
Plzeňská část tradičního festivalu se 
v letošním roce uskuteční ve volné vazbě 
na odborně popularizační projekt Plzeňský 
architektonický manuál (PAM), který 
se kromě výzkumu a zprostředkovávání 
architektury a stavební kultury let 
1914–1948 věnuje i zdejší architektuře 
období 1948–1989. Díky komentovaným 
procházkám a prohlídkám „in situ“ 
akce veřejnosti nabídne bezprostřední 
zkušenost a prožitek architektury 
pocházející právě z poválečné éry. Zájemci 
budou mít možnost poznat objekty, 
které si uchovaly značnou část svých 
původních architektonických hodnot, 
a to včetně staveb, které jsou v blízké 
době odsouzeny k demolici. Komentované 
procházky a prohlídky povede architekt 
a historik architektury Petr Klíma.

Součástí programu festivalu bude 
i tematicky související projekce britského 
dokumentu o zániku brutalistického 
komplexu knihovny v Birminghamu, 
vernisáž fotografické výstavy o vizuálním 
šumu ve veřejném prostoru nebo zahájení 
výstavy o stavitelích působících v Plzni 
mezi lety 1914 a 1948. Chybět nebude ani 
 inspirativní workshop pro děti a rodiče.
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FILMOVÁ PROJEKCE

19:30–21:00
DEPO2015, Presslova 14, Plzeň

Česká cena za architekturu – Oceněné stavby 2021 
(CZ, 2022, 15 min., česky)

Krátké medailony všech oceněných realizací loňského 
ročníku České ceny za architekturu. K vidění budou kromě 
vítěze a finalistů i stavby, které obdržely cenu některého 
z partnerů ČCA.

Paradise Lost, History in the Unmaking 
(Velká Británie, 2021, 84 min., v původním znění s titulky)

Dokument filmaře Andyho Howletta o zániku komplexu 
Brutalist Central Library v Birminghamu. Příběh 
betonového kolosu architekta Johna Madina, který je 
na jedné straně zastupiteli města odsuzován jako trn v oku, 
na té druhé vnímán odbornou veřejností jako výjimečný 
příklad poválečného brutalismu, a boje o jeho záchranu.
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KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA

10:00–12:00
sraz: Denisovo nábřeží 2, Plzeň
Plzeň – proměny centra města v letech 1948–1989

Trasa procházky zavede zájemce ke stavbám a místům 
ilustrujícím proměny centra Plzně mezi lety 1948 a 1989. 
Kromě urbanistických souvislostí území v okolí Americké 
třídy, Ukrajinské ulice a řeky Radbuzy představí procházka 
nejvýznamnější objekty z poválečné éry: někdejší obchodní 
dům Prior, výškovou stavbu tzv. Bohemky i již neexistující 
Dům kultury. Součástí procházky bude i komentovaná 
prohlídka vestibulu Policie ČR v Nádražní ulici.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 

14:00–14:45
nám. Republiky 33, Plzeň
Hotel Central

→ prohlídka nejvýznamnější realizace poválečné 
architektury na území středověkého jádra města, jejíž 
výstavbě podle projektu Jaroslavy Gloserové předcházela 
demolice cenné historické budovy

15:15–16:00
Karlovarská 99, Plzeň
Areál učňovských škol (SPŠ dopravní Plzeň)

→ prohlídka pozoruhodného hmotově členitého školského 
komplexu z přelomu 70. a 80. let, navrženého architektem 
Miloslavem Hrubcem

 
16:15–17:00
Alej Svobody 31, Plzeň
Krajská politická škola (Šafránkův pavilon LF UK)

→ prohlídka komorního kampusu někdejší Krajské 
politické školy, který kromě zdařilé hmotové kompozice 
vynikl vytříbenými interiéry; areál navrhli Miroslav Klein, 
Jaroslava Gloserová, Miloslav Sýkora a Josef Cimický

 
17:15–17:30
Lidická 20, Plzeň
Tranzitní telefonní ústředna Plzeň-Lochotín

→ zastavení u pozdně modernistické budovy z první 
poloviny 80. let minulého století, která vznikla na základě 
projektu Cyrila Mošovského z pražského Spojprojektu
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KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

10:00–10:45 
Štefánikovo nám. 2592/1a, Plzeň
Zimní stadion (Logspeed CZ aréna) 

→ prohlídka výjimečné sportovní stavby ze 60. let 
minulého století, jíž charakteristický výraz vtiskl architekt 
Vladimír Urbanec spolupracující s konstruktérem Pavlem 
Janečkem a statikem Ladislavem Švábkem 

10:55–11:40 
Radobyčická 24, Plzeň
Budova základního závodu Styl 

→ prohlídka vynikající a téměř intaktně dochované 
pozdně modernistické stavby z přelomu 60. a 70. let 
minulého století, jejímž autorem byl architekt Evžen 
Kyllar z pražského Metroprojektu

11:45–12:30
Třebízského 12, Plzeň
Budova TJ Slavoj Plzeň

→ prohlídka sportovního areálu, který vznikl na místě 
původního objektu Sokola, na jehož účel odkazuje 
pomník Miroslava Tyrše z roku 1932 



DĚTSKÁ DÍLNA

15:00–17:00
Papírna Plzeň, Zahradní 2
Posviťme si na 60. léta

Jak se inspirovat tehdejším designem? Přijďte si 
navrhnout svou vlastní lampu nebo jiný interiérový 
prvek. Workshop pro děti i rodiče přichystaly lektorky 
z iniciativy Architektura pro děti aneb Město letí.

 
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA 

15:00–17:15
sraz: Korandova 17, Plzeň
Plzeň – proměny Jižního Předměstí v letech 1948–1989

Procházka provede účastníky po nejdůležitějších 
stavbách, které mezi lety 1948 a 1989 doplnily 
urbanistickou strukturu jednoho z tradičních 
městských předměstí: někdejším hotelu Škoda, budově 
generálního ředitelství Škodových závodů, objektu 
bývalých škodováckých jeslí, budovy 20. základní 
školy a experimentálního obytného domu PL-60. 
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VÝSTAVA

17:00
U Branky, Smetanovy sady, Plzeň
Stavitelé města v letech 1914–1948

Vernisáž výstavy věnované několika desítkám 
stavitelů, kteří v době mezi první světovou válkou 
a únorovým převratem zásadně přispěli k rozvoji 
Plzně. Výstava připravená pod kurátorským vedením 
architekta a historika architektury Petra Klímy 
vznikla v rámci projektu Plzeňský architektonický 
manuál (PAM) jako součást programu plzeňských 
oslav vzniku republiky. Potrvá do 3. 11. 2022.
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VÝSTAVA

18:00
Moving Station, Koperníkova 56, Plzeň
Vizuální šumák

vernisáž fotografické výstavy uspořádané spolkem Pěstuj 
prostor a iniciativou Vizuální smog v Plzni ve spolupráci 
se studenty Střední odborné školy obchodu, užitého umění 
a designu, Plzeň. Mladí fotografové z „Nerudovky“ si dali 
za cíl přiblížit divákovi všudypřítomný vizuální šum, který 
přispívá k roztříštěnosti veřejného prostoru.  
Výstava bude k vidění do 16. 12. 2022.
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DEN ARCHITEKTURY 
Plzeň poválečná

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 ČR. Program Dne architektury je zdarma.


