Real and the Ideal 
– 15 sledujících

14. 7. / Muzeum umění Olomouc 
– Re-vize: Umění užívat veřejný 
prostor – prezentace a diskuse v 
rámci festivalu Trienále SEFO 2021 
– 25 účastníků

27. 7. / Náplavka Mže – Přednášky 
na Mži: Veřejný prostor v Plzni – 
diskuse o zajímavostech veřejného 
prostoru – 12 účastníků

1. 12. / Moving Station, Plzeň – Po-
pis současného stavu participace 
v Plzni – účast na pracovním setkání
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2.
MEZIOBOROVÁ SPOLUPÁCE

sociální a architektonický rozměr 

veřejného prostoru

Cílem projektu bylo prostřednictvím mezi-

oborového setkání podpořit dialog a usnad-

nit spolupráci mezi klíčovými profesemi – 

zejména architekty, krajináři a urbanisty na 

jedné straně a sociology, sociálními geogra-

fy, antropology ad. na straně druhé. 

Během přípravného šetření vedl sociolog 

Petr Matoušek sedm hloubkových rozho-

vorů s předními českými architekty a soci-

ology, ale i facilitátory, developerem apod. 

Cílem těchto rozhovorů bylo načrtnout 

aktuální status quo včetně jeho nuancí, 

shod a rozdílů v profesních pohledech a 

zkušenostech. Syntetický výstup pomáhá 

identifikovat míru (ne)funkčnosti spoluprá-

ce, neuralgické body a jejich příčiny.

Na šetření navázal hlavní bod projektu: kon-

ference Veřejný prostor – mezi sociologií a

architekturou, která proběhla ve čtvrtek 

4. listopadu 2021 v pražském Centru ar-

chitektury a městského plánování (CAMP). 

Konference se aktivně zúčastnilo 97 odbor-

níků jak ze soukromé sféry, tak z univerzit a 

dalších institucí.

Výstupy z konference včetně videozáznamu 

jsou dostupné zde: https://pestujprostor.

plzne.cz/konference-soc-arch-2021-vystup

Uskutečněná akce
4. 11. / CAMP, Vyšehradská 51, Pra-
ha – Veřejný prostor: mezi socio-
logií a architekturou – konference 
na téma mezioborové spolupráce 
při tvorbě veřejného prostoru – 105 
účastníků
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3.
PŘEDNÁŠKOVÉ 

CYKLY 

PĚSTUJ PROSTOR

architektura + design =
Jarní přednášková série se soustředila na průniky, překryvy 

i odlišnosti architektury a designu. Kvůli protipandemickým 

opatřením byla uskutečněna v on-line formě a všechny před-

nášky byly živě přenášeny na facebookovém profilu Pěstuj 

prostor. Nedílnou součástí každé přednášky byla diskuse 

následující po příspěvcích dvojice vystupujících. 

texty pozvánek na akce a reportáže z nich:  

https://bit.ly/3Dd7fOT

videozáznamy přednášek:  

https://bit.ly/PestujProstor_yt

Uskutečněné akce
29. 4. / online – architektura + design = Michael Vasku – 
Adam Štěch – prvního dílu série se zúčastnili český teoretik 
designu Adam Štěch ze skupiny OKOLO a rakouský architekt, 
designér a jeden z kreativních ředitelů Preciosy Lighting Michael 
Vasku. Oba se ve svých příspěvcích zaměřili na témata, která jsou 
přítomná v obou disciplínách a jejichž uchopení zároveň může 
architekturu a design odlišovat – zadání a „adresnost“ realizace a 
fenomén autorství – 23 sledujících

12. 5. / online – architektura + design = Patrik Hábl – Jiří 
Příhoda – druhý díl cyklu se soustředil na vztah architektury a 
výtvarného umění. Výtvarník Jiří Příhoda a oceňovaný malíř Patrik 
Hábl ve svých příspěvcích představili svá díla, která se vztahovala 
k architektuře, přímo do ní vstupovala, případně si osvojovala její 
formu –  30 sledujících

29. 5. / online – architektura + design = Lenka Míková – Jana 
Potiron – ttřetí část série s architektkou Lenkou Míkovou a desig-
nérkou Janou Potiron se zaměřila na vztah architektury a interiéro-
vého designu. Zatímco Lenka Míková představila odlišné přístupy 
k interiérovému designu, Jana Potiron se věnovala zejména psy-
chologickému aspektu navrhování i vnímání objektů a prostředí 
– 30 sledujících

9. 6. / online – architektura + design = Kristina Fišerová – 
Martin Hrdina – poslední díl cyklu se zabýval souvistlostmi ar-
chitektury a grafického designu. Vztah obou disciplín z odlišných 
úhlů nahlédli grafická designérka Kristina Fišerová a architekt 
Martin Hrdina, jenž se prosazuje jako grafický designér a autor 
vizuálních kampaní, expozic i interiérů. – 35 sledujících
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Od Západu nefouká?
Podzimní přednáškový cyklus byl věnován současné archi-

tektuře, navazoval na loňskou stejnojmenou výstavu a plzeň-

skou část letošního Dne architektury. Cílem série bylo mj. 

upozornit místní publikum na současnou českou architek-

tonickou produkci a reflektovat témata charakteristická jak 

pro tuzemskou scénu, tak pro specifickou situaci v Plzni. 

texty pozvánek na akce a reportáže z nich:  

https://bit.ly/3EU18QX

videozáznamy přednášek:  

https://bit.ly/PestujProstor_yt

Uskutečněné akce
10.11. / Moving Station, Plzeň – Plzeňští architekti zvou: David 
Kraus – na pozvání plzeňského architekta Jaromíra Veseláka se 
představil jeden z nejosobitějších tvůrců současné české scény 
David Kraus. Ve svém příspěvku přiblížil některé ze svých realizací 
jako východisko pro zamyšlení nad tím, jak být v dnešním světě 
architektem – 25 účastníků 

24.11. / univerzitní kavárna Družba, Plzeň – Plzeňští architekti 
zvou: Mjölk  – do druhého dílu cyklu přijali pozvání Bohuslava 
Strejce a Ondřeje Janouta z ateliéru projectstudio8 architekti z 
libereckého ateliéru Mjölk Jan Mach a Jan Vondrák. Po jejich před-
nášce následovala diskuse všech čtyř architektů – 26 účastníků 

1.12. / ateliér DEPO2015, Plzeň – Plzeňští architekti zvou: 
Svatopluk Sládeček – pozvání Terezy Nové a JIřího Zábrana z 
ateliéru Pro-story přijal architekt Svatopluk Sládeček, zakladatel 
brněnského studia New Work, který promluvil o své inspiraci a 
obecnému přístupu k architektuře – 20 účastníků 

15.12. / kulturní centrum Papírna, Plzeň – Plzeňští architekti 
zvou: Aleš Kubalík  – závěrečný díl přednáškové a diskusní série 
měl tematizovat vývoj české architektury od devadesátých let 
minulého století dodnes. Teoretička a kritička architektury Jana 
Tichá však onemocněla, a tak ji na poslední chvíli nahradil její 
plzeňský „hostitel“ architekt Aleš Kubalík – 19 účastníků

PŘEDNÁŠKOVÉ 

CYKLY 

PĚSTUJ PROSTOR
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4Plzeňská část Dne architektury se podobně jako stejno-

jmenná přednášková série zaměřila na současnou architek-

turu.

Její součástí byly komentované prohlídky příkladných budov 

a míst s autory projektů, komentované procházky po sou-

časné architektuře s prohlídkami dalších vynikajících staveb, 

tematický workshop pro děti i rodiče a několik dalších akcí.

fotografická dokumentace akce:  

https://bit.ly/PestujProstor_fb

DEN 
ARCHITEKTURY 

Od Západu nefouká? Současná 

architektura v Plzni

Program
1. 10.  
17.00 – Přístavba družiny Základní školy Plzeň-Újezd – ko-
mentovaná prohlídka  
19.00 – The New Bauhaus – filmová projekce

2. 10. 
komentované prohlídky: 
10.00, 10.30 – Masarykova základní škola Plzeň  
11.30 – Bytový dům Poděbradova  
14.00 – Přístavba budovy Divadla J. K. Tyla  
14.50 – Bytový dům Roudná  
16.00 – Habrmanovo náměstí 
další program: 
16.00 – Postav dům, zasaď strom – workshop pro děti i rodiče 
17.00 – Slavní Petrohradští – vernisáž výstavy 

3. 10. 
komentované prohídky: 
10.10 – Administrativní budova společnosti Konplan 
11.10 – Budova Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara 
ZČU 
16.20 – Kafe Smetnka 
17.10 – Rodinný dům H 
další program: 
12.00 – Revitalizace někdejší konečné tramvajové linky č. 4 – 
představení návrhu proměny území tramvajové točny u Borského 
parku 
14.20 – Od Hamburku k papírně: současná architektura a jak 
jí rozumět – komentovaná procházka s P. Klímou 

12. 10.  
16.00 – Já a řeka, řeka a já – workshop pro děti i rodiče  
18.00 – Řeka ve městě 2021+ – prezentace Koncepce měst-
ských břehů v 
– celkem 370 návštěvníků
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OD ZÁPADU  
NEFOUKÁ? 

současná architektura v Plzni

Pokračování úspěšné výstavy z roku 2020 plánované na 

podzim 2021 bylo kvůli epidemiologickým opatřením přesu-

nuto na rok 2022. Vzhledem k situaci a k postupné proměně 

diskursu, kdy je rostoucí množství veřejné diskuse a osvě-

tových akcí přenášeno do online prostoru, jsme se rozhodli  

původní výstup v loňském roce nahradit osmidílnou sérií 

podcastů Od Západu nefouká? sestávající z rozhovorů s 

osmi plzeňskými architektkami a architekty.
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MĚSTO KOLEM 

NÁS
vzdělávací program pro školy

Uskutečněné akce
9.9. / Plzeň – Město kolem nás – 
vzdělávací program pro studenty 2. 
ročníku Technického lycea Střední 
průmyslové školy stavební Plzeň  – 
29 účastníků

16. a 17.9./ Plzeň – Město kolem 
nás – vzdělávací program pro stu-
denty 2. a 3. ročníku Technického 
lycea Střední průmyslové školy sta-
vební Plzeň – 56 účastníků

19.10. / Plzeň – Město kolem nás – 
vzdělávací program pro žáky 8. a 9. 
tříd 1. ZŠ Plzeň – 48 účastníků

10.12. / Plzeň – Město kolem nás – 
vzdělávací program pro žáky 8. a 9. 
tříd 1. ZŠ Plzeň – 48 účastníků

V roce 2021 bylo realizováno celkem 24 

workshopů, které se však kvůli epidemio-

logické situaci musely přesunout z pláno-

vaného jarního období na podzim. 

Každé z akcí, které se odehrávaly v exterié-

ru města i interiéru škol a které trvaly vždy 

přibližně tři vyučovací hodiny, se zúčastnilo 

zpravidla 13 studentů a jeden či jedna 

vyučující. 

Na přípravě a realizaci workshopů Sou-

časná architektura spolupracovali kromě 

člena spolku Perta Klímy opět i architekti 

působící v Plzni: Bohuslav Strejc, Ondřej 

Janout, Marek Marovič a Vladimíra Marti-

novská. Pod jejich vedením zpracovávali 

žáci a studenti návrhy horské útulny, revita-

lizace Chodského náměstí v Plzni, student-

ského pokoje či předškolí 1. ZŠ. 

Tak jako v roce 2020 vedl workshop Veřej-

ný prostor člen spollku Marek Sivák, další 

člen spolku Václav Čubr se opět zhostil 

workshopu Zeleno-modrá infrastruktura. 

Lektorka Ivona Kovářová pak studentům 

přiblížila téma vizuálního smogu.
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7.
PLZEŇSKÝ  

ARCHITEKTONICKÝ 
MANUÁL (PAM)

Plzeňský architektonický manuál se v roce 2021 opět sou-

středil především na období 1948–1989, kde se podařilo 

částečně připravit stezky Slovany a Bory. 

Úspěšné byly komentované vycházky pro veřejnost, posta-

vené na základě stezek PAM a realizované v rámci programu 

tzv. sousedských procházek Skryté město a také jako sou-

část festivalu Industry Open. 

Od června do listopadu 2021 jsme uskutečnili devět komen-

tovaných procházek a prohlídek; počet jejich účastníků do-

sáhl 230. Navíc jsme zrealizovali workshop včetně vycházky 

pro žáky 1. ZŠ Plzeň.

Počet aktivních uživatelů webového rozhraní databáze na 

adrese pam.plzne.cz za rok 2021 výrazně vzrostl na 25 000 

(počet zobrazených stránek přesáhl 70 000).
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Uskutečněné akce
19. 6. / 10.00 / Petrohrad, Plzeň – Industry Open: Architek-
tonická procházka čtvrtí Petrohrad – architektonická pro-
cházka přibližující původně dělnickou čtvrť Petrohrad v rámci 
festivalu Industry Open (Plzeň – TURISMUS) – 13 návštěvníků

27. 6. / 10.00 / Papírna Plzeň, Plzeň – Industry Open: Papírna 
– komentovaná prohlídka areálu plzeňské Papírny (Plzeň – TU-
RISMUS) – 25 návštěvníků

27. 6. / 14.00 / Doubravka, Plzeň – Architektonická procház-
ka čtvrtí Doubravka – procházka po jedné z nejdelších stezek 
projektu s hojným zastoupením prvorepublikové architektury-
pořádaná v rámci Evropského dne sousedů –  
26 návštěvníků

10. 7. / 10.00 / Doudlevce, Plzeň – Industry Open: Architek-
tonická procházka čtvrtí Doudlevce – architektonická pro-
cházka přibližující průmyslové stavby čtvrti Doudlevce v rámci 
festivalu Industry Open, jejíž součástí byla i prohlídka budovy 
filtrů systému Puech-Chabal v areálu městské vodárny (Plzeň – 
TURISMUS) – 16 návštěvníků

7. 7. / 10.00 / břehy Radbuzy, Plzeň – Industry Open: Kole(m) 
řeky: Industriál podél Radbuzy – cyklovyjížďka po obou bře-
zích Radbuzy v rámci festivalu Industry Open přibližující historii 
zdejších průmyslových podniků a technických staveb (Plzeň – 
TURISMUS) – 11 návštěvníků

25. 7. / 10.00 / Papírna Plzeň, Plzeň – Industry Open: Papírna 
– komentovaná prohlídka areálu plzeňské Papírny (Plzeň – TU-
RISMUS) – 42 návštěvníků

11. 9. / Plzeň – PAM: Adolf Loos – architektonická procházka 
páteřní stezkou PAM s Petrem a Kateřinou Klímovými u příleži-
tosti Dnů evropského dědictví – 30 návštěvníků

28. 10. / Plzeň – PAM: Staré a nové centrum – architektonic-
ká procházka s Petrem Klímou v rámci Oslav vzniku republiky 
– 50 návštěvníků

13. 11. / Plzeň – PAM: Adolf Loos – architektonická procházka 
páteřní stezkou PAM s Petrem a Kateřinou Klímovými  
– 18 návštěvníků

3. 12. / Plzeň – PAM: Staré a nové centrum – dva interaktivní 
workshopy pro žáky 1. ZŠ Plzeň s architektkou Kristýnou Starou 
z platformy Architekti ve škole; součástí workshopů byly pro-
cházky v trase jedné ze stezek projektu PAM – 48 účastníků

* spolupořadatel uveden v závorce
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VIZUÁLNÍ SMOG  
V PLZNI

cesta ke kultivované reklamě

V první polovině roku byly realizovány oba 

stěžejní body letošního programu projektu. 

Dne 25. května bylo veřejném prostoru 

na Anglickém nábřeží v Plzni instalováno 

dílo Richarda Loskota připravené v roce 

2020. Dočasná intervence v podobě obří 

„reklamní lavičky“ upozornila na zaplevelení 

plzeňského veřejného prostoru vizuálním 

smogem a přispěla k aktuální diskuzi o 

vizuální kultuře místního prostředí. Po 

deinstalaci 24. června se objektu ujala 

místní skupina nového cirkusu Žongléros 

ansámbl, aby mu ve svých představeních 

vdechla další život.

Ve dnech 3.–30. června letošního roku 

byla společně se spřízněnou iniciativou Vi-

zuální smog v Plzni uspořádána výstava 

s názvem „Všechno, co jste kdy chtěli 

vědět o vizuálním smogu (ale báli jste se 

podívat)“. Expozice v Šafaříkových sadech 

v Plzni veřejnosti přiblížila téma vizuálního 

smogu. Těžištěm výstavy byly fotografie 

studentů zdejší Střední odborné školy 

obchodu, užitého umění a designu, kteří 

zdokumentovali a zároveň obrazově oko-

mentovali aktuální podobu vizuálního smo-

gu v Plzni. Studenti navíc výstavě vtiskli 

i grafickou podobu. Přibližně v poločase 

jejího trvání se uskutečnila komentovaná 

prohlídka výstavy s její autorkou Ivonou 

Kovářovou a zapojenými studenty. 

Uskutečněné akce
25.5.  / Anglické nábřeží, Plzeň – 
Toto není lavička – instalace umě-
lecké intervence Richarda Loskota

29.5.  / Šafaříkovy sady, Plzeň – VI-
ZUÁLNÍ SMOG všechno, co jste o 
něm kdy chtěli vědět (ale báli jste 
se podívat) – vernisáž výstavy upo-
zorňující na důležitost kultivované 
formy a únosného množství reklamy 
ve veřejném prostoru – 100 účast-
níků

15.6. / Šafaříkovy sady, Plzeň – VI-
ZUÁLNÍ SMOG všechno, co jste o 
něm kdy chtěli vědět (ale báli jste 
se podívat) – komentovaná prohlíd-
ka výstavy – 18 účastníků
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správa a podpora

Uskutečněné akce 
7. 6. / 17.00 / DEPO2015, Plzeň 
– Jarní brigáda v PěstírněDEPO – 
příprava komunitní zahrady na další 
sezónu – 5 účastníků

13. 6. / 10.00 / DEPO2015, Plzeň 
– Plzeň ZRAJE: Zahradnická „mě-
nírna“ a komentované prohlídky 
PěstírnyDEPO – víkend otevřených 
zahrad v komunitní zahradě – 20 
účastníků

22. 6. / 18.00 / DEPO2015, Plzeň 
– Plzeň ZRAJE: Zahradničení 
(skoro) bez odpadu – jak omezit 
odpad spojený s pěstováním a využít 
při zahradničení věci, které by jinak 
skončily v popelnici – 7 účastníků

5. 10. / 17.00 / DEPO2015, Plzeň 
– Konec sezóny v PěstírněDEPO 
– oslava letošní sklizně v komunitní 
zahradě

12. 10. / 16.00 / DEPO2015, Plzeň – 
Já a řeka, řeka a já – workshop pro 
děti i rodiče (viz program DA)

12. 10. / 16 8.00 / DEPO2015, Plzeň 
– Řeka ve městě 2021+ – prezen-
tace Koncepce městských břehů (viz 
program DA) 
 

Do dílčího projektu byla zahrnuta především 

údržba a drobný rozvoj stávajících realizací 

ve veřejném prostoru, např. místo U Převoz-

níka, PěstírnyDEPO ad. 

Budoucností okolí plzeňských řek včetně 

Městské plovárny se zabývala akce Řeka 

ve městě 2021+. Ta sestávala z workshopu 

pro děti „Já a řeka, řeka a já“ pod vedením 

Kristýny Staré z iniciativy Architekti ve škole 

a z následné prezentace Koncepce měst-

ských břehů zpracované ÚKRMP s panelo-

vou diskusí k tématu. 

Součástí projektu bylo pokračování pora-

denské podpory pro aktivní občany z Plzně, 

navazující na dřívější Otevřenou výzvu Pěs-

tuj prostor, a informování a podněcování 

společenské diskuse o důležitých tématech 

prostřednictvím iniciativy Plzeň má na víc!, 

a to včetně ukázek fungujících příkladů a 

cest i posilování zájmu veřejnosti o zlepšení 

současného stavu. 

Koronavirová opatření ještě zvýšila zá-

jem o pěstování v komunitní zahradě 

PěstírnaDEPO. Kromě záhonů může od pod-

zimu široká veřejnost využívat také komunit-

ní kompostér. Vznikl zde i nový infosystém 

přibližující návštěvníkům jednotlivé prvky v 

zahradě. 

I v roce 2021 byla naše organizace opět 

k dispozici dalším spolkům, neformálním 

iniciativám i aktivním jednotlivcům, kterým 

průběžně poskytujevala rady či konzultuvala 

jejich záměry.
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10
PARTICIPAČNÍ  PROJEKTY 

VĚTŠÍHO  MĚŘÍTKA

Jiráskovo náměstí 
konzultační a poradenská činnost 

Víkend otevřených zahrad 
projekt naučné stezky Z Hamburku na Petrohrad 

brožura Paměť II: Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách

Dětské hřiště Šeříková 
 rekonstrukce parku a dětského hřiště

Hvížďalka 
konzultační a poradenská činnost 

zpracování návrhů řešení objektu převlékárny a posezení na hrázi

Zaječák 
příprava koncepce Lesoparku Zaječák 

plánovací vycházka s dětmi 



28

Ukázka propagace

města
 a obce

odborná asistence a vzdělávání
semináře + asistenční program + osvěta pro kvalitní rozvoj veřejných prostranství

kvalitní veřejná 

prostranství !

S čím vám můžeme pomoci?

Ukázka propagace
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Ukázka propagace

U příležitosti Světového dne architektury pořádá Pěstuj prostor, z. s. ve spolupráci s Kruh, z. s. 
a s podporou města Plzně, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury.

 
DEN 

ARCHITEKTURY
1–3/10 

12/10 
2021

OD ZÁPADU 
NEFOUKÁ? 
SOUČASNÁ 
ARCHITEKTURA 
V PLZNI

 – komentované procházky  
po současné architektuře  
s prohlídkami výjimečných staveb

 – komentované prohlídky dalších 
příkladných současných budov  
a míst s autory projektů

 – komentované prohlídky budovy 
Masarykovy základní školy

 – workshopy pro děti i rodiče 
o současné architektuře  
i plzeňských řekách

 – prezentace s diskusí o budoucnosti 
okolí plzeňských řek

 – projekce filmových dokumentů 
o Janu Kotěrovi a Novém Bauhausu

 – vernisáž výstavy o příběhu 
a významných osobnostech  
čtvrti Petrohrad

bit.ly/DA2021plzen
pestujprostor.plzne.cz 
denarchitektury.cz 
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Ukázka propagace
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Výsledek hospodaření 2021

            Hlavní činnost         Hospodářská činnost                     Celkem 

Náklady 

spotřeba materiálu             83 409 Kč                             -                                83 409 Kč

služby          2 158 493 Kč              -                     2 158 493 Kč

náklady na reprezentaci            29 678 Kč                  -                           29 678 Kč

osobní náklady                         99 535 Kč                       -                          99 535 Kč

daně a poplatky                1 540 Kč                     -                                      1 540 Kč

ostatní náklady              23 405 Kč                     -                                    23 405 Kč

Náklady celkem               2 396 060 Kč                                         -   Kč            2 396 060 Kč 

              

Výnosy      

provozní dotace          1 949 202 Kč               -                     1 949 202 Kč

přijaté členské příspěvky                             35 400 Kč              -                          35 400 Kč

přijaté příspěvky – dary                              5 000 Kč              -                                           5 000 Kč                                       

tržby z prodeje služeb a ostatní výnosy                         323 943 Kč                     115 815 Kč                           439 758 Kč

Výnosy celkem                       2 313 545 Kč                    115 815 Kč                            2 429 360 Kč

Výsledek hospodaření    -82 515 Kč       115 815 Kč                  33 300 Kč 

Finanční rozvaha 2021

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

Aktiva     

pohledávky           12 080 Kč                       -   

poskytnuté provozní zálohy            3 470 Kč            3 470 Kč 

nároky na dotace                                    3 000 Kč            3 000 Kč

jiné pohledávky               8 960 Kč              8 960 Kč

pokladna             17 082 Kč                788 Kč

účty v bankách           414 051 Kč          500 681 Kč

náklady příštích období             1 990 Kč             1 970 Kč

Aktiva celkem               460 633 Kč                518 869 Kč 

Pasiva

vlastní jmění                          10 050 Kč                          10 050 Kč 

účet výsledku hospodaření        150 703 Kč        184 003 Kč

dlouhodobé závazky            93 189 Kč          33 189 Kč 

krátkodobé závazky            11 691 Kč                                                    234 127 Kč 

výnosy příštích období        195 000 Kč                         57 500 Kč

Pasiva celkem              460 633 Kč                                               518 869 Kč



Pěstuj prostor, z. s.:

Marek Sivák, MArch – předseda spolku

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – místopředseda spolku

Bc. Silvie Hašlová – členka výboru

členové spolku: Mgr. Václav Cinádr, Václav Čubr, DiS., Mgr. Jana Holatová, 

Ing. arch. Šárka Holečková, Ing. Martina Seidlerová, Mgr. Lucie Valdhansová

editace a sazba: Lucie Pechmanová

grafický design: 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.
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https://prostor.plzne.cz 

www.fb.com/pestujprostor 

www.fb.com/pam.plzne 

www.fb.com/plzenmanavic 

www.fb.com/vizualnismogvplzni 

www.fb.com/mestskaplovarna


