
BUDOUCNOST MĚSTSKÉ PLOVÁRNY 
FACEBOOK LEDEN 2018 A DALŠÍ PODNĚTY 
 
 
…JASNĚ VEDE ZÁJEM O ŽIVÉ MÍSTO S PRAVIDELNÝM PROVOZEM, KAVÁRNOU, ZÁZEMÍM, OBČASNOU 
AKCÍ… 
 

Facebook (ČRo Plzeň):  

Do léta daleko, ale bývalá Městská plovárna Plzeň u řeky Radbuzy teď stojí před klíčovým 
rozhodnutím. Možnosti dobrovolné práce jsou téměř vyčerpané, je třeba zjistit, co lidé chtějí. Spolek 
Pěstuj prostor proto prosí o váš názor! Díky i za sdílení! ;-) 
(32 sdílení, níže uvedeny viditelné komentáře, další komentáře jsou soukromé a my se k nim 
nedostaneme..) 
(http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/chcete-na-mestske-plovarne-pravidelny-
provoz-nebo-jen-narazove-akce-pta-se-obyvatel-plzne-spolecnost-pestuj-prostor--1783102) 

 Já bych chtěl - jednak z nostalgie, chodil jsem tam jako kluk, dřevěné bazény, mola, přívoz, 
slané tyčky a limonáda... Ale taky proto, že město se pořád písní ohání oživením břehů řek, a 
tohle by se do toho velmi hodilo, nejen pár metrů u Denisova nábřeží za miliony korun. 
Nemusí to být rukou rovnou koupání, ale příjemné posezení v klidu u vody. 

 Prosím o zachování a obnovení. 
 Pravidelný 
 Plovárna u Radbuzy??? - a nesleze mi kůže? 
 No mam dost s te fotky [nesouvisí s Plovárnou, ale člověkem na fotce] 
 Prosím o postavení minipivovaru  
 Pravidelny 
 Narazove akce 
 [palec nahoru] 
 Přeji vám aby se vám podařilo plovárnu spustit. Mějte hodně spokojených uživatelů 
 Pravidelne, dohromady s Bajkazylem. ;-) 
 Pravidelně  
 Pravidelně. 
 Pravidelně. ;-) 
 Pravidelný provoz, prosím  
 Určitě pravidelně 
 celosezonní provoz [růže, slunečnice, sluníčko, lodička] 
 100% pravidelný provoz, prosím.  [palec nahoru] 
 Jsem ostuda a o Plovárně jsem se dozvěděla teď náhodou na FB [vyděšení, uzardění] moc se 

mi ten projekt líbí a rozhodně bych ho podpořila!! Pořád po Plzni sháním místo, nejenom v 
létě, kam se upíchnout s dětmi a tohle je super! 

 Byla by obrovská škoda opustit takové místo, které si za svou dobu provozu našlo své 
příznivce. A i když nevidím do náročnosti z provozování, stále si myslím, že by to byla chyba. 
Nehledě na to, že by Plzeň přišla o další alternativní prostor, kterých je v Plzni bohužel velmi 



málo. Takže jsem jednoznačně pro pravidelný provoz. Anebo alespoň o dosavadní (sezónní) 
fungování Plovárny. 

 Mě picni [3x řehtací smajlík] [nesouvisí s Plovárnou, ale člověkem na fotce] 
 PRAVIDELNÝ PROVOZ ...PROSÍM [srdíčko] 
 Doufám, ze zahájí pravidelný provoz [feeling excited] 
 Rozhoduje se, co bude s městskou plovárnou u Radbuzy - vyjádřit se může každý. Chceme ji, 

Plzeňácíí? 
 Já bych chtěl - jednak z nostalgie, chodil jsem tam jako kluk, dřevěné bazény, mola, 
 přívoz, slané tyčky a limonáda... Ale taky proto, že město se pořád ohání oživením břehů řek, a 

tohle by se do toho velmi hodilo, nejen pár metrů u Denisova nábřeží za miliony korun 
 sdíleno OBNOVIT 
 Pravidelný provoz, abych měl na procházce se psem kam jít na pivo... A taky větší 

informovanost o akcích 
 Supet kámoško 
 Pravidelné akce... 
 Obnovit,pravidelné akce,jednoznačně. 
 Obnovit pravidelný provoz.Kouzelne místo s historií a atmosférou.  
 Jen narazove akce 
 Pravidelné akce 
 Obnovit ...PRAVIDELNÝ PROVOZ!!! A větší informovanost o akcích :-D [kytička] sdílím 
 Jsem také pro pravidelný provoz.. krásná procházka z práce domů s příjemným 
 zastavením na plovárně..  
 Jsem pro celkovou renovaci a opět krásné lázně.Když má město na přiblblý kašny a 

ementalový divadlo,tak může mít i na lázně. [záměna za lázně] 
 to by ty lázně musely městu patřit [záměna za lázně] 
 Lázně už město řeší léta, kdyby byla vůle už by to bylo, je to ostuda města  [palec dolů] 

[záměna za lázně] 

 

E-mailové podněty:  

 Jsem pro zachování a obnovení. Vím, že to není lehké, ale město by mělo v prvé řadě pomoci. 
 Dobrý den, mně by se líbil večerní provoz několik dní v týdnu, třeba jen víkend. Brigádníci se 

určitě na víkendy najdou. Děkuji 
 Tuším, že je možné si půjčit nějakou pramici na Plovárně. Myslím, že by bylo super propagací, 

kdyby jich bylo více a tudíž by Plovárna byla více "vidět", díky lidem na lodičkách. A pak 
samozřejmě lepší stojany na kola. Ať je nelámou = aby se dal opírat celý rám. 

 Třeba se najde energie k realizaci nápadu, který přivážím z matičky stověžaté, z Prahy. Byl 
jsem v pondělí v sauně (či lázních) na lodi. Prosklený výhled z místnosti na řeku a druhý břeh. 
Místo ledového bazénku koupačka ve Vltavě. Je to pecka a bylo narváno. Mají to udělané na 
lodi, kterou na léto prý "přestavují" na bar. Vím, asi by to nebylo jednoduché k realizaci, ale já 
byl nadšen. No, tak jsem to sepsal a až to budete řešit, tak mám kamaráda, který provozuje 
dvě lodi v Poděbradech. Určitě bude schopen nám poradit, kde pořídit tu správnou loď, či její 
korpus. :‐) 



BUDOUCNOST MĚSTSKÉ PLOVÁRNY 
PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ / 23. 1. 2018 / KAVÁRNA DRUŽBA 
PĚSTUJ PROSTOR, Z. S. 
 
 

Co si vybavíte, když se řekne plovárna v Plzni:  

 Řeka, ticho, blízkost centra 
 Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný, lodičky 
 Plovárnu jsem nenavštívila, jsem zde náhodou 
 Píše granty pro různé kulturní instituce, vnímá nevyužitý potenciál Plovárny (o kterém si 

myslí, že ho nyní Pěstuj prostor hodlá naplnit) 
 Inicioval její obnovu, doufá, že se tady dnes něco pěkného naplánuje a vymyslí se, co 

s Plovárnou dál 
 Cesta ven z centra Plzně 
 Plovárna je nejlepší bez akcí, procházky se psem, výhledy, klid 
 Letní odpoledne, akorát lidí (na počet), číst si, být mimo město, klid a zeleň 
 Cyklojízda – příjemné místo, blízko centra, může se zde sejít hodně lidí 
 Zašlá sláva (historie), lítost, že už není plně využitý potenciál místa jako v minulosti 
 Lodičky, mola, houpačky 
 Lodičky, v létě 2015 trávil každý den na Plovárně,  rád sedí na molu, Plovárna je nejlepší bez 

akcí 
 Oáza 
 Vzpomínky (babička sem chodila), chystá se na Plovárně uspořádat TEDx 
 Plno zajímavé práce s milými lidmi 
 Ticho blízko centra 
 Hradiště – dobře funguje, provozovatelé „neotravují úřady“ 
 Francouzský den na Plovárně, snadná spolupráce, super místo  
 Dřevěné bazény, ZOO, setkání pamětníků (pamětník 66 let, chodil jsem se na Plovárnu koupat 

od r. 1962) 
 Zajímá ho, co s Plovárnou bude, nechce se příliš vyjadřovat a bude si přát, aby se představy 

spolku Pěstuj prostor splnily 
 Relaxace a setkání s přáteli v klidu blízko města 
 Místo seznámení, duch místa (neztratit ho!) 
 Pracoviště (CPPT), příjemná skupina lidí okolo Plovárny, hodně úsilí 
 Radost z rozvoje – pozitivní, zároveň obava o klid a ztrátu ducha místa 
 Vzpomínky, jak visel na „vodící“ tyči p. Madera (nejstarší účastník setkání) 
 „Ten pan Mader je tak opálený, že ty jeho pihy nejsou ani vidět.“ 
 Vzpomínka na dětství a dědu, krásné 
 Kousek od města – klid, ticho, zeleň, voda, chládek, úkryt před rozpáleným městem, 

odpočinek, příjemní lidé 



 Pamatuje si koupání v řece na Lopatárně – romantické vzpomínky, vidí potenciál v renesanci 
přírodních aktivit, na Plovárně mu chybí stabilní sauna! 

 Radostné zážitky z terénu, akcí / zoufalé pocity ze zákulisí (provozu) (člen organizačního 
týmu) 

 Plovárnu má spojenou s množství energie věnované akcím, také by si přál saunu 
 Pramice a léto 
 Nejkrásnější léta života (vyrostl zde a bydlel, pracoval na brigádách, jako plavčík, vzpomíná 

na tanec, léto, lampiony):  
1) je krásné, že se mladí lidé o místo začali zajímat 
2) má obavu, že to nevydrží dlouho – je zapotřebí alespoň 1 člověk, který by tam byl trvale 
3) s parkem by se mělo něco udělat – oproti minulosti špatný stav 

 
 

  



A. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉ PLOVÁRNY 
 
A. 1. Jakou má pro Vás Plovárna atmosféru? 
 

Jedním slovem (nejčastější výskyt ve všech bodech): 
 OSVĚŽUJÍCÍ 

 
Nejčastější body: 

 Kouzelnou (4) 
 Osvěžující, chladivou, přátelskou radostnou (3) 
 Klid, kouzlo přírody, zpět ptáků, je tam i slavík! (2) 
 Odpočinkovou (2) 
 Osvěžující, občas rušno, občas klid, vždy pohoda (2) 
 Pohoda u vody (2) 

Romantické a uklidňující místo v přírodě (2) 
 
Další body: 

 Osvěžující, mírnou, jiskřivou 
 Jiskřivou 
 Úžasnou, oáza klidu 
 Pohodovou 
 Super 
 Uvolnění, klid, přátelství 
 Klidnou 
 Vzpomínky (r. 1945) 
 Vodní 

 
 

A. 2. Jaké byly v letech 2014-2017 Vaše nejoblíbenější kulturní či komunitní 
akce / atrakce na Plovárně?  
 

 BLIK BLIK / Festival světla (6) 
 Francouzský den (a improvizovaný pétanque) (4) 
 Koncerty, klubová scéna (3) 
 Plovárenské dny (3) 
 Tančírny (3) 
 Zakončení cyklojízdy | Cyklojízdy (3) 
 Plovárenská alternativa!!! 
 Vegan večeře 
 Budování mol 
 Všechny 
 Divadlo pro děti (nevím, které akce to byla součást), tančírna 



 Běžná odpoledne s kavárenským provozem 
 Oslava CPPT – 20 let 
 Přednáška o architektuře 
 Posezení se vzpomínkami, setkávání 
 Workcampy 

 
 

A. 3. Chodili jste v letech 2014-2017 Vy, či Vaši známí a kamarádi na Plovárnu 
i mimo kulturní akce? Proč?  
 

 Ano, srdečně ráda, vyhledávajíc mírné a klidné místo pro setkávání a odpočinek (2) 
 Ano, v létě nás lákalo prostředí, voda, lidé z Pěstuj prostor a jejich sympatizanti 
 Ano, hrát pétanque 
 Spíše druhý břeh – průjezd na kole 
 Vzpomínky!!! 
 Ano, na procházky nebo na kole 
 Do práce, procházky, běh 
 Bohužel ne, moc jsem o ní nevěděla 
 No, mám raději MO 2 (Slovany)  – chodím po pravém břehu 
 Ano, součást procházek – skvělý okruh po obou březích 
 Ne, protože neleží na pohodlné a přímé cyklotrase. Jedině ukázat ji jiným návštěvníkům 

Plzně.  
 Ano, v té doby jsem bydlel na Jižním Předměstí a k Radbuze jsem chodil běhat 
 Rád na procházky kolem vody 
 Ano, příjemné klidné prostředí 
 Vcelku pravidelně 
 Ne 
 Ano – kvůli kamarádům, dobrovolničení, relaxu 
 Ano – pracovně  

 
 

A. 4. Pro jaké věkové a cílové skupiny si myslíte, že jsou Plovárna a akce na 
plovárně určeny / vhodné?  

 
 Pro všechny (15) 
 Rodiny, mladí lidé 15+, děti 
 Nemám úplně přehled, ale myslím, že pro všechny věkové skupiny – stav i potenciál 
 Mohly by být pro všechny vhodnou kombinací různých akcí 
 Dnes jsou pro mladší ročníky 
 Starší generace má horší přístup – stav cestních sítí 
 Vůbec bych neváhal více zapojit starší generaci (komfort + program) 

 
 



A. 5. Jaký je dle Vás přínos Plovárny pro Plzeň a její obyvatel (pokud si 
myslíte, že nějaký je)?  
 

 Klidné stinné místo v přírodě uprostřed města, kam se lze uchýlit v horkých dnech (4) 
 Krásné místo, organizovaně-neorganizovaný prostor (3) 
 Relaxace (3) 
 Skvělé místo, „zelená oáza“ u centra (3) 
 Živá ukázka fungujícího prostoru s (relativně ) malými vstupy [tj. potřebou prostředkům 

energie apod.] (3) 
 Kultivace a úklid místa (2) 
 Místo setkávání (2) 
 Oživuje místo, které léta město nezajímá (2) 
 Možnost pronájmu pro vlastní akce (2) 
  „Přírodní“ místo kousek od centra, kde je možné relaxovat a občas se účastnit akcí (2) 
 Relaxace, divoká zeleň, která jinde v centru chybí (2) 
 Rozvoj zájmu o veřejný prostor a krajinu ve městě (2) 
 Odpočinková klidová zóna u vody v dosahu centra města 
 Místo upravené, park v dezolátním stavu 
 Rozšíření občanské vybavenosti 
 Pobyt u vody, lodičky, pobyt na řece, možnost opékání buřtů 

 
 

A. 6. Co dnes na Plovárně nefunguje a radili byste zlepšit?  
 

 Pravidelně otevřená kavárna (9) 
 Zlepšit přístup správce toku – řeka je i pro lidi, lodičky, mola, lavičky a plovoucí sauny (8) 
 Údržba silnice, cest a chodníků (možná se týká spíše parku, ne plovárny) (5) 
 Špatný stav komunikací pro cyklisty, málo prostoru pro aktivity u vody (4) 
 Stav parku – péče o dřeviny (3) 
 Potřeba profesionálního správce (2) 
 Tlačit na město, aby zlepšili stav okolí – cesty, park (2) 
 Údržba (2) 
 Pořádné občerstvení / kavárna + lákat lidi na vodní aktivity 
 Pevné stabilní zázemí 
 Cyklostezky jako přístupové cesty k areálu 
 Trvanlivost realizací a napojení / vazba na okolí 
 Zapojení veřejnosti do úklidu a péče o místo – funguje, ale mohlo by být ještě víc komunitní 

přístup 
 Odvoz odpadků / úklid prostředí 
 Více historie pravdivé 
 Lodičky !!!! 

 
 



 

A. 7. Jaká jsou hlavní pozitiva Plovárny (co se Vám na plovárně líbí), co byste 
určitě zachovali a neměnili?  

 
 Lavičky a výhled na řeku (5) 
 Lodičky (5) 
 Příroda, klid, voda (4) 
 Nábytek, mola, houpačky, skluzavka (2) 
 Ohniště (2) 
 Příroda kousek od centra města (2) 
 Voda – živá řeka, stín, klid občerstvení, možnost zde dlouho pobýt (2) 
 Zapojení veřejnosti, kolektivní správa (2) 
 Způsob a přístup… dělejte to dál s veřejnosti!!!, všechno ostatní tam už je… 
 Taneční večery, ale do 22. hodiny!  
 Historii plovárny 
 Ticho a nerušenost 
 Klid a klid 
 Zachovala bych řeku  a „divokou“ přírodu 

 
 

  



B. BUDOUCNOST PLOVÁRNY 
 
B. 1. Když se řekne „rekonstrukce“, co se Vám vybaví jako pozitivní šance pro 
Plovárnu? 
 
…TRVALÝ (PRAVIDELNÝ) PROVOZ KAVÁRNY (VČ. LEPŠÍHO A ROZSÁHLEJŠÍHO ZÁZEMÍ), VYBAVENOST 
(SEDACÍ MOBILIÁŘ, MOLA, HOUPAČKY, PARK, PŘÍSTUPOVÉ CESTY), ZVIDITELNĚNÍ HISTORICKÝCH 
KONSTRUKCÍ, LEPŠÍ PŘÍSTUP K ŘECE… 
 

 Trvalý provoz kavárny v dané časy, funkční mobiliář – mola, sezení, houpačky, park, 
přístupové cesty, vize hlavních linií! (7) 

 Možnost přiblížení se k původnímu vzhledu (4) 
 Otevření prostoru, přístup k řece, nové zázemí (4) 
 Lepší zázemí – voda, WC, teplo, elektřina (3) 
 Rozšíření zázemí, obnovení prostor (2) 
 Vznik stabilního prostoru pro příjemné setkávání se zázemím „dnešních standardů“ 
 Něco jako Point na Boleváku – kavárna u vody, mola, lodičky – půjčovna, sauna 
 Lepší zázemí – častější návštěvníci 
 Trvalý a bezpečný přívoz, kotviště lodí, WC, občerstvení 
 Rozšíření i za plot vodáků, propojení 
 Zvýšení atraktivity místa pro veřejnost + víc provozu – větší bezpečnost 
 Lepší vybavení i pro děti, lákat nové návštěvníky 

 
 

B. 2. Když se řekne „rekonstrukce“, čeho se bojíte, že by se mohlo zkazit?  
 
…NEPŘIJÍT O DUCHA MÍSTA (ATMOSFÉRU), STAVBAMI RESPEKTOVAT PROSTOR, NEPONIČIT 
ZACHOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY… 
 

 Duch místa, nedotáhne se to a místo „zanikne“ | Ztráta „ducha místa“ | Duch staré 
plovárny (7) 

 Aby stavby respektovaly prostor (4) 
 Zničení původních prvků / historického vzhledu plovárny (2) 
 Bojím se staveb – lokalita je v ÚP parkem, stavby zde nejsou přípustné (vyjma 

rekonstrukce ve stávajícím objemu a půdorysu (2) 
 Jedinečnost místa, měnit jen málo a citlivě! 
 Atmosféra, příliš učesanosti škodí 
 Nepřehnat to s herními prvky, udržet atmosféru 
 Nedokončení rekonstrukce 
 Kde se staví, první se kácí stromy 
 Komerční využití – nebude se budovat komunita 

 
 



B. 3.  K čemu by měla Plovárna v budoucnu hlavně sloužit (její hlavní účel / 
přínos)? 
 
…RELAXAČNÍ A KOMUNITNÍ MÍSTO (PRO SETKÁVÁNÍ), KAVÁRNA (OBČERSTVENÍ), PŮJČOVNA LODÍ, 
SAUNA, PLAVÁNÍ V ŘECE, SPORT / BĚHÁNÍ OKOLO ŘEKY (MLATOVÉ CESTY), KLID… 
 

 Relaxační místo s kavárnou a nárazovými akcemi, půjčovna lodiček (jediná v Plzni?) a 
občasný přívoz (5) 

 Komunitní prostor, „občerstvení“, místo pro setkání, kontakt s vodou (3) 
 Sauna, zázemí, otevření možnosti plavání v řece (u řeky) (3) 
 Sportování – běhání kolem řeky – písečné cesty! (3) 
 Cíl v létě (plovárna) i v zimě …koupání, lodičky, molo, sauna + akce (2)  
 Klidová, rekreační lokalita – ruchu je v centru dost (2) 
 Odpočivné a rekreační místo v městě – asi hlavně ve všední dny 
 Odpočinková zóna klidu + akce příležitostně 
 Posezení v přírodě, relaxace, setkávání s přáteli 
 Odpočinek, občerstvení, loďky, koupání… 
 Kavárna, občerstvení 
 Krátké i dlouhé zastávky na rekreační trase 
 Jako dosud + sportovní aktivity + víc pro děti 
 To už je v názvu Plovárna 

 
 

B. 4.  Jakou obsahovou náplň byste uvítali v budoucnu na Plovárně – i 
v interiéru i v exteriéru? (program, akce, atrakce) 
 
…LETNÍ KINO, AKCE NA VODĚ A TANEČNÍ AKCE, PŮJČOVNA LODÍ A PŘÍVOZ, BENÁTSKÉ NOCI, VŠE, CO 
DĚLÁ PLOVÁRNU PLOVÁRNOU, SVĚTELNÉ SHOW, SAUNA, SPORT… 
 

 Letní kino (6) 
 Akce na vodě ve vodě, malé koncerty a festivaly, půjčovna loděk (5) 
 Taneční parket (5) 
 Plovárna (3) 
 Vše spojené s vodou a řekou – vystoupení na vodě, kombinace vody a světel, obnovená 

„benátská noc“, jak zde zaznělo, půjčovna loděk + přívoz | Obnovení tradice benátských 
nocí (2) 

 Sauna (2) 
 Sportovní aktivity (2) 
 Hlavně setkávání lidí, generací. Půjčovna loděk.  
 Voda… v akcích možnost uplatnění místních lidí – kultury atd. + dále možnost „pronájmu“ 
 Obdobné akce typu festival světla 
 Hřiště pro děti 

 



 

B. 5.  Co by podle Vás nemělo chybět za vybavení / prostorové možnosti 
v zázemí (budově) Plovárny?  
 
…KAVÁRNA (OD MALÉHO OBČERSTVENÍ PO RESTAURACI), WC, ZÁZEMÍ PRO KOMUNITNÍ A KULTURNÍ 
AKCE (KLUBOVNA), ZÁZEMÍ PRO NEZISKOVKY… 
 

 Kavárna, WC (5) 
 Kavárna (4)  
 Prostor pro pořádání akcí (besedy, divadlo apod.) (3) 
 Kavárna, WC, herní místa, relaxační místa, prostor pro improvizované pořádání 

venkovních akcí uvnitř (v případě deště) (3) 
 Kanceláře pro neziskové organizace/spolky (2) 
 Klubovna – veřejná, meditační místnost + jógová místnost (2) 
 Restaurace, dětský koutek 
 Malé občerstvení návštěvníků a poutníků 
 Terasa 
 Zázemí (WC) 
 Lodě, sportovní náčiní, WC, kavárna nezávislá na „zázemí“ – ideálně v jiné budově kvůli 

dostatku prostoru 
 
 

B. 6. Co by podle Vás nemělo chybět za vybavení / prostorové možnosti ve 
veřejném prostoru (náměstíčku, terasách a okolí) Plovárny?  
 
…SAUNA (KLIDNĚ NA MOSTNÍM PILÍŘI), MOLA, ZÁZEMÍ PRO DĚTI, SPORT, LAVIČKY, REKONSTRUKCE A 
LEPŠÍ ÚDRŽBA MĚSTSKÉHO PARKU, LEPŠÍ PŘÍSTUP DO VODY, UMĚLECKÁ DÍLA, HAUSBÓT, KLID… 
 

 Hřiště pro děti (4) 
 Mola – opalování, přístup k řece, lodičky (4) 
 Prostor pro sport (př. volejbalový kurt) (3) 
 Sauna (3) 
 Sauna, lavičky, molo (3) 
 Stavba na mostním pilíři (sauna?) (3) 
 Hausbót (2) 
 Lavičky, herní místa, mola, umělecká díla (2) 
 Mola, lavičky na břehu i na vodě, travnatá pláž (2) 
 Rekonstrukce městského parku, zařazení jeho údržby mezi ostatní městské parky, jak 

tomu bylo v minulosti (2) 
 Reprezentativní odpadkové koše (2) 
 Vychytaný celoroční přístup do vody, stále molo (2) 
 Zóny klidu (2) 
 Molo  



 Vybavení pro děti 
 Parket, pódium 
 Čistící zábrany na řece 
 Společenské hry (např. pétanque, kuželky, šachy) 
 Písečné cesty 

 
 

B. 7. Plovárna stojí na lidech. Chtěli byste se zapojit do rekonstrukce a/nebo 
provozu Plovárny? Jak?  
 
…VĚTŠINA PŘILOŽÍ NA PLOVÁRNĚ RUKU K DÍLU NEBO MÁ CHUŤ TAM POŘÁDAT VLASTNÍ AKCE / 
AKTIVITY… 
 

 Přiložím ruce i hlavu k dílu (3) 
 Uvidíme… to víš že jo, Marku!!! 
 Návrhem / myšlenkou k diskutování – viz dnešek 
 Už jsem zapojen  
 Zapojuji se (a budu) do propagace  
 Jsem připraven a odhodlán tam pravidelně utrácet část své výplaty 
 Pořádat občas akci (Francouzský den, pétanque) 
 Ano, ráda přiložím ruku k dílu (stavařka ale nejsem ) 
 Samozřejmě 
 Ano. V nejbližší době budu kontrolovat stav „úklidu“ či jej „ovlivňovat“  [chodit tam uklízet]. 

Ráda se připojím k brigádě pořádáním vlastních „akcí“ 
 Pokud nebude stanovena „hlavní idea Plovárny“, tak se nezúčastním 
 ANO, klienti CPPT (na dobrovolné bázi) 
 ANO, provoz sauny, kavárny 

 
 

  



Další připomínky, podněty: 
 

 Je třeba definovat hlavní ideu Plovárny – tou je pro mě udržení života v Plzni 
 Nejkrásnější část Plovárny zničena kanoistickým klubem – tam byly dřív okolo parkové 

úpravy, společenské centrum; za barákem na druhou stranu byla už jen hradba IRIS 
 Bylo by dobré aktivněji nabízet možnost zapojení veřejnosti do rekonstrukce i provozu 

Plovárny 
 Proběhla drobná renovace okružní běžecké dráhy okolo hřiště vedle Plovárny (SVSMP), ale 

hřiště zarůstá, je možné ho obnovit a využívat pro drobné akce (např. pétanque)? Je to 
snadno řešitelné.  

 Hřiště často návštěvníci berou jako součást plovárny a působí velmi zanedbaně, využívá se 
pro sportovní vyžití škol, navštěvují ho školy a školky (Benešova MŠ a ZŠ (družiny), Mikulášské 
gymnázium) – je to i argument proč s ním něco dělat 
 ÚKRMP nechal zpracovat studii rozvoje Plovárenského parku u Radbuzy, doufáme, že 

v budoucnu dojde k realizaci tohoto projektu, příležitostně lze hřiště částečně upravit 
v rámci dobrovolnické brigády, SVSMP na naše podněty a podněty občanů zintenzivnila 
přípravu rekonstrukce přístupové cesty podél hřiště. 

 Bylo by dobré při rekonstrukci cesty podél hřiště nekácet stromy (vyčnívající kořeny), povrch 
udělat ideálně ne asfaltový (vhodný pro běh apod.) 
 Rekonstrukce cesty bez kácení stromů je asi bohužel obtížně řešitelná a velice nákladná. 

Studie rozvoje Plovárního parku u Radbuzy také počítá s kácením části stávajících 
stromů (topoly) a navrhuje výsadbu dřevin bližších původním porostům v těchto 
místech. Z našeho pohledu je důležité, aby cesta byla z propustnějšího materiálu než 
asfalt (např. mechanicky zpevněné kamenivo, mlat), pro město je však tato varianta 
dražší / složitější na údržbu. Vhodné by také bylo narovnání cesty a její přiblížení k řece 
v úseku okolo Sportovního klubu u řeky.  

 Často se nevyváží se odpadky, hyzdí Plovárnu (příjezdová silnice je v havarijním stavu) 
 Ano, technické služby tam ne vždy chtěly zajet; silnice byla vloni na podnět Pěstuj prostor 

a CPPT částečně opravena (velice rychle, pochvala SVSMP), SVSMP plánuje větší 
rekonstrukci. 

 Cokoliv se bude dělat – zachovat jedinečnost místa, ne unifikace! (určitě ne klasické dětské 
prvky jako všude na sídlišti), ale ani ne přearchitektonizované, střídmost 

 Využít potenciál místa, nevnášet městské prvky, totéž i sadové úpravy (ne příliš pestré 
kultivary apod.) 
 S tímto přístupem Pěstuj prostor souhlasí; podobnou záležitost jsme řešili loni s ÚKRMP, 

který nechal zpracovat studii na úpravu břehu naproti Plovárny, jež navrhovala 
kompletní obnovu porostu, s tímto záměrem jsme projevili nesouhlas my i  MO Plzeň 2–
Slovany, stanovisko je uvedeno v zápise ze společné schůzky zástupců všech organizací, 
uvidíme, jak s ním bude naloženo 

 Okolí řešit komplexně a koncepčně 
 Pomoci rekonstrukci místa (a snahám Pěstuj prostor) lze i tím, že lidé aktivně ukáží svůj 

zájem o Plovárnu a její okolí – mohou psát na Povodí Vltavy, Městskému obvodu Plzeň 3, 
Magistrátu města Plzně 



 Je dobré se zajímat i o staré Ostende – bylo personálně i materiálně propojené s plovárnou 
(parník, skluzavka, motorový člun). 
 Na další projekt podobného rozsahu nemá Pěstuj prostor kapacity, ale budeme rádi, 

pokud se ho někdo ujme.  
 

 

Rok 2018: 
 

 Jak bude Plovárna fungovat v letošní sezóně?  
 Zatím máme předběžný plán, který ještě budeme upravovat dle situace. Provoz 

v současné podobě je velice náročný – minulé dvě sezóny s námi Plovárnu provozovali i 
další spoluprovozovatelé (především SK Sidewalk), jež zajišťovali občerstvení, 
každodenní provoz a organizaci části akcí, my jsme měli na starosti administrativní 
záležitosti, jednání s městem, pořádání některých akcí a dobrovolnických brigád apod.   
Bez větších grantů, které nyní pravděpodobně nezískáme, je péče o Plovárnu spíše 
dobrovolnickou činností, které se nikdo nemůže věnovat naplno a žádný 
spoluprovozovatel zde dlouho nevydrží. Došli jsme proto k závěru, že než to dělat špatně, 
„na koleni“, bude lepší po dočasnou dobu (než se vylepší zázemí) nemít pravidelný 
provoz jako doposud, ale uspořádat několik větších, tradičních akcí ročně (21. dubna – 
Vítání jara, červenec – Plovárenské dny, setkání pamětníků, Plovárenská alternativa, 
příp. Francouzské dny, Smím prosit apod.; letošní novinkou bude TEDx Plzeň na 
Plovárně*) a nabídnout Plovárnu k pořádání akcí osvědčeným partnerům. Pokud byste si 
chtěli uspořádat svou akci (např. úklidovou brigádu), budeme rádi, když se ozvete – 
nemáme kapacitu trávit na Plovárně celé dny, ale rádi poskytneme zázemí či kontakty. 
Prostřednictvím Čisté Plzně lze zajistit kontejner či odpadkové pytle.  
Mimo akce budou moci návštěvníci nadále využívat některý mobiliář (houpačky, mola), 
ponechání ostatního nábytku venku ještě zvážíme.  V letošním roce se možná také 
uskuteční další workcamp, během kterého by se dobrovolníci věnovali především údržbě 
Plovárny. (*dle nejnovějších informací se možná uskuteční až v příštím roce) 

 Zmínil jsi, „než to dělat špatně“ – to si nemyslím, bylo v rámci aktuálních možnosti a v dané 
situaci nejlépe, jak to šlo. Řada lidí se bojí „dočasnosti“ (aby nebyla trvalá), co je tím rámcově 
myšleno?  
 Nechtěli jsme říct, že to, co tam bylo doposud, bylo špatně. Ale není ani možné, aby to 

fungovalo stejně jako doposud – bývalý spoluprovozovatel si otevírá jinou kavárnu, my se 
musíme věnovat přípravě rekonstrukce apod. Neradi bychom, aby úroveň nastavená 
v předchozích letech výrazně klesla. Dokončení rekonstrukce předběžně plánujeme cca 
za 2-3 roky.   

 Bude tedy Plovárna do doby dokončení rekonstrukce v „zakonzervovaném“ stavu a nebude 
se rozvíjet z hlediska toho, co může lidem nabídnout? Budou fungovat základní služby - úklid, 
kontrola stavu mobiliáře, apod.? 
 Významné rozšíření nabídky neplánujeme, ale drobné změny bychom rádi uskutečnili, 

vše záleží na našich kapacitách.  Plovárna není a nemůže být jediný projekt, kterému se 
věnujeme, přestože je to jedna z našich priorit. Letos bychom například rádi vytvořili 
výstavu komiksů o historii i budoucnosti Plovárny. Jednou z možností je také umístění 



Almary překvapení na Plovárně. Budeme rádi, když se na nás kdokoliv, kdo by se chtěl do 
fungování Plovárny zapojit, obrátí.  
Úklid a kontrola stavu Plovárny fungovat bude (vzhledem k tomu, že od loňska máme 
místo ve výpůjčce, jsme i povinni ji provádět), zajistí ji především dobrovolníci – někteří 
z nich se účastní této besedy, budeme rádi, pokud se přidají i další. Kromě toho 
zorganizujeme několik dobrovolnických brigád. Pokud byste zaznamenali na Plovárně 
jakýkoliv problém, informuje nás, prosím, o tom.   

 Je možné se domluvit na využití zázemí Plovárny (lednice, skleničky, atd.) při pořádání 
drobných akcí (pétanque apod.)?  
 Napadá mě, že lidé, které dostatečně dlouho a dobře známe, by mohli dostat k dispozici 

klíč od Plovárny a pro tyto účely ho využívat. Není možné, aby zde prodávali občerstvení 
kolemjdoucím, ale mohou si např. uschovat do lednice pivo a podělit se o něj 
s kamarády. Plovárna by tedy mohla fungovat jako „komunitní klubovna“. Je však třeba 
prověřit administrativní a právní záležitosti s tím spojené a zda je tento model finančně 
udržitelný (pojištění, revize spotřebičů, které od letoška musíme provádět, apod.) 

 Plovárna byla odjakživa sezónní věc, otevírala se v květnu. Je vhodné ji provozovat 
celoročně?  Bylo by dobré zjistit, jak funguje plovárna v Hradišti.  
 Rozsah provozu budeme ještě zvažovat, ekonomický model ve 20.-30. letech minulého 

století byl však jiný, než v současnosti. Hradiště hlavní sezónu prožívá v létě, otevřeno je 
ale celoročně (mají i další provozy, např. tělocvičnu). Pokud by to byla sezónní záležitost, 
je možné, že se neuživí . 
Místem podobným Plovárně je Point u Boleveckého rybníka, který funguje celosezónně a 
lidé ho využívají v zimě jako jeden bod své vycházkové trasy.  
Sezónní provoz se na první pohled zdá jednodušší, pokud však chcete místo provozovat 
na jaře i na podzim, je i tak třeba řešit vytápění a zateplení.  
Plovárnu po rekonstrukci si představujeme jako flexibilní komunitně–kulturní centrum 
vhodné i pro pořádání menších akcí, podobně jako na Zastávce, po prostorech tohoto 
typu je nyní velká poptávka. 

 
Další nabídky a poznámky:  
M.B. má zájem 1x měsíčně (ideálně v neděli) pořádat na Plovárně Francouzský den či odpoledne.  
V.Č. upozorňuje na důležitost netříštění sil pořádáním velkého počtu akcí.  
J.M. zmínil existenci Gruberova pramene v zatáčce a možnost jeho využití či kultivace.  
P.C. a L.M. obnoví výstavu o historii Plovárny na plotu u kanoistů. 
 
 
 

Zapsali: Silvie Hašlová, Marek Sivák (Pěstuj prostor, z. s.) 


