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PLZEŇ ZELENÁ A MODRÁ

workshopy
pro děti i rodiče

prezentace
a diskuse

přednáška

procházky

cyklem ‚Plzeň zelená a modrá“, v září pak v rámci
vzdělávacího programu ‚Město kolem nás“ uskutečnil
čtyři ‚zeleno-modré“ workshopy pro studenty SPŠ
stavební Plzeň. Reprízy workshopu se budou konat
i na dalších plzeňských SŠ i ZŠ.

Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webu pestujprostor.cz, videozáznamy přednášek pak na kanálu
Pěstuj prostor na Youtube: http://bit.ly/pestujprostor_yt.
MĚSTO A ZMĚNA KLIMATU 10. 6. 2020, Papírna Plzeň
V úvodním díle přednáškového cyklu klimatolog a meteorolog Radim
Tolasz shrnul informace o původu a dopadech klimatických změn i o prioritních opatřeních pro jejich mitigaci. Věnoval se také častým omylům
a mýtům, které v mediální diskusi na toto téma zaznívají. Environmentální
ekonom Tomáš Baďura nastínil potenciál mezioborové spolupráce pro
řešení současných i budoucích problémů měst a roli, jež přitom mohou
hrát řešení inspirovaná přírodou. Na závěr Kristýna Zýková z Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně představila dokumenty, jež jsou součástí strategie města Plzně v oblasti adaptace na změnu klimatu, i realizace,
které již v duchu strategie vznikly či se podle ní připravují.
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Tématu zeleno-modré infrastruktury a adaptaci na
změny klimatu se spolek Pěstuj prostor v letošním
roce věnuje prostřednictvím několika projektů.
V červnu a červenci přiblížil veřejnosti zeleno-modrou
infrastrukturu města v teorii i praxi přednáškovým

filmová
projekce

DEN ARCHITEKTURY
2020

VODA VE MĚSTĚ 25. 6. 2020, Plzeňský Prazdroj
V druhé části cyklu se hydrobiolog Jindřich Duras věnoval přetrvávajícím
problémům vodohospodářské infrastruktury a znečištění vodních toků.
Geograf Jan Kopp se pak soustředil na příležitosti, výzvy a překážky
rozvoje využití zeleno-modré infrastruktury na příkladu Plzně.
KRAJINA VE MĚSTĚ 8. 7. 2020, DEPO2015
Ve třetím díle série přednášela krajinářská architektka Klára Salzmann
o kráse zdravé krajiny, příčinách jejího současného kritického stavu
i o krocích vedoucích k jejímu uzdravení. Krajinný ekolog Jan Richtr poté
hovořil o teorii i praxi plánování zeleno-modré infrastruktury a doposud
nevyužitých možnostech městského zemědělství.
Město kolem nás: PLZEŇ ZELENÁ A MODRÁ Plzeň
Workshop pro žáky ZŠ a studenty SŠ, v němž se účastníci formou
exkurze v terénu seznamují s tématy týkajícími se zeleno-modré infrastruktury města, hospodaření se srážkovými vodami a významem vody
a zeleně pro město a jeho obyvatele. Díky workshopu si žáci a studenti
mají uvědomit souvislosti nevhodné struktury sídel a klimatických
extrémů i vlivu uvedeného prostředí a zmíněných dějů na kvalitu života,
napomoci k odhalení příčin i důsledků tohoto stavu a posléze i naznačit
způsoby uplatnění možných řešení.
U příležitosti Světového dne architektury pořádá Pěstuj prostor, z. s. ve
spolupráci s Kruh, z. s., a s podporou města Plzně, Ministerstva kultury ČR,
Nadačního fondu Zelený poklad a Fondu životního prostředí města Plzně.
Program Dne architektury je zdarma.

bit.ly/DA2020plzen
pestujprostor.plzne.cz
denarchitektury.cz

PLZEŇ ZELENÁ
A MODRÁ
o zeleno-modré infastruktuře měst a adaptaci (nejen) Plzně na změnu klimatu

Kapacita akcí je s ohledem na nynější epidemiologickou situaci omezena, na jednotlivé
body programu je třeba se přihlásit předem prostřednictvím goout.cz.
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Hydroelektrárna Plzeňských městských
dopravních podniků
Komentovaná prohlídka vodní elektrárny,
která byla zprovozněna v roce 1922
a dopravním podnikům slouží dodnes.
sraz: Denisovo nábřeží 12 (před Zákaznickým
centrem PMDP)
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Korandův sbor
Komentovaná prohlídka stánku Českobratrského evangelického východního sboru
– jedné z architektonicky nejhodnotnějších
staveb meziválečné Plzně – s architektem
a historikem architektury Petrem Klímou.
Korandův sbor, Anglické nábřeží 13

filmová projekce s diskusí
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Vylidněno
Vlastníci nemovitostí beze jména. Nemovitosti
bez nájemníků. Města bez obyvatel. Proč se
atraktivní města stávají jen kulisami, kde už
běžní lidé nemohou žít? Tuto otázku zodpoví
nejen filmový dokument švédského režiséra
Fredrika Gerttena, ale i následující debata se
sociální pracovnicí organizace Člověk v tísni
Jitkou Kylišovou a architektkou ze spolku
Architekti bez hranic Karolínou Kripnerovou.
Projekce proběhne ve spolupráci s festivalem
dokumentárních filmů Jeden svět Plzeň.
Korandův sbor, Anglické nábřeží 13
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Letošní ročník plzeňské části festivalu Den architektury se zaměří především na zeleno-modrou
infrastrukturu a adaptaci měst na změnu klimatu. Součástí nabitého čtyřdenního programu budou komentované procházky a prohlídky vedené architekty, přírodovědci a dalšími odborníky, které
zavedou návštěvníky na místa známa i neznámá. Na budoucnost plzeňských řek se zaměří prezentace
a diskuse (nejen) se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Zahraniční výzkum a zkušenosti
s městskou zelení – včetně zelených střech i fasád – představí v přednášce odborníci ze Švédska
a Německa. Filmová projekce pořádaná ve spolupráci s festivalem Jeden svět Plzeň rozšíří záběr
festivalu o sociální rozměr života ve městě. Chybět nebude ani tradiční architektonický workshop pro
děti a rodiče.
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Zelené plíce centra Plzně
Komentovaná procházka existujícími i zaniklými zelenými prostranstvími v centru Plzně
s architektem Markem Marovičem a Irenou
Tolarovou ze Správy veřejného statku města
Plzně přiblíží jejich historii i současnost.
sraz: Lochotínská lávka
Městská divočina
Komentovaná procházka ‚městskou divočinou“ Jižního Předměstí mezi Borskou
a Sukovou ulicí s přírodovědcem a biologem
Jiřím Sádlem z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Procházka obsáhne především
území bývalé zahrádkářské kolonie a někdejších zemědělsky využívaných ploch,
ale zavede návštěvníky i na okraj vilové čtvrti
Bezovka. Známý botanik během ní prozradí,
jak číst město podle toho, co v něm roste,
i co skrývají zapomenutá místa.
sraz: zastávka MHD Cínová, Borská ul.
Zelené plíce Jižního Předměstí
Komentovaná procházka po zelených prostranstvích na Borech s architektem a historikem architektury Petrem Klímou. Trasa
vycházky povede ze zahradní čtvrti Bezovka,
přes náměstí Míru a Klatovskou třídu a skončí
v tajemném, běžně nepřístupném vnitrobloku.
sraz: střed parkového náměstí Na Hvězdě

přednáška
18.00
20.00

7

Zeleň ve městě
Krajinářský architekt Martin Vysoký ze
společnosti Edge v Malmö se podělí 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 představí přístup Hamburku k rozvoji a podpoře zelených střech a fasád.
Majitel firmy Brens Europe Jan Eisenreich
pak pohovoří o testování ‚zelené tramvajové
tratě“ v Ostravě i o dalších možnostech využití
recyklovaných umělých textilií coby součásti
zeleno-modré infrastruktury.
Západočeská galerie v Plzni – výstavní
síň Masné krámy, Pražská 18
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Z parku až na střechy
Komentovaná vycházka z Lochotínského
parku na zelené střechy Fakultní nemocnice
Plzeň. Součástí procházky bude komentář
k rozmanitým funkcím městské zeleně,
ale také k jejímu zakládání a péči o ni.
sraz: Lochotínský pavilon

17.30

Bolevecký rybník a výuková vodní
zahrada
Komentovaná procházka s hydrobiologem
Jindřichem Durasem a botaničkou Zdeňkou
Chocholouškovou okolo Boleveckého rybníka
a prohlídka výukového areálu s vodními prvky.
Průvodci přiblíží návštěvníkům, jak se potýkali
se sinicemi, co je třeba pro udržení neobvykle
čisté vody v ‚Boleváku“ a co se během cesty
k ní naučili. Zabývat se budou také tím, jak
rybníky znovu naplnit vodou a jestli pro to
může něco udělat i laik.
sraz: hráz Boleveckého rybníka (u bistra POINT)
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workshop pro děti i rodiče
16.00
18.00
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Město všemi smysly.
Navrhni si ‚zeleno-modrou“ ulici!
Workshop pro děti i rodiče s iniciativou
Architektura pro děti aneb Město letí.
Účastníci si budou moci navrhnout úpravu
Americké třídy jako ulice lemované budovami
se zelenými střechami, využitím dešťové vody
a dalšími přírodě blízkými opatřeními, které
z ní udělají skvělé místo pro život.
Korandův sbor (modlitebna), Anglické
nábřeží 13
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Zelená (se) střecha
Komentovaná prohlídka čerstvě dokončené
zelené střechy – první vegetační střechy na
panelovém domě v České republice – s Petrem Linhartem, předsedou místního SVJ
a iniciátorem jejího vybudování.
Návštěvníci se dozvědí, s čím se společenství
vlastníků potýkalo při jejím plánování a výstavbě, a seznámí se s prvními zkušenostmi
z jejího užívání.
sraz: Krejčíkova 1
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Od Malostranského mostu
k Malostranským jezírkům
Komentovaná procházka okolí Malostranského mostu s architektem a historikem architektury Petrem Klímou. V druhé části vycházky představí architekt Aleš Kubalík ze studia
Sporadical návrh na vybudování Malostranských jezírek, která by měla sloužit k rekreaci
a zároveň plnit roli retenční nádrže.
sraz: Malostranský most

workshop pro děti i rodiče
16.00
18.00
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Já a řeka, řeka a já
Co mi přinášejí čtyři řeky protékající Plzní?
Co chci u řek dělat a co pro to potřebuji?
Na tyto otázky můžete kreativně odpovědět
na workshopu s ‚Architekty ve škole“.
‚Zemník“ u Ježíška

prezentace a diskuse
17.00
18.00
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Řeka ve městě 2020+
Postavila se náplavka i část cyklotras podél
řek. Jiná místa zatím čekají na svou příležitost – např. Městská plovárna. Na co se
v budoucnu u řeky můžeme těšit, představí
zástupci plzeňského Útvaru koncepce a rozvoje v návrhu úprav břehů Radbuzy. K následné diskuzi o budoucnosti plzeňských řek
se připojí architekti Jan Toman, předseda
Komise pro koncepci a rozvoj města, a Marek Sivák, předseda spolku Pěstuj prostor.
‚Zemník“ u Ježíška

stěhování laviček
18.00
18.30
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Lavičky odplouvají na protější břeh
Stěhování laviček vyrobených dobrovolníky
a opečovávaných spolkem Pěstuj prostor,
které už pět let slouží k posezení u Radbuzy.
Městský obvod Plzeň 3 nemá o jejich další
setrvání na ‚svém“ břehu zájem. Naopak rád
je občanům nabídne Městský obvod Plzeň 2
– Slovany, a to na protějším břehu řeky.
‚Zemník“ u Ježíška
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Mezi jednotlivými místy se mohou návštěvníci přesouvat
po vlastní ose, pro dopravu mezi několika vybranými
lokalitami pak bude zdarma k dispozici i historický
autobus Plzeňských městských dopravních podniků.
Během soboty 3. 10. a neděle 4. 10. bude možné zdarma
využít sdílená kola kolemplzne.cz. Všem stávajícím i nově
registrovaným uživatelům kolemplzne.cz bude v těchto
dnech k dispozici speciální bezplatný tarif.
Kapacita akcí je s ohledem na nynější epidemiologickou situaci omezena, na jednotlivé body programu je
třeba se přihlásit předem prostřednictvím goout.cz.
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Hydroelektrárna Plzeňských městských dopravních podniků
Denisovo nábřeží 12 (před Zákaznickým centrem PMDP)
Korandův sbor (prohlídka)
Vylidněno
Město všemi smysly. Navrhni si ‚zeleno-modrou“ ulici!
Korandův sbor, Anglické nábřeží 13
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Zelené plíce centra Plzně
Lochotínská lávka
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Městská divočina
zastávka MHD Cínová, Borská ul.
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Zelené plíce Jižního Předměstí
Na Hvězdě
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Zeleň ve městě
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Z parku až na střechy
Lochotínský pavilon
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Bolevecký rybník a výuková vodní zahrada
hráz Boleveckého rybníka (u bistra POINT)
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Zelená (se) střecha
Krejčíkova 1
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Od Malostranského mostu k Malostranským jezírkům
Malostranský most
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Já a řeka, řeka a já
Řeka ve městě 2020+
Lavičky odplouvají na protější břeh
‚Zemník“ u Ježíška

Západočeská galerie v Plzni (Masné krámy), Pražská 18

