
Instrukce stanoví, že archiv má být uložen v radní světnici, a nařizuje, aby se k privilegiím, písemným dokumentům a listinám zhotovil in-
ventář neboli repertorium, aby se potřebné věci mohly snáze nalézt.
Klíče měl mít u sebe městský syndik, jenž měl být zavázán přísahou, že bez vědomí magistrátu nikomu, ať je to kdokoli, nic z archivu neza-
půjčí. Zásadně se směly dělat opisy z archivního materiálu, ale ten, kdo takový opis nebo nějaké nahlédnutí do spisů potřeboval, musel se 

nejdříve ohlásit u magistrátu a teprve pak za přítomnosti správce archivu bylo dovoleno pořídit opis, pokud se to ovšem nedotýkalo bezpeč-
nosti města a tajných spisů. Do archivu se nesmělo chodit se světlem nebo s ohněm a vůbec se zakazovalo pracovat v noční době.
Knihy, účty a certifikace měly být bezpečně uloženy v místě sezení, ve vedlejší místnosti, tam, kde je také pokladna. 
V té místnosti se měly postavit regály a v nich podle inventáře uložit spisy.

Instrukce Císařské renovační komise pro politickou správu města z 19. dubna 1736, § 172–177 O městském archivu

Čtyři etapy historie 

1. doba nejstarší: období, kdy archiv byl pečlivě opatrován, neboť byl zá-
rukou různých městských práv (časově lze toto období vymezit dobou 
od založení města až do konce 18., respektive počátku 19. století) 

2. doba úpadku: období 19. století až do založení městského historické-
ho muzea v roce 1879 

3. období: městský archiv byl spojen s historickým muzeem jako jeho 
oddělení (1879–1948)

4. doba od zřízení archivu (od roku 1948) jako organizační součásti 
Národního výboru města Plzně (RNV, ONV, MNV statutárního měs-
ta Plzně, ÚNV, JNV, MěNV) do současnosti (po roce 1990 Úřadu měs-
ta Plzně – nyní Magistrátu města Plzně)

S rozvojem správy města stává se složitějším také úřadování, a aby byla na věčnou paměť zachycena práva a povinnosti měš-
ťanů i právní řády a jednání před radou městskou i královským rychtářem, jsou podle vzoru pokročilejších měst (Starého 
Města pražského a Norimberka) zakládány městské knihy. Listiny i listy a knihy byly ukládány v obecní truhle, která byla 
chována na radnici v radní světnici. Byly do ní ukládány i listiny soukromé (aby byly v bezpečí), jak o tom svědčí zprávy 
v listinách. Archivu byla tehdy věnována značná péče a radní písaři, kteří jej opatrovali, měli v uložených písemnostech po-
řádek.
Pravděpodobně byl zhotoven i archivní inventář, který se nám však nedochoval. Listiny byly důležitým pramenem práva, 
a proto při jakékoliv změně majetku přecházely do rukou nového nabyvatele i listiny. Tím si vysvětlíme, že do městského ar-
chivu se dostaly listiny, týkající se rychty, kterou Plzeňští koupili od dědičného rychtáře roku 1480, dále listiny vesnic plzeň-
ského panství, které byly vydány ještě před jejich koupí městem apod. Tyto listiny tvořily samostatné fondy. Že archivu byla 
věnována zvláštní péče, svědčí ten fakt, že se v Plzni zachovalo proti jiným městům značné množství listin v opravdu dobrém 
stavu. Velkým nepřítelem archivu byly požáry a války. Plzeň postihlo několik požárů, z nichž největší byl v roce 1507. Značné 
ztráty archivu přinesla okupace města Mansfeldem v letech 1618–1621. V době velkých nebezpečí byly archiválie i ostatní 
cenné věci nejen městské, ale i klášterů plzeňských a jistě i soukromé, ukládány do zvláštního sklepení v arciděkanském kos-
tele sv. Bartoloměje. Jinak byl městský archiv v 16. a 17. století stále uložen na radnici v truhle, jak o tom svědčí připomínka 
k roku 1541 („akta svázaná najdeš v truhle mezi jinými“).

Mezi radními písaři, jimž byla svěřována péče 
o archiv, bývali mužové učení a vážení. Jed-
ním z nich byl Šimon Plachý z Třebnice, rodák 
z Horšovského Týna. Když přišel v roce 1587 
do Plzně, stal se předním radním písařem. Dbal 
o staré písemnosti, které pečlivě prohlédl a ke 
konci svého života napsal Historii plzeňskou. 
Jan Tanner, rodák plzeňský a pravnuk Šimona 
Plachého, sepsal na základě archivních pramenů 
v letech 1670–1678 Historii orbis Plsnae, která 
nese všechny rysy barokní s nezbytnými zázra-
ky, a právě pro svůj vlastenecký náboj nesměla 
vyjít tiskem, přesto byla hojně čtena, jak o tom 
svědčí zachované četné opisy a výtahy. Zde zmi-
ňuje radního písaře Václava Rudolfiho z Treu-
enfeldu, který se později stal primátorem, a dále 
kancelistu Jana Vodičku, že měl v archivu velký 
pořádek a posloužil mu mnohými zprávami při 
sepisování kroniky. Tanner se stal posléze pro-
fesorem teologické fakulty Karlo-Ferdinandovy 
university v Praze, jako horlivý vlastenec měl 
velké potíže v jezuitském řádu, jehož byl pří-
slušníkem, a byl na čas i vyšetřován pro bludy. 
Jeho bratr Matěj Tanner stanul dokonce v čele 
české jezuitské provincie.

Po třicetileté válce dostoupily nepořádky 
v městské správě a hospodářství vrcholu, takže 
byla v roce 1734 jmenována císařem Karlem VI. 
komise, která měla věc vyšetřit (dodnes docho-
vaný fond Císařská renovační komise v Plzni). 
Pro osud archivu je zajímavé, že ve zprávě ko-

mise značně příznivě hodnotí jeho stav a v instrukci vydané pro politickou správu 
města z 19. dubna 1736 se předpisuje, jak se má archiv opatrovat (archivní řád o sedmi 
paragrafech na svou dobu značně pokročilý, zejména v otázce bezpečnosti). Dlouho 
však již archiv v radní světnici nebyl. V radním protokolu z roku 1757 je zpráva o pře-
místění archivu do přízemí, kde dříve bylo skladiště mouky. Tím nastává jeho „sou-
mrak“, neboť koncem 18. století přestává být městský archiv zdrojem městských práv. 
Od dob tereziánských jedna výsada za druhou zaniká a tak archiv v očích městské 

správy pozbyl ceny oklešťováním starých městských privilegií. Na popud purkra-
bího Jana Rudolfa Chotka, který věděl o špatném stavu městských archivů, vydalo 
gubernium všem městům příkaz, aby daly do pořádku své archivy, a zároveň vy-
dalo směrnice o jejich inventarizaci. Příslušné seznamy měla města poslat guber-
niu. Plzeň po urgencích ohlásila, že v archivu jsou sice stará privilegia, ale jejich 
seznam nezaslala. Byla to doba velkého nezájmu o historii. Měšťané žili především 
přítomností, proto se o archiv nestarali. 

Středověký písař (ilustrační foto)

Archiv města Plzně v minulosti



Dnešní prostory archivu Bývalé vězeňské křídlo budovy Bývalá vězeňská cela, zvaná Kozinova Odloučený depozitářKlimatizovaný depozitář

Od počátků do roku 1879
Městský archiv byl od počátku správy města uložen v radní 
světnici v obecní truhle. Postupem času se archiv rozrůstal, 
i když do konce 18. století byla péče radních písařů věnována 
zejména listinám (městským privilegiím). Archiv byl do roku 
1848, kdy se do radniční budovy přestěhoval krajský soud, ulo-
žen v místnosti vedle purkmistra. Po stránce bezpečnostní byl 
dobře opatřen. Dveře i okenice byly silně oplechovány, byly 
v něm čtyři, později šest dřevěných regálů. Magistrátní regis-
tratura byla uložena zvlášť vedle expediční kanceláře. Růstem 
města a stále komplikovanějším úřadováním nabývala spisov-
na rychle na svém rozsahu. V roce 1850 se provádělo dělení 
spisů pro nově vzniklé úřady (soud a okresní hejtmanství), což 
bylo pro archiv velkou pohromou. Již dříve, asi v roce 1841, 
kdy se ve druhém patře radnice rozdělovala a snižovala míst-
nost pro berní úřad a registraturu, byla do vzniklého prosto-
ru mezi stropem a podlahou naházena stará předmagistrátní 
registratura (tyto spisy velmi poničené byly nalezeny v roce 
1908 při další rekonstrukci). Zbývající spisy, včetně bedny 
s pergameny, byly odloženy na půdu. Tehdy některé archiválie, 
zejména městské knihy, zachránil před zkázou Ignác Schiebl, 
který je koupil. Později, když se zlepšily poměry, je městu roku 
1871 prodal zpět. Ještě v roce 1861 došlo v dražbě k prodeji 
4 000 kg novější městské registratury z let 1800–1829, takže 
z dějin města bylo vymazáno téměř třicet let z období, kdy se 
chystalo k velkému rozvoji. Za mezník v novodobé archivní 
péči je třeba považovat prozřetelný čin prvního městského ar-
chiváře Martina Hrušky, který zachránil listiny. Po jeho smrti 
v roce 1871 nebyl městský archiv trvale spravován. 

1879–1900
Po ustavení muzea v roce 1879 byl k němu přičle-
něn i městský archiv pod vedením profesora Josefa 
Strnada. Městský archiv byl spolu se sbírkami uložen 
ve stísněných poměrech v přízemních místnostech 
gymnázia v dnešní ulici B. Smetany 14, kam se po 
roce 1948 opět vrátil. Strnad se snažil archiv nejen 
odborně zpracovávat, ale i ustavit jej jako samostat-
nou instituci (v roce 1899). Jeho návrh však nebyl re-
alizován, takže archiv zůstal při muzeu ještě dalších 
49 let. 

1901–1947
Po otevření nové muzejní budovy se do ní přestěhoval také městský archiv, společně se sbírkami historického a umělecko-
průmyslového muzea. Za vedení Fridolína Macháčka měl archiv v přízemí pravého křídla budovy kancelář, studovnu, čítárnu, 
knihovnu a dvě propojené místnosti (dnes jsou zde muzejní expozice a kanceláře ekonomického náměstka), v mezipatře pak 
byly mezi archeologickými, cechovními a numizmatickými sbírkami uloženy listiny. Městský archiv byl po stránce bezpeč-
nostní dobře zajištěn a nově uložen v muzejním trezoru, který vznikl v roce 1936 přezděním studovny a uzavřením železnými 
dveřmi. Měl dvě patra a dnes slouží jako účetní spisovna muzea. Přesto byl stále více tísněn nedostatkem prostoru, a nemohl 
být proto spojen středověký „archiv“ s novější registraturou, která zůstávala uložená v radničním sklepě. Za nacistické okupace 
byl archiv v roce 1942 převezen do zámku v Manětíně, aby zůstal uchráněn válečných pohrom. V bezpečí zde přečkal až do 
května roku 1945, ale kvůli tamnímu vlhkému prostředí, které archiváliím nesvědčilo, byla řada pergamenů napadena plísní, 
a musela být proto po roce 1948 konzervována. 

1948–1954

Po únoru 1948 byly městskému archivu přiděleny tři míst-
nosti v 1. poschodí budovy bývalého gymnázia v ulici 
B. Smetany 14 (tam, kde už sídlil do otevření nové mu-
zejní budovy). Tehdy byl archiv ustaven jako samostatný 
úřad při plzeňském národním výboru a řídil jej Miloslav 
Bělohlávek. Přidělené místnosti se však brzy ukázaly jako 
nedostačující: jedna místnost o rozloze 32 m2 sloužila jako 
kancelář, studovna a pracovna, takže se zde mnohdy tísnilo 
více jak deset osob. Další dvě místnosti o celkovém rozmě-
ru 56 m2 sloužily jako depozitář. Koncem roku 1950 získal 
archiv další dvě místnosti, z nichž jedna byla pracovnou 
archiváře, druhá o velikosti 23 m2 sloužila jako další depot-
ní místnost. Protože se archiv stále rozšiřoval přebíráním 
nových přírůstků, začal se znovu brzy projevovat akutní 
nedostatek prostoru. 

1954–1961

V roce 1954 byly archivu přiděleny nové místnosti 
v empírové budově v sadech 5. května 61. V dub-
nu t. r. bylo zahájeno stěhování, které pokračovalo 
ještě během května. Ve sto let staré budově, posta-
vené na místě bašty městského opevnění z polovi-
ny 17. století, se před tím vystřídaly lázně, tiskárna, 
čítárna a noclehárna. V přidělených místnostech 
byla studovna, kancelář a archivní depot. Nedo-
statek místa se brzy projevil, když nebylo možné 
úložné prostory rozšířit. Z těchto důvodů nemohla 
být převzata do archivní péče městská registratura 
z městské spisovny na radnici. Proto bylo brzy za-
hájeno jednání o novém umístění archivu.

1961–dodnes

Archivu města Plzně byla nakonec přidělena chátrající klasicistní budova s empírovou fasádou ve Veleslavínově ulici 19, která 
byla postavena v letech 1820–1821 podle plánů Ing. Kottnauera. Do ledna 1946 sloužila pro policejní úřadovny a ve dvorním 
křídle byla trestnice. O deset let později se během roku 1956 jednalo v městské radě o jejím využití, tehdy ještě pro jiné účely 
než pro městský archiv. V prosinci téhož roku člen městské rady Jiří Kajer přišel s myšlenkou na zřízení památníku protifeudál-
ního odboje úpravou cely v budově bývalého vězení. Tento trochu komický nápad však nebyl realizován a dodnes je ve 2. patře 
ponechána jedna vězeňská cela v původním stavu, v archivářském žargonu vytrvale nazývána „Kozinova“. Známý vůdce Cho-
dů nemohl být před svou popravou v Plzni v této věznici v listopadu 1695 vězněn, neboť tato budova ještě nestála. Tato legenda 
však stále přetrvává v povědomí veřejnosti. Po rozsáhlé adaptaci v letech 1960–1961 se sem městský archiv na jaře a v létě roku 
1961 postupně stěhoval (od 1. července 
byl definitivně přestěhován, 31. červen-
ce byla budova převzata administrativní 
dohodou). Badatelna a kanceláře byly 
zařízeny ve třetím patře. Postupně byla 
pro depozitáře upravována všechna tři 
patra budovy, naposledy v devadesátých 
letech, kdy bylo zadaptováno přízemí po 
bývalém skladu Okresního ústavu ná-
rodního zdraví Plzeň–sever na dvě kan-
celáře a jednu pořádací místnost; další tři 
depotní místnosti byly získány po bývalé 
„záchytce“. Na přelomu 20. a 21. stole-
tí byly kapacity pro ukládání archiválií 
vyčerpány. Akutní nedostatek úložného 
prostoru a místností pro pořádání archi-
válií stále trvá, situaci nevyřešilo ani při-
dělení dvou provizorních odloučených 
depozitářů. Po 48 letech užívání budovy 
je zjevné, že depozitáře nemají vhodné 
klimatické podmínky pro ukládání archi-
válií (rizikem jsou zejména velké výkyvy 
teplot a relativní vlhkosti v zimních a let-
ních měsících). Nedostačující jsou také 
prostory pro veřejnost (malá studovna či 
chybějící výstavní a přednáškový sál), pro 
zpracování archivních fondů (pořáda-
cí místnosti a pracovny archivářů) i pro 
další specializovaná provozní pracoviště 
(místnost pro příjem a očistu nových pří-
růstků, restaurování a konzervaci poško-
zených archiválií i pro jejich digitalizaci). 
Vybudováním tří klimatizovaných boxů 
(na jaře 2009) se situaci pro ukládání nej-
vzácnějších archiválií podařilo zlepšit. 
Zde jsou uloženy nejstarší archiválie (lis-
tiny a městské knihy, stará městská regis-
tratura, foto a fono záznamy). Všechny 
tyto problémy by se vyřešily vybudová-
ním nebo adaptací moderní účelové ar-
chivní budovy. 

Budova Veleslavínova 19

Empírová budova v sadech 5. května 61

Depozitář (sady 5. května 61)

Studovna (sady 5. května 61)

Muzejní budova na dobové pohlednici

Plánek archivu v muzeu

Bývalý depozitář archivu v muzeu 

Bývalá pracovna městského archiváře v muzeu

Depozitář archivu

Sídla Archivu města Plzně



Archiv města Plzně

vyhotovuje rešerše, dobrozdání a jiné podklady z uložených archiválií pro ZMP, RMP a ostatní •	
orgány města Plzně i pro jiné správní orgány ČR, právnické a fyzické osoby. 

vyhotovuje heraldická a sfragistická dobrozdání k podobě městských symbolů (znak a prapor) •	
a pečeti města, vydává závazná stanoviska k jejich úpravě a užití. Předkládá RMP návrhy na 
užití městských symbolů, eviduje a kontroluje jejich uživatele a navrhuje opatření k odstranění 
nedostatků nebo nežádoucího užití.

zajišťuje instruktáže pracovníků MMP, městských obvodů i dalších právnických a fyzických •	
osob se sídlem na území města Plzně o spisové službě a skartačním řízení.

organizuje a koordinuje výzkum dějin města Plzně a regionu, popularizuje jeho výsledky for-•	
mou historických studií, článků a publikací, přednášek pro veřejnost, účastí na výstavách, spo-
luprací s rozhlasem, televizí, filmem aj.

při zjištění porušení zákona č. 190/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě podává návrh na •	
řešení přestupků u správního úřadu na úseku archivnictví (u Státního oblastního archivu 
v Plzni).

jako archiv územního samosprávného celku dohlíží na výkon spisové služby a skartační řízení •	
u svého zřizovatele (Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů Plzeň 1–10) a jím zří-
zených organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob, a vydává povolení 
ke zničení nepotřebných písemností.

prohlašuje písemnosti trvalé hodnoty vybrané při skartačním řízení i mimo něj u původců, •	
u nichž dohlíží na výkon spisové služby, za archiválie, přebírá je k trvalému uložení a vede je-
jich evidenci v rámci Národního archivního dědictví ČR podle vyhlášky MV ČR č. 192/2009 
Sb.

pečuje o ochranu uložených archiválií, odborně je zpracovává a umožňuje jejich využívání.•	

poskytuje úřední opisy, výpisy a potvrzení z archivních dokumentů.•	

spolupracuje se správními, odbornými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí.•	

vytváří a doplňuje archivní knihovnu v rozsahu přiměřeném archivní péči.•	

Činnost oddělení předarchivní péče a dokumentace

nabízí odbornou pomoc při organizaci spisové služby a skartaci dokumentů.•	

upozorňuje na povinnost zabezpečit řádnou péči o své dokumenty, při každém skartačním •	
řízení podat písemný skartační návrh, při ukončení činnosti požádat o povolení skartace do-
kumentů a předat dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie) k uložení v souladu 
se zákonnými předpisy.

dohlíží na spisovny u svého zřizovatele (Magistrát města Plzně a úřady městských obvodů), •	
jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob.

dohlíží na spisovou službu, vyřazování písemností a průběh skartačního řízení u těchto sub-•	
jektů a vydává povolení ke zničení nepotřebných písemností.

přebírá do archivní péče archiválie vzniklé z činnosti těchto subjektů, případně i jiných původ-•	
ců, dále archiválie získané darem, koupí, dědictvím a vede jejich evidenci.

provádí instruktáže o spisové službě a skartačním řízení.•	

Činnost oddělení zpracování a využití archiválií

zpřístupňuje archiválie tím, že je odborně zpracovává a vyhotovuje k nim archivní pomůcky, •	
které jsou k dispozici v badatelně archivu.

umožňuje nahlížení do archiválií.•	

poskytuje úřední opisy, výpisy a potvrzení z archiválií pro právnické i fyzické osoby.•	

vyhotovuje rešerše, dobrozdání a jiné podklady z archiválií pro orgány města Plzně i jiné práv-•	
nické a fyzické osoby.

V Archivu města Plzně  jsou trvale uchovány doklady z činnosti městské správy, dále správy okre-
su Plzeň, dokumenty správy finanční, justiční, statistické, školské a církevní, písemnosti cechů, 
živnostenských společenstev, průmyslových podniků, družstev, hospodářských spolků a organi-
zací. V archivu jsou rovnoměrně zastoupeny starší i novější archiválie (z posledně jmenovaných 
jde také o doklady spořitelen, městských podniků, nejrůznějších spolků a konečně také obcí, po-
stupně připojovaných k Plzni). 
V rozsáhlé skupině písemností osobních fondů tzv. „pozůstalostí“ jsou vedle rukopisů literár-
ní povahy (od 15. století) doklady o činnosti řady spisovatelů, literárních kritiků a teoretiků, 
např. Ignáce a Jaroslava Schiebla, Karla Klostermanna, Bohumila Polana, ale i Spolku přátel vědy 
a literatury české v Plzni. K divadelní historii zde kromě dokumentace plzeňského divadla nalé-
záme fondy Josefa Kajetána Tyla, Vendelína Budila, Josefa Skupy, rodiny Kreuzmannů a dalších 
herců. K dějinám výtvarného umění lze čerpat informace z písemností Jiřího Trnky, Josefa Hod-
ka, Josefa a Huga Boettingerových, historika umění Jaromíra Kováře a dalších. K dějinám hudby 
nalézáme mnoho informací v rozsáhlé sbírce hudebnin a také v písemnostech řady skladatelů 
a interpretů, např. Antonína Devátého, Bohdana Gsöllhofera, Stanislava Sudy a organizátorů hu-
debního života Václava Císaře a Antonína Špeldy. Část osobních pozůstalostí má velký význam 
pro dějiny vědy a techniky (písemnosti plzeňských archivářů a historiků Martina Hrušky, Josefa 
Strnada a Fridolína Macháčka, elektrotechnika Františka Křižíka, anglisty a lingvisty Viléma Ma-
thesia, stavitelů Műllera a Kapsy,  arabistky Marie Tauerové a dalších). 
Využívanou součástí archivu jsou i sbírky literárních rukopisů, novin, časopisů, fotografií, nega-
tivů, filmů, magnetofonových pásků, CD, DVD a videokazet, map, plánů, pečetidel, diapozitivů, 
mikrofilmů a gramodesek. Důležitá je i sbírka opisů dokumentů z jiných archivů. Druhou část 
sbírek tvoří tematické dokumenty (například sbírka dokladů o protinacistickém odboji v letech 
1939–1945, k okupaci v srpnu 1968 či k událostem v listopadu 1989 v Plzni). 
 

Z výroční zprávy AMP za rok 2008

Celkové množství uložených archiválií:

1. Počet fondů:  1 303; 
 počet běžných metrů celkem:  3 465,07; 
 počet evidenčních jednotek:  123 956. 
 Počet inventárních jednotek v archivu program PEVA nevykazuje. U nás jsou uloženy jen 

archivní soubory v přímé péči, žádné uložené na základě nějakých smluv ani archiválie 
s jiným evidenčním statusem.

2. Stupeň zpracovanosti archivních souborů:  84,88 %
3. Počet archivních pomůcek:  1 055.

Výběr archiválií (ve skartačním řízení a mimo skartační řízení):
Bylo vypracováno 43 skartačních protokolů a převzaty písemnosti 43 organizací.
Na základě těchto protokolů byly převzaty tyto archiválie: 294 balíky, 13 fasciklů, 95 krabic, 
12 kartonů, 8 svazků, 9 knih, 6 alb, 6 map, 2 gramodesky, 108 dopisů, 269 fotografií, 1 diplom, 
15 kusů DVD, 8 kusů CD. Celkem bylo převzato 40,95 bm.

Zpracování archiválií:
Byly zpracovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů):
Městský národní výbor v Plzni, Národní výbor města Plzně (MěNV, NVmP):
Kancelář předsedy (0,12), primátor a náměstci (0,11), zvláštní oddělení (0,09), odbor vnitřních 
věcí (3,64), organizační odbor (7,65), finanční odbor (odnětí majetku – 5,28), finanční odbor 
(konfiskace – 15,07), odbor dopravy (0,11), odbor průmyslu (4,2), zemědělský odbor (3,48), 

odbor školství (0,11), odbor zdravotnictví (0,11), Magistrát města Plzně (MMP): Živnostenský 
úřad (2,25), Obvodní národní výbor (ObvNV) Plzeň 2: (0,03), ObvNV Plzeň 3 (0,03), Úřad 
městského obvodu (ÚMO) Plzeň 2 (0,46), ÚMO Plzeň 3 (1,56), ÚMO Plzeň 4 (0,55). Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně (0,36).

Mateřské školy (MŠ): 69. MŠ (0,38), 77. MŠ (0,15), 88. MŠ (0,17), MŠ Malesice (0,09). Základní 
školy (ZŠ): ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici (0,24 + 0,33), 15. ZŠ (0,02), 17. ZŠ a MŠ (0,07), 22. 
ZŠ (0,70), 23. ZŠ (0,30), 26. ZŠ (0,31), 29. ZŠ (0,03) 30. ZŠ (0,03) ZŠ Podmostní (0,25 + 0,04), 
ZŠ Křimice (0,01), ZŠ Malesice (0,27), ZŠ speciální ve Skupově ul. (0,03), Zvláštní škola v Hey-
rovského ul. (0,22). 

Církevní gymnázium (0,01), Gymnázium na Mikulášském náměstí (0,91), Gymnázium L. Pika 
(0,22), Masarykovo gymnázium (1,50), Sportovní gymnázium (0,24), Střední odborné učiliště 
a Střední průmyslová škola dopravní (0,33), SPŠ strojnická (0,19), Vyšší odborná škola a SPŠ 
elektrotechnická (0,33), Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická (0,11 + 0,28), Odborné 
učiliště a Praktická škola v Plzni (0,06), Střední odborné učiliště elektrotechnické (0,23), SOU 
potravinářské (0,11), Konzervatoř v Plzni (0,44), Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni 
(0,16), Stavební podnik města plzně (2,31), Podnik stavební údržby (0,35), Tepelné zásobování 
v Plzni (0,88), Správa veřejného statku m. Plzně (0,08), Městský ústav sociálních služeb (0,05), 
Zdravotnické zařízení Plzeň-Lochotín (0,07), Obvodní národní výbor Roudná (0,03), JZD 
Radčice (0,15), DTJ Malesice (0,01), Elektrifikační družstvo Malesice (0,03), Národní jednota 
pošumavská Malesice (0,13), Obecná škola Malesice (0,12), Obecná škola (německá) Malesice 
(0,11), Svaz tělesně postižených MO Plzeň-Lochotín (0,02), Společenský klub „Jan Pivrnec“ 
U Trellů (0,04), TJ Sokol Plzeň-Letná (0,27).

Osobní pozůstalosti: 
Miloslav Bělohlávek (0,33), František Fabián (0,55), Hana Janáková (1,30), František Juřička 
(0,05), Josef Kejha (0,25), Vladimír Líbal (0,22), Ludvík Mištera (0,50), Vladimír Pálek (1,00), 
František Spurný (0,16).

Byly inventarizovány tyto archiválie (v závorce počet běžných metrů):
KSČ (v Plzni) na úseku kultury (1,92), Občansko-hospodářská beseda Doudlevce (0,05), Sbírka 
dokumentace k okupaci v srpnu 1968 v Plzni (0,22). 
Dále jsme evidovali tyto jednotliviny:
107 videokazet, 26 kusů CD + DVD, 1 hudebninu, 1 174 fotografií, 218 negativů, 122 rukopisů.

Byly vypracovány rejstříky (v systému JANUS) k inventářům těchto fondů: 
Emil Felix, František Holcbecher, Fridolín Macháček, Václav Placht, redakce Večerní Plzeň. Do 
programu JANUS byly přepsány úvody inventářů těchto fondů: Strana zelených v Plzni, Měst-
ská komise památkové péče, Knihovna města Plzně, Plzeň v období sametové revoluce a dále 
k fondům, k nimž byly vypracovány rejstříky. 

Využívání archiválií
V roce 2008 u nás pracovalo 268 badatelů (264 občanů ČR, dva Němci, 1 Rakušan, 1 Slovák), 
přišly 1 674 badatelské návštěvy. Neprovedli jsme žádné správní řízení dle § 38 odstavce 2 ar-
chivního zákona. Provedli jsme 5 zápůjček a 2 výpůjčky archiválií. Vypracovali jsme 77 rešerší.
Vyřizovali jsme celkem 174 žádostí o potvrzení studia a 10 žádostí o potvrzení odpracované 
doby.
 
Doplňovali jsme Pamětní knihu čestných občanů města Plzně. Vyhledali jsme například celek 
fotografií pro květnovou výstavu na radnici (o americké armádě v Plzni v roce 1945), Ústavu 
soudobých dějin Praha jsme zaslali 121 foto plakátů a foto z okupace v srpnu 1968 (J. Janečko-
vá), Š. Pflegerová připravila výstavu Archiv města Plzně se představuje, která byla instalována 
na radnici od ledna do března 2009 (jde o souhrn dílčích malých expozic, které autorka měsíčně 
obměňovala v budově archivu ve Veleslavínově ul. během roku). A. Skála připravil 300 různých 
plánů pro projekt Historický atlas města Plzně, o jehož realizaci bylo na poslední chvíli rozhod-
nuto v září 2008 (jde o práci širšího týmu autorů z různých pracovišť, kniha má být vytištěna 
v létě 2009). Připravili jsme také např. celek fotografií pro výstavu o Karel Klostermannovi ve 
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. 

Pracovníci Archivu města Plzně

PhDr. Jaroslav Douša 
vedoucí Archivu města Plzně

Marie Chmelířová 
odborná archivářka-knihovnice 

Marie Hrádková 
administrativní pracovnice 

Bc. Jitka Janečková 
odborná archivářka 

PhDr. Štěpánka Pflegerová 
vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií 

Mgr. Jarmila Žáčková 
vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Alena Skalová, DiS. 
odborná archivářka

Marie Šťastná 
hospodářsko-správní pracovnice 

Mgr. Adam Skála 
odborný archivář 

Ivana Vaňková 
odborná archivářka 

Badatelna archivu 1982 1996 2003 2007

Z publikací vydaných Archivem města Plzně

Přehled fondů 

I. Fondy města Plzně

II. Fondy okresu

III. Cechy a společenstva v Plzni

IV. Školy v Plzni

V. Církevní fondy a spolky v Plzni

VI. Dělnické hnutí

VII. Podniky a instituce v Plzni

VIII. Spolky a instituce kulturní a besedy v Plzni

IX. Spolky,  instituce a korporace podpůrné a hospodářské v Plzni, pojištění zdraví

X. Spolky a svazy politické, národní a studentské

XI. Spolky stavovské v Plzni

XII. Tělovýchova a vojenství, požárníci

XIII. Obce Velké Plzně

XIV. Obce jiné, depozita

XV. Pozůstalosti a rukopisy

XVI. Sbírky

Z přednášky PhDr. Maráze 
o Václavu III. (2. října 2007)

Archiv města Plzně již od roku 
1969 pořádá pravidelně přednášky 
na různá historická témata 
v prostorách Velkého klubu 
Magistrátu města Plzně.

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek 
a PhDr. Ing. Ivan Martinovský 
po přednášce o Fridrichu 
Falckém (15. dubna 2008)

Archiv města Plzně v současnosti



Martin Hruška (1869–1871)
První městský archivář (čestný titul obdržel v roce 1869)
Martin Hruška pracoval od ukončení studií v roce 1835 ve službách města Plzně, zpočátku jako bezplatný praktikant. Plných 14 let 
byl akcesistou bez stálého platu, teprve v roce 1850 byl jmenován kancelistou a v roce 1852 protokolistou  
a registrátorem. Zasloužil se o záchranu listin v městské registratuře, neboť jim hrozila ztráta a zničení, a tak je potají odnášel 
domů, kde je rovnal a pořádal (dosud nesou jeho inventární čísla N 1–440). Hruška byl historickým zájmem přiveden k sepsání 
Kroniky královského krajského města Plzně, v níž soustředil chronologicky bez jakéhokoliv hodnocení události od prvních zpráv 
o Staré Plzni z roku 775 až do roku 1870. Právě pro 19. století je Hruškova kronika jedinečným pramenem k dějinám města Plzně. 
Za zásluhy při pořádání archivu a sepsání kroniky byl 4. června 1869 jmenován městským archivářem, avšak krátce nato, 18. břez-
na 1871, zemřel.

Josef Strnad (1879–1907)
Druhý městský archivář 

Jméno Josefa Strnada je spojeno s obdobím městského archivu od vzniku muzea. Strnad pečlivě uspořádal archiv, zinventarizo-
val všechny pergamenové listiny a listy (jejich uspořádání je platné dodnes). V roce 1899 navrhl obecnímu zastupitelstvu zřízení 
městského archivu jako samostatného ústavu, který ale zůstal součástí muzea ještě dalších 49 let. Z té doby pochází Prozatímní 
statut Archívu královského města Plzně. Josef Strnad položil základy k vydávání pramenů k dějinám města Plzně vydáním Pamětí 
plzeňských M. Šimona Plachého z Třebnice (1883), významného historiografického díla z počátku 17. století. Dalším významným 
počinem bylo zpracování dvoudílného Listáře královského města Plzně (1891 a 1905), plzeňského diplomatáře archivních prame-
nů z let 1300–1526. I když od školního roku 1906/1907 působil hlavně jako ředitel II. státní české reálky v Plzni, pro městský archiv 
pracoval až do své smrti 12. května 1930.

Medailony archivářů



PhDr. Miloslav Bělohlávek
(1948–1984)
Čtvrtý městský archivář 

PhDr. Miloslav Bělohlávek nastoupil po ukončení studií na pražské univerzitě na 
místo archiváře města Plzně (od 1. července 1948). Tehdy bylo realizováno defini-
tivní oddělení archivu od muzea a ustavení Archivu města Plzně jako samostatného 
úřadu (zřizovatelem byl plzeňský národní výbor). Za jeho působení se archiv třikrát 
stěhoval: poprvé z muzea do tří místností v budově bývalého gymnázia (dnešní Stu-
dijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje) v ulici B. Smetany 14, podruhé v dubnu 

1954 do budovy bývalé městské noclehárny v sadech 5. května 61 a do třetice v létě 
1961 do zadního traktu radnice, kde sídlí dodnes. Již v roce 1954 vydal M. Bělo-
hlávek mezi prvními v republice průvodce po archivních fondech (Městský archiv 
v Plzni. Průvodce po archivu), který byl rozšířen a aktualizován v roce 1987. Tiskem 
vyšel také jeho inventář listin z let 1293–1879 (1976). M. Bělohlávek měl velký podíl 
na tom, že byly vydány syntetické třídílné Dějiny Plzně a zejména na napsání I. dílu 
měl sám hlavní zásluhu. Nezapomínal na vzdělávání mládeže a rozvinul spoluprá-
ci se školami formou exkurzí do archivu. Zavedl přednáškový cyklus pro veřejnost 
a v roce 1958 zahájil vydávání sborníku Minulostí Plzně a Plzeňska (od roku 1962 
pod názvem Minulostí západočeského kraje). Historii města dokázal představovat 
i formou blízkou široké skupině čtenářů, příkladem je jeho kniha Plzeňské pověsti 
a legendy (poprvé vyšla roku 1968 a opět byla vydána roku 1999). Jeho jméno je 
trvale a nesmazatelně zapsáno mezi významné osobnosti města Plzně, ale i širší his-
torickou a archivářskou obec.

PhDr. Fridolín Macháček
(1907–1948)
Třetí městský archivář (čestný titul obdržel v roce 1919)

PhDr. Fridolín Macháček nastoupil ihned po ukončení studií na pražské univerzitě 
do služeb města jako tajemník městského historického muzea a správce městského 
archivu (od 1. května 1907). I přes tísnivé prostorové podmínky archivu a množ-
ství jiných úkolů (správu historického muzea, Okresní studijní knihovny Čiperovy, 
četnou přednáškovou činnost atd.) staral se svědomitě o jeho vědecké uspořádání 
a vedení. Například, když byla v roce 1908 nalezena při přestavbě radnice ve stropě 
zazděná předtereziánská registratura ve velmi špatném stavu, pohotově zajistil její 
konzervaci a tím její torza zachránil. Macháček nám zanechal velké dílo v podo-

bě rozepsání starších knih soudnictví nesporného, čímž položil základ k místopisu 
a rodopisu města. Macháčkova zásadní a dodnes nepřekonaná místopisná studie vy-
šla dvakrát, poprvé v roce 1930 pod názvem Městský dům. Zabýval se také právními 
dějinami města Plzně (studie Městský soud a městský rychtář v Plzni v XVI. stol.) 
a městskou diplomatikou (Městská rada a městská kancelář v Plzni v XVI. století). 
Macháček v roce 1909 založil a sám redigoval (spolu s Cyrilem Purkyněm a Josefem 
Strnadem) Sborník městského historického musea v Plzni, ve kterém byly otisko-
vány cenné historické studie nejen regionálních badatelů (Macháček při získávání 
příspěvků využíval svých kontaktů na pražské univerzitní kolegy). Sborník vychá-
zel s přestávkou ve válečných letech 1914–1918 pravidelně až do roku 1926. V roce 
1919 obdržel titul městského archiváře a v roce 1931 dosáhl u městské rady zřízení 
archivu jako samostatného úřadu (napsal jeho organizační řád), avšak oddělení od 
muzea se tehdy neuskutečnilo. Okupace a nacistická správa přinesla Macháčkovi 
předčasné penzionování a poté uvěznění v koncentračním táboře Flossenbürg. Po 
osvobození pracoval pro archiv, jako jeho předchůdci, neúnavně a obětavě až do své 
smrti 29. března 1954.

Medailony archivářů



Medailony archivářů

PhDr. Ing. Ivan Martinovský
(1984–1997)
Pátý městský archivář 

PhDr. Ing. Ivan Martinovský nastoupil do Archivu města Plzně 1. prosince 1983, po předchozím působení v Archivu města Ústí nad Labem a v původní profesi technologa výroby barviv 
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu tamtéž. Městským archivářem se stal od 1. května 1984 po odchodu Miloslava Bělohlávka do důchodu a vedl jej do 30. června 1997. Musel 
řešit zejména neodkladné provozní problémy jak z oblasti preventivní péče o fyzický stav archiválií, tak různé stavební úpravy v budově archivu i získávání dalších úložných prostor.  
I. Martinovský propagoval velmi potřebnou výstavbu nové účelové budovy pro archiv, jejíž plány vznikly v roce 1988 a která nebyla dosud realizována. Za jeho redaktorského 
vedení v letech 1985–2005 (od XXI. do XL. svazku) se obsah archivem vydávaného sborníku Minulostí západočeského kraje rozšířil o recenze odborné literatury a příspěvky 
s tématy nadregionálními. I. Martinovský také pokračoval v organizaci každoročních cyklů historických přednášek pro veřejnost, na které zval přední české historiky. 
Nezapomenutelný byl také cyklus Hudba z archivu (1984–1988), v němž často v premiéře zaznívaly skladby zapomenutých plzeňských skladatelů. Obdobně s velkým 
nasazením se podílel i na organizaci konferencí o českém 19. století v rámci Smetanovských dnů v Plzni. Hlavním badatelským zájmem I. Martinovského v posledních 
letech je bezesporu život a dílo Karla Klostermanna (postupně edičně zpřístupňuje jeho korespondenci především z fondu uloženého v Archivu města Plzně). Byl otcem 
myšlenky přehledné a užitečné knihy Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost (2004) a vedl její autorský kolektiv. Jeho posledním dílem z oblasti 
právních dějin (se spoluautorem P. Kreuzem) je edice Vladislavského zřízení zemského a navazujících pramenů (2007).

PhDr. Jaroslav Douša
(1997–dosud)
 Šestý městský archivář

Po studiu oborů archivnictví a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (v letech 1970–1975), které završil rigorózní zkouškou v roce 1977, již druhým rokem 
pracoval v Archivu města Plzně. Rychle se zapojil do pořádání a inventarizace, ale též katalogizace a rejstříkování širokého spektra archivních fondů. Od počátku se věnoval 
archivní a historické publikační činnosti se zaměřením na plzeňské a západočeské dějiny od 16. století. Mezi jeho nejvýznamnější studie patří „Městské rady v Plzni a na Starém 
Městě pražském v letech 1550–1650“, otištěná ve Sborníku archivních prací 1982, dále „Plzeň v letech 1618–1621“, vydaná ve Folia Historica Bohemica 1985, či z nejnovějších 
dějin „Plakáty, nápisy a fotografie v Plzni od 21. listopadu 1989 do 3. ledna 1990“ ve 27. ročníku sborníku Minulostí západočeského kraje (1991). Stal se známým popularizátorem 
plzeňské historie nejen v denním tisku a Radničních listech, ale také referentem na každoročním plzeňském mezioborovém sympoziu k dějinám českého 19. století, pořádaném 
v rámci Smetanovských dnů. 
Když se od 1. července 1997 stal městským archivářem, k odborné činnosti přibyly starosti provozní, a to zejména nedostatek úložného prostoru pro uložení archiválií a nevy-
hovující klimatické podmínky archivní budovy ve Veleslavínově ulici.



O pečeti města Plzně
Používání městské pečeti je těsně spojeno s počátkem městské správy královského 
města. V Plzni je poprvé doložena na listině jednoho plzeňského měšťana ze 17. dubna 
1307, která je dodnes dochována v Archivu města Plzně. Zde je také uloženo originální 
bronzové pečetidlo, které svou velikostí (kotouč o průměru 84 mm) ale i vynikajícím 
řemeslným zpracováním dokládalo význam města Plzně. 

Dodnes se razí pamětní medaile (čestné pečeti města Plzně) jako zmenšené bronzové 
repliky (o průměru 65 mm). Touto čestnou pečetí oceňuje primátor města Plzně obča-
ny, kteří se výjimečným způsobem zasloužili o rozvoj města, jeho propagaci apod.

Obraz nejstarší plzeňské pečeti je poměrně složitý. Jeho základ tvoří brána, stojící na 
skále, s profilovaným portálem lomeného oblouku, nad kterým je římsa. Na obojí stra-
ně brány se zvedá věž s brankou. Tento obraz se na městských pečetích často vyskytuje 
a dokládá tak význam města Plzně jako pevnosti. V hlavní bráně stojí rytíř ve zbroji 
hledící vlevo, v pravé ruce držící tasený meč a v levé štít se znamením dvouocasého lva. 
V tomto případě se jedná o zvláštnost a bezpochyby jde o obraz českého krále, který 
je postaven na obranu a záštitu města. Nad cimbuřím brány vyrůstá prostovlasá pan-
na v přepásaném rouchu, jež drží v každé ruce praporec: v pravé s dvouocasým lvem, 
v levé s orlicí. Jde tu jistě o vyznačení hodnosti pána města a lze se domnívat, že vedle 
královského českého lva je postavena stará tzv. svatováclavská orlice. 

Otisk tohoto pečetidla je pokládán za větší městskou pečeť, jíž bylo jí používáno v zá-
važnějších jednáních, přičemž pečeť byla zhotovována z přirozeného vosku a k listi-
nám přivěšována zpravidla na pergamenovém proužku. Již v první polovině 14. století 
byla k velké pečeti zavedena i menší pečeť neboli sekret, který ovšem nemá tak složitý 
pečetní obraz. Původní pečetidlo této pečeti se nedochovalo a známe jej pouze z do-
chovaných otisků na listinách.

Pečetní obraz se dostal jako srdeční štítek také do plzeňského městského znaku prav-
děpodobně již ve druhé polovině 15. století, kdy si naši předkové sami rozmnožili erb. 
Tehdy si pořídili novou pečeť, do níž vložili městský erb o čtyřech polích s postavou 
anděla jako strážce znaku za štít. Listinou papeže Pavla II. obdržela obec plzeňská spo-
lu s novým erbem právo pečetit červeným voskem.

5. června 1466, Řím
Papež Pavel II. rozhojňuje plzeňským městský znak o dvě pole a dává právo používat červený vosk.

Listina v překladu zní:

Pavel, biskup, sluha sluhů božích. Veškeré obci města Plzně, diecése pražské, pozdrav a apoštolské požehnání. Nabádá nás horlivá vaše 
oddanost, s kterouž nás i církev Římskou ctíte, abychom žádosti vaší, pokud s pomocí boží je nám možno, laskavě vyhověli. Pročež 
nakloněni jsouce vašim pokorným prosbám, ježto jste, jak jsme zpraveni, pro obranu pravé víry, jakožto praví věrní křesťané, udatně 
vedli a vedete boj proti synu nepravosti, kacíři Jiřímu, jenž králem českým se nazývá a jeho spojencům, abyste vedle svého dosavadní-
ho znaku mohli nosit dva klíče zlaté svázané v poli stříbrném a muže neboli ozbrojence mečem opásaného, držícího pravicí polovici 
orla ve zlatém poli a spolu povždy voskem červeným pečetit, oddanosti vaší z moci apoštolské tímto listem dovolujeme, bez překážky 
jakéhokoliv protivníka. Nechť tedy žádný člověk neopováží se tento list našeho povolení porušit aneb jemu lehkovážně odpírat; pak-
li by někdo to se opovážil, ten nechť ví, že propadl nemilosti Boha všemohoucího a blažených Petra a Pavla apoštolů. Dáno v Římě 
u sv. Marka, léta narození Páně 1466, 5. června, velekněžství našeho v roce druhém.

1. prosince 1578, Řím
Papež Řehoř XIII. rozhojňuje Plzni znak.

Listina v překladu zní:

Řehoř XIII. milým synům, purkmistru a radě města Plzně v království českém pozdrav a apoštolské požehnání. To, co nedáv-
no o čistotě a stálosti vaší víry katolické a předků vašich a oddanosti k svaté římské církvi nám vyprávěl milovaný syn Antonín 
Possevia, bohoslovec náš, nás vybízí, že slušné žádosti vaší otcovsky milerádi přivolujeme. Poznali jsme z toho, že ačkoli město 
vaše Plzeň, v království českém ležící, za minulých časů od Viklefistů a Husitů a jiných bezbožných kacířů mečem, ohněm 
a všelikými zlými úklady dobýváno bylo, přece čisté a nákazou jejich neporušené se zachovalo až dodnes a povždy udrželo 
jednu víru katolickou svaté církve římské co nejstáleji a ta k spáse duší vašich se slávou velikou zachráněna jest. Protož synové, 
my vás co nejvíce v Bohu poručené majíce, a díky vzdávajíce především Onomu, od něhož všeliké dání výborné a každý dar 
dokonalý, vás obzvláštní přízní svou poctít jsme se ustanovili. Pročež prosbám vašim pokorně nám podaným nakloněni jsou-
ce, město vaše Plzeň se všemi právy, pravomocností a příslušenstvím nynějším i do budoucna řádně získaným přijímáme pod 
ochranu a záštitu sv. Petra a naší a svaté stolice apoštolské a na důkaz upřímné k vám náklonnosti své dovolujeme vám z moci 
apoštolské tímto listem, abyste nad znakem svým kříž, jak níže vymalován jest, nosit a malovat a vyrýt si dát mohli a povždy 
ho užívat, vás pak se vší příchylností svou důtklivě v Bohu napomínáme a žádáme a prosíme, abyste pro milosrdenství Pána 
našeho Ježíše Krista, který nás svatým křížem, jímž všeliké příkoří světa se přemáhá, vykoupit ráčil, abyste víru pravou, mimo 
níž není spásy, pevně jako až posud jste činili, zachovávali, abyste na zemi chvály od nás a všech dobrých lidí zasloužené, na 
nebi pak odměny věčné blaženosti, kterouž Bůh sám svým věrným připravil, hodni byli po tom krátkém života našeho běhu 
dosáhnout. Dáno v Římě u sv. Petra pod prstenem rybářským, dne 1. prosince 1578, velekněžství našeho v roce sedmém.

Sádrový odlitek městské pečeti Originální městské pečetidlo (typář)

Nejstarší dochovaná pečeť města na listině ze 17. dubna. 1307

Znak a pečeť města Plzně



O vývoji a historii znaku

Počátky plzeňského erbu sahají již do doby předhusitské. Podle 
historických zpráv prvním znakem města Plzně byla chrtice na 
štítu. Na rozdíl od jiných měst vývoj neprobíhal v návaznosti na 
městskou pečeť. Vyobrazení městského erbu na plzeňských peče-
tích je známé až od roku 1466.

Perokresba městského znaku z roku 1602
Jan Willenberg 
Strahovská knihovna sign. D T I 30. Zmenšeno.

Městský znak, před rokem 1650
Matouš Merian, Pohled na město z ptačí perspektivy

Kolorovaný dřevořez z Pekova Nového zákona z roku 1527 
(Knihopis č. 17.098), exemplář Národní knihovny  
sign. 65 D 1136.

Současná podoba městského znaku

K rozšíření původního erbu došlo krátce po roce 1433, když řím-
ský císař Zikmund Lucemburský Plzeňským „dal velblouda za 
erb“. Zlatý dvouhrbý velbloud v zeleném poli polceného štítu měl 
připomínat činy Plzeňských při obležení města husity.
Původní barva pravého pole nebyla zelená, ale modrá. Následně 
Plzeňané doplnili erb postavou anděla štítonoše.

Ve druhé polovině 15. století si Plzeňští podruhé rozmnožili erb, 
tentokrát o srdeční štítek, do něhož vložili složitý obraz pečeti 
z doby založení města. Srdeční štítek byl červený a v něm stříbrná 
hradba s cimbuřím o pěti stínkách mezi dvěma stříbrnými věže-
mi. Dole měly otevřenou branku a nad ní vysoké okno. Uprostřed 
hradby byla otevřená gotická brána, ve které stál vlevo hledící král 
v plášti. Měl na hlavě helm s klenotem složeného orlího křídla, 
v pravici držel o rameno opřený obnažený meč a levicí si kryl prsa 
trojhranným štítem, v němž byl v červeném poli stříbrný dvou-
ocasý lev. Nad cimbuřím hradby vyrůstala stříbrná postava pros-
tovlasé dívky, která držela v každé ruce prapor obrácený žerdí ven. 
V pravici měla prapor s dvouocasým lvem a v levici držela prapor 
s orlicí.

K další změně erbu došlo za vlády Jiřího z Poděbrad. 
Za věrnost Římu ve válce obohatil papež Pavel II. Plzeňským je-
jich znak, 5. června 1466 vydal bulu, jíž přidával ke starším oběma 
polím plzeňského erbu dvě nová. Od té doby tvořil plzeňský erb 
čtvrcený štít s kusy, které symbolizovaly papežskou stolici a po-
měr Čech k římské říši. V prvním stříbrném poli jsou dva sváza-
né, vzhůru postavené, od sebe odvrácené zlaté klíče. Ve druhém 
zlatém poli je vpravo hledící zbrojnoš s připásaným mečem, který 
podpírá pravicí pravou polovinu černého orla s roztaženým kříd-
lem a s vyplazeným jazykem.

Konečnou podobu dostal plzeňský městský znak vydáním breve 
papeže Řehoře XIII. v Římě 1. prosince roku 1578. V Plzni pro-
běhla protireformace o polovinu století dříve než v jiných králov-
ských městech. Na důkaz vítězství katolictví přidal papež Řehoř 
XIII. Plzeňským nad dosavadní štít znaku vysoký zlatý kříž, vzty-
čený na zeleném trojvrší. V trojvrší bylo zlatými majuskulními 
písmeny napsáno „IN HOC SIGNO VINCES“ (V tomto znamení 
zvítězíš). Papežské breve přinášelo pod textem barevné vyobraze-
ní nového plzeňského erbu, z něhož je patrné, že do znaku byly 
doplněny i jiné heraldické prvky. Po obou stranách kříže se pnula 
odspodu zelená olivová ratolest. Za spodními pahorky byly dva 
dobové helmy přirozené barvy s podbradkem, které se od sebe od-
vracely. Podle pravého helmu trčela kosmo vzhůru zespodu štítu 
halapartna. Podél levého helmu čněl šikmo vzhůru buzikán. Breve 
oficiálně potvrzovalo i dříve zaváděný srdečný štítek. Štítonoš – 
anděl – měl mírně rozepjatá křídla, stál na zeleném trávníku za 
štítem a rukama přidržoval horní rohy štítu. Jeho spodní šat byl 
zelený, plášť šedofialový; zlaté vlasy dolů splývající, na hlavě zlatou 
záři a křížek.

Pověsti o znaku nové Plzně

Pověsti mají své právo lišit se někdy svým obsahem od historických skutečností. Někdy naopak je i dějepisci uznáno jádro pověsti jako 
vodítko k poznání pravdy.
Kronikáři Tanner a Hruška uvádějí jako nejstarší část znaku Radoušovu bílou chrtici se zlatým obojkem. Podle W. Widimského byla 
chrtice Plzni úředně dána Přemyslem Otakarem II., když roku 1272 povýšil Plzeň na královské město. O velbloudu v městském znaku 
se zmiňuje Hilarius Litoměřický.
Plzeňští při jednom výpadu za obležení Plzně Sirotky (1433) ukořistili v táboře nepřítele velblouda a s velikou radostí do města ho při-
vedli. Sirotci chtěli si nevídané to zvíře vyplatit padesáti kopami, což Plzeňští odmítli a nepřistoupili ani na druhou nabídku nepřátel, 
že jednoho z nejpřednějších zajatých Plzeňských, vyceněného na dvě stě kop, za něj vydají. Když nebezpečí minulo, darovali Plzeňští 
velblouda Norimberským za pomoc, poskytovanou městu všemožně za obležení.
Klíče jsou doloženy jako dar papeže Pavla II. Uprostřed zpráv a úvah věhlasných historiků však nacházíme také prosté vyprávění pl-
zeňského školníka Beringera z roku 1868: Při obléhání Plzně Tábority a Sirotky objevovala se prý na hradbách plzeňských dcera purk-
mistra, neobyčejně krásná a statné postavy. Ta prý svojí odvahou i svým zjevem podněcovala obhájce města k velké statečnosti, a když 
konečně musel nepřítel s nepořízenou odtáhnout, kladeno jí to z největší části za zásluhu. Papež ji na památku toho dal jako anděla 
do znaku v podobě štítonoše, neboť prý v táboře nepřátel byla rozšířena domněnka, že ten ženský zjev na hradbách je andělem z nebe 
k hájení Plzně seslaným.

Podle knihy V. Havlice Zlatá kniha plzeňských pověstí a Schieblovy sbírky Plzeň v pověsti, legendě, tradici a škádlivce.

Snahy o modernizaci městského znaku

V letech 1921–1931 probíhala diskuse o změně nebo „modernizaci“ městského znaku mezi představiteli města (starostou L. Pikem) 
a městským archivářem F. Macháčkem. Snahy vyvrcholily 24. července 1931 uspořádáním ankety. Znak byl shledán „po stránce ide-
ové a dějin národa nesympatický a neodpovídá změněným poměrům“. Ke změně nakonec nedošlo.
Další pokus o úpravu znaku proběhl v roce 1986. Na poradě u tajemníka NVmP Vojtěcha Hejduka dne 18. února 1986 byl projedná-
ván návrh na „vylepšení“ městského znaku, jenž „příliš upomíná feudalismus“. Podle návrhu malíře Josefa Štefla, podpořeného MěV 
KSČ a údajně též tajemníkem ÚV KSČ Karlem Hofmannem, měl být znak rozhojněn o dvě horní pole: vpravo s ozubeným kolem, 
vlevo s víkem atomového reaktoru jako symboly průmyslové výroby ve městě. Pro odpor Archivu města Plzně, odboru vnitřních 
věcí, jakož i obavy vedení NVmP ze složité schvalovací procedury při změně znaku vyzněl návrh do ztracena a jaderná havárie v Čer-
nobylu 26. dubna 1986 ho záhy posunula do oblasti černého humoru. 
I přes tyto snahy zůstal městský znak do dnešní doby zachován v původní historické podobě.

Znak města Plzně



1990–2010

Přepis textu latinské listiny, v níž je prvně  
doložen termín „purkmistr“ (magister civium)

Stanislav Loukota
(2. 3. 1990–5. 12. 1990)

Zdeněk Mraček
(5. 12. 1990–5. 12. 1994)

Zdeněk Prosek
(5. 12. 1994–16. 11. 1998)

Jiří Šneberger
(25. 11. 1998–13. 1. 2005)

Miroslav Kalous
(13. 1. 2005–2.11. 2006)

Pavel Rödl
(2. 11. 2006–dosud)

1850–1938

František Wanka
(5. 9. 1850–20. 2. 1861)

František Pecháček
(30. 4. 1874–4. 8. 1888 zemřel)

JUDr. Václav Peták
(17. 11. 1892–19. 11. 1917 zemřel)

JUDr. Matouš Mandl
(4. 12. 1917–23. 6. 1919)

Luděk Pik
(5. 7. 1919–5. 12. 1938 rezignoval)

JUDr. Karel Houška
(21. 8. 1888–21. 4. 1889 zemřel)

JUDr. Josef Krofta
(7. 5. 1889–3. 11. 1892 zemřel)

MUDr. Jan Maschauer
(21. 2. 1861–9. 2. 1868)

Emanuel Tuschner
(10. 2. 1868–26. 6. 1873 rezignoval)

Purkmistři, primasové, starostové, primátoři



Vyobrazení pečetě – dnes užívané  
jako pamětní medaile

Funkční řetěz plzeňského purk-
mistra

byl patrně pořízen na osla-
vu čtyřicátého výročí členství 
JUDr. Václava Petáka v obecním 
zastupitelstvu města Plzně – toto 
výročí připadlo na den 13. dubna 
1914 – a k příležitosti 50. výročí 
české samosprávy, uzákoněné zá-
konem o obecním zřízení a voleb-
ním řádu v obcích království Čes-
kého – toto výročí připadlo na den 
16. dubna 1914.
Tak jako Čestný úřední řetěz pro 
plzeňského purkmistra, byl i tento 
řetěz zhotoven u zlatnické firmy 
František Mandl v Plzni.

Čestný řetěz pro purkmistry

Označení „primátor“ pro předsedu dvanáctičlenné městské rady se v Plzni poprvé 
objevuje v roce 1558, ale i poté se běžně používá termín purkmistr, ve 20. století sta-
rosta (do roku 1945). Před rokem 1558 je běžné označení první purkmistr (primas), 
v Plzni je toto označení poprvé v listině doloženo v roce 1323. Ve funkci prvního 
purkmistra se členové městské rady střídali po 4 týdnech, stejně jako v jiných českých 
královských městech. Při ukončení úřadu každý purkmistr musel vyúčtovat jemu 
svěřené peníze. Purkmistr (primátor) měl klíč ke zvláštní truhle, v níž byla uložena 
městská pečeť. O zvláštních privilegiích prvního purkmistra (primátora) se literatura 
o právních dějinách Plzně nezmiňuje.
Z konce 16. století pochází údaj, že purkmistr za svoji práci a vychování služebníka 
dostával 10 kop, v roce 1597 byla tato odměna shledána městskou radou v panujících 
těžkých a drahých časech za nedostatečnou. Obecní starší povolili pro purkmistra 
plat 16 kop, 2 sudy bílého piva a 2 kbelce žita.
Odznakem úřadujícího purkmistra stejně jako v jiných českých královských městech 
byla městská pečeť. Podle pamětníků to v 17. století byla stříbrná pečeť zavěšená na 
řetěze. Proto se plzeňská městská rada 17. ledna 1899 usnesla, aby odznakem hod-
nosti purkmistra byla opět městská pečeť zavěšená na řetěze, přičemž bylo rozhod-
nuto vrátit se k původní městské pečeti užívané v letech 1300–1500 s tím, že nápis na 
pečeti nebude latinský, ale český „Pečeť královského města Plzně“. 23. března 1900 byl 
požádán pražský architekt Antonín Balšánek, aby vypracoval návrh stříbrného pri-
mátorského řetězu. Návrh byl předložen 1. července 1900 a zřejmě podle něj byl řetěz 
realizován.
11. července 1919 bylo usnesením městského zastupitelstva změněno úřední ozna-
čení Plzně vypuštěním slova „královské“ na „město Plzeň“ a oba úřední řetězy purk-
mistrovské tímto usnesením přestaly být zevní známkou úřadu starosty města a byly 
uloženy v městském muzeu.

Statut města 

Článek 37 – Městská pečeť

Městské historické pečetidlo Plzně z roku 1307 má tuto podobu: V ko-
touči o průměru 82 mm je obraz srdečního štítku městského znaku 
(bez štítu). Po obou stranách věží je v pečetním poli ještě ozdobná rato-
lest. Při okraji pečetě je perlovcem oddělený opis gotickou majuskulou: 
+ SIG / ILLV . CIWITATIS . D . NOWA . PILSEN REGI . B/OhIE , který 
je nahoře přerušen střechami obou věží.
Pečetí se výhradně červeným voskem.
Městská pečeť je primátorskou insignií, její užívání je ve výhradním 
právu primátora a je nepřenosné. Primátor může darovat vyobrazení 
městské pečeti občanům města a dalším fyzickým osobám, které se za-
sloužily o rozvoj Plzně, její propagaci, ochranu jejích práv a zájmů a po-
dobně, nebo významným zahraničním návštěvníkům města.

Odpovědnost za činnost města Plzně podle 
čl. 6  Statutu města Plzně
Primátor zastupuje Plzeň navenek ve všech případech, které nejsou Sta-
tutem nebo jiným právním předpisem města svěřeny starostům měst-
ských obvodů. Primátor řídí zasedání zastupitelstva a rady města a svo-
lává jejich jednání, podepisuje právní předpisy města a usnesení rady 
a zastupitelstva města, stojí v čele magistrátu a plní úkoly starosty obce 
podle zvláštních zákonů a případně též i úkoly krajského hejtmana, sta-
noví-li tak zvláštní zákon.

Primátor zejména:
jmenuje a odvolává tajemníka magistrátu a stanoví mu plat podle •	
zvláštních předpisů,
v případech stanovených zvláštními zákony zřizuje zvláštní orgány •	
města (např. bezpečnostní radu, krizový štáb, povodňovou komisi, 
komisi pro sociálně-právní ochranu dětí a podobně), jmenuje a od-
volává jejich členy a rozhoduje o podjatosti jejich členů v správním 
řízení,
může ustavovat účelové pracovní skupiny a trvalé aktivy ke slaďová-•	
ní činností, příslušejících do působnosti vícera orgánů či organizač-
ních složek města,
odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za •	
uplynulý kalendářní rok a projednává s auditorem jeho závěrečnou 
zprávu,
řídí městskou policii a může požadovat po Policii ČR spolupráci při •	
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku,
odpovídá za informování občanů o činnosti Plzně a jejích orgánů,•	
může pozastavit výkon usnesení rady města a předložit je k rozhod-•	
nutí zastupitelstvu města, má-li za to, že je nesprávné,
v době od voleb do zastupitelstva města do jeho ustavujícího zase-•	
dání zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu 
a plní další nezbytné úkoly v samostatné působnosti města vyjma 
úkolů zákonem vyhrazených zastupitelstvu,
slaďuje činnost svých náměstků a tajemníka magistrátu a rozhodu-•	
je spory o působnost mezi svými náměstky a spory v záležitostech 
přesahujících kompetence jednotlivých náměstků, nedojde-li mezi 
nimi k dohodě (dále jen kompetenční spory),
organizuje porady se starosty městských obvodů,•	
může uložit starostovi městského obvodu svolání zastupitelstva nebo •	
rady městského obvodu a při nečinnosti starosty je může sám svo-
lat,
má právo účastnit se s hlasem poradním jednání všech ostatních or-•	
gánů města, jichž není zvoleným členem, včetně všech orgánů měst-
ských obvodů,
má právo a při nebezpečí z prodlení též povinnost svolat zasedání •	
kteréhokoli sborového orgánu města Plzně,
nestanoví-li zastupitelstvo města jinak, zastupuje Plzeň na valných •	
hromadách obchodních společností, v nichž má město majetkovou 
účast,
plní úkoly podle zvláštních předpisů k připravenosti města na řešení •	
krizových situací a slaďuje záchranné a likvidační práce při řešení 
mimořádné situace,
plní úkoly při zabezpečování voleb podle zvláštních zákonů,•	
slaďuje postup orgánů státní správy s územní působností pro okres •	
Plzeň-město s orgány města při plnění úkolů, které vyplývají z usne-
sení vlády.

Primátor má právo užívat primátorský řetěz a historickou pečeť města 
jako primátorské insignie, toto právo je nepřenosné na jiné osoby.
K platnosti právních úkonů Plzně primátorem navenek učiněných je ne-
zbytné předchozí schválení zastupitelstvem nebo radou města ve všech 
věcech zákonem nebo Statutem či jiným právním předpisem města do 
působnosti zastupitelstva nebo rady vyhrazených.

Článek 38 – Primátorský řetěz
Primátorský řetěz ze dne 16. listopadu 1912 (Čestný úřední řetěz pro purk-
mistry královského města Plzně), tvoří 14 dílů (článků) spojených vždy třemi 
očky a závěsný zlatý medailon. Středový (závěsný) článek je opatřen na líci 
vyobrazením historické městské pečeti a na rubu obrazem žehnání plzeň-
ské radnici. Dva články řetězu jsou opatřeny historickým znakem Království 
českého, jeden článek je opatřen plastikou krále a císaře Rudolfa II., jeden 
plastikou krále a císaře Karla IV. Zbývající články jsou opatřeny polodraho-
kamy v městských barvách. Na líci závěsného medailonu je vyobrazen král 
a císař František Josef I., po stranách zemský znak rakouský a český, naho-
ře převyšuje medailon česká královská koruna a dole jej přesahuje zavěšené 
Zlaté rouno. Na rubu medailonu je znak města Plzně bez štítonoše a honos-
ných kusů a po obvodu je opatřen nápisem „Zastupitelstvo kr. města Plzně 
svému purkmistru MDCCCCXII“.
Řetěz je oprávněn a při slavnostních příležitostech a úředních výkonech 
zvláštního významu také povinen nosit primátor města.

Odznaky purkmistrů



Nejstarší listina (mimoplzeňská)
29. prosince 1293, Praha
Václav II. daruje kostelu sv. Jiljí v Bezdězi ves Zbyni.

Nejstarší „plzeňská“ listina
17. dubna 1307, s. l.
Wolfram Zwinillinger, plzeňský měšťan, odkazuje kostelu sv. Bartoloměje pivovar a sladovnu.

7. května 1327, Plzeň
Jaroslav ze Štěnovic vysazuje ves Losinou právem zákupným.

26. prosince 1327, Lucemburk
Jan Lucemburský svoluje k prodeji rychty pražskými měšťany Konrádem Junošem a Fridrichem od Kohoutů Tyrmanovi Leimwartovi, měšťanu kutno-
horskému. Král Jan potvrzuje novému držiteli rychtu se všemi právy.

26. března 1325, Řím
Jakub, biskup mutinský a Štěpán, biskup veronský, udělují na prosby Oldřicha z Plzně odpustky ke kostelu sv. Bartoloměje.

Nejstarší panovnická listina 
8. října 1320, Lucemburk 
Král Jan stvrzuje městu Plzni všechna práva, která mělo od 
Václava II. K dosavadním 168 lánům přidává 10 nových a sta-
noví plat do královské komory.

Nejstarší církevní listina 
1321, s. l. 
Přibyslav z řádu menších bratří, světící biskup v Praze, uděluje odpustky k oltáři sv. Linharta ve 
farním kostele.

5. července 1337, Praha
Král Jan uděluje na prosby měst Berouna, Plzně, Klatov, Stříbra, Tachova, Domažlic, Sušice, Písku a Budějovic zvláštní milosti. Podkomoří 
má jezdit do měst jen na vlastní útraty. Při obnovování rady má 6 konšelů zůstat v nové radě a 6 má být nově zvoleno.

Nejstarší česká listina
11. června 1397, s. l. 
Půta ze Skály prodal svůj dům v Radkovicích Bohuslavovi a sestrám jeho, dětem Vojtěchovým, za 1 kopu gr. českých.

Nejstarší listiny 



Zlaté buly

1. února 1562, Praha
Ferdinand I. potvrzuje zlatou bulu císaře Zikmunda.

24. března 1567, Praha
Maxmilián II. potvrzuje Plzeňským zlatou bulu císaře Zikmunda.

7. srpna 1627, Vídeň
Ferdinand II. potvrzuje Plzni zlatou bulu císaře Zikmunda a všechna ostatní obdarování; vyjímá město z pravo-
moci podkomořího a osvobozuje je od vydržování vojska. 

Pojem bula
1. papežská či panovnická listina s kovovou pečetí
2. tato kovová oboustranná pečeť

Zlaté buly dochované  
v archivech ČR

Národní archiv 21
Archiv hlavního města Prahy 1
Archiv pražské metropolitní kapituly 1
Státní oblastní archiv Praha, pobočka Benešov 1
Státní oblastní archiv Zámrsk 4
Státní oblastní archiv Třeboň 4
Státní oblastní archiv Plzeň, pobočka Klatovy 4
Státní oblastní archiv Opava, pobočka Olomouc 4
Státní okresní archiv Cheb 3
Státní okresní archiv Tábor 1
Archiv města Plzně 4

Celkem 48 

Slovem bula se označovala důležitá papežská či panovnická listina opatřená kovovou pečetí. 
Zlaté buly byly přivěšovány k písemnostem významného obsahu s trvalou platností. Zlatá bula 
stála svou právní průkazností na úrovni voskové majestátní pečeti. Nezřídka bylo stejné (dru-
hé) vyhotovení pečetěno majestátní pečetí voskovou. Pečetění zlatem bylo ve střední Evropě 
výsadou císařů, čeští králové užili zlaté buly jen v případě, pokud byli zároveň císaři. Zlatem 
pečetili také někteří uherští panovníci a od 16. století rovněž papežové.

19. září 1434, Řezno
Zikmund Lucemburský v náhradu škod, které město utrpělo za husitských obležení, osvobozuje Plzeň od berně královské, potvrzuje 
právo vybírat clo a osvobozuje všechny měšťany od cel, mýt a poplatků ze zboží v království českém a celé německé říši.



Erbovní listiny 

Sbírky erbovních listin najdeme v celé řadě našich archivů nebo muzeí. Ne vždy se 
však jedná o fond plně doceněný.

Funkce znaku se postupem staletí měnila. V době svého vzniku, v první polovině 
12. století, to bylo čistě účelové znamení sloužící k rozeznání jednotlivých obrně-
ných bojovníků od sebe, velmi rychle se ale stalo i odznakem urozenosti toho které-
ho jednotlivce, odznakem jeho příslušnosti k privilegované vrstvě.
Erbovní listiny vznikly jako druh slavnostních privilegií v průběhu 14. století. Je-
jich počátky můžeme hledat v Itálii. Jejich existence je dokladem, jak se osvojování 
znaků pozvolna mění z původně volných usurpací na panovnický regál. 
Podle vydavatelského původu můžeme erbovní listiny rozdělit na:
• panovnické
• palatinátní 

Úřad palatina je znám již z dob antiky. Ve středověku prošel dlouhým vývojem. 
V některých případech byl palatinát udělován dědičně. V říši začal být titul spo-
jován s určitými úřady – někteří biskupové, opati, rektoři univerzit nebo pri-
mátoři velkých měst. Práva palatinů byla různá: např. jmenovat veřejné notáře, 
legitimovat levobočky, udělovat doktorskou hodnost, razit mince atd. V 15., ale 
častěji v 16. století k těmto právům přibylo právo udělovat erb.

• vrchnostenské 
Mezi vrchnostenské řadíme privilegia, jimiž udělila vrchnost erb svým poddan-
ským městům, městečkům nebo vsím, ojediněle také cechům a zcela výjimečně 
také církevním institucím.

Za prvou pravou erbovní listinu vydanou císařem je považována listina z 8. ledna 
1338, kterou vydal císař Ludvík Bavor pro bratry Bonifáce a Egisia de Carbonensi-
bus. 

Dne 9. srpna 1339 vydal český král Jan Lucemburský listinu, v níž udělil tridentské-
mu biskupu Mikuláši erb sv. Václava.
Další erbovní listiny v českých zemích pocházejí až z doby Karla IV. 
Udělení erbu bylo v 16. století předpokladem pro přijetí do rytířského stavu, avšak 
většina nobilitovaných o přijetí nežádala. Tak se vytváří ve městech skupina obyva-
telstva, která je podřízena městskému právu a zároveň užívá erb a predikát.

Erbovní listiny existují ve dvou formách: 
jednostranné•  listinné privilegium, v němž byl většinou uprostřed vynechán pro-
stor, kam byla erbovní miniatura posléze vmalována. Nejstarší miniatury sestá-
vají pouze z malby znaku bez jakýchkoli dalších výtvarných prvků. V 15. století 
se už malíři nespokojovali s pouhým zobrazením znaku a snažili se ho umístit 
do jakéhosi celku. Ponejvíce šlo o pravoúhlý rámeček, nejčastěji zlatý.
listina v podobě •	 knihy svázané do desek, zdobených černou napodobeninou 
kůže či červenou nebo purpurovou sametovou látkou. Rukopis se uzavíral po-
mocí stuh, které jsou buď černé a žluté nebo červené a bílé a symbolizují kance-
lář, která listinu vydala (říšskou nebo českou). Velká panovnická pečeť je přivě-
šena na zlatých, žluto-černých či červeno-bílých šňůrách. Pečeti byly chráněny 
dřevěnými nebo od 18. století mosaznými obaly.

8. listopadu 1568, Vídeň
Císař Maxmilián povyšuje Jana Guldenera do stavu vladyckého s přídomkem z Lobez a udílí mu znak.

2. ledna 1626, Vídeň
Ferdinand II. povyšuje Jana Rudolfa Wolfingera z Wolspachu 
a z Ploskovic do stavu rytířského a udílí mu znak.

19. listopadu 1819, Vídeň
František I. povyšuje do stavu šlechtického Jana 
Begga s přídomkem z Albensbergu a udílí mu 
znak.

27. července 1829, Vídeň
František I. povyšuje do stavu šlechtického Jana 
Mayerosera s přídomkem z Mayerbergu a udílí 
mu erb.

27. října 1830, Vídeň
František I. přijímá svobodného pána Karla 
Theodora Sturmfedra do rakouského šlechtic-
kého stavu a udílí mu erb.

21. února 1839, Vídeň
Ferdinand V. udílí Aloisu Saxovi a jeho dětem znak.

21. března 1879, Vídeň
František Josef I. povyšuje Antonína Krause do stavu šlech-
tického s přídomkem z Friedelsbergu a udílí mu erb.

5. března 1654, Teplá
Purkmistr a rada města Teplé a žitavský notář vydávají 
vidimus erbovního listu z 1. července 1592 vydaného 
v Praze pro Valentina Kašpara, Dominika a Pavla Schürery 
a Martina, Valentinova syna.

1762, s. l.
List z erbovního listu Františka Eliáše Scherzera, 
rytíře z Kleimühlu.

7. prosince 1779, Vídeň
Marie Terezie povyšuje Kristiana Leopolda 
Kastnera do šlechtického stavu s přídomkem 
z Kastebergu a udílí mu erb.

11. března 1795, Vídeň
František II. povyšuje Václava Josefa Krafta 
do stavu šlechtického s přídomkem z Kräf-
tenbergu a udílí mu erb.

30. ledna 1629, Vídeň
Ferdinand II. uděluje bratřím Václavovi a Janovi Trnkům z Křovic právo, aby užívali dosavadního 
znaku a Janovi jej rozhojňuje v klenotu.



Rukopisy

Žaltář, poslední čtvrtina 13. století

Latinská postila, 1467

Český herbář, polovina 15. století Rukopis Petra Albina, saského historiografa, s 49 portréty saských králů a vévodů, cca 1587

Právo kanonické, 1459 Právo kanonické, 1459 – přídeští

Codex Manuscriptus historiae Rosensis
Rožmberská kronika sepsaná N. Zderazským, 1696

Zápisná kniha tovaryšů kožešnického cechu, 
1653–1810, přebal

Getechnusbuch, 1653–1810, přebal knihy



Hudebniny

Jakub Jan Ryba, Oltáře neb Osmidenní 
pobožnost k sv. Janu Nepomuckému, 
1803

Hynek Palla, partitura nedokončené zpěvohry Vlasta na slova Elišky Krásnohorské

Josef Bohuslav Foerster, partitura ke hře J. K. Tyla Strakonický dudák

Karel Kovařovic, Scénická hudba ke Strakonickému dudáku J. K. Tyla

Vojtěch Hřímalý, férie Čert na zemi Vojtěch Hřímalý, opera Zakletý princ

Josef Bartovský, symfonická báseň Píseň života



Karel Klostermann
* 15. února 1848 Haag, Rakousko 
† 16. července 1923 Štěkeň u Strakonic

Rodinné doklady vlastní a otcovy, dopisy ženě, dopisy nakladateli. V korespondenci 
jsou dopisy M. Alše, K. M. Čapka, Sv. Čecha, J. V. Sládka aj. Rukopisy prací.
Celkem 1,84 bm archiválií.

Křestní list K. Klostermanna

Domovský list K. Klostermanna Dekret, jímž je jmenován K. Klostermann skutečným 
učitelem na německé reálce

Důtka prof. K. Klostermannovi , udělená císařsko-
královskou zemskou školní radou pro Čechy za jeho 
román Za štěstím (30. ledna 1896). Román líčí po-
chmurné osudy českých lidí, hledajících lepší uplat-
nění ve Vídni. Po udání českého inspektora vytkla 
Zemská školní rada Klostermannovi tendenci roz-
dmychávat nacionální nesnášenlivost. Po jeho odvo-
lání byla důtka 7. září 1896 zrušena. 

Purkmistrovský úřad v Plzni sděluje K. Klosterman-
novi, že byl jmenován čestným měšťanem

Z literárních pozůstalostí

Josef Kajetán Tyl
* 4. února 1808 Kutná Hora 
† 11. července 1856 Plzeň

Vysvědčení, listiny týkající se koncese, korespondence 
s nakladateli, s P. Dlaskem, s divadelními řediteli aj. Divadelní 
plakáty a programy.
Tylovy rukopisy (Fidlovačka, Jiříkovo vidění, Strakonický dudák, 
Tvrdohlavá žena, Princ a havíř).
Celkem 1,18 bm archiválií.

Úryvek z rukopisu Fidlovačky s textem písně  
Kde domov můj

Dopis J. K. Tyla Jar. Pospíšilovi 
z 23. září 1851

Žádost o vydání divadelní koncese z 11. června 1852
Obálka s adresou J. K. Tyla



Josef Skupa
* 16. ledna 1892 Strakonice † 8. ledna 1957 Praha

Člověk

Scénograf

Loutkář

Loutky Spejbla a Hurvínka, uložené v Archivu města Plzně

Poslední foto J. Skupy,  
4. ledna 1957

Josef Skupa s Ludvíkem Novákem, kteří spolu 
vytvořili postavičku „revolučního“ Kašpárka.
J. Skupa – hlas a duše, L. Novák – pohyb

Loutka „revolučního“ 
Kašpárka, uložená 
v Archivu města Plzně

Sofokles, Král Oidipus (1923)

Friedrich Schiller, Don Carlos

Giuseppe Verdi, Aida (premiéra 22. června 1923) Frank Wollmann, Velká  
Morava (premiéra 10. září 1925)

Křestní list J. Skupy

Vysvědčení dospělosti Úmrtní oznámení

Stálá vstupenka do výstavních expozic

Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta (premiéra 23. srpna 1922)

Julius Zeyer, Radúz a Mahulena (premiéra 20. září 1925)



Úmrtní oznámení vydané Městem Plzeň 
a Městským divadlem v Plzni

Vendelín Budil
* 19. října 1847 Praha † 26. března 1928 Plzeň

Foto V. Budila s autogramem, 1925

Foto V. BudilaFoto V. Budila v roli Krále Leara, 1904

Platební výkaz příspěvku k pokladně pro místní chudé

Přihláška k pobytu

V. Budil v některých ze svých rolí

Divadelní plakát ke hře Podskalák, 
režisér V. Budil, 21. prosince 1922

V. Budil v roli

V. Budil jako Falstaff

Potvrzení o přihlášení k pobytu
Legitimace Spolku českých šachistů v Plzni, 1905

Legitimace pro příslušníka Československé národní demokracie, 1922
Legitimační lístek Českého národního klubu v Plzni, 1912

Ohlašovací listina k doložení 
volebního práva v obci

Závěť V. Budila Úmrtní oznámení 

V. Budil ve společnosti před 1. světovou válkou

Foto V. Budila, 
fotoateliér O. 
Hrbek, Plzeň

Civilní foto 
V. Budila

Foto V. Budila 
v pracovně

Foto V. Budila v roli Napoleona s autogramem Foto V. Budila v roli Macbetha, 1870



Hanuš Zápal 
* 7. února. 1885 Krašovice † 28. listopadu 1964 Kralovice

Hanuš Zápal, Pomník šesti dětí zastřelených 
maďarskými vojáky na Koterovské ul. v Plzni v roce 
1918, ústřední hřbitov, Plzeň (1923)

Hanuš Zápal, Benešova škola, Doudlevecká 35–37, Pl-
zeň (1923–1926)

Hanuš Zápal, pomník purkmistra Dr. Václava Petáka, 
ústřední hřbitov, Plzeň (1927) 

Hanuš Zápal, Masarykova škola, Jiráskovo 
nám. 10–11, Plzeň (1919–1923, první návrh budovy 
H. Zápal vypracoval již v roce 1914, úspornější varian-
ty zpracoval během války, sochařská výzdoba portálů 
Otakar Walter).

Gratulace L. Pikovi k padesátinám

Vysvědčení zachovalostiDomovský arch

Žádost o penzionování Úmrtní oznámení Hrob H. Zápala, Rakovník

Žádost o definitivní místo městského 
inženýra – praktikanta

Hanuš (Jan) Zápal se narodil dne 7. února 1885 v Krašovicích u Dolní Bělé 
na Plzeňsku v rodině učitele Antonína Zápala. Studoval na reálce v Rakov-
níku a po jejím absolvování na pražské technice. Studia architektury u pro-
fesora Josefa Schulze dokončil v roce 1909, když 3. června složil II. státní 
zkoušku. V letech 1908–1909 byl zaměstnán v kanceláři profesora Jana Kou-
ly, pak pracoval ve službách architekta Antonína Balšánka na stavbě repre-
zentačního domu města Prahy a na přelomu let 1909 a 1910 byl zaměstnán 
v kanceláři architekta Bedřicha Bendelmayera.
V roce 1910 nastoupil Hanuš Zápal na městském stavebním úřadu v Plzni 
jako zatimní inženýr – praktikant (později zastával funkci vrchního technic-
kého komisaře a později technického rady). Jeho první významnou prací byl 
projekt zástavby Masarykova náměstí souborem tří školních budov.
V roce 1913 realizoval první významnou stavbu – budovu Obchodní aka-
demie na Masarykově náměstí; jeho tvorba byla v té době přechodem mezi 
pozdní secesí, Wagnerovým neoklasicismem a modernou.
V době první světové války pracoval na variantách návrhu školní budovy na 
Jiráskově náměstí a na dalších návrzích.

V roce 1919 napsal do prvního čísla Lábkova vlastivědného časopisu Plzeň-
sko stať o Mariánské Týnici, jejíž záchraně se pak věnoval několik desetiletí.
V první polovině 20. let navrhl a realizoval sokolský tělocvičný pavilon ve 
Štruncových sadech, rodinný dům pro L. Lábka, Masarykovu školu, Městské 
divadelní skladiště, Vyšší hospodářskou školu, Benešovu školu, řadu činžov-
ních domů včetně tzv. Mrakodrapu; jeho tvorba je ovlivněna modernou J. 
Kotěry, kubismem a rondokubismem.
Ve druhé polovině 20. let navrhl a realizoval budovu filtrů systému Puech-
Chabal v městské vodárně, krematorium na ústředním hřbitově, budovu 
městských technických úřadů, Masarykův ústav pro zmrzačené děti; podle 
jeho návrhů byla postavena i řada mimoplzeňských staveb – např. škola pro 
lesní hajné v Domažlicích, Masarykova vyšší státní hospodářská škola v Opa-
vě, nástavba zámku ve Střelských Hošticích, sanatorium Haléřového spolku 
dělníků Škodových závodů v Janově u Mirošova, škola v Blatnici; jeho tvorba 
byla ovlivněna modernou a purismem, u některých staveb uplatňoval prvky 
lidové architektury.

Ze zdravotních důvodů odešel do předčasného důchodu v roce 1931.
Ve druhé polovině 30. let se věnoval obnově barokního poutního místa v Ma-
riánské Týnici. V roce 1939 postavil vlastní dům v Křížkově ulici v Plzni na 
Roudné.
V době druhé světové války pracoval nadále na záchraně Mariánské Týnice, 
navrhl a realizoval obytný dům pro zaměstnance sanatoria v Janově u Mi-
rošova, navrhl letní domek v Kyšicích pro L. Lábka a českobratrský kostel 
v Přešticích (nerealizováno).
V práci na opravách Mariánské Týnice pokračoval až do první poloviny 50. 
let, kdy byla z politických důvodů činnost Jednoty pro záchranu Mariánské 
Týnice zakázána. Zápal byl nucen se odstěhovat i ze svého domu v Plzni.
Ve druhé polovině 50. let bydlel v Praze a v Lednici u Kralovic.
Zemřel 28. listopadu 1964 v Kralovicích a je pohřben v Rakovníku.
Ke 120. výročí jeho narození (2005) byla na domě v Křížkově ulici, kde byd-
lel, umístěna pamětní deska.

Stavby

projekt souboru školních budov na dnešním Masarykově •	
náměstí v Plzni (1910–11), později realizována Obchodní 
akademie (1913) 
reprezentační budova Měšťanského pivovaru (1917) •	
rodinný dům Ladislava Lábka v Mánesově ulici, Plzeň •	
(1922) 
Masarykova škola na Jiráskově náměstí, Plzeň (1923) •	
divadelní skladiště v Kovářské ulici, Plzeň (1923) •	
pomník šesti dětí zastřelených maďarskými vojáky 1918 na •	
ústředním hřbitově, Plzeň (1923) 
dřevěná ozdravovna pro děti na břehu •	 Šídlovského 
rybníka (1923) 
tzv. Kostincova turistická chata na Krkavci, Plzeň (1924) •	
návrh adaptace budovy bývalého Panského mlýna v sadech •	
5. května, Plzeň (1921–25) 
soubor tří činžovních domů na Americké třídě, včetně •	
tzv. Mrakodrapu, Plzeň (1924) 
Vyšší hospodářská škola na Karlovarské třídě, Plzeň (1924) •	
budova filtrů systému Puech-Chabal v areálu plzeňské •	
vodárny v Doudlevcích, Plzeň (1922–25) 
areál Benešovy školy na Doudlevecké třídě, Plzeň •	
(1923–25) 
plzeňské krematorium (1924–26) •	
pomník purkmistra Dr. Václava Petáka na ústředním •	
hřbitově, Plzeň (1927) 
budova Masarykova léčebného a výchovného ústavu pro •	
zmrzačené děti na Klatovské třídě, Plzeň (1925–29) 
sanatorium, Janov u •	 Mirošova (1928–29) 
budova městských technických úřadů ve Škroupově ulici, •	
ve spolupráci s F. Benešem, Plzeň (1929–30) 
budova Ústavu pro hluchoněmé děti na nároží náměstí •	
Míru a ulice 17. listopadu, Plzeň (1931) 
areál Vzorného statku Vyšší hospodářské školy v Plzni nad •	
Lochotínem (1932) 
budova Pikovy školy na Masarykově třídě, Plzeň •	
(1930–32) 
budova Masarykovy obecné a měšťanské školy, •	 Plasy 
(1933–34) 
českobratrský kostel, Kralovice (1934) •	
školy v Bolevci, •	 Kaznějově, Horní Bříze, Plané nade Mží, 
Železné Rudě, Domažlicích atd. 

Hanuš Zápal, budova Občanských škol Luďka Pika, 
Masarykova 104 (1930–1932)

Hanuš Zápal, Krematorium, Rokycanská 125, 
(1924–1926, skica 1923)

Hanuš Zápal a František Němec, ředitelská vila 
Měšťanského pivovaru, ul. U Prazdroje 1–3, Plzeň 
(1930–1931). Autoři zvolili klasicizující pojetí dvojvily 
patrně s ohledem na blízkou starší reprezentační 
pivovarskou bránu a administrativní budovu, s nimiž 
nová stavba vytvořila ladný celek.

Hanuš Zápal, Vyšší hospodářská škola (dnes Pavlovův 
ústav Lékařské fakulty UK), Karlovarská 50, Plzeň 
(1923–1924, první návrh budovy pochází již z doby 
kolem roku 1920)

Hanuš Zápal, Obytné a obchodní domy U Trojdohody 
s tzv. Mrakodrapem, Americká 44–48, Plzeň 
(1923–1924). Soubor domů postavila tři významná 
plzeňská družstva – Lidové stavební a bytové družstvo, 
Živnostensko-občanské družstvo a Zádruha, H. Zápal 
navrhl jednotnou úpravu fasád celého komplexu.



R. Štech – kresba M. Alše

Mikoláš Aleš vytvářel pouze návrhy. Protože sám trpěl 
závratěmi, samotné přenesení na fasádu realizovali jiní 
autoři – malíři Krajíček, Svoboda, Farkač a Bosáček.

Ada Štechová, manželka architektaDomovský arch

Původní návrh plzeňské synagogy

Synagoga na dobové pohlednici Plzeň, Štěpánovy sady

Náhrobek R. Štecha na Ústředním hřbitově v Plzni
(odd. U29, hrob 013)

Náhrobek R. Štecha na Ústředním hřbitově v Plzni
(odd. U29, hrob 013)

Synagoga dnes – exterér

Nerudova 6
Průčelí domu tvoří motivy cyklu „Obrazy z českých dějin“ 
pocházejícího z roku 1898: „Po Bílé hoře r. 1620“, s tragický-
mi postavami poražených, a některé významné osobnosti 

(Jan Ámos Komenský, mistr Jan Hus a Jan Roháč z Dubé). 
Korunou kompozice nad arkýřem je líbezná Madona oro-
dující za český národ.

Nerudova 10
Výzdobou tohoto rohového domu, kterým končí výtvarně 
ucelená fronta bloku, je pokračování cyklu „Obrazy z čes-
kých dějin“. Vypráví se tu o významných okamžicích naší 
historie, počínaje mytologickým „Příchodem Čechů“ a zde 
nereprodukovaným panelem „Svatý Prokop”. Cyklus pokra-
čuje třemi osobitými jízdními průvody: „Poselství husitů na 
sněm do Basileje“, „Páni z Růže” a „Král Jiří z Poděbrad se 
syny”, vždy zasazenými do náznaku reálných krajin.

Nerudova 4
Takzvaný „Chodský dům“ z roku 1897 zdobí dva dekora-
tivní pásy. Jsou umístěny po stranách středového arkýře, 
který zdůrazňuje osovou symetrii průčelí. Vlevo „Chodové 
na stráži“, vpravo „Chodská práva“. Dekorativní rostlinný 
ornament živých barev, který se křížem rozvíjí v plochách 
kolem oken, je jasně inspirován lidovým uměním. Chodský 
znak, klobouk a letopočet 1695 jsou připomínkou plzeňské 
popravy chodského hrdiny Jana Sladkého Koziny, ochránce 
starých privilegií.

Dvořákova 1
Cyklus „Sv. Jiří“ z roku 1902 ve výplních dvou obloučkových 
štítů Štechovy vily patří k posledním realizacím Alšových 
návrhů v Plzni. Sgrafita již nejsou nosným prvkem archi-
tektonického stylu, ale spíše obrazem na fasádě, a dekorační 
pásy drobným doplňkem.

náměstí Republiky 36
Dům „U Červeného srdce“ z roku 1894 má vedle bohaté 
plastické výzdoby, soustředěné především v prolamovaném 
štítu typickém pro českou novorenesanci, i řadu ornamen-
tálních prvků ve sgrafitovém provedení. Část z nich zdobí 
i obvykle výzdoby prostý boční štít. Nejdůležitější je tu však 
pás posledního patra, kterému vévodí postavy dvou rytířů 
na koních v turnajovém odění se zdobenými dřevci.

Mikoláš Aleš a architekt Rudolf Štech Dopis M. Alše radě král. města Plzně ohledně 
návrhu sgrafit pro rekonstrukci budovy 
radnice

Synagoga dnes – interiér

Plán synagogy z roku 1890 Výstavba synagogy

Rudolf Štech se narodil 7. února 1885 v Krašovicích. Vyučil se zedníkem, 
absolvoval reálku v Lounech, později studoval architekturu na Vysoké škole 
technické v Praze a na Akademii výtvarného umění ve Vídni. Složil stavitel-
ské zkoušky a začal podnikat ve Slaném. V roce 1889 odešel do Plzně, kde 
stavěl novou synagogu dle návrhu Emanuela Klotze.
Rudolf Štech už v Plzni s manželkou Antonií (rozenou Janskou, narozenou 
16. března. 1868 v Praze) zůstal, neboť po dokončení synagogy dostával čet-
né zakázky na výstavbu měšťanských domů, ale také veřejných budov a pod-
niků – stavěl hlavní poštu, ředitelství státních drah, areál Společenského pi-
vovaru Prior.
Byl jedním z prvních architektů, kteří prosazovali nový sloh – českou neo-
renesanci.
V březnu 1892 pozval Štech do Plzně malíře Mikoláše Alše, aby navrhl 
sgrafita pro dům číslo 4 v Tovární ulici. Jeho první plzeňská sgrafita zachy-
covala Petrský trh, který Aleš po příjezdu do města navštívil. V období let 
1892–1904 navrhl malíř sgrafita pro devatenáct plzeňských domů, které 
stavěl Rudolf Štech. Oba muži se při vzájemné práci velmi sblížili. Aleš při 
svých pobytech v Plzni vždy bydlel ve stavitelově domácnosti. Slavný umělec 
vyzdobil také vilu, kterou si Štech postavil na rohu Klatovské a Dvořákovy 
ul. Průčelí dodnes zdobí sv. Jiří a princezna.
Stavitel Štech se ale na konci 19. století dostal do finančních potíží. Jejich 
překonání si sliboval od velké zakázky – stavby plzeňského hlavního vlako-
vého nádraží, která se měla budovat dle projektu ing. Jana Bašty. Zakázku 
ale provázely četné komplikace, projekt se několikrát měnil, termíny pro-
dlužovaly, náklady rostly. Štech neměl na splácení úvěru, který si na stavbu 
vzal a v roce 1907 mu berní úřad zabavil jeho pohledávky u železnic. To byla 
pro stavitele velká rána, se kterou se nedokázal vyrovnat. Dne 2. ledna. 1908 
se oběsil v synagoze, která byla jeho největším stavitelským úspěchem. Jeho 
hrob je na Ústředním hřbitově v Plzni.

Noviny referovaly o neblahém konci stavitele a architekta Rudolfa Štecha:
Sebevražda. V Plzni zemřel Rudolf Štech, oběsiv se v pissoiru synagogy na klice. Jako motiv činu toho uvádí se velké rozrušení, kterému 
předcházely značné finanční starosti. Prodělal velké obnosy peněz při erárních stavbách. Zesnulý byl vynikajícím odborníkem, o čemž 
svědčí monumentální stavby, které provedl v Plzni. V záchvatu úzkosti sáhl si na život v synagoze, kterouž se byl roku 1891 jako prvním 
svým dílem plzeňským vyznamenal. Jemnocitná jeho choť ztratila bytost nejmilovanější. Dětí neměli.

Spolupráce s Mikolášem Alšem

Rudolf Štech
* 1. září. 1858 Panenský Týnec † 2. ledna 1908 Plzeň



Plzeňské veduty

Veduty, malířská či grafická znázornění města, nabývají stále větší ceny pro naši pří-
tomnost. Jsou důležitým pramenem historickým, etnografickým a sociologickým, 
v neposlední řadě je oceňujeme jako umělecké dílo, které k nám hovoří přes hranice 
věků a spojuje nás s dávno odešlými generacemi, jež v tom určitém městě žily, tvořily 
a do tváře města vtiskovaly svou tvůrčí vůli, své představy a cíle. Každé město svou 
výstavbou měnilo a mění tvářnost krajiny, neboť se k němu sbíhají cesty, upravují 
se toky řek, krajina se kultivuje a zprůmyslňuje. Jen se např. podívejme, co nám říká 
Willenbergův pohled z roku 1602 o plzeňské krajině, o tom množství toků, které vy-
bíhají z Radbuzy i Mže a opět se spojují. Je to dokonalé dílo pevnostních architektů 
středověku. Veduta k pozornému diváku promlouvá jako nedocenitelný ikonogra-
fický pramen poznání podoby města, jeho budov i proměn v průběhu staletí, vyklá-
dá o včlenění města do krajiny, o životním stylu obyvatel, o jejich životním prostředí 
a konečně i o devastaci, která se projevuje zejména v obrazech z dob válečných i pová-

lečných. Je ovšem na pozorovateli, aby rozlišoval veduty objektivně zaznamenávající 
tvář prostředí od těch, jež vznikaly uměleckým přístupem, jejichž dokumentárnost 
může být jen průvodní.

Pohledy na město jsou v podstatě dvojího druhu – boční a z ptačí perspektivy. Pohle-
dy shora byly náročnější, neboť vyžadovaly řadu předběžných studií, protože umělec 
musel zakreslit nejprve půdorys města, plán, rozvržení náměstí, ulic, domovních blo-
ků a zhotovit pohled na rozvinutá průčelí těch stran náměstí a ulic, která při šikmém 
pohledu shora měla být vidět. Pro uvedené vlastnosti jsou dnes tyto veduty neoby-
čejně cenné, neboť dávají nahlédnout do vnitřního uspořádání města. U nás se tyto 
pohledy začínaly objevovat za třicetileté války a byly vytvářeny mědirytinou, umož-
ňující značně jemnější kresbu než dřevoryt. Touto grafickou technikou se také mohlo 
zhotovit poměrně větší množství otisků než z dřevěné desky.

Nejstarší dohovaná kresba města Plzně z rukopisu Oratio Jiřího 
z Litoměřic, 1480

V roce 1574 namaloval malíř, skrývající se pod iniciálami G. S. v radničním sále obraz města jako součást scény Ukřižování. Autorem byl zřejmě stavitel radnice Giovanni de Statia, který v Plzni žil od roku 1554 a ve městě také roku 1595 zemřel.

Matouš Merian (1595–1650)
Pohled na město z ptačí perspektivy před roku 1650
(Mědirytina, vel. 200 × 330 mm)

Pohled byl vydán v knize Matouše Meriana, Topographia Bohemiae, 
Moraviae et Silesiae…, Frankfurt 1650. Předlohou k tomuto listu byly 
pohledy z roku 1619 zobrazující dobytí Plzně Mansfeldem. Předměstí 
jsou již vybudována. Tím, že z kresby jsou odstraněny válečné motivy, 
je pohled velmi přehledný a ukazuje řadu cenných detailů. Podobně, 
jako u předchozích listů tohoto typu, je ve vysvětlivkách kostel sv. Ro-
cha zaměněn za kostel Všech svatých. Svědčí to o přejímání předlohy 
jednotlivými rytci.

Jan Willenberg, Plzeň od východu z roku 1602, (Kresba, vel. 190 × 600 mm)

Dřevoryt podává s neobyčejnou přesností a věrohodností prospekt města. Je kreslen z východní strany. Willenbergova kresba zachycuje 
pohled na celé město, pravá část, představující severní úsek města, je bohužel zničena. Je to rozvinutý pohled na město se všemi před-
městími na jihu a východě, v levé části je mikulášský kostel, v pozadí litický, v jižní části předměstí vidíme cihelnu, věžovité stavení, 
dvory, velmi názorné je předměstí Pražské, Špitálské, Ostrovec, Rychtářka, v popředí je ještě tzv. zadní špitál.

Jan Willenberg vyryl v roce 1601 pohled na město, který otiskl v Paprockého Diadochu, velkém genealogickém a statistickém díle o Če-
chách. O rok později nakreslil Plzeň ve větším měřítku, kresbu vyryl do dřeva a roku 1609 ji poslal městské radě plzeňské. Dřevoryt se však 
nezachoval a originální kresba je dnes ve Strahovské knihovně. V době, kdy Jan Willenberg ryl své pohledy na česká města do dřeva, začala 
však v Evropě tato technika už ustupovat moderní mědirytině.



Plzeňské veduty

V druhé polovině 19. st. se však začala silueta města postupně měnit. Nejprve se objevil v roce 1856 tovární komín, patřící 
Hýrovu parnímu mlýnu, pak přibývaly nové stavby jako pivovar, nádražní budovy, dost pozdě se v obrazech města promítá 
Škodovka.

Již v roce 1619 vyryl Jiří Keller Dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem (1618) pro knihu, kterou vydal Nicolaus Bellus ve 
Frankfurtu nad Mohanem pod názvem Oesterreichischer Lorbeerkranz (1625) a veduta se objevila i v latinském vydání 
Laurea Austriaca (1627). Není pochyb, že list vyšel již v roce 1620 samostatně, a tak obíhal mezi zájemci a sběrateli. Mědi-
rytina Jiřího Kellera se stala základem dalších variant obrazů Plzně do počátku 18. století.

Anonym
Obležení a dobytí Plzně Arnoštem Mansfeldem roku 1618
(Mědirytina, vel. 275 × 350 mm)

Pohled z ptačí perspektivy ukazuje obležení města a útok 
i prolomení hradeb. I když je město, zejména v blocích domů, 
schematizováno, přece jen prozrazuje některé cenné detaily 
z jeho topografie. Nápadná jsou malá předměstí, při obléhání 
vypálená. Ve vysvětlivkách je zaměněn kostel Všech svatých 
(K) za kapli sv. Rocha, kostel Všech svatých stojí o samotě na 
kopci za Roudnou.

Anonym
Plzeň od severovýchodu z poloviny 18. století (Mědirytina, vel. 65 × 110 mm)
Jde o zjednodušenou vedutu, jak je známa od dob Willenberga, s pohledem na předměstí rozdělené řekou a jejími rameny. 
V popředí je vidět přední Pražský most na Špitálském předměstí, pak Saský, dnes Rooseveltův most a kaple sv. Rocha.

Vojtěch Benedikt Juhn 
(1779–1843)
Plzeň od jihu před rokem 1820 
(Mědirytina, ryl Jiří Döbler, 
vel. 185 × 245 mm)
Rytec podle Juhnovy kresby 
zasadil město do žňové krajiny 
oživené několika skupinami 
lidí. Za hradbami mezi měst-
skými domy vyniká mohutná 
stavba kostela na náměstí a po 
stranách pak rozlehlá budova 
filozofického ústavu na západě 
a na východě komplex fran-
tiškánského kláštera. Velmi 
realisticky je nakreslen i Praž-
ský most a za ním zachycuje 
umělec ještě mikulášský kostel 
na návrší. Dominantní domi-
nikánský kostel byl již zbořen.

Vincenc Morstadt (1802–1875)
Pohled na město od východu před rokem 1822 (Mědirytina, vel. 125 × 170 mm)

Umělec v zhuštěném prospektu zachycuje celý profil města od jihu až k severu, v popředí je kostelík U Ježíška a řada domů 
před hradbami. Město je obklopeno zelení stromů. Nad vysokými hradbami vyniká z domů rozlehlá budova filozofického 
ústavu s dvěma nárožními věžemi a věžemi bývalého klášterního kostela sv. Anny, vodárenská věž spolu s Pražskou branou, 
zbořenou r. 1822, která časově určuje dobu vzniku.

J. Rattay (žil na přelomu 18. a 19. století)
Plzeň před rokem 1829 od jihovýchodu (Mědirytina, vel. 165 × 195 mm)
Umělec rozvinul před divákem v jednoduché, vzácně čisté kresbě pohled na město, jež je obklopeno vysokou hradbou, za níž ve 
shluku domů vynikají stavby filozofického ústavu přistaveného k bývalému klášteru dominikánek, školy na náměstí, radnice 
a báň kaple špitálu sv. Václava bývalého kláštera dominikánů. Město je obklopeno stromy, lemujícími hradby, a řekou Radbu-
zou, kterou překlenuje dřevěný most, pokračující cestou, jež končí ve skupině předměstských domů. Louky před městem jsou 
oživeny pasoucím se dobytkem.

A. Straub (?)
Plzeň od jihu s železničním mostem po roce 1862 (Litografie, vel. 140 × 220 mm)
Autorovi byla předlohou fotografie O. Bielfelda. Podle ní nakreslil město ponořené za železniční most přes Radbuzu. Město 
charakterizují stavby bartolomějského a františkánského kostela. V popředí zájmu umělce je však železniční most s vlakem 
a dýmající lokomotivou, která zdůrazňuje technický div té doby v Plzni.

Marie Lacigová (* 1928)
Pohled na Plzeň od severu z roku 1975 (Litografie, vel. 195 × 470 mm)
I když kreslířka zvolila v minulosti velmi využívané místo pohledu na Plzeň, přece jen jde o zcela nový obraz. Před divákem 
se rozvíjí prospekt dynamicky rostoucího města, jež je ohraničeno na svých okrajích bloky sídlišť, která dodávají města zcela 
novou tvářnost.

Řehoř Baltzer (1751–1824)
Pohled na Plzeň od východu z druhé poloviny 18. století. (Záhlaví výučního listu, mědirytina, vel. 340 × 415 mm)
Pohled na Plzeň z východní strany s řekou Radbuzou, v popředí s Pražskou branou a mlýnem. Za dvojitými hradbami a dvě-
ma baštami jsou městské domy, které naplňují celý prostor městiště. Vlevo od Bartoloměje se poprvé objevuje klášter domini-
kánek s kostelem sv. Anny. Za hradbami u Pražské brány jsou masné krámy.



Mapy a plány 

Františkánský klášter v Plzni, plán přízemí, 18. století

Bývalé divadlo královského města Plzně, 1895

Česká škola obecná pro chlapce a dívky, východní obvod, později 
planetárium, dnes Okresní soud Plzeň-město

Návrh na stavbu Lidových lázní, architekt Pfeifer (na tomto místě dnes stojí 
Zápalova budova Mrakodrapu)

Návrh na výstavbu nové budovy hvězdárny a planetária na Borech

Návrh budovy prokuratury, 70. léta 20. století

Půdorysný plán borské věznice

Říšská a Pražská brána Návrh na restaurování chrámu sv. Bartoloměje, architekt Josef Mocker, 1881



Mapy a plány

Rukopisný plán Plzně s předměstími z roku 1821. Situationsplan der Köeniglichen Kreis Stadt Pilsen samt Vorstäedten und den näechsten Umgebungen nebst Bezeichnung aller 
um die ganze Stadt gelegenen, der Stadtgemeinde gehörigen öeden und sonstigen Pläetze. Nach der einzelnen Aufnahm und Vermessungen von den Jahren 1816, 1817, 1818, 1819 
und 1820 ausgefertiget im Jahre 1821 durch Jos. von Thoschenowitz [Josef z Tošenovic] zugleich städt. Bau- und Materialverwalter Ingenier. Měřítko cca 1 : 2 510, výška 630 mm, 
šířka 985 mm, kolorovaná kresba perem.

Zátopové území vyznačené pravděpodobně podle rozsahu povodně z roku 1890. Podkladem je 
Vrstevní plán král. města Plzně s okolím, bez data (po roce 1897) a vydavatele (pravděpodobně 
stavební úřad, odbor II). Měřítko 1 : 6 666, výška 1 200 mm, šířka 948 mm, kolorovaná 
litografie.

Rukopisný plán vodovodu vedeného od pramenů za kostelem Všech svatých a od vodárenské věže z roku 1833. Půdorys a profil. Situations und Niveau Plan der 
Wasserleitungen bei der k. KreisStadt Pilsen von den Allerheiligen Quellen und von der Druckwercks Wassermaschiene am Prager Thor. Johann Seitz, srpen 1833. 
Měřítko cca 1 : 1 270, výška 445 mm, šířka 1 315 mm, kolorovaná kresba perem.

Regulační plán královského města Plzně, cca 1895. Zpracoval pravděpodobně městský 
stavební úřad. Měřítko neuvedeno (1 : 2 880),výška 1 885 mm, šířka 1 540 mm 
(jednotlivé části 940 × 770 mm), kolorovaná planografie.

Varianta návrhu generálního upravovacího plánu Plzně, 1929–1932. 
Vladimír Zákrejs. Návrh je zakreslen tuší, perem a tužkou do orientačního 
plánu zhotoveného stavebním úřadem, odborem II v roce 1926. Měřítko 
1 : 10 000, výška 1 010 mm, šířka 1 000 mm, barevná litografe.

Nerealizovaný plán asanace části bývalého Pražského předměstí zvané Petrohrad, výhled na 6. pětiletku 
(1976–1980). Plzeň-Petrohrad. Předběžný návrh PÚP. I. etapa výstavby [–] 6. pětiletka. Urbanistické 
středisko města Plzně, 1972. Měřítko 1 : 2 000, výška 840 mm, šířka 592 mm, barevný ofset.



Sbírka výtvarného umění

František Václav Eisenreich (* 1. srpna 1892 v Plzni; † 29. března 1969 v Plzni) 
Pohled na Plzeň od východu. Litografie (kolem roku 1955).

Karel Votlučka (* 1. října 1896 v Plzni; † 2. června 1963 v Plzni)
Pohled na centrum Plzně od dnešních Štruncových sadů. Kresba tuší (1919).

Karel Koubek (* 23. září 1896 v Třebíči; † 24. září 1940 v Plzni) 
Františkánský klášter v Plzni. Pohled na presbytář. Dřevoryt (1940).

Jan Konůpek (* 10. října 1883 v Mladé Boleslavi; † 13. března 1950 v Praze)
Pohled na Plzeň od severu. Barevná litografie (1916).

František Koliha (* 16. listopadu 1909 v Plzni; † 11. dubna 1985 v Plzni)
Lobzy. Kresba tužkou (1979).



Ze starých plzeňských fotografií

Renesanční dům U zlatého růžence na rohu náměstí a Mansfeldovy (dnes Dřevěné) ulice se znakem Kotorovských ze Lvovan 
na tesaném rustikovaném portálu (byl zbořen v roce 1879). Foto J. Boettinger.

Památný Říhovský dům na rohu 
náměstí a Říšské (dnes Prešov-
ské) ulice. Zbourán byl již v roce 
1859.

Záběr z rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje. Oprava pro-
bíhala podle plánů Josef Mockera v letech 1879–1893 a byla 
završena zavěšením nových ciferníků na věži dne 5. června 
1884. Další fází bylo restaurování a oprava Šternberské kaple 
v chrámu sv. Bartoloměje podle projektu Kamila Hilberta, 
které byly zahájeny v červnu 1914. Válka přerušila práce, 
které byly dokončeny až v prosinci 1923.

Jez na mlýnské strouze u Pražského 
mostu.

Tomuto úseku mlýnské strouhy se 
přezdívalo plzeňské Benátky. Budova 
lázní od roku 1901 sloužila jako lidová 
čítárna, v letech 1954–1961 zde byl 
umístěn městský archiv.

Pseudogotické romantické opevnění za františkánským klášterem 
bylo poškozeno při bombardování v roce 1944, zbytek byl zlik-
vidován roku 1960. S původním historickým opevněním nemělo 
nic společného.

Budova nového Městského divadla byla vystavěna 
podle plánů architekta Antonína Balšánka z Prahy 
a slavnostně otevřena 27. září 1902 Smetanovou operou 
Libuše pod taktovkou Antonína Kotta.

Pohled z prostoru U Zvonu přes Čer-
vený (nebo také Pirnerovský) most do 
ústí Zbrojnické ul. Honosná stavba 
hotelu byla vybudována v roce 1895 
pod názvem Pilsner Hof (Plzeňský 
dvůr). Později byla přejmenována 
na Continental.

Žánrový pohled na náměstí kolem roku 1900.

Špitál sv. Máří Magdalény s kaplí sv. Václava stával na rohu 
Veleslavínovy a Sedláčkovy ulice, kde dnes stojí budova 
krajského soudu. Právě stavbě tzv. Justičního paláce musel 
špitál v roce 1901 ustoupit. Středověký špitál stejného jména 
stával v prostoru U Zvonu, název byl odtud přenesen.

Demolice dominikánského kláštera v Dominikánské ulici, 
1895.

Kašna s empírovou vázou nahradila v roce 1832 za purk-
mistra Kopeckého svoji dřevěnou předchůdkyni z konce 18. 
století. Všechny kašny z plzeňského náměstí zmizely kolem 
roku 1900.

Otevřením nové výpravní budovy s kopulí vysokou 
36 metrů (podle projektu Jana Bašty postavil plzeňský 
stavitel Rudolf Štech) vyvrcholila dne 17. července 1907 
přestavba hlavního nádraží zahájená už roku 1898.

Slavobrána k uvítání císaře Františka Josefa I. 
Císař, který v té době přihlížel velkým vojenským manévrům 
na Rokycansku, pobýval v Plzni od 27. srpna do 2. září 1885. 
Dne 30. srpna mu Plzeňané uspořádali desetitisícový holdovací 
průvod.

Pohled na úsek Klatovské třídy od Chod-
ského náměstí.

Záběr z demolice hotelu Centrál na náměstí, 
ke které došlo 19. dubna 1968. Na jeho místě 
byl vystavěn hotel Ural (dle projektu Jarosla-
vy Gloserové), který byl otevřen 15. března 
1972. 
Původní hotel U zlatého orla byl jedním 
z nejstarších a nejlepších hotelů v tehdejší 
Plzni. Na konci 18. století už měl druhé patro 
s tanečním sálem, na počátku 19. století se už 
pyšnil třetím patrem. Hotel se mohl chlubit 
slavnými hosty, např. v lednu 1823 obsadil 
nejlepší pokoje hotelu ruský car Alexandr I. 

se svým doprovodem, v září 1847 se v hotelu ubytoval arcivévoda František Josef (za rok se stal 
císařem rakouským) i se svými bratry Ferdinandem Maxmiliánem (pozdějším císařem zvaným 
mexickým) a Karlem Ludvíkem (otcem Františka Ferdinanda d´Este a dědem posledního rakous-
kého císaře Karla I.), kteří se v Plzni zastavili na cestě z Mariánských Lázní. 
Po dlouhá desetiletí nesl hotel na svém jižním nároží svůj znak – velkého zlatého orla. Ten dopla-
til při „Bourání Rakouska“ dne 29. října 1918 na svoji přílišnou podobnost s rakouským státním 
znakem a byl davem stržen a rozbit. Hotel pak změnil název na Centrál. 

V Nejedlého sadech (dnes sadech Pětatřicátníků) 
došlo 24. ledna 1969 v 9.30 hodin k demolici histo-
rické budovy kasáren 35. pěšího pluku. Na demolici 
budovy bylo použito 1650 kg trhavin. Budova ka-
sáren sloužila svému účelu od 5. října 1826.

Interiér nádražní restaurace.

Pohled pod železničním viaduktem na 
budovu muzea, vystavěnou v letech 
1897–1900 podle plánů architekta Josefa 
Škorpila, tehdejšího ředitele umělecko–
průmyslového muzea.

Tzv. Guldenerovský dům stával na rohu náměstí 
a dnešní ulice B. Smetany. Tento mimořádně hodnotný 
dům s velkým sálem s freskami v prvním patře a go-
tickým arkýřem do náměstí byl přestavován v období 
renesance i baroka (po roce 1728, kdy jej koupili Gul-
denerové), přesto však zachovával svoje hodnoty až 
do roku 1911, kdy byl zbořen. Bohatý hlavní portál 
byl osazen v ulici B. Smetany na bočním vchodu do 
budovy Studijní a vědecké knihovny.

Snímek staré městské zbrojnice s při-
lehlým městským dvorem z doby krátce 
před zbouráním v roce 1864. Na jejím 
místě byla postavena budova I. české 
reálky, nyní sídlo Pedagogické fakulty 
Západočeské univerzity.


