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V Plzni evidujeme 246 pamětních desek 

a 144 pomníků. Nejpočetněji jsou zastoupeny 

památky upomínající na světové války. 

Na 1. světovou válku upomíná 38 památek 

a na 2. světovou válku 133. Na mapě jsme 

zvýraznili památky věnované osvobození 

Plzně americkou armádou (15×), pomníčky 

připomínající bombardování Plzně (13×), 

památníky obětem holokaustu (10×) 

a připomínky na domácí a zahraniční odboj 

během 2. světové války (27×). Obětem 

komunismu je v Plzni věnováno 22 památek. 

Nejčastěji ztvárňovanou osobností v Plzni 

je Mistr Jan Hus (10×), T. G. Masaryk (7×), 

J. K. Tyl (7×), Jan Ámos Komenský (4×) 

a Jan Sladký Kozina (4×).

21  Pamětní deska Václavu Havlovi

První pamětní deska polistopadovému 

prezidentovi Václavu Havlovi byla na 

plot věznice Plzeň-Bory neoficiálně 

instalována 5. října 2014 u příležitosti 

jeho nedožitých 78 let, ale po několika 

dnech byla odstraněna. Havel zde byl za 

minulého režimu v období 30. července 

1981 až 28. ledna 1983 uvězněn jako vězeň 

č. 2789. Nová ocelová deska, tentokrát 

již se souhlasem věznice, byla odhalena 

5. října 2016 u příležitosti nedožitých 

80 let Václava Havla. (cvr)

27  Pomník Jiřímu Trnkovi 
  a umění bojujícímu proti 
  totalitním režimům
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Stolpersteine

Stolpersteine (česky Kameny zmizelých či doslovně „kameny, o které je třeba 

klopýtnout”) jsou dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku před domy 

obětí holokaustu a nacistického režimu. Původní projekt německého umělce Guntera 

Demniga myšlenkově vznikl v roce 1993, první kostky pak byly osazeny v roce 1995 

v Kolíně a Berlíně (tehdy ještě ilegálně). Dnes je jich v mnoha městech po Evropě 

osazeno již více než 50 000. V Plzni se nachází na 5 místech a setkat se s nimi můžete 

například v dlažbě pod divadelními terasami. Z Plzně a okolí bylo na základě rasových 

zákonů transportováno do ghetta Terezín 2 613 lidí. Válku přežilo asi 200 z nich. (cvr)

22  Památník národního osvobození

Na Masarykově náměstí se nachází památník se 

sochou T. G. Masaryka a alegorické skupiny, který 

má pohnutý osud. Dílo od autorů Jaroslava Hrušky 

a Karla Kotrby bylo slavnostně odhaleno v roce 

1928. Na svém místě vydržel památník do roku 

1940, kdy byl gestapem odstraněn. Zprvu pouze 

socha Masaryka, později i alegorická skupina. 

Po válce byl památník znovu obnoven, ale vydržel 

pouze do roku 1953, kdy byl zničen v rámci 

odplaty za protivládní protesty. Socha Masaryka 

byla znovu obnovena začátkem 90. let minulého 

století městem Plzeň a podnikem Škoda a. s., byla 

vytvořena Rudolfem Matějkou a Františkem Bálkem. 

V pozdějších etapách byla obnovena i alegorická 

skupina, kterou vyhotovil Jaroslav Bocker. (cvr)

54  Pamětní deska první české tiskárny
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ryska povodní z roku 2002
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Doubravecký pomník 
obětem náletu 17. 4. 1945 

Během 2. světové války byla Plzeň 

bombardována celkem 11×. Při náletech 

zahynulo cca 1000 lidí.



  2.  Josef Sigmond (1868–1956) – městský lesní rada

  4.  Karel Kaňák (1922–2007) – lesní inženýr a zakladatel Sofronky

  6.  Jan Hus (1370–1415) – kazatel

 10.  Jindřích Mikolecký (1837–1891) – technik

 12.  Martin Kopecký (1777–1854) – purkmistr

 14.  Josef Beran (1888–1969) – katolický duchovní a kardinál

 15.  Hanuš Zápal (1885–1964) – architekt

 16.  Miroslav Vaňousek (1922–2007) – zakladatel Botanické zahrady v Plzni

  17.  George S. Patton (1885–1945) – vojevůdce a generál

 18.  Gerald Durrell (1925–1995) – spisovatel a zoolog

  19.  Karel Poláček (1892–1945) – spisovatel a novinář

 20.  Zdeněk Živný (1949–1998) – malíř

 21.  Václav Havel (1936–2011) – dramatik a prezident

 22.  Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) – první československý prezident

 23.  Jan Krs (1861–1936) – člen okrašlovacího spolku 

 24.  Adolf Pytlík (1839–1908) – člen okrašlovacího spolku

  27.  Jiří Trnka (1912–1969) – výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů

 32.  Augustin Fodermayer (1892–1906) – zřizovatel chudobince

 33.  Emil Štrunc (1887–1942) – náčelník Sokolské župy Plzeňské

 36.  Antonín Liška (1911-1998) – pilot RAF a spisovatel

  37.  Augustin Němejc (1861–1938) – malíř

 38.  Ivan Martin Jirous (1944–2011) – básník a vůdčí duch českého undergroundu

 39.  Vendelín Budil (1847–1928) – herec, režisér a divadelní ředitel

 40.  Emil Škoda (1839–1900) – zakladatel strojírenské továrny Škoda

 41.  Vladimir Iljič Lenin (1870–1924) – komunistický revolucionář 

 42.  Petr Mandl (1933–2012) – matematik

 43.  František Schwarz (1840–1906) – politik

 44.  Josef Kajetán Tyl (1808–1856) – dramatik a spisovatel

 46.  Miroslav Horníček (1918–2003) – herec a spisovatel 

  47.  Karel Farský (1880–1927) – římskokatolický kněz

 48.  Josef František Smetana (1801–1861) – přírodopisec a historik

 49.  Bohumil Polan (1887–1971) – umělecký kritik, básník a ředitel Městské knihovny

 50.  František Palacký (1789–1876) – historik, politik a spisovatel 

 51.  Leonardo da Vinci (1452-1519) – renesanční osobnost

 52.  Bedřich Smetana (1824–1884) – hudební skladatel, bratranec J. F. Smetany

 53.  Josef Vojtěch Sedláček (1785–1836) – buditel, kněz a profesor

 55.  Matouš Mandl (1865–1948) – právník a purkmistr

 56.  Norbert Kubát (1863–1935) – sbormistr, varhaník, houslista a hudební skladatel

  57.  Ladislav Sutnar (1897–1976) – designer, typograf a umělec

 61.  Jan Ámos Komenský (1592–1670) – učitel národů

 62.  František Josef I. (1830-1916) – rakouský císař 

 66.  Václav Trojan (1907–1983) – hudební skladatel

  67.  Josef Škoda (1805–1881) – lékař, strýc Emila Škody

 68.  Jan Hanč (1916–1963) – básník a prozaik

 70.  František Křižík (1847–1941) – technik, průmyslník a vynálezce

 71.  Vojtěch Hřímalý (1842–1908) – houslista a skladatel

 72.  Ladislav Lábek (1882–1970) – historik a muzeolog

 73.  Marie Ulčová (1925–1998) – etnografka

  74.  Marie Uchytilová (1924–1989) – akademická sochařka

 75.  Josef Skupa (1892–1957) – loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka

 76.  Josif Vissarionovič Stalin (1878–1953) – sovětský vládce 

  77.  Ray Kroc (1902–1984) – podnikatel

 78.  Eliška Krásnohorská (1847–1926) – básnířka a spisovatelka

 79.  Jaroslav Špillar (1869–1917) – výtvarník

 81.  Julius Fučík (1903–1943) – novinář

 83.  Jindřich Plachta (1899–1951) – herec a spisovatel

 84.  Karel Klostermann (1848–1923) – spisovatel

 85.  Pavel Maur (1914–1989) – malíř

 86.  Jaroslav Černý (1898–1970) – egyptolog

  87.  Hynek Palla (1837–1896) – hudební skladatel a propagátor Sokola

 88.  Jakub Škarda (1828–1894) – právník a politik 

 89.  Edvard Beneš (1884–1948) – druhý československý prezident

 90.  František Škroup (1801–1862) – dirigent a hudební skladatel

 92.  Miroslav Zikmund (* 1919) – cestovatel a spisovatel

 94.  Miroslav Tyrš (1832–1884) – zakladatel Sokola

 95.  Milada Horáková (1901–1950) – politička

 96.  Pavel Vrba (* 1963) – fotbalový trenér

 98.  Luděk Pik (1876–1948) – starosta Plzně

 99.  Josef Kotek (1883–1914) – novinář

 101.  Václav Janouš (1896–1935) – předseda Svazu československých dělnických turistů 

 54.  1468  První tištěná kniha na území českých zemí

 58. 1599  Císař Rudolf II. utekl před morem do Plzně, město dočasně hlavním městem

 69.  1618  Plzeň dobyta stavovským vojskem pod velením Arnošta Mansfelda

 91.  1695  V Plzni popraven vůdce chodských rebelů Jan Sladký Kozina (* 1652)
 35. 1771  35. pěší pluk je přeložen do Plzně

 60.  1799  V Plzni pobýval generál Suvorov, velitel ruského vojska

 64. 1842  Založení Měšťanského pivovaru

  3.  1877  Poslední zajíc Karla Klotze

 65.  1894  Založení Společenského pivovaru

 80.  1913  Založeno loutkové divadlo feriálních osad 

 28.  1914  Založen Borský park

 11.  1914  První motoristický závod v Plzni

  5.  1917  Výbuch muniční továrny Škodových závodů

 93.  1918  Zastřeleno šest plzeňských dětí při hladové bouři

 34.  1918  Rumburská vzpoura – za vůdce označeni Plzeňané F. Noha a S. Vodička

 59.  1918  První porada Národního výboru

 25.  1938  Zábor pohraničí nacistickými vojsky. Vyhnání Čechů ze Sudet

 13.  1941  Výsadkáři Operace Anthropoid J. Kubiš a J. Gabčík se skrývají v Plzni

 63.  1942  Vypraveny z Plzně tři transporty směřující do ghetta Terezín 

  8.  1942  Vyhlazení Lidic

  97.  1943  Založení Sportovního klubu neslyšících

 100.  1945  Okolím Plzně procházejí Pochody smrti

 29.  1945  Povstání plzeňského obyvatelstva proti německým okupantům

 30.  1945  První svobodné rozhlasové vysílání v českém jazyce v Plzni

 45.  1945   Osvobození Plzně americkou armádou

  1.  1949  Založení prvního rybářského spolku v Plzni

 26.  1949  Ve věznici na Borech zavražděn legionář Heliodor Píka (* 1897)

  7.  1949  Norman Croft zahynul při motocyklovém závodě na Lochotínském okruhu

  9.  1953  Jan Novotný se smrtelně zranil při motocyklovém závodě

 82.  1953  První povstání v zemích východního bloku proti komunismu

 31.  1968  Obrana Československého rozhlasu v Plzni před vojsky Varšavské smlouvy

Památník obětem narcismu

Pomník může vzniknout i zcela 

neoficiálně. Pod mostem Milénia 

je na jeho konstrukci umístěn 

novodobý pomník obětem 

narcismu. Jedná se o vtipnou 

narážku na lidi, kteří mají 

ve zvýšené míře rádi sami sebe. 

Pomník se skládá z plastiky 

lidského trupu a zrcadla. 

Autor se skrývá za pseudonymem 

Kluk Hluk. (cvr)

Pomník je umělecky ztvárněný objekt, jehož úkolem je veřejně připomenout nějakou 

historickou událost nebo historicky významnou osobu. Jednou z nejčastěji se 

vyskytujících podob jsou pomníky padlým ve světových válkách. Obvykle stojí 

v jednotlivých obcích a na desce připomínají jména osob, které žily v dané obci 

a padly v průběhu války.

Památník je s pomníkem často zaměňován, takže se můžeme v různých zdrojích setkat 

s oběma výrazy. Obvykle se jedná o centrální místo, jehož účelem je připomínat 

nějakou osobu, která je už obvykle mrtvá, anebo nějakou významnou událost, která 

se stala a je hodna neustálého připomínání. Může se jednat též o muzeum. Příkladem 

je Památník obětem zla v Plzni-Doudlevcích či Památník Lidice. Pro účely této mapy 

neděláme rozdíl mezi památníkem a pomníkem.

Pamětní deska je plaketa, většinou kamenná nebo kovová, která má sloužit jako 

připomínka významné osobnosti, instituce nebo historické události. Obvykle bývá 

umístěna na místě, jež je přímo spjato s životem osobnosti či s historickou 

událostí. Případně v blízkém okolí. (cvr)

Ideologie versus pomníky

Pomníky, památníky a pamětní desky propojují utváření veřejného mínění s utvářením 

veřejného prostoru. Jedná se o manifestaci občanské společnosti, o politikum. 

Vládnoucí reprezentace obce zastupující společnost má možnost skrze pomníky vytvořit 

„reklamu“ ideologicky zabarvenému pohledu na historickou osobnost nebo událost. 

Plzeň v novodobých dějinách vystřídala řadu různorodých politických režimů, což 

rozbouřilo vývoj její pomníkové scény. První zdejší velký pomník purkmistra Martina 

Kopeckého odpovídá parametrům druhé poloviny 19. století, kdy se každé české město 

chtělo pochlubit svou domácí reprezentací. Další velký pomník následujícího režimu 

Československé republiky Památník národního osvobození zase oslavuje prezidenta 

Masaryka a vlasteneckou myšlenku samostatného národního státu.

Opravdové ideologické střety v pomníkové válce ale začínají s příchodem totalit. 

Nacisté odstraňují sochu Masaryka z Památníku národního osvobození v roce 1940. 

Po válce je Památník obnoven a plánuje se nový velký pomník americkým osvoboditelům, 

na který už jsou připraveny nemalé finanční prostředky z veřejné sbírky (5,7 mil.). 

Nová agresivní komunistická ideologie v počátcích studené války oslavu USA vylučuje 

a od roku 1950 plánuje pomník generalissima J. V. Stalina, který byl postaven na 

dnešním Anglickém nábřeží nedaleko Willsonova mostu. Vzhlížel směrem k řece, takže 

mu řada Plzeňanů neřekla jinak než „Porybný“. Odhalen byl v roce 1953, ale vydržel 

zde pouhých 9 let. Po kritice kultu Stalina byl v roce 1962 odstraněn a dnes 

je součástí Air Parku ve Zruči. Na stejném místě vznikl v 80. letech Památník 

československo-sovětského přátelství. Skládal se z ozdobného sloupu a postavy 

ženy v nadživotní velikosti od sochaře Rudolfa Svobody. V roce 1993 byl památník 

přetvořen na Památník obětem komunistického teroru. Za dob komunismu vznikla v Plzni 

celá řada pomníků a pamětních desek, které byly poplatné režimu. S většinou z nich 

se dnes v ulicích města již nesetkáte, protože byly odstraněny po roce 1989.

Současný politický režim je s budováním pomníků velmi opatrný. Ideologicky pluralitní 

veřejnost je nejednotná a zájem o veřejný prostor byl ve společnosti probuzen teprve 

nedávno. Snad jen z počátku 90. let vznikla spontánně série památníků na osvobození 

Američany v čele s pomníkem Díky, Ameriko! jako revanš za předchozí období popírání 

této události. (cib)

Pamětní desky v Berlíně

Hezký příklad systematického programu 

jednotných pamětních desek běží již víc než 

31 let v hlavním městě Německa. Program 

s názvem „Berliner Gedenktafel“ (Berlínská 

pamětní deska) byl spuštěn v roce 1985 

u příležitosti blížících se 750. narozenin města. Porcelánové desky připomínají 

osoby s mimořádným významem pro Berlín i širší region stejně jako historická 

místa a budovy. Program byl po sjednocení Německa v roce 1990 rozšířen i na 

východní část města. Dosud bylo vytvořeno přibližně 430 pamětních desek. 

V berlínských pamětních deskách se také odráží hledání správného přístupu 

k nedávné minulosti dlouho rozděleného města. Příkladem je berlínská pamětní 

deska u Glienicker Brücke (místa výměny agentů během studené války). Zde 

vypukly spory mezi politiky a historiky o tom, jak emocionálně a kriticky se 

pamětní deska smí vyjádřit o minulosti, konkrétně o socialistickém režimu 

bývalé NDR. (dach)

95  Pomník Milady Horákové

Pomník vznikl ve školním roce 2014–2015 a je dílem 

žáků plzeňské 21. základní školy. Desky a písmena 

na pomník vyráběly děti ve školním keramickém 

kroužku vedeném Danou Kráčmarovou. Tvoří jej 

desky s úryvky posledních dopisů Milady Horákové 

z vězení, data jejího životopisu či symbolicky 

zlomený tulipán. (cvr)
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Plzeňská deska

Aby byl výčet plzeňských desek úplný, zařadili 

jsme do mapy i plzeňskou dlažbu či desku. Jde 

o termín, kterým nejen kamenické firmy označují 

dlažbu z velkých pravidelných kamenných desek 

kladených na příčnou průběžnou spáru. Plzeňské 

desky se používaly v Plzni od konce 19. století 

do 2. světové války. Časté dláždění „plotnami“ 

souvisí s blízkostí kvalitní modré žuly na 

Štěnovicku. Štěnovická žula byla vyhlášeným 

stavebním materiálem nejen v Plzni, ale také 

v Praze. Patrně pro časté užívání deskového 

dláždění v Plzni a spojení s blízkou těžbou se 

pojem „plzeňská dlažba“ ujal i mimo západočeskou 

metropoli. Povrchy ulic významně dotváří genia 

locci města a je škoda, že na mnoha místech 

je staletími ověřená dlažba nahrazována. 

Ve skladu Správy veřejného statku města Plzně 

je vylomených plzeňských desek v řádu stovek. 

Kamenné desky představovaly vždy nejkvalitnější 

povrchy, dláždilo se jimi například na nádvořích 

zámků a u význačných budov. V Plzni se deskami 

dláždily i méně významné, většinou pochozí 

komunikace. (hej)

Cílem projektu Křížky a vetřelci je zmapování veškerých 

drobných památek a uměleckých objektů ve veřejném prostoru 

města Plzně. Mimo pomníků a pamětních desek prezentovaných 

v této mapě hledáme drobné sakrální památky, sochy a jiná 

umělecká díla. V listopadu 2016 čítala databáze 1804 položek.

Není technicky možné dostat na tištěnou mapu veškeré 

informace, které se nám podařilo shromáždit. Prohlédnout 

si detailně, co už je zdokumentováno, např. fotografie všech 

památek, lze na adrese krizkyavetrelci.plzne.cz

Databáze se stále rozrůstá a není tedy úplná. Pokud dokážete 

nějakou informaci doplnit, budeme velice rádi. Kontaktujte 

nás, ať už emailem krizkyavetrelci@email.cz či na Facebooku 

„Křížky a vetřelci“.

Poděkování České Wikipedii a OPlzni.eu (licence CC-BY-SA).

Projekt je realizován v rámci Otevřené výzvy Pěstuj prostor 

za podpory Ministerstva kultury ČR a finanční podpory 

statutárního města Plzně.

Pamětní desky ve Škodovce

Škodovka byla za druhé 

světové války významnou části 

říšskoněmeckého průmyslového 

komplexu. Stávala se tak terčem 

spojeneckých letadel a na konci 

války byla z velké části zničena. 

Ve válečných letech probíhala ve 

Škodovce odbojová činnost, která 

zahrnovala roznášení letáků, 

sabotáže či výzvědnou činnost. 

Několik set zaměstnanců se tak 

konce války nedožilo. Skončili 

v koncentračních táborech, zemřeli 

na bojišti či se stali obětí náletů. 

Po konci války byly v letech 1945 až 

1947 z iniciativy vedení Škodovky 

vybudovány ve většině provozů 

památníky a osazeny 26 pamětními 

deskami, které připomínají oběti 

fašismu z řad zaměstnanců Škodovky 

a často též oběti náletů. V období 

po roce 1989 byly některé budovy 

ve Škodovce zbořeny a část 

pamětních desek se ztratila. (cvr)

45  Pomník osvobození Plzně Díky, Ameriko!

Pomník na křižovatce ulice Americká a Klatovská 

třída připomíná, že Plzeň na konci druhé světové 

války osvobodila americká armáda. Tento fakt 

byl za minulého režimu potlačován a předstíralo 

se, že Československo osvobodila pouze Rudá 

armáda. Až po změně poměrů po roce 1989 se 

vzpomínky na osvobození vrátily v plné síle. 

Základní kámen pomníku byl položen již v roce 

1990 u příležitosti návštěvy prezidenta Václava 

Havla a velvyslankyně USA Shirley Templeové- 

-Blackové. Soutěž na jeho realizaci byla vypsána 

v roce 1993. Vítězem se stal návrh Vladimíra 

Preclíka, který však nebyl přijat. Z následující 

pracovní skupiny vykrystalizoval návrh dvou 

monumentálních pylonů, které již zná většina 

plzeňanů. Dílo bylo prohlášeno jako kolektivní, 

bronzové prvky pak vytvořil František Bálek. 

Dle skic s návrhem se však lze přiklonit 

k myšlence, že skutečným autorem návrhu pomníku 

je Jiří Kovařík, který se však odhalení nedožil. 

V roce 2016 byly pylony odříznuty z důvodu 

jejich popraskání. Pomník tak má v současné 

době provizorní podobu. V budoucnu by měly být 

odstraněné pylony nahrazeny novými. (cvr)

13  Bysty výsadkářů operace Anthropoid

19  Pocta Karlu Poláčkovi

44  Pomník J.   K.  Tyla na Mikulášském náměstí

Dominantou zrekonstruovaného Mikulášského náměstí je pomník 

připomínající významného českého dramatika, režiséra a herce 

Josefa Kajetána Tyla, který v Plzni zemřel a je zde pochován. 

Iniciativa na jeho zbudování vzešla v roce 1885 od spolku 

Radbuza, jenž chtěl postavit pomník Tylovi u nově budovaného 

Velkého divadla. Vzhledem k nízké aktivitě spolku došlo 

k položení základního kamene až v roce 1908. Pro realizaci 

pomníku byl vybrán mladý plzeňský sochař Vojtěch Šíp. Návrh 

pomníku byl dopracován v roce 1911, ale nedostatek financí 

a první světová válka způsobily, že byl odhalen až v roce 1926. 

Místo v Husově ulici, kde pomník původně stával, se však záhy 

ukázalo jako nevhodné. Nevzhledné okolní stodoly vytvořily 

u občanů tlak na přesunutí pomníku. K tomu došlo až v roce 1951, 

kdy by z důvodu stavby dřívějšího autobusového nádraží v Husově 

ulici přesunut do Lochotínského parku. V roce 2012 byl přemístěn 

do své nynější polohy na Mikulášském náměstí. Jedná se patrně 

o největší pomník v Plzni. (cvr)
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34  Pomník Stanka Vodičky 
  vůdce Rumburské vzpoury


