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Staré plzeňské plovárny,
lázně a koupadla

Poeticky nazvaná výstava přibližuje historii plzeňských plováren
a lázní, dotýká se i prvních klubů říčních sportů. Nesnaží se o úplný
faktografický výčet, ale o přiblížení atmosféry a dobového života,
který se odehrával v 19. a 20. století v Plzni ruku v ruce s postupnou
proměnou životního stylu.
Plzeň měla díky svým čtyřem řekám a soustavě Boleveckých
rybníků mnohem širší škálu možností rekreace než průměrné
české město. Rozkvět těchto míst na konci 19. a na začátku
20. století – zejména na řece Radbuze, ale i jinde – odrážel zcela
nové pojetí zdraví jako důležité životní hodnoty, o níž by měl každý
občan náležitě pečovat a rozvíjet ji. Neměla už sloužit jen k očistě,
ale k celkové tělesné hygieně, pohybu, sportu a nově i modernímu
fenoménu slunění a opalování. Tato místa však v prvé řadě
představovala zejména výrazná ohniska společenského života,
kde se setkávali lidé rozličného společenského postavení, vzdělání
a profese.
Výstava vznikla u příležitosti 4. ročníku obnovy Městské plovárny
Plzeň, o kterou se od roku 2014 starají místní spolky za pomoci
nadšenců a dobrovolníků. Na obnovené Plovárně se mj. uskutečnila
již 3 setkání pamětníků, ze kterých pochází některé na výstavě
prezentované vzpomínky.
Výstava má dvě části, z nichž jedna je k vidění v průjezdu
Národopisného muzea Plzeňska (14. 7.–1. 10. 2017) a druhá
v pavilonu „2x10 a zdar“ od architektů H3T na Městské plovárně
Plzeň (21. 7.–1. 10. 2017).
Výstavu připravili v roce 2017 Národopisné
muzeum Plzeňska, spolek Pěstuj prostor, z. s.
a iniciativa Maják Plzně, výstava je součástí
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01 Nová městská plovárna
v Plzni – Grubrovka

Byl slunný červen roku 1910, když se v Plzni na řece Radbuze otevřela
nová městská plovárna, někdy také zvaná „Grubrovka“. Nahradila
plovárnu dřívější*, nacházející se od roku 1870 spolu s krytými
lázněmi v místech dnešního Wilsonova mostu**. S přípravou stavby
mostu a s ní související postupné regulaci koryta řeky již nemohla
oblíbená plovárna v centru města zůstat a musela najít místo nové.
Přesun měl vyřešit i problém s dlouhodobě nedostačující kapacitou
plovárny. Nakonec byly vybrány pozemky u řeky Radbuzy dále proti
proudu od středu města, nad vojenskou plovárnou pěšího pluku č. 35
„FOLIGNO“***.
* Nutno uvést, že historie říčních plováren v Plzni se začala psát ale již mnohem dříve. Ta vůbec první se měla nacházet od roku 1847 u tzv. Jíkalky na řece Mži,
poblíž Kalikovského mlýna. V srpnu roku 1859 ji však odnesla povodeň.
** Původní název byl most císaře a krále Františka Josefa I., stavba proběhla v letech 1912-1913.
*** Vojenská plovárna v místech pod pozdější budovou Fodermayerova chorobince vznikla již v roce 1850.

Obraz zachycuje tzv. Grubrovku, místo u řeky Radbuzy, které bylo později vybráno ke stavbě nové městské plovárny. Vyvěral zde pitný pramen, jenž byl využíván i pro samotnou plovárnu
jako zdroj pitné vody. Zajímavostí je, že vysoký dub tyčící se mezi komíny byl zakomponován do nově vzniklého plovárenského parku a najdeme ho zde dodnes. V pozadí vidíme obec
Doudlevce a vlevo vrch Radyni. Augustin Němejc – Doudlevce u Plzně, olej, plátno (1897), Západočeská galerie v Plzni

Stavba nové městské plovárny, vpravo rozestavěné přízemí restauračního
a obytného objektu (1909), soukromá sbírka
Výřez z mapy zachycující novou městskou plovárnu
s parkem a vojenskou plovárnu (1911), Archiv města Plzně

Část vojenské plovárny s restaurační budovou (léto 1904),
soukromá sbírka
Stará městská plovárna v místech,
kde byl roku 1913 postaven dnešní
Wilsonův most (kolem 1900),
soukromá sbírka

01 Nová městská
plovárna v Plzni
– Grubrovka
Plánování plovárny…
(Archiv města Plzně)

Podoba nové plovárny byla realizována dle níže prezentovaného návrhu,
provedeného patrně arch. Josefem Farkačem. Změnou oproti skutečnosti bylo
pouze nerealizování hudebního pavilonu (budova na návrhu vlevo), který nahradila
vstupní vrátka do restaurační zahrady.

Obytné stavení a zahradní restaurace na plovárně s otevřenou samostatnou verandou (tzv. arkádami; 1910), Archiv města Plzně (AMP)

Realizovaný návrh na přemístění městské plovárny na levý břeh Radbuzy nad vojenskou plovárnu:
„Obytné stavení – restaurace a vodárna pitné vody“, Městský stavební úřad (leden 1909), AMP

Nerealizovaný návrh obytné a restaurační budovy plovárny s verandou, neznámý autor (nedatováno), AMP

02 První léta na nové
městské plovárně

Městská plovárna byla vybavena vším, co bylo ve své době v takovém
zařízení potřeba. Dokonce se stala vzorem pro Ženský klub v Chicagu,
který plánoval ve svém městě obdobný projekt. Plovárna musela
pamatovat také na – o několik let dříve zcela nemyslitelné a nyní
moderní – slunění svých návštěvníků. K tomuto účelu nechala zřídit
opalovací loučku na protějším (pravém) břehu řeky. Obliba místa i díky
tomu neúměrně rostla, v dobách největší slávy zaujímala plovárna
2
plochu přes 6.000 m a návštěvnost se o víkendech a svátcích
pohybovala přes 4.000 lidí za den.

Plovárnu navštívily záhy po jejím prvním otevření v létě roku 1910 zástupkyně Ženského klubu v Chicagu. Podle dobového tisku plovárnu „vzornou shledaly“. Vyžádaly si plány a popisy nové
plovárny, které jim byly poskytnuty. Díky tomu se dochoval i podrobný záznam toho, jak byla hned na počátku plovárna zařízena. Celkový pohled na nově vybudovanou plovárnu s okolím
(nedatováno), Západočeské muzeum v Plzni – Oddělení novějších dějin (ZČM-OND)

Návštěvníci plovárny (nedatováno), ZČM-OND

Plovárna byla provozována sezónně zpravidla od 15. května do 15. září a do jejího areálu se vybíralo
vstupné, k čemuž sloužila hrázděná budova pokladny s věžičkou. Do řeky byly z dřevěné paluby
spouštěny bazény, které se na noc vytahovaly – pro děti, pro studenty i pro dospělé. Jejich počet
se v průběhu času měnil, ale zprvu jich bylo až 6. Původně byly bazény pro muže a ženy odděleny
hradbou. Zdatní plavci mohli plavat přímo v řece. Přes řeku u plovárny nevedla žádná lávka,
návštěvníky přicházející ze Slovan či od Petrohradu ale ochotně převezl převozník ručkující s černou
pramicí po dlouhém kovovém laně. Dodnes se na něho dochovala památka – starý lodní naviják, nyní
natřený v plovárenských barvách. Pohled na plovárnu z vyhlídky v parku (nedatováno), ZČM-OND

Pravý břeh sloužil tehdejšímu novému trendu – opalování. Vyhlášen byl svými
velkými „prkny“ – lehátky – na která se vešlo i několik osob najednou a hrály se
na nich například karty (nedatováno), ZČM-OND

02 První léta na nové
městské plovárně

Střípky z plovárenského života…
(Archiv města Plzně)

10. 2. 1911
Komité Ženského klubu v Chicagu píše městské radě, že by rády vystavěly ve svém
městě plovárnu a ptá se na podrobnosti ohledně plováren v Plzni. Z odpovědi
se dozvídají: V Plzni jsou mimo vojenskou dvě městské plovárny: 1) bezplatná
na Mži 2) městská plovárna na Radbuze. Elektrická dráha byla zvlášť prodloužena
kvůli dostupnosti (této druhé) plovárny. Nachází se v místě, kde je řeka nejméně
znečištěna splaškovými vodami. Dlouho byla plovárna uvnitř města a sestávala
ze 3 oddělených „zrcadel“ (bazénů) pro dámy, pány a hochy. Kvůli přibývání
zájemců byla říční lázeň přenesena a rozšířena o 2 bazény, takže teď obsahuje
1 bazén pro děvčata, 1 pro dámy, kromě starého bazénu pro pány byl přidělán nový
pro studenty a dvojitý bazén pro děti. Řeka je hluboká 2 až 2,5 m. Bazény mají
podlahy a na stranách laťové stěny umožňující průtok vody. Spouští se pomocí
heverů. V bazénech pro děvčata, hochy a studující je hloubka 50-70 cm, v pánském
a dámském 130-150 cm. Mezi bazény je 6 metrů dlouhý vor, který obsahuje nářadí
jako kruhy, hrazdu, bradla, šplhadla a pružná prkna ke skoku do vody. Kabinové
lázně jsou pro jednu osobu. Ke každému bazénu přiléhají vždy dvě sprchy napájené
z městského vodovodu. Na vor vede schodiště z pěti žulových schodů. Na protější
straně jsou 3 vorová odpočívadla a sluneční a písčitá lázeň. Pro obyvatele z protější
čtvrti je zřízen bezplatný převoz. Plavmistr také půjčuje lodice. Na vyšším plateau
je umístěno 96 samostatných kabin pro pány a jedna velká společná pro chlapce.
Pro dámy pak 81 samostatných kabin a jedna velká pro děvčata. Restaurace
se pronajímá podnikateli na jednu nebo více sezón. Dřevěné vory a bazény se
po sezóně rozebírají a na jaře opět staví.
1912-13
Nájem restaurace na plovárně Ferdinandu Císařovi.

K bráně městské plovárny začala zajíždět i prodloužená elektrická
dráha – tramvaj (nedatováno), soukromá sbírka

Předplatný lístek sloužící
ke vstupu na plovárnu
(1910), AMP

Honosná brána plovárny s plynovými lucernami, vystavená dle návrhu arch. Josefa Farkače, který byl
pravděpodobně autorem i ostatních objektů plovárny. Dodnes se z brány dochovaly zděné sloupy.
Pohled od Doudlevecké třídy (krátce po 1910), Archiv města Plzně (AMP)

Děti se sirotčince na městské plovárně (nedatováno), NMP

Plavmistři v pracovních uniformách, za
dřevěnou zástěnou jsou patrné sprchy
(1913), Národopisné muzeum Plzeňska
(NMP)

Plzeňské listy (4. 9. 1911)

03 Plovárenský život v době
první světové války, aneb jak
zapudit strasti válečné
Městská plovárna v době první světové války zažívala těžká léta
a zpočátku nebylo ani jasné, zda bude vůbec moci v sezóně otevřít.
V důsledku mobilizace nebyl dostatek lidí, kteří by dělali na plovárnách
dozor, a proto do řeky směli jen výborní plavci a plavkyně. Výuka
plavání však byla pozastavena. Nakonec se podařilo městskou
plovárnu otevřít alespoň částečně a lidé si na ni našli cestu
i ve válečných dnech. Plovárna dokonce zaznamenala dosud rekordní
počet návštěvníků, kdy na ni v jediný den, 6. července 1917, dorazilo
4 863 osob.

Český deník (31. 7. 1917), Národopisné muzeum Plzeňska (NMP)

Kolorovaná pohlednice městské
plovárny (1914), Archiv Majáku Plzně

Personál plovárny ve válečných letech (1914), NMP

03 Plovárenský život
v době první světové
války, aneb jak zapudit
strasti válečné
Střípky z plovárenského života…
(Archiv města Plzně)

6. 8. 1914
Správce plovárny Ulč František měst. radě: V důsledku mobilizace není dostatek
lidí, kteří by dělali dozor na plovárnách městské a U Rostů, proto je nechtěli otevřít,
ale nakonec na nátlak abonentů otevřeli pouze bazény. Jen výborní plavci mohou
i do řeky. Podána žádost, aby plavmistr Jan Mader byl zproštěn vojenské povinnosti.
3. 9. 1914
Stížnost podaná Vodárenské kanceláři města Plzně na olejovité částice v řece:
Dle odpovědi jde údajně o dehet ze stavby štěnovického mostu. Z prádelny Zuvačovy
ani z vodárny se olejovité látky nevypouštějí. (Událost se stala už 3. 7. 1914, město
požádalo hejtmanství, aby učinilo nezbytné kroky, ale teprve po dvou měsících byl
zaslán dotaz vodárnám.)

Z vyprávění pamětníků…
Marie Maderová (roč. 1946),
Jan Mader (roč. 1949)
sourozenci, pamětníci městské plovárny pocházející
z plovárenské rodiny Maderů, vyprávějí příběh „Když se na plovárně plavil křižník“
nahráno na obnovené Městské plovárně během
1. setkání pamětníků dne 27. 8. 2014

„Měl jsem hrozně rád povídku z vyprávění od našeho dědy Hanuše, nevím, jestli je to
pravda, ale děda byl prostě humorista. Dříve se tu slavily tzv. Benátské noci a tehdy
tu na řece plaval křižník. Údajně odněkud z Hamburku si nechali na městskou
plovárnu poslat rybářskou loď, které udělali nástavbu, aby vypadala jako bitevní loď.
Komín byl udělán z roury od kamen, dopředu namontovali dělo a loď pokřtili „Viribus
Unitis” (podle slavné bitevní lodi Rakousko-Uherské monarchie). Úředníci z plzeňské
radnice prý tehdy měli na návštěvě nějakého váženého generála, kterého na slávu
na plovárně vzali s sebou.
Když loď vyplula, nejdříve směřovala dolů po řece, pak dědeček zavelel: „Kormidlo
vlevo!“ a nasměroval loď proti terase plovárny, přičemž zvolal: „Laden! Schießen!
Feuer!“, jenomže s tím dělem to přehnali, vylítla z něj nějaká koule a udělala
obrovskou ránu, až se z toho pan generál po… (sadil). V dobovém tisku se prý druhý
den psalo, že se Benátská noc na plovárně obzvláště vydařila…“

SMS Viribus Unitis
Rakousko-uherská bitevní loď Viribus Unitis z let 1910-1911 patřila v dějinách
válečného námořnictva Evropy k těm nejzajímavějším nejen konstrukcí, ale i celou
svou historií. Pro nás měla navíc mimořádný význam i v tom, že na ní sloužili
také čeští námořníci a její výzbroj pocházela z největší zbrojovky monarchie,
ze Škodových závodů v Plzni, kde vznikly i příslušné dělové věže. Nejspíš proto
si na městské plovárně vybrali právě tuto loď jako předlohu. Jednalo se o první
bitevní loď na světě vyzbrojenou třemi děly v jedné věži. Zajímavostí je, že roku
1914 na její zadní palubě byly uloženy ostatky v Sarajevu zavražděného následníka
trůnu, Františka Ferdinande d’Este, a jeho manželky Žofie Chotkové. Kam se poděla
plovárenská napodobenina lodi, nevíme, ale originál neměl příliš slavný konec.
Loď se totiž v listopadu roku 1918 následkem umístěné nálože potopila. Spolu s ní
zahynulo více než 400 námořníků i s kapitánem.
Zdroj: www.militaria.cz

Viribus Unitis na rakouské válečné
pohlednici
„Laden! Schießen! Feuer!“ (nedatováno), Národopisné
muzeum Plzeňska (NMP)

„Viribus Unitis“ na městské plovárně (nedatováno), NMP

04 Městská plovárna
v dobách první republiky

Po mírně prodělečných válečných letech navázala městská plovárna
na úspěšné roky předválečné. Neustále se rozšiřovala a, jak dokazuje
článek z dob 25. výročí plovárny (r. 1935), od svého otevření přivítala
už celých 1.100.000 osob. Chlubit se mohla dokonce věrnými
návštěvníky, kteří na ni docházeli denně a za každého počasí. Za první
republiky řeka Radbuza prošla postupnou regulací, která tok zklidnila
a značně změnila jeho původní přírodní vzhled.

Celkový pohled na řeku z vyhlídky v plovárenském parku, pravý břeh určený k opalování byl již značně rozšířen. Foto A. Hanzlíček (1925), Národopisné muzeum Plzeňska (NMP)

Fotografie z alba rodiny plavmistrů Maderů, muž v bílém
úboru je vrchní plavmistr Jan „Hanuš“ Mader (1929), NMP

Plovárenská restaurace za první republiky na dobové pohlednici, zeleň v okolí
se již značně rozrostla (1925), archiv Marcela Votlučky

Večerní České Slovo (16. 7. 1935)

Pohlednice s řekou Radbuzou focená od Doudlevec,
pohled směrem k městské a vojenské plovárně před
regulací řeky (20.-30. léta 20. století), soukromá sbírka
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Střípky z plovárenského života…
(Archiv města Plzně)

27. 1. 1919
Antonín Vojík vypověděl smlouvu coby hostinský na měst. plovárně. Válečné roky
byly dokonce prodělečné, nyní zase stoupají neustále požadavky návštěvníků
na nápoje a jídlo a v poválečných podmínkách je obtížné jim vyhovět.
28. 1. 1919
Fr. Stejskal žádá o zadání živnosti hostinské na městské plovárně. O rok později mu
byla smlouva prodloužena o dalších 6 let, protože nabídl nájemné 400 korun ročně.
O místo se ucházela také Barbora Lucková, nabízela roční nájemné 350 korun. Řídila
12 let restauraci na Goldscheiderovce a 2 roky na vojenské plovárně.
2. 6. 1919
Stížnost Svazu plavců na vypůjčitele loděk, kteří slovně napadají plavce a ostatní
veslaře ze sportovních klubů nebo na ně stříkají vodu apod. (Správce Jaroslav Václav
Velflík odpovídá, že zjednal nápravu.)
10. 3. 1926
Zákaz chytání ryb na udici z plováren. Dodržování zajistí správci. Docházelo k úrazům
způsobeným háčky.
19. 4. 1926
Postavení a znovuzřízení plovárny se chýlí, bude ji možno otevřít 15. 5. (Dřevěné části
plovárny byly vždy na podzim rozebrány a na jaře opět vystavěny, protože v zimě
hrozilo poškození.) Personál čítá jako v předchozím roce 5 plavmistrů, 2 pokladní,
1 kontrolora lístků, 3 dozorce kabin, 1 převozníka.
4. - 7. 7. 1926
Při povodních se střídali hlídači na nočních hlídkách.
30. 9. 1926
Tesař Václav Štrunc žádá o zvýšení odměny za postavení a rozebrání plovárny
na 10.192 korun 50 haléřů. (V roce 1925 si za to účtoval 9.000 korun, zato v roce 1915
pouhý 1.000 korun!)
13. 2. 1930
Úraz Jindřicha Růžičky na městské plovárně. Zapíchl si do nohy dlouhou třísku,
zbytky mu musel odstranit chirurg, pro podlahy kolem bazénu byla použita stará
drolící se prkna. (Obsluha plovárny dokonce přiznala,
že už je to 3. případ.)
10. 8. 1938
Václav Hrubý si přivodil úraz skokem z prkna určeného ke skoku, když narazil hlavou
na kameny. Požaduje náhradu škody. (Zamítnuto, použití prkna je na vlastní riziko.)
1939
Ladislav Kilberger (restauratér na plovárně v letech 1933-38) je v exekuci, protože
má dluh na nájemném. Prosí městskou radu o strpení, protože platí alimenty a navíc
živí čtyřčlennou rodinu. Neuspěl, nahradil ho Josef Beneš.

Předplatní lístek z městské
plovárny (1921), Archiv
města Plzně

Návštěvníci plovárny (nedatováno), Národopisné
muzeum Plzeňska (NMP)

Návštěvníci plovárny (nedatováno), NMP

05 Plovárna během
druhé světové války
a v poválečném období
V dobách druhé světové války byl provoz městské plovárny omezen,
například dozor nad plovárnou vykonával jen jediný plavčík oproti pěti
plavčíkům v předválečném období. Po skončení války se opět začal
život vracet do starých kolejí. Minulostí je definitivně učiněno členění
plovárny na pánskou a dámskou část. Plovárna, dříve ve správě
městské vodárny, se nově dostává pod správu komunálních služeb.

Návštěvníci městské plovárny, uprostřed s čepicí plavmistr Karel Mader (50. léta 20. století), Národopisné muzeum Plzeňska (NMP)

Plavmistr Karel Mader, v pozadí
pramice s převozníkem
(50. léta 20. století), NMP
Výuka plavání vedená plavmistrem Karlem Maderem
(50. léta 20. století), NMP

Stojka na americkém Jeepu u doudlevecké plovárny
(1945), NMP
Na městské plovárně, vpravo papírenský komín a dnes již neexistující louhovací
věž (50. léta 20. století), NMP

05 Plovárna během
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Střípky z plovárenského života…
(Archiv města Plzně)

20. 6. 1940
Stížnost na nájemce městské plovárny Beneše Josefa, kavárníka, že pronajal
kabinu osobám obojího pohlaví – prostitutce a říšskému vojínovi. Ten byl navíc
prostitutkou okraden. Dále Beneš zpronevěřil materiál a odvezl do místa své další
živnosti a na pozemku plovárny chová dvě dogy, ze kterých neplatí poplatek obci.
Navíc zaměstnává málo personálu, je tam jen jeden plavčík, takže na plovárně není
bezpečno.
8. 8. 1941
Nájemce městské plovárny p. Beneš nahlásil krádež králíkárny z plovárny.
Měl se jí dopustit Jaroslav Korda (převozník) s kamarády. Není ale vedena v inventáři
plovárny, proto se obec města Plzně nepřipojuje k trestnímu řízení.

Z vyprávění pamětníků…
Marie Maderová (roč. 1946)
členka rodiny plavmistrů Maderů vzpomíná na výuku plavání a práci plavčíků
nahráno na obnovené Městské plovárně během 1. setkání pamětníků dne 27. 8. 2014

„Vždy se říkalo: „Á dva tři, á dva tři...“ Otec (Karel Mader) vyučoval plavání s holí – na ní
připevněným provazem a opaskem, později se půjčovaly korky, když už ten člověk
uměl více plavat. Napřed se ale učilo plavat na suchu, kde se sedělo na prknech.
Nejdříve cvičili s rukama, pak zase nohama. Když už člověk nějak zvládl tempa, tak
ho dali na špagát přehozený přes zábradlí. Pak, když už to vypadalo dobře, tak se
vzala tzv. lavírka (záchranná loď) a ten plavčík s ním přes řeku jel a hlídal ho. Když tu
zkoušku přeplavání řeky udělal, tak dostal vysvědčení.“
„Někdy se stávalo, že se začal někdo topit. Hlavně u těch „pánů“ v pubertálním věku,
něco tu popili a pak skočili do vody. Plavčíci buď vzali lavírku, když to bylo někde dál
na řece, nebo skočili do vody, tak jak byli i s oblečením, a zachraňovali. Dole u lavičky
byl tvrdý bílo-červený korkový záchranný kruh.“

Dagmar Zíková (roč. 1925)
vzpomíná na dobu 2. světové války a poválečné roky, kdy jí bylo okolo dvaceti let
nahráno na obnovené Městské plovárně během 1. setkání pamětníků dne 27. 8. 2014

„(Ze Slovan) se přišlo dolů k řece, kde byla pokladna a platilo se dvě koruny vstupné.
Přišli jsme na krásnou upravenou louku, kde byly lehátka široký i pro čtyři osoby
a my jsme jim říkali „prkna“. Tak jsme se chodili koupat a plavat „na prkna“. Dále byl
vstup do řeky a vedle natažené lano s loďkou, pan Masný za mírný poplatek převážel
lidi na druhou stranu. Krásným širokým vchodem se přišlo nahoru, kde tři paní
v bílých pláštích obsluhovaly všechny ty šatničky, které tam byly pro lidi připravené.
Pak se šlo nahoru k vile, kde byla restaurace, tu měl také pan Hájek. Staral se o to,
aby to tu bylo pro lidi příjemné, ale staral se i kulturně. Byla tu dámská kapela,
hudba pro poslech a tanec, takže i večer plovárna žila. Dole byl takový ponton se
třemi bazénky pro děti, které obsluhovali tři plavčíci. Mezi nimi byl i pan Koroptvička.
Jednou jsem přijela od moře, přišla jsem sem a přeplavala na druhou stranu,
plavčíci na mě mávali. Zůstala jsem na schůdkách a pan Koroptvička na mě volá:
„Jééé.“ A já jsem ucítila, že mně něco spadlo na rameno. Rychle jsem to odhodila,
a pak Koroptvička dořekl: „Jéé, vždyť to byla náušnice.“ Takže Radbuza je také
zlatá. Pan Koroptvička honem skočil dolů, ale vyplaval, že tam je tolik bahna, že není
možno s tím něco udělat.“

Vysvědčení z městské plovárny (1957),
archiv Jana Madera

Zadní strana vysvědčení z městské plovárny
s „Desaterem pro plavce“ (1957), archiv Jana Madera

Vysvědčení z městské plovárny, zajímavostí je razítko
s označením plovárny Grubrovka (1959), archiv Ivo
Štorcha
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Z vyprávění pamětníků…
Rudolf Homola
od r. 1952 do r. 1964 žil a pracoval na plovárně
zaznamenáno v dubnu 2015 a během 3. setkání pamětníků na obnovené Městské plovárně dne 12. 10. 2016

„Nevím, zdali víte, že Městská plovárna v Plzni se jmenovala Grubrovka. Já jsem
tam bydlel v tom domě nad restaurací od r. 1952 až do r. 1964. A působil jsem
tam od svých 15 let jako půjčovač loděk, jeden rok jako převozník a tři roky jako
plavčík. Historie… V roce 1903 se přikročilo k využití pramenů ve čtvrti Doudlevce
v místě zvaném Grubrovka a vybudoval se rozvod vody, který však měl pouze
místní význam. Byla čerpána voda do vodovodní sítě, proto v domě ve sklepě byla
vybudována čerpací stanice. Voda byla čerpána ze studny, která je tam dosud.
Voda také byla přepadem přiváděna přímo na plovárnu, po válce ale byla závadná
a tak se nepoužívala. Plovárna patřila městu a spravovala a provozovala jí Městská
vodárna až do padesátých let, potom ji provozovaly Komunální služby města
Plzně. Duší plovárny byl starý plavčík pan Mader a po něm plavčík pan Jaroslav
Koroptvička, známá plzeňská postava… Na plovárně byly dva byty, sloužily jako
služební pro zaměstnance.“
„První moje práce, když jsem ráno vstal, bylo natáhnout hodiny na půdě domu,
musely se natahovat každý den. Byl tam i zvon a hodiny bily každou hodinu ve dne
i v noci. Podle nich se chodilo domů. Pak jsem šel na plovárnu a vzal jsem si tyč
s píchákem a sbíral jsem papíry a kalíšky, to se pak spálilo.“
„Pracoval jsem ze začátku s Karlem Maderem, Jardou Koroptvičkou, Vencou
Dobrým starším, Pepíkem Staňkem, Otou Janotou – ten byl nejmladší z kluků
na plovárně. Jelo se podívat nad loděnici, nad ní byla tzv. sajrajtkláda, plavala
na hladině a nečistoty, co plavaly na řece, zachycovala. Někdy toho bylo příliš a tak
se vzala loďka, hrábě, zatáhlo se a vyčistilo, aby to plavalo dál.“
„Za mě tu bylo dvacet loděk. Půjčovaly se asi za 2 koruny na hodinu a 5 korun byla
záloha na zámek.“
„Kabiny byly na levé straně, při pohledu od restaurace byly ženské vlevo a vpravo
mužské, ale v 50. letech už ne. Původně byly rozdělené plotem.“
„Záchody byly mužské a dámské a byly obložené žulou. Za domem restaurace měl
pan Záleský dřevěnou dílnu s cirkulárkou, dělal tu údržbu a půjčoval lodičky.“
„Do zahrady restaurace se dávaly restaurační stolky, skládací židličky. Ve verandě
bývaly dřevěné sloupy, ještě jsou po nich vidět žlaby, v tomto prostoru se tančilo,
byla tu dlažba.“
„Na pokladně byla tabulka, kam se psala teplota vzduchu a vody. Ráno se měřila
takovou dřevěnou tyčí s baňkou, pak se to ještě během dne měnilo. Když byly hice,
tak bylo na plovárně „nazděno“. Na louce naproti byla deka na dece.“
„Abonenti každý den po práci chodili na plovárnu a za tmy šli domů.“
„Později, od 60. let, se obnovily tzv. Benátské noci (pův. prvorepublikové).
Hrála zde kapela a restaurace běžela. Bylo to krásné. Stala se tu i taková příhoda.
Jeden „páreček“ si vypůjčil lodičku a voda je unášela, spadli z vysokého jezu
ve městě (u Wilsonova mostu) a tam se dostali na břeh. Hasiči pak přivezli loďku
až druhý den.“

Návštěvníci plovárny (50. léta 20. století), NMP

Na plovárně u dětského bazénu, uvnitř beden byly schovány hevery na vytahování bazénů z vody
(50. léta 20. století), Národopisné muzeum Plzeňska (NMP)

06 Poslední léta městské
plovárny

Zájem veřejnosti o koupání v řece začal v 50. a především 60. letech
20. století postupně opadat. Důvodem byla horšící se kvalita vody,
ale i ovzduší v okolí toku. V 50. letech bylo dokonce jeden čas koupání
v Radbuze kvůli znečištění zakázáno. V 60. letech se koryto vyčistilo
od průmyslových kalů, což plovárně umožnilo několik posledních
let provozu a dokonce částečnou rekonstrukci. Nejslavnější éru již
však měla za sebou a milovníci koupání se přesunuli do jiných lokalit,
zejména k Boleveckým rybníkům. Plovárna byla nakonec zcela
uzavřena, stalo se tak patrně v roce 1965.

Dětský říční bazén, barevný diapozitiv (60. léta 20. století), archiv rodiny Braunů (p. Braun na fotografii)

Nad bazény plovárny, vpravo převoznická pramice, barevný diapozitiv (60. léta
20. století), archiv rodiny Braunů (p. Braun na fotografii)

Původní návrh hrázděné budovy pokladny, která
na plovárně sloužila od jejího začátku až do konce, dnes ji
však na místě již nenajdeme (1909), Archiv města Plzně

Pohled na plovárnu z protějšího břehu, stavba s věžičkou sloužila jako pokladna (50. léta 20. století),
Národopisné muzeum Plzeňska
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Z vyprávění pamětníků…
Jan Mader (roč. 1949),
doplňují další pamětníci
nahráno na obnovené Městské plovárně během 3. setkání pamětníků dne 12. 10. 2016

„Nahoře v parku byl zajímavý strom, my jsme mu říkali „paraplíčko“, to proto, že byl
tak rostlý. Kolem něj jsme si jako děti hráli“.
„Na žulových schodech bývaly červené kokosové koberce až do vody. Všude byly
květníky s řeřichami a muškáty. Nad schodištěm byla krásná pokladna a kolem ní
schody.“
„Ženská kapela hrávala swing, ale hudba se pouštěla i z gramodesek. Byl zde
amplion, který byl umístěn na hrázděné pokladně s věžičkou, vyhrával zde například
Kafka (Doktor Swing), Kučerovci (Cucurucucu), Cestáři, Pětatřicátníci, Sestry
Allanovy, R. A. Dvorský, Rudolf Cortés, Benny Goodman a další. Když bylo ošklivě,
hrálo se na harmoniku…“
„Převozník Korda měl zahrádku na druhé straně řeky. Když už byl na zahradě příliš
dlouho, pustil se gramofon, aby se zase převáželo. Vždy se mu hrála píseň „Andulko
Šafářová“, to byla taková hymna.“

Fotografie zachycuje ještě původní podobu plovárny před rekonstrukcí
– vše bylo na vorech z trámů – dva bazény (malý s hloubkou vody 60 cm,
velký 120 cm), řeka hluboká cca 2,5 m, široká cca 50 m. Na protější
straně řeky louka na slunění s vorem – molem pro přistávání přívozu
a pro koupání, vzadu je vidět přívoz a v pozadí Zoo IRIS, v popředí totem
vodáckého oddílu (1954), archiv Rudolfa Homoly

Plovárna po rekonstrukci, která proběhla před r. 1960, bazény a mola již byly umístěny na ocelové
barely, tedy mnohem výše nad hladinou. Bazény byly tři – velký, malý a brouzdaliště hluboké 30 cm,
(60. léta 20. století), archiv Rudolfa Homoly (na fotografii p. Homola jako plavčík v bílých kalhotách
uprostřed nad bazénem)

Jedna z původních dvaceti loděk, které se na plovárně půjčovaly – tato měla č. 20, zachycena je
v Doudlevcích pod mostem, (asi 60. léta 20. století), archiv Rudolfa Homoly (na fotografii p. Homola se
sestrou)

Pohled na brouzdaliště, na řece na lodičce (tzv. lavírce) sedí plavmistr
Jaroslav Koroptvička, v popředí dřevěné lehátko pro opalování,
umístěné na náplavce (60. léta 20. století), archiv Rudolfa Homoly

07 Okolí městské plovárny
– vojenská plovárna
a Zoo IRIS
V okolí městské plovárny se nacházelo několik dalších plováren,
včetně těch spolkových, například plovárna Veslařského a plaveckého
klubu „Radbůza“. Nejbližší z nich však byla vojenská plovárna, která
v tomto místě vznikla již v roce 1850 a fungovala do druhé světové
války. Od roku 1926 byla vojenská plovárna nucena přidělený prostor
sdílet se spolkovou Zoo IRIS. Během druhé světové války získal
plovárnu do správy Podpůrný fond bývalých vojenských důstojníků,
nepodařilo se mu ji však zcela obnovit a pozemek byl nakonec
přenechán zoo. Ta zde přetrvala až do roku 1961, kdy byla po epidemii
antraxu uzavřena. Dva roky nato otevřel brány nový areál zoo
na Lochotíně.

První vojenské plovárny se začaly na evropských řekách objevovat od počátku 19. století, sloužily coby součást vojenského výcviku. Vojenská plovárna v Plzni sloužila především 35. pěšímu
pluku „FOLIGNO“, který měl kasárna v dnešních sadech Pětatřicátníků (zbořena roku 1969). Celkový pohled přes vojenskou plovárnu směrem k čtvrti Petrohrad, na pravém břehu areál
papírny (kolem 1900), Archiv města Plzně

Pohlednice s vojenskou plovárnou
(kolem 1900), soukromá sbírka
Plavecké závody, v pozadí domy kolem kostelíku
„U Ježíška“ a vlevo za stromy kupole vlakového nádraží.
Foto Fer. Švorm (nedatováno), Národopisné muzeum
Plzeňska (NMP)

Plovárna Veslařského a plaveckého klubu „Radbůza“
naproti papírně. Foto Fer. Švorm (nedatováno), NMP
Vybavení vojenské plovárny tvořily podlouhlé dřevěné budovy určené
k převlékání, mola pro vstup do vody a vysoký skokanský můstek; později také
hospoda s výčepem piva. S rostoucí módou opalování byla přičleněna louka
na protějším břehu, kam dopadalo více slunce. Na vojenské plovárně se smělo
později koupat i civilní obyvatelstvo, od kterého mohla správa plovárny vybírat
vstupní poplatek. Na oplátku však byla správa vojenské plovárny povinna
odvádět městu ¼ hrubého příjmu, který přijala od civilních osob v každé
sezoně. Jednalo se o kompenzaci způsobeného úbytku návštěvníků městské
plovárny. Plovárna byla postavena na obecním pozemku, z něhož městu platila
symbolické roční nájemné. Celkový pohled od vojenské plovárny k městské
plovárně s opalovacími loukami. Foto A. Hanzlíček (6. 6. 1925), NMP

07 Okolí městské
plovárny – vojenská
plovárna a Zoo IRIS
Střípky z plovárenského života…
(Vobruba, Martin: Kolébka plzeňské zoo 1926-1961)

2. 9. 1926
Na členské schůzi spolku IRIS byl položen základ budoucí plzeňské zoologické
zahrady. Členové spolku se rozhodli najmout si skleník na vojenské plovárně a využít
ho jako pěstírnu akvarijních rybek a okolí jeho proměnit v zoologickou zahradu.
1927
Komunikace mezi členy akvaristického spolku IRIS a správou vojenské plovárny
nebyla bezkonfliktní. Zápisy ze členských schůzí prozrazují vzájemné spory např.
ohledně zápachu způsobovaného chovem masožravých savců. V roce 1927 byl
dokonce správou vojenské plovárny zakázán chov lišek a šakala, právě kvůli
zápachu.
Jaro 1939
Zoo IRIS se začala intenzivně zajímat o další prostory vojenské plovárny a vešla
do styku s magistrátem. Ze žádosti vyčteme, že ročně zoo navštíví bezplatně
6.000 školních dětí. Argumentem byl zánik důstojnického sboru 35. pěšího pluku
a uvolnění pozemků vojenské plovárny s chátrajícím vybavením. Ovšem po ohledání
a vícestranné schůzi bylo zjištěno, že jednak právě probíhá regulace Radbuzy, dále,
že stávající pozemky byly zoo propůjčeny z dobrovůle správců plovárny bezplatně
na neurčito, rovněž důstojnický sbor 35. p. p. stále existuje. Návrh – přesun
zoo do Borského parku, nakonec neuskutečněn. Zoo zůstává po dalších 22 let
v Doudlevcích.
1. 9. 1940
Od města poskytnuta další část vojenské plovárny Zoo IRIS, „neboť se
nečekaně rozmáhá a roste i návštěvnost a jako pravděpodobně jediná zoo
není subvencována.“
(Zpráva původně z Českého deníku)

Z vyprávění pamětníků…
Jaroslav Pleskal (roč. 1933)
plzeňský výtvarník, malíř, keramik a sochař, mimo jiné autor pomníku Josefa Skupy – sousoší Spejbla a Hurvínka
v městských sadech, v blízkosti zoo spolku IRIS a na městské plovárně strávil značnou část svého dětství; vypráví
vzpomínku „Jak ze zoo utekl medvěd“
nahráno na obnovené Městské plovárně během 1. setkání pamětníků dne 27. 8. 2014

„Tady se traduje, že v zoo měli po válce i medvědy. Ti byli v klecích, které byly vzadu
ze dřeva, které postupně uhnívalo. Jednou se takhle jeden medvěd o ten zadek
opřel, ruplo to a on vylezl ven. Pan Pavlík dělal dlouhá léta ředitele zahrady, pak pan
Baur a další. Zaměstnanci ihned zahnali návštěvníky do přípravny masa. „Láďo,
vem vidle a zvedni mi ho na zadní!“ zvolal pan Baur a hodil laso… Nakonec medvěda
uškrtili. Děda Mader a pan Koroptvička uspořádali na plovárně medvědí hody,
a pan Mader (Jan „Hanuš“ Mader) získal kožešinu, kterou měl pak nahoře v domě
a na kterou jsme se šli jako děti podívat.“

Dagmar Zíková (roč. 1925)
vzpomíná na plovárny a zoo u řeky Radbuzy v období okolo 2. sv. války

„Pocházím z druhé strany plovárny (ze Slovan), chodila jsem od papírenského parku
uličkou dolů. Já bych vám chtěla říct, jak jsme my Plzeňáci měli rádi Radbuzu.
Radbuza od Doudleveckého mostu, tam byla první plovárna, kde byla kavárnička,
kde byl pan Hájek. Pak byl Star, kde byl kuželník a půjčovali tam lodičky, a ty byly
legrační, protože byly pro jednu osobu, říkalo se jim „maňásci“. Pak přišla hlavní,
městská plovárna – na ní byla nalepená menší sportovní plovárnička, pak přišla
vojenská plovárna a začátek zoologické zahrady v Plzni. Bylo tam jen málo zvířátek,
ale bylo to hezký. Pak směrem k jezu a Wilsonovu mostu byl ještě jeden objekt
plovárny, sportovní objekt.“

Vchod Zoo IRIS od Doudlevecké ulice
(1954), Národopisné muzeum Plzeňska

Medvědinec v Zoo IRIS fungoval od roku
1940. Foto Stanislav Holubec (1954),
Státní oblastní archiv v Plzni (SOA v Plzni)

Dvojice emu hnědých
v Zoo IRIS, v pozadí
opalující se lidé u řeky
Radbuzy. Foto Stanislav
Holubec (1955), SOA v Plzni
Hipodrom v Zoo IRIS. Foto Stanislav Holubec
(nedatováno), SOA v Plzni

08 Spojitosti – rodina
plavmistrů Maderů, další
plzeňské plovárny a koupadla
Dozor na plovárnách byl svěřen tzv. plavmistrům. Téměř celá historie
plzeňských plováren je spojena s rodinou Maderů. Od r. 1875 místo
hlavního plavmistra zastával pan Emilián Mader, otec Jana „Hanuše“
Madera, pozdějšího plavmistra na nové městské plovárně Grubrovce
a posléze i v městských lázních. Stejně tak v tradici pokračoval
i Karel Mader, který působil na Grubrovce, v Doudlevcích, městských
lázních i na Ostende. Jednou z hlavních náplní práce plavmistra byla
výuka plavání, ale i neméně důležitá záchrana lidských životů před
utonutím. Na pomoc měl přiděleny čtyři pomocné plavmistry, kteří
byli široko daleko proslulí svojí bodrostí a veselou letorou.

Stará městská plovárna na řece Radbuze. V letech 1869-70 město odkoupilo
dům v Prokopově ulici a vybudovalo zde vanové a sprchové lázně a plovárnu.
Lázně byly otevřeny celoročně a zájem byl značný, vždyť až do konce 19. století
byly samostatné koupelny v bytech raritou. Plovárna otevírala od poloviny
května do poloviny září. Byly zde dřevěné kabiny s oddělenými částmi pro
muže, ženy a děti a dřevěná mola s bazény. Od počátku 20. století bylo jasné, že
plovárna už svou kapacitou nedostačuje rostoucímu zájmu veřejnosti. Poslední
sezóna se odehrála v roce 1909, následující rok byly dřevěné části rozebrány
a využity při stavbě nové plovárny proti proudu řeky. Vlevo na fotce se nachází
bazén pro dámy obehnaný dřevěnou zástěnou, ta měla ženy chránit před zraky
mužů a částečně také před opálením, které se tehdy považovalo za nežádoucí
(konec 19. století), Národopisné muzeum Plzeňska (NMP)

Nové Městské lázně v Plzni. Stavba začala v roce 1929
a o dva roky později už byla veřejnosti zpřístupněna
první část, zahrnující lázně sprchové a vanové, páru
a malý kruhový bazén s osmi sloupy. V roce 1932 přibyla
ještě část s velkým 25 metrů dlouhým bazénem se
samostatnými kabinami pro dámy a pány a skříňkami
pro děti. Součástí areálu byl i léčebný ústav provádějící
lázeňské procedury: léčebné koupele, elektroterapii,
vodoléčbu a další služby. Vznosné lázně za 17 milionů
korun však fungovaly pouze 12 let, než se budova stala
jednou z obětí válečného bombardování v roce 1944.
Budova byla značně poškozena při náletu a ztratila
své architektonicky zdařilé průčelí, které při opravě už
nebylo obnoveno ve své původní podobě. Trvalo dlouhých
9 let, než byly lázně v roce 1953 znovu zprovozněny. Éra
socialismu se vyznačovala zanedbáváním údržby budov
v centru města, a tak i lázně musely být na počátku 90. let
uzavřeny pro značnou zchátralost. Další velkou chybou
byl převod lázní soukromé společnosti, která posléze
zkrachovala, a i po několika následných prodejích je
osud lázní stále nejistý. Pohlednice lákající k návštěvě
městských lázní (1966), soukromá sbírka

Městská plovárna v Doudlevcích. Plovárna byla
vybudována nad jezem v Doudlevcích patrně ve 40. letech
20. století a fungovala do roku 1954, kdy ji odnesla velká
voda. Do roku 1949 byl jejím nájemcem plavmistr Karel
Mader. Pohled na Městskou plovárnu v Doudlevcích
s K. Maderem v popředí (40. nebo 50. léta 20. století), NMP

Ostende na Velkém boleveckém
rybníce. Bolevecké rybníky sváděly
k letním radovánkám odedávna.
Přestože z města už to byla
poměrně dlouhá vycházka, lákal
rybník plavce už v době před první
světovou válkou. Největší rozkvět
přišel s otevřením restaurace
Ostende v roce 1921. Po uzavření
městské plovárny v 60. letech
20. století se sem přesunuli někteří
plavčíci i vybavení. Plavci u Velkého
boleveckého rybníku (1913), NMP

Občerstvit se bylo možné i na doudlevecké plovárně
(40. nebo 50. léta 20. století), NMP
Pohled na Plzeň z železničního mostu, patrně ještě před stavbou staré městské plovárny na Radbuze
(před 1870), Archiv města Plzně

Pohled přes doudleveckou plovárnu směrem k čtvrti Slovany, dole převoz
(40. nebo 50. léta 20. století), NMP

08 Spojitosti – Rodina
plavmistrů Maderů,
další plzeňské plovárny
a koupadla
Z vyprávění pamětníků…
Marie Maderová (roč. 1946),
Jan Mader (roč. 1949)
sourozenci, pamětníci městské plovárny vyprávějí o svých předcích ze známé plovárenské rodiny Maderů
nahráno na obnovené Městské plovárně během 1. setkání pamětníků dne 27. 8. 2014

„Rodina Maderů přišla do Plzně někdy kolem roku 1638, byli například v radě
města, ale také kožešníci, soukeníci apod. Můj otec Karel Mader (roč. 1911) byl již
čtvrtou generací tzv. zkoušených plavmistrů. Byl šedesátý v republice, měl to vyšité
i na čepici. Nejdříve byli „V Prokopce“ (stará městská plovárna v Prokopově ulici),
děda Hanuš (Jan „Hanuš“ Mader, roč. 1877) byl z více sourozenců.“
„Děda Hanuš přes léto dělal plavmistra a v zimě kožišníka, postavil tady ten barák
(ovšem na obecním pozemku) a počítal s tím, že tady bude rodina žít. Dole byla
restaurace, kterou zamýšlel pro nejmladšího bratra, Jardu, který byl vyučen
kuchařem, ale příliš se tady nerealizoval. Děda bydlel nahoře v prvním patře, tam dělal
přes zimu kožešnictví. Vycpával zvířata například i pro Zoo IRIS, jinak byl dole na řece.
Stal se opatrovníkem našeho otce (Karla Madera), poté, co osiřel.“
„My byli s bratrem (Jan Mader) na plovárně vždy od 1. května do konce září, chodili
jsme sem od 50. let. Ranní povinnost byla taková, že jsme na loďce na „lavírce“,
to byla taková plavčická záchranná loď, veslovali až k tzv. sajrajtkládě, která
zachycovala vše, co řeka za ten předešlý den splavila, muselo se to rychle pustit,
aby to honem přes tu plovárnu přešlo, než přijdou první návštěvníci, a pak se to zase
ukotvilo.“
„Otec (Karel Mader) byl zaměstnán i v městských lázních. Za druhé světové války byl
hlášen nálet a pak ho odvolali. Jako zaměstnanci lázní se běželi s kolegou podívat,
jak to dopadlo – byly tam dvě chodby kolem pokladny, pan Chodora běžel jednou
a otec druhou a v tu chvíli dostali zásah, otec prý zůstal viset na nějakém trámu
a pod ním se valila vařící voda, pan Chodora to nepřežil. Otci to natrhlo plíce…“
„Plovárna zanikla mimo jiné z toho důvodu, že Škodovka v Doudlevcích a barvírna
U Nedvědů vypouštěly do vody nečistoty, otec (Karel Mader) přesídlil na Bolevák.
Dalším problémem byla i skládka – popeliště naproti za opalovací loukou, z té se
kouřilo. Papírna tam vyvážela popel a doutnalo to, když šel směrem k plovárně
vítr, hrozně to smrdělo. Dalším problémem byl v té době kouř z komínů, ať už
od papírenského, nebo od sodovkárny z Radyňské ulice.“

Z dobového tisku…
asi nejslavnějším plavčíkem z historie plzeňských městských plováren
byl Jan „Hanuš“ Mader

„Plzeňan vynálezcem plovacího přístroje. Jan Mader, plavmistr městské plovárny,
který za dlouhou řadu let svého působení vycvičil celé generace dobrých plavců,
zabýval se již dlouho myšlenkou zkonstruovati přístroj, kterým by bylo možno
lehce naučiti se správně plování. Dílo to se mu podařilo, vynalezl přístroj k učení
se plování, jehož se dá použíti zároveň pro mechanoterapii a který je již v několika
státech patentován a s úspěchem používán. Přístrojem se vyučuje napřed z plování
na suchu, aby se pak prakticky doplnilo cvičením ve vodě. Plavmistr Jan Mader
pochází ze staré plzeňské rodiny – také jeho otec Emilian Mader byl dlouholetým
plzeňským plavmistrem (na již zaniklé staré městské plovárně „V Prokopce“). Ve své
funkci vedoucího městské plovárny v Plzni působí Jan Mader, díky stálé tělesné
svěžesti, plných let, když byl s velmi dobrým prospěchem absolvoval jako učitel
plování zkoušku při státním ústavu ve Vídni na Dunaji (titul „zkoušený mistr plavčík“).
Za zásluhy při záchraně osob i obecního majetku (zajištění plovárny při povodních)
udělila městská rada r. 1926 Janu Maderovi u příležitosti jeho 30 letého služebního
jubilea pochvalné uznání.“
Pozn.: Jedním z figurantů, kteří stroj vyzkoušeli, byl malý Jan Mader, dle vyprávění byl stroj na elektřinu, točilo se klikou
a dělalo to hrozný rámus. Stroj na výuku plavání by měl být dnes uložen v depozitáři Národního technického muzea
v Praze, dohledat se ho však nepodařilo.

Členové rodiny Maderů na plovárně
(léto 1896), Národopisné muzeum
Plzeňska

Výňatek z rodokmenů rodiny plavmistrů Maderů (někdy psáno Mádrů), rodinný archiv

09 Období po uzavření
městské plovárny
a co po ní dodnes zůstalo
Po uzavření městské plovárny se milovníci plavání přesunuli jinam,
zejména k Boleveckým rybníkům. Na pláž Ostende se přestěhovalo
i některé vybavení, zároveň tam pokračovala obnovená tradice
Benátských nocí. Na místě bývalé plovárny se v průběhu let vystřídala
řada uživatelů. Dům nějakou dobu využíval Sbor národní bezpečnosti,
později Městská charita Plzeň a v současnosti Program následné
péče Centra protidrogové prevence a terapie. Veranda bývalé
restaurace byla přestavěna na garáže, i hlavní budova doznala řadu
úprav. Většina původních dřevěných objektů vzala za své, některé
shořely a jiné byly po dosloužení odstraněny, dodnes se dochoval
jediný za plotem vodáckého spolku. Plovárenský park s vyhlídkou,
cestami a pařezovými schodišti zcela zarostl.

Zimní fotografie bývalé plovárny, ještě s původním
zábradlím – to posléze nechala pro špatný stav odstranit
Správa veřejného statku města Plzně (2007), foto Jiří
Šplíchal

Dobová pohlednice z plovárenského
parku, v pozadí pařezové schodiště
(nedatováno), soukromá sbírka

Veranda (tzv. arkády) zahradní restaurace byla zčásti rozšířena a adaptována na dílny a garáže. V původním obytném a restauračním objektu
se vystřídalo několik institucí a dalších uživatelů. Před revolucí sloužil jako školicí středisko Státní národní bezpečnosti. U objektu se prý
dokonce nacházely i kotce se služebními psy. Po revoluci v něm měla sídlit jedna z prvních plzeňských bezpečnostních agentur, která posléze
zkrachovala. Také ho patrně nějakou dobu využívala firma na výrobu plastů. V roce 1999, po převzetí Městskou charitou Plzeň, byl již ve velmi
špatném stavu a vyžadoval celkovou rekonstrukci. Zdobné prvky fasády však při ní byly značně zjednodušeny či dokonce odstraněny. Roku
2000 začal sloužit coby „Dům na půli cesty“ pro pomoc mladým lidem od 18 do cca 26 let, kteří prošli některou z forem náhradní rodičovské
péče, nebo přišli přímo „z ulice“. V roce 2007 objekt převzalo do výpůjčky od města Plzně Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s.
(CPPT), respektive jeho Program následné péče. Ten poskytuje odbornou podporu a chráněné bydlení klientům, kteří již nějakou dobu (ať už
prostřednictvím předchozí léčby či vlastní vůlí) abstinují od návykových látek a snaží se vstoupit zpět do běžného života. CPPT je od počátku
partnerem projektu obnovy Městské plovárny, někteří jeho klienti se také v různé míře podíleli na obnově Plovárny a péči o toto místo.
Pohled na bývalou plovárnu přes řeku Radbuzu (2014), foto Maják Plzně

Pařezové schodiště objevené
při průzkumu zarostlého
plovárenského parku během prvního
mezinárodního workcampu na
Plovárně (2014), foto Maják Plzně

Pařezové schodiště po částečném
očištění, obdobné schodiště
v zachovalém stavu je dodnes
k vidění například v pražské
Grébovce (2014), foto Maják Plzně

Poměrně dobře zachovalým
objektem připomínajícím slávu
bývalé městské plovárny je vstupní
brána se schodištěm, bohužel už bez
oblouku a dalších kovových prvků
(2014), foto Maják Plzně

Vstupní brána při pohledu směrem
od Plovárny (2014), foto Maják Plzně

Jediný z dochovaných dřevěných
objektů na Plovárně, dnes
ve špatném stavu (2014), foto Maják
Plzně

Detail dřevěného objektu (2014),
foto Maják Plzně

10 Obnovená Městská
plovárna Plzeň

Městská plovárna byla po více než padesátiletém období slávy (1910
– cca 1965) ponechána svému osudu a postupně zchátrala. Prvním
impulsem ke změně byl rok 2013, kdy vložila iniciativa Maják Plzně
podnět na obnovu Plovárny do Otevřené výzvy Pěstuj prostor*. V roce
2014 se pod vedením týmu Pěstuj prostor, Majáku Plzně, Mobilní
architektonické kanceláře a díky desítkám místních i zahraničních
dobrovolníků podařilo místo upravit a přizpůsobit ho nejen k pořádání
kulturních i komunitních akcí, ale i pro běžnou relaxaci a odpočinek
v širším centru Plzně. Spolek Pěstuj prostor se o ni začal dlouhodobě
starat a Plovárna si brzy získala značné renomé a oblibu obyvatel,
turistů i pořadatelů kulturních akcí jako místo s geniem loci plné
historického dědictví a rozmanitých kulturních zážitků.
* Otevřená výzva Pěstuj prostor i projekt Městská plovárna OŽÍVÁ! byly součástí Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015.

Obnova v roce 2014. Díky prvnímu mezinárodnímu workcampu se podařilo
v červenci 2014 odstartovat úpravy místa a vytvořit zázemí pro občerstvení
a přednášky (v objektu garáží, resp. bývalé restaurační verandy, a to díky
vstřícnosti zde sídlícího Centra protidrogové prevence a terapie), zpřístupnit
zarostlý park, odstranit tři skládky, srovnat centrální nádvoří pomocí 45 tun
štěrku, prořezat říční břehy, rozzářit plot graffiti, vytvořit desítky laviček,
křesel a stolů a zavěsit z historických teras obří plovárenské houpačky. V létě
a na podzim zde pokračovala řada komunitních akcí, celkem 18. Např. nedělní
jídelní workshopy mexického umělce Carlose Carmonamediny (rezidenční
program OPEN A.i.R.), velká plzeňská podzimní cyklojízda s cyklokoncertem
(Plzeň na kole), koncerty, přednášky i výrobní workshopy. Účastníci workcampu
připravují nádvoří na zpevnění štěrkem (16. 7. 2014), foto Gabriela Homolová

Sezóna 2015. Sezóna odstartovala zatím nejpočetnější akcí v historii novodobé Plovárny.
20. a 21. února proběhl v Plzni (v rámci EHMK 2015) Festival světla. Plovárnu, která se přidala
s netradičním programem inspirovaným oslavou Čínského nového roku, v únorových mrazech
navštívilo více než 5.000 lidí. Skutečnou sezónu pak započaly akce Vítání jara a Otvírání Plovárny,
Plovárna poprvé po svém obnovení otevřela pravidelně každý letní víkend. V létě zde pokračoval
mezinárodní workcamp. K dobrovolníkům vedeným Pěstuj prostor, Mobilní architektonickou
kanceláří a Majákem Plzně se přidali i studenti architektury z ateliéru MáMA na FA ČVUT. Účastníci
se nesoustředili jen na úpravu samotné Plovárny, ale obřími lavičkami, vyhlídkovou lavičkou,
schodovou lavičkou, sedacím mezníkem a dalšími prvky zvelebili okolní břehy Radbuzy a přístupovou
cestu z města. Nově vzniklo i pódium přestavitelné na taneční parket, lanovka spojující oba břehy
řeky a stojan na houpací sítě. Dále se pokračovalo v prořezávkách vyhlídky a úpravách centrálního
nádvoří. Sezóna nově přivítala i taneční večery, akce mateřských a rodinných center, škol,
školek apod., celkem 32 akcí. Celkový pohled na obnovenou Plovárnu přes řeku Radbuzu během
Plovárenských dní (18. 7. 2015), foto Michael Kuča.

Obnovený přívoz s převozníkem
během dvou týdnů převezl 403
osob, 14 psů, 19 kol, 10 kočárků, 3
koloběžky a 2 odstrkovadla (2014),
foto Miroslav Chaloupka

Hlavní nádvoří Plovárny před proměnou… (2014), foto
Pěstuj prostor
…a po proměně (2014), foto Maják Plzně

„Entablaturae“ na plovárenské vyhlídce, dílo Patricie
Leighton a Dela Geista vzniklo během zářijové umělecké
rezidence v rámci programu OPEN A.i.R. (2015), foto Václav
Čubr

Netradičně nasvícená Plovárna
během Festivalu světla (2015), foto
Václav Šváb

Taneční swingové večery na obnovené Plovárně (2015),
foto Jana Holatová

Sezóna 2016. V tomto roce zatím kulminoval počet akcí
(41) a poprvé též převážil počet akcí pořádaných externími
pořadateli nad akcemi spolku Pěstuj prostor, obliba
Plovárny je na výši. Na provozu Plovárny se nově podílí
i spolek Skateboard Klub Sidewalk. Na Plovárně se konají
tradiční akce jako Vítání jara, Evropský den sousedů,
Divadlo na Plovárně, Plovárenské dny, taneční večery,
řada koncertů a čtení poezie nebo promítání filmových
dokumentů. V rámci třetího workcampu a dobrovolnických
workshopů se vyrobila nová mola z PET lahví, na pravém
břehu řeky vznikla reminiscence na opalovací loučku
a historická „prkna“ (viz panel První léta na nové městské
plovárně). Upravilo se i zarostlé místo za Sportovním
klubem u řeky (pův. Veslařský klub Plzeň).
Novodobá „prkna“ na opalovací loučce U Převozníka vítají
první návštěvníky (16. 7. 2016), foto Tereza Šobrová

Městská plovárna dnes slouží především k odpočinku,
projížďkám na lodičkách a kultuře, řeka ale stále láká
i ke koupání (2014), foto Miroslav Chaloupka

