Vedle sochařských děl (82) jsou rozšířenou formou mozaiky (14),
vitráže (18), reliéfy (48) nebo různé textilní techniky. V závorce
je uvedený orientační počet děl v dané kategorii v Plzni.

42 „Odbíjená”

S těmito realizacemi se můžeme setkat především na sídlištích,
ve školních areálech, nemocnicích, sportovních zařízeních,
v obchodních centrech, nádražích a na řadě dalších míst.

Text Aleš Hejna, Vojtěch Cibulka, Pavel Cvrček, Václav Cinádr, Veronika Synková,
Stefanie Dach, Pavel Švejda
Fotografie Daniel Jahn, Pavel Cvrček, Aleš Hejna, Martin Hejna, Martin Šnajdr,
Pavel Švejda, Jan Jeništa, Tomáš Vlček
Mapa Aleš Hejna, mapový podklad OpenStreetMap
ISBN 978-80-88102-11-3

plastika

Na Bílé Hoře, daleko od ostatních normalizačních
realizací, je schovaný reliéf od známé české umělkyně
Marie Uchytilové (1924 – 1989) a jejího manžela Jiřího
Václava Hampla (1929). Marie Uchytilová proslula pomníkem
lidických dětí, který zobrazuje každé z 82 dětí zabitých
nacisty. Pocházela z Kralovic a jako vynikající medailérka
je autorkou ikonické jednokorunové československé mince,
na které dívka sází v pokleku lípu.

Podle významu stavby se výsledná částka lišila. Obecně se jednalo
o 1 – 4% z celkových nákladů na stavbu. Vytvořená díla podléhala
schvalovacímu procesu režimem řízených komisí. Sítem prošla ale
i řada děl, která „ideovost“ splňovala třeba jen pouhým názvem.

Jednu z organických
abstraktních realizací můžeme
nalézt před poliklinikou
na Doubravce. Jde o dílo
sochaře a keramika Zdeňka Jílka
(1936 – 2004), který vytvořil
desítky soch, reliéfů a pomníků
na řadě míst Západočeského
kraje.

Architekti tehdy spolupracovali s výtvarníky na základě usnesení
vlády z roku 1965, ve kterém bylo vymezeno využívání financí na
výtvarná díla, tvořící součást architektonického řešení staveb.

Na utváření veřejného prostoru Plzně
se tehdy podíleli především tito
autoři: Břetislav Holakovský (34),
František Pavlas (24), Jaroslav Bocker
(18), Zdeněk Jílek (16), Stanislav
Staněk (16), Alois Sopr (15), Jaroslav
Pleskal, Savvas Vojatzoglu (16), Ivan
Tichý (12), Jaroslav Veselák (12),
František Koudelka (9), Klement
Štícha (9), Josef Šteffel (9), Marie
Kasalická (8), Jiří Kovařík (8),
František Pacík (6), Karel Němec (7),
Ladislav Fládr (7), Jaroslav Votlučka
(6), Miloš Franče (6). V závorce je
uveden orientační počet děl autorů
v Plzni, které byly zatím zmapovány.

100 „Amorfa”

Tato mapa nabízí přehled plzeňských realizací uměleckých
objektů, které vznikaly od 60. let až do 80. let 20. století –
tzv. „vetřelců“.

116 Sloup
Uvolnění „zlatých 60. let“ se zásadně projevilo
i v umění ve veřejném prostoru. Idea obrovských
sídlišť složených z monotónních řad kubických
bytových domů a jednoduchých pavilónů budov
občanské vybavenosti je také dítkem 60. let.
Právě u nich se objevují první zhmotnělé výkřiky
pozdní moderny. Fantasmagorické objekty začaly
klíčit jako nějaké bizarní rostliny i v Plzni.
Do konzervativní Plzně byly abstrahující
tendence importovány především tzv. pražskými
stipendisty. Ti se v té době objevují pod vlivem
kulturní politiky decentralizace Prahy po celém
Československu. K nejvýznamnějším stipendistům
působícím v Plzni patřil František Pacík
(1927 - 1975). Ještě nedávno téměř zapomenutý sochař
zapojoval do své tvorby pojmy a procesy z biologie,
geologie nebo fyziky. Jeho nejrozměrnější plzeňskou
realizací je Sloup zhmotňující elektromagnetické
vlnění. Byl nainstalován před Elektrotechnickou
průmyslovou školu na Slovanech roku 1967.

reliéf
mozaika
vitráž
domovní znamení
dílo uvnitř budovy
zaniklé dílo

81 „Rudá hvězda”

Mapa umění 2. poloviny
20. století v Plzni

Na střeše bývalého sídla Krajského výboru KSČ (původně Hasičská vzájemná
pojišťovna) leží monumentální hvězda z oceli. Ta na tehdejší Moskevskou
ulici shlížela z výšky jen pár let a s koncem režimu byla povalena,
ale zůstala zde, vysoko nad Americkou třídou, ležet dodnes. Přibyl
jen vyškrabaný nápis „Už jsou pryč,“ jehož autor je neznámý. Autorem
hvězdy je sochař a medailér Břetislav Holakovský (1926). Toto dílo dobře
reprezentuje, na jakých realizacích mnozí autoři pracovali, mnohdy zcela
dobrovolně, jindy donuceni okolnostmi.

Plzeňští
vetřelci II

Beránek
Domovní znamení dokážou domu dát
tvář a osobitost. Dříve sloužila
znamení pro označení domů místo
čísel popisných, která zavedla až
Marie Terezie roku 1770. Vznikají
však dodnes, v Plzni nalezneme
domovní znamení i z 60. let. Bohužel
mnohá domovní znamení zanikla při
zateplování budov nebo vandalizací.
Největší kolekce domovních znamení
je na Slovanech, odkud je i Beránek
od Břetislava Holakovského na
fotografii.

let 20. st. prezentovaného v této mapě, hledáme všechny
sochy a jiná umělecká díla. V listopadu 2015 čítala
databáze na 1336 položek, z čehož „vetřelců” bylo 377.
Na mapu jsme zanesli i vetřelce odstraněné po roce 1989
z veřejných prostranství, abychom ukázali, kolik děl
nenávratně zmizelo. Tato mapa je volným pokračováním
tištěné mapy Plzeňští vetřelci I.
Není technicky možné dostat na tištěnou mapu

0 Dům látek

křížky, kapličky, boží muka, pomníky, pamětní desky,

Vitráž z katedrálového skla

V dubnu 2015 byla ve vysokoškolských kolejích

vznikla pro tehdejší Krajskou

Bolevecká znovu nalezena plastika od Karla

politickou školu (dnes

Malicha (1924). Jde o abstraktní reliéf

Šafránkův pavilon Lékařské

o rozměrech 3,5 × 1,5 metru. Z kovového reliéfu

fakulty). Jejím autorem je

trčí barevné dráty a sem tam na modré obloze

sklářský výtvarník František

poletují objekty připomínající mráčky. Karel

Koudelka (1930 - 1992), kterého
si pro spolupráci na umělecké

1978

prostoru města Plzně. Mimo „vetřelců“, umění z 60. – 80.

36 „Okluzní fronta”

Malich je dosud žijícím autorem uznávaným jak
v Česku, tak v zahraničí. Ceny jeho děl při

výzdobě vybrala architektka

dražbách šplhají do milionů korun. Fotografie

Jaroslava Gloserová.

z roku 1978 pochází z ateliéru umělce.

33 Návrat z kosmu

Modře podtržený neonový nápis Dům látek a nad ním
blikající modelka v šatech, malíř s kapající barvou
na Domu barev, Míša vyhazující míč zdobící Dům

V areálu telekomunikační firmy na křižovatkách

2015

drobných památek a uměleckých objektů ve veřejném

O projektu

Cílem projektu Křížky a vetřelci je zmapování veškerých

22 „V plamenech”

hraček, vzhůru odvíjející se kinofilm s dvojitým
zablikáním nápisu Kino Moskva, to je jen zlomek

Lidické ulice a aleje Svobody doposud leží,
a to doslova, plastika od Rudolfa Svobody

25 „Přecházející oči”

pohaslých světelných plzeňských reklam. Všechny

(1924 - 1994). Mohutné kovové sousoší, které se
dlouho považovalo za ztracené, stálo původně

veškeré informace, které se nám podařilo shromáždit.

vznikaly v dílně Stavoprav neon na Klatovské

U některých děl stále hledáme jejich autora. Na fotografii

Prohlédnout si detailně, co vše už je zdokumentováno,

třídě od roku 1957. Za zlaté éry neonů v 60. a 70.

je velmi povedená dřevěná intarzie z komplexu budov

v Praze u Ústřední telekomunikační budovy,

letech měl podnik až 30 zaměstnanců. Vyrobil

středních škol na Karlovarské ulici. Připomíná

odkud bylo při rekonstrukci odstraněno.

včetně fotografií jednotlivých památek, lze na adrese

neony např. i pro několik stanic pražského metra.

abstraktní díla Zdeňka Sýkory (1920 – 2011), průkopníka

Nejznámějším plzeňským dílem Rudolfa Svobody

Každý originální návrh musel být schválen komisí

využití počítače při přípravě výtvarného díla.

je památník na Anglickém nábřeží (75).

krizkyavetrelci.plzne.cz

výtvarníků a památkářů. Do dnešních dnů se

Databáze se stále rozrůstá a není tedy úplná.
U některých děl neznáme autora, u jiných název díla.

tehdejších světelných reklam zachovalo jen minimum
(hotel Slovan, Continental, Hlavní nádraží). O jejich
dřívější četnosti vypovídají bezpečnostní vypínače,
které lze dosud na mnohých plzeňských domech nalézt.

V interiérech plzeňských veřejných budov lze

informaci doplnit, budeme velice rádi. Kontaktujte nás

narazit i na umělecká díla z textilu. Jde
o gobelíny, opony, artprotisy a aradekory.

prostřednictvím e-mailu krizkyavetrelci@email.cz, na

41 Strom

28 Aradekor

je jméno objektu v uvozovkách. Pokud dokážete nějakou

32 Amfion

První jsou v mapě značeny ikonou bez číslice, u druhých

Je jich už celkem málo, patrně proto, že nejsou

Facebooku „Křížky a vetřelci” či telefonicky 737 862 784

pevnou součástí budov. Zvláštní postavení
má aradekor, jelikož jde o techniku původem

(Aleš Hejna).

z Plzeňského kraje. Vznikla v roce 1966 ve
Kdyni, kde si ji nechal patentovat malíř

Projekt Křížky a vetřelci vznikl a byl podpořen v rámci

František Šlégl (1921 – 1979). Aradekor vzniká
vyskládáním vlněných vláken, jejich sežehlením

otevřené výzvy Pěstuj prostor, která je součástí

a několikanásobným prošitím do pevného

projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

podkladu. Autorem aradekoru na fotografii
je Klement Štícha (1933 – 2013).

54 Lustry
77 Džungle

Mezi opomíjená umělecká díla, která vznikala
v dobách normalizace spolu s budovami, patří

V labyrintu chodeb a v přilehlém parku

prostor svými díly a vydělat si slušné peníze, byla jeho angažovanost.

Fakultní nemocnice na Lochotíně lze

Výtvarník musel mít dobrou pozici v hierarchii členů uměleckých organizací.

najít téměř 30 uměleckých děl z 80. let.

Trnkiády - tak sami označovali produktivní

V Plzni byl jedním z nejvýše postavených výtvarníků Alois Sopr (1913 - 1993).

Většinou se jedná o sochy, reliéfy

plzeňští autoři Jaroslav Pleskal a Savvas

Renomovaný sochař, pocházející z Manětína, přišel z Prahy na počátku 70. let

a malby, ale najde se tam i mozaika

Vojatzoglu svoje figurální sousoší. Typický

a ihned získal značné postavení v plzeňské umělecké nomenklatuře. Dostal

či dřevěná intarzie. Na fotografii je

drobný plnotvarý rukopis dvojice dobře

celou řadu zakázek ve veřejném prostoru, které by sám nebyl schopen ve svém

reliéf od Adély Matasové (1940), která

znají absolventi plzeňských mateřských škol,

důchodovém věku dokončit. Proto do tvůrčího procesu zapojil mladší kolegy.

později proslula svými kinetickými

kde se díla většinou dochovala. V Plzni

Alois Sopr jejich činnost kontroloval, občas zasáhl a nakonec výsledek

a multimediálními díly.

měla autorská dvojice daleko více soch,

zaštítil svým jménem. K mladším umělcům spolupracujícím se Soprem patřil

ale protože jejich díla jsou velice křehká,

také Ivan Tichý (1944), který se specializoval na práci s kovem. Právě

stávala se často terčem vandalů a byla

dvojice Sopr-Tichý stojí za vznikem nerezového objektu Amfion blyštícího se

poničena a odstraněna.

na Lochotíně od roku 1981 dodnes.

který je známým plzeňským malířem, pro budovu

kvality a prvotřídní sklářskou práci.

110 Každý má právo na vzdělání

Hutního projektu (dnes Bohemia) mozaiku

Na fotografii je osvětlení ze společenské

ze štípaného smaltovaného skla Džungle.

místnosti Středního odborného učiliště

Mozaika má více než 45 m a odhadem je
2

Na tištěnou mapu se lustry nevešly, ale

sestavena ze 160 tisíc dílků. V roce 1994

na webu jich je zmapováno přes dvě desítky.

byla bohužel z více než poloviny zazděna.
Na fotografii je zobrazeno přibližně
1,7 m2 mozaiky.

60 Západní Čechy

91 Památník bojovníků a obětí válek
Památník je dílem významného sochaře Slavoje Nejdla (1927 – 2007).
Byl dokončen v roce 1967. Velkolepý monument odráží progresivní
umění 60. let. v tzv. bruselském stylu. V prostředí režimem
utužované Plzně se uvolnění bruselského stylu prosazovalo velice
pozvolna. Z velké části ho sem importovali architekti a umělci
přicházející z pražských škol a ateliérů, jako byl právě Slavoj
Nejdl, František Pacík nebo Zdeněk Jílek. Druhou plzeňskou
exteriérovou realizací Slavoje Nejdla je plastika letících
racků, která stávala v 60. letech na Masarykovo náměstí,
a posléze ve Skvrňanech. Dnes je dílo bohužel v depozitu Správy
veřejného statku města Plzně (122).

59 „Zvířátka”

V roce 1958 se uskutečnila v Bruselu Světová výstava EXPO
1958, která inspirovala řadu architektů a umělců. O rok
později se v Plzni na Výstavišti konala výstava „Brusel
v Plzni“, kde mohli návštěvníci shlédnout některé exponáty
z výstavy EXPO. Mimo jiné šlo i o sochy bývalých žáků
profesora AVU Jana Laudy ze vstupní haly československého
pavilonu, které později na Výstavišti v Plzni zůstaly.
Nyní se nacházejí tak trochu zapomenuty na střelnici
v Lobzích. Na fotografii je dílo Josefa Klimeše (1928)
připomínající model atomu, za které získal sochař ocenění
Grand Prix EXPO 58. Uprostřed bývalo ještě bronzové
sousoší chlapce s dívkou.

Jde o největší dílo tohoto druhu v Plzni.

ve Vejprnické ulici od Jana Koptíka.

Největší keramický reliéf v Plzni
je dílem Zdeňka Jílka a Klementa
Štíchy, vysoký je 7 a široký
téměř 6 metrů a je umístěn
v hale autobusového nádraží
v Plzni. Toto monumentální
dílo znázorňuje Západní Čechy,
objevují se tu výjevy ze
západočeských měst, průmyslu
a krajiny. V optickém středu
reliéfní keramické stěny se
třepotá holubice, symbol míru.

Sochy kuny, lasičky, koníka a beránka od Jaroslava
Veseláka (1940) v areálu 61. MŠ slouží zároveň jako
půvabné prolézačky. Jde o jedny z mála plzeňských
tzv. funkčních plastik – uměleckých děl a zároveň dětských
herních prvků. Další takovou sochou jsou Medvědi (31).
Na Výstavišti Ex Plzeň bývala jehlanovitá a krychlová
skluzavková sestava (61) od Jiřího Nováka (1922 – 2010).
V Zadních Skvrňanech bývala keramická prolézačka
od Antonína Kostříka.

115 Venkovní divadlo
Od minulého vydání tištěné mapy evidujeme na pět zaniklých
či zmizelých „vetřelců”. Mezi ně patří i Venkovní divadlo
v parku Chvojkovy lomy na Slovanech. Šlo o zdálky rozeznatelné
„Slunečníky”, které byly jednou z posledních připomínek bývalého
parku Přátelství vybudovaného v 60. letech v bruselském stylu.

61 – Fontána Ex Plzeň – František Pavlas, Klement Štícha / Prolézačky – Jiří Novák / Reliéf

1 – Jaro Léto Podzim Zima – Břetislav Holakovský

33 – Návrat z kosmu – Rudolf Svoboda

2 – Život v míru – Jaroslav Veselák

34 – Aeskulapius – Ivan Jilemnický

3 – Kosmonaut – Břetislav Holakovský

35 – Nový život – Jaroslav Veselák

62 – Hudba – Břetislav Holakovský

95 – Rodina – Zdeněk Jílek

4 – Radost z léta – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu

36 – „Běh v rozkvetlé louce“ – Miloš Franče, Josef Šteffel

63 – „Napětí před zkouškou” – Zdeněk Jílek / Reliéf Sova – Josef Matas

96 – „Složené kuželky“ – František Pavlas

5 – Rostlinný motiv – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu
6 – Sedící žena a dítě – Ladislav Fládr

48 „Sbohem ježibabo”

za slunných dnů v otevřeném vstupním prostoru bývalé Telefonní ústředny

V roce 1967 vytvořil Jiří Kovařík (1932 – 1994),

osvětlovadla. Často jde o lustry vynikající

Klíčovým faktorem pro to, aby člověk mohl za normalizace zkrášlovat veřejný

/ „Okluzní fronta” – Karel Malich
37 – Matka s kočárkem – Alois Sopr, Jaroslav Šindelář

Zrání – Ivo Soukup

64 – Vitráž „Plzeňské náměstí” – František Koudelka, Stanislav Staněk / Reliéf „Rozpuštěné
vlasy” – Zdeněk Jílek / Reliéf „Dřevěná vlnka” – Bořivoj Rak

93 – Probuzení – Jaroslav Bocker
94 – Fontána – František Pacík

97 – Běžci v cíli – Miloslav Čech
98 – Tvůrčí představivost – Jaroslav Veselák

7 – „Reliéfy v Balatonu“ – Jan Rybák

38 – „Faun s rybou“ – Igor Novikov

65 – „Zatoulaná duha” – Petr Renč

99 – Výchova – Pavel Maur

8 – Památník budovatelům – Ladislav Fládr

39 – „Dívka s jablkem“ – Jaroslav Bocker

66 – Fontána – Karel Němec, Jaroslav Veselák

100 – „Amorfa“ – Zdeněk Jílek

40 – Pozdrav životu – Zdeněk Jílek

67 – Energie a Vesmír – Karel Němec

101 – Vítání – Břetislav Holakovský

41 – Malba Triptych – Vladivoj Kotyza, 7. NP / 24 – Sport a hry – Gustav Fifka, 6. NP Reliéf

68 – „Hrající si děti” – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu

102 – Tančící děti – Václav Lokvenc
103 – „Květák“ – Klement Štícha, František Pavlas

9 – Radost z léta – Zdeněk Jílek
10 – Děti na houpajícím koni – Alois Sopr, Karel Němec
11 – Klíčení – Jaroslav Bocker

Strom – Adéla Matasová, 4. NP / Malba „Rentgen“ – Miloslav Čelakovský, 4. NP / Mozaika

69 – „Muž s plnovousem” – Břetislav Holakovský

12 – Život v míru – Alois Sopr

Silokřivky – Karel Březina, 3. NP / Malba „Guernica” – Milan Čech, 3. NP / Intarzie

70 – Strom života – Jindřich Metyš

104 – „Ozubené oko” – Lumír Topinka / „Pískovaná skla” – Jan Pachner, Oldřich Lípa

13 – „Vlaštovky na lovu“ – Jan Havlic

Věda a život – Lumír Topinka, 2. NP (na oddělení) / Intarzie Poslání Lékaře – Josef

71 – Rusalka – Alois Sopr, Jaroslav Šindelář

105 – „Vzpěrači“ – Zdeněk Jílek, Klement Štícha
106 – Vzrůst – Zdeněk Jílek

14 – Kluk s píšťalkou – Zdeněk Jílek

Šteffel, 2. NP / Busta Jana Jánského – Břetislav Holakovský, 2.NP / Malba „Srdce” – Jiří

72 – „Dlaždice” – Jaroslav Votlučka

15 – Hodiny Zvonkohra – Zbyněk Tichý / Malba Chaplin – Stanislav Staněk

Patera, 2. NP / Malba „Zelený výbuch” – Jan Havlic, 1. NP / Busta Jana Evangelisty

73 – Život s knihou – Jiří Kovařík

107 – Karbon – Franatišek Pacík

16 – „Mír ve sluneční soustavě“ – František Pavlas

Purkyně – Rudolf Svoboda, 1. NP / Malba „Buňka” – Klement Štícha, 1. NP / Vitráž Zdravá

74 – Matka s dítětem – Jiří Hanzálek

108 – Květ vědění – Břetislav Holakovský

17 – Legenda o vodě – Alena Burešová / Osvětlovadlo „Varhany” – arie Kasalická

rodina – Stanislav Staněk, 1. NP

75 – Památník československo-sovětského přátelství – Rudolf Svoboda

109 – Narušení – Břetislav Holakovský

76 – Fontána „Dámské lázně” – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu

110 – Každý má právo na vzdělání – Josef Klimeš / Plánování je základ hospodářství – Karel

18 – Plavec – Marie Kasalická

42 – „Odbíjená“ – Marie Uchytilová, Jiří Václav Hampl

19 – „Moudrost života” – Zdeněk Jílek

43 – „Tenisová raketa” – Jaroslav Bocker

77 – Džungle – Jiří Kovařík

20 – „Sluneční zvěrokruh” – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu

44 – Dělnická síla – Břetislav Holakovský

78 – „Hořící keř“ – Zdeněk Jílek

21 – „Keramická stěna“ – František Pavlas

45 – „Květ“ – Karel Němec

79 – „Květiny za míč“ – Břetislav Holakovský / Vitráž „Záře” – František Koudelka

22 – „V plamenech“ – František Koudelka

46 – Žena a dítě – Ladislav Fládr

80 – Moderní výroba a Říjnová revoluce – Alois Sopr

Kronych / První Máj – Vlastimil Večeřa / Všichni jsou si rovni – Valerián Karoušek
111 – „Čert a královská družina” – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu / Dlouhý Široký
Bystrozraký – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu
112 – „Květovaná sukně“ – Miloš Franče, Josef Šteffel / Živly – Stanislav Staněk

23 – „Dělníci na lovu“ – Josef Šteffel / Opona – Vlastimil Vodák

47 – „Učitel s mikroskopem“ – Jaroslav Veselák

81 – „Lipová vitráž” – Josef Šteffel / „Rudá hvězda” – Břetislav Holakovský

113 – Plavec – Jaroslav Veselák

24 – „Keramická stěna“ – Jan Rybák / Lustr na poště – Petr Renč

48 – „Sbohem ježibabo“ – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu

82 – Kovové plastiky a svítidla – Pavel Grus / Plastika Divadlo – Vlastimil Koutecký

114 – Paridův soud – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu
115 – „Slunečníky” – Miloslav Hrubec

49 – „Koncert pro čtenářku“ – Jaroslav Veselák

83 – „Mušketýři” – Gustav Fifka

25 – Muž s pneumatikou – Alois Sopr / Květ – Alena Burešová

50 – „Stébla trávy” – Ivan Tichý

84 – Peníze – Milan Handl

116 – Sloup – František Pacík

26 – „Magnety“ – František Pavlas

51 – Věda a technika – Jaroslav Veselák

85 – Reliéf „Rozmluva s květinami” – Miloš Franče, Josef Šteffel / Skleněný reliéf

117 – Uzdravená – Jiří Hanzálek

Mozaika Strom – Vladimír Havlic

27 – „Betonotrysk“ – Alois Sopr

52 – Holubice – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu

28 – „Východ slunce“ – Stanislav Staněk, Zdeněk Kejzlar / Keramická zeď – Jan Rybák, František

53 – „Léčivky” – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu

Pavlas / Malá vitráž, Vrstvené sklo – Stanislav Kostka / Pískovaná skla – Josef Šteffel

54 – „Turbíny” – František Pavlas / Svítidla – Jan Koptík / Gobelíny – Vlastimil Vodák

/ Žena u vody – Břetislav Holakovský / Slunce a voda – Ivan Tichý, Alois Sopr

55 – Energie – Břetislav Holakovský

/ Osvětlovadla – Miroslav Diviš / Aradekor – Klement Štícha

„Letící šíp” – Bohumil Eliáš / Malba „Plzeň” – Milan Hes
86 – Více jak 13 uměleckých realizací, mimo jiné tavené křišťálové sklo od Stanislava
Libeňského a Jaroslavy Brychtové

118 – „Myslivost” – Stanislav Staněk
119 – Panenka – Jaroslav Pleskal, Savvas Vojatzoglu
120 – „Poslední srp a kladivo” – Miloš Franče, Jindřich Jíša

87 – Geometr – Jiří Kovařík

121 – „Dívka s míčem” – Naděžda Kubásková – Škardová

56 – „Sargasové moře” – Jan Havlic

88 – Hokejisté – Vitězslav Eibl

122 – „Letící racci” – Slavoj Nejdl

57 – Vitráže Apollo – Karel Březina

89 – „Plamen a sporák“ – Miloš Franče

30 – Kašnička pro Plzeň – Zdeněk Jílek

58 – Skupina s dítětem – Ladislav Fládr

90 – „Spící dívka” – Vitězslav Eibl

31 – Medvědi – Břetislav Holakovský

59 – „Zvířátka” – Jaroslav Veselák

91 – Památník obětem fašismu a válek v Plzni – Slavoj Nejdl

32 – Amfion – Ivan Tichý, Alois Sopr

60 – Západní Čechy – Klement Štícha, Zdeněk Jílek

92 – „Holubice“ – Břetislav Holakovský

29 – Dívka u pramene – Zdeněk Jílek

*

Názvy děl označené uvozovkami jsou zlidovělá či smyšlená označení. Díla s neznámým
autorem nejsou ve výčtu uvedená. Přeškrtnutá díla jsou zaniklá.

