
VýstaVa s příznačným názVem přibližuje u příležitosti 
očekáVané rekonstrukce městské ploVárny její minulost, 

současnost i budoucnost. 

Městská plovárna byla na současné místo přesunuta v roce 
1910 z její původní lokality u dnešního Wilsonova mostu. 
Za Rakouska-Uherska i v období první republiky postupně 
vzkvétala a navštěvovalo ji stále více lidí. Oblíbená byla i za 
2. světové války a v poválečných letech. V 50. a 60. letech  
její návštěvnost postupně klesala v souvislosti s tím, jak se  
s rozvojem Plzně stávaly dostupnější Bolevecké rybníky  
a lidé brali větší ohled na kvalitu vody i ovzduší, které  
u Plovárny znečišťovala řada průmyslových podniků (proti  
i po proudu řeky). Podle archivních dokumentů a vzpomínek 
pamětníků však přesto fungovala až do poloviny 60. let, kdy 
se její brány zavřely nadobro. Velká část vybavení se poté 
přesunula k Velkému boleveckému rybníku na pláž Ostende. 

Poté nastalo období obestřené lehkou rouškou tajemství. 
Na místě bývalé plovárny se v průběhu let údajně 
vystřídala řada uživatelů – od Sboru národní bezpečnosti 
přes bezpečnostní agenturu po firmu na výrobu plastů. 
Jednotlivé objekty postupně chátraly, některé zcela zanikly. 
Na přelomu tisíciletí hlavní budovu opravila Městská charita 
Plzeň, aby sloužila jako „Dům na půli cesty“, který následně 
vystřídalo Centrum protidrogové prevence a terapie.  

Novodobá historie Plovárny se začala psát v roce 2013, 
kdy iniciativa Maják Plzně podala podnět na její obnovu do 
Otevřené výzvy Pěstuj prostor (vyhlášené v rámci projektu 
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015). na základě 
veřejného plánovacího setkání, do kterého se zapojila 
řada občanů, organizací i úřadů (a po několika měsících 
příprav a administrativního povolování) se toto historické 
místo během čtrnáctidenního workcampu proměnilo 
téměř k nepoznání. Místní i zahraniční dobrovolníci pod 
vedením týmu Pěstuj prostor, Majáku Plzně a Mobilní 
architektonické kanceláře Plovárnu upravili a přizpůsobili 
nejen k pořádání kulturních i komunitních akcí, ale i pro 
běžnou relaxaci a odpočinek v širším centru Plzně. 

spolek pěstuj prostor se o plovárnu staral a rozvíjel ji  
i její širší okolí následujících pět let. Brzy si získala značné 
renomé a oblibu obyvatel, turistů i pořadatelů kulturních 
akcí (v letech 2014–2018 se jich zde konalo téměř 200)  
jako místo s geniem loci plné historického dědictví  
a rozmanitých kulturních zážitků. aby toto jedinečné místo 
mohlo fungovat dále, je zapotřebí ho zrekonstruovat 
a nastavit vhodný model jeho fungování do budoucna 
(vlastníkem budov i pozemků je město Plzeň). 

Pěstuj prostor připravil pro rekonstrukci rozsáhlý 
soubor podkladů, ve kterých shrnul své pětileté provozní 
zkušenosti, i předpoklady úspěšného budoucího provozu. 
Do jejich tvorby znovu zapojil plzeňskou veřejnost i externí 
odborníky. plovárna by si dle této představy měla uchovat 
rysy, díky kterým je dnes mezi veřejností oblíbená – např. 
zůstat komunitním a kulturním místem, kde se odehrávají 
netradiční a zajímavé akce, kde nejde v prvé řadě  
o komerci. Zároveň je však třeba nastavit podpůrný 
komerční provoz (kavárna – restaurace) tak, aby nebylo 
komunitní centrum závislé jen na grantech a dobrovolnické 
práci, aby si na sebe vydělalo z velké části samo. plovárna 
je klíčovým ohniskem i z hlediska oživení zanedbanějšího 
levého břehu řeky radbuzy a zvýšení jeho bezpečnosti.

Další rozvoj Plovárny závisí především na jejím vlastníkovi 
– městu Plzni, kterému Pěstuj prostor předal veškeré 
zpracované podklady a nabídl svou spolupráci na přípravě 
dalších fází projektu. Dle slov některých představitelů města 
i městských obvodů existuje zájem se tímto místem zabývat 
v návaznosti na studii regenerace břehů řeky Radbuzy. 
Jedná se sice z pohledu města o atypický projekt, přesto 
věříme, že se podaří ho dotáhnout do zdárného konce  
a stane se tak dobrým příkladem spolupráce „zdola“  
i „shora“ pro další města…
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Výstavu vytvořil spolek pěstuj prostor v roce 2019. 
děkujeme za laskavou podporu tiskárně euroverlag, ministerstvu kultury čr  
a městskému obvodu plzeň 3. 
děkujeme za poskytnutí historických materiálů iniciativě maják plzně (lukáši máchovi), 
národopisnému muzeu plzeňska, oddělení novějších dějin západočeského muzea v plzni, archivu 
města plzně, státnímu oblastnímu archivu v plzni, rodině maderů, miroslavu brunclíkovi a rudolfu 
Homolovi.

Výstava volně navazuje na výstavu o historii plzeňských plováren zpracovanou 
ve spolupráci s národopisným muzeem plzeňska a iniciativou maják plzně v roce 2017  
(k prohlédnutí na http://plovarna.plzne.cz/slunce-voda-vzduch).



1910–60. léta  
20. století

Oblíbená plovárna i přes občasnou 
nepřízeň osudu sloužila Plzeňanům 
ke koupání i zábavě více než 50 let. 

založení nové plovárny

moderní plovárna

první světová válka

první republika

druhá světová válka

poválečná léta

Autor komiksů: 
marie kohoutová

první život plovárny - v kostce



2014–2018 Plovárna díky řadě nadšenců  
„vstala z mrtvých“ a ukázala, že má 
Plzeňanům stále co nabídnout. 

druhý život plovárny - v kostce

podnět na obnovu plovárny

společné plánování 

„znovuzrození“ plovárny

komunitní akce pro malé i velké

dobrovolníci pro plovárnu

provoz „na koleni“

Autor komiksů: 
marie kohoutová



2019+ Pro další budoucnost Plovárna  
potřebuje rekonstrukci, která je  
v rukách jejího majitele – města Plzně. 

Veřejné plánování budoucnosti

Autor komiksů: 
marie kohoutová

třetí život plovárny - v kostce



zlatonosná radbuza

Výuka plavání

benátská noc

1910–60. léta  
20. století

Doba dávno minulá, na kterou však 
řada pamětníků s láskou a nostalgií 
vzpomíná. 
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Autor komiksů: 
pavlína Veselá 

první život plovárny - minulost



Hudba a tanec v Grubrovce

ze života...

plovárenský park

1910–60. léta  
20. století

Doba dávno minulá, na kterou však 
řada pamětníků s láskou a nostalgií 
vzpomíná. 
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první život plovárny - minulost



Vojenská plovárna a zoo iris

provozovatel filuta

plovárna zavírá brány

1910–60. léta  
20. století

Doba dávno minulá, na kterou však 
řada pamětníků s láskou a nostalgií 
vzpomíná. 
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první život plovárny - minulost



mobilní architektonická kancelář

mezinárodní workcampy

neviditelná práce

2014–2018 Obnovená Plovárna přinesla nejen 
řadu skvělých akcí a zážitků, ale také 
spoustu nových přátelství. 
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druhý život plovárny - současnost



druhý život plovárny - současnost
2014–2018 Obnovená Plovárna přinesla nejen 

řadu skvělých akcí a zážitků, ale také 
spoustu nových přátelství. 
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osvícená plovárna

draci na radbuze

převozník

Autor komiksů: 
Vít kovář



mladí i staří

z plovárenských dní

plovárna mini tour

2014–2018 Obnovená Plovárna přinesla nejen 
řadu skvělých akcí a zážitků, ale také 
spoustu nových přátelství.
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druhý život plovárny - současnost



třetí život plovárny - budoucnost

základní potřeby

Venku i vevnitř

duch místa

2019+ Plzeňané si přejí, aby byla Plovárna 
ži vým bezpečným místem s pravi del-
ným provozem a rozličnými akcemi.
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třetí život plovárny - budoucnost

akce všeho druhu

půjčovna lodí a koloběžek

nové talenty

2019+ 02
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Plzeňané si přejí, aby byla Plovárna 
ži vým bezpečným místem s pravi del-
ným provozem a rozličnými akcemi.



pro všechny něco

„outdoor coworking“

bezpečno

2019+ 03
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třetí život plovárny - budoucnost
Plzeňané si přejí, aby byla Plovárna 
ži vým bezpečným místem s pravi del-
ným provozem a rozličnými akcemi.


