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V íjnu 1918, na samém konci první sv tové války, byla založena 
eskoslovenská republika. Nadšení z dosažení samostatnosti se b -

hem doby n kolikrát st ídalo se zklamáním, ba i zoufalstvím. I po 
sto letech však navzdory všemu žijeme ve své eské republice, která 
vznikla po rozd lení eskoslovenska na dva samostatné státy. ím 
vším prošli obyvatelé naší zem , tím museli projít i výtvarní um l-
ci. Vzdáváme hold všem, kte í ani v t žkých dobách nezklamali 
a zachovali si istý štít. Na výstav  „Osobnosti, události, slavnosti, 
1918–2018“ je ve zkratce ukázán vývoj výtvarného um ní na Plze -
sku za uplynulých sto let.

                                                                                                 

                                                        Stanislav Bukovský



       OTOKAR WALTER 

 

                  
 

         
     Pam tní deska k uct ní zast elených d tí                    Pam tní deska ob tí 1. sv tové války 
     v roce 1918 v Koterovské ulici . 40                           v interiéru radnice m sta Plzn  
 
Od roku 1913 po p íštích padesát let zaujímal významné místo mezi 
plze skými socha i Otokar Walter. Vytvo il více než ty i sta 
socha ských kompozic, z nichž zhruba dv  t etiny jsou na Plze sku.  

1. SVĚTOVÁ VÁLKA



VOJT CH ŠÍP 
 

  
 

       
      Památník Stanka Vodi ky v Lobzích                    Památník ob tí 1. sv tové války  
                                                                                     ve Spáleném Po í í 
 

O památníku Stanka Vodi ky napsal profesor Jind ich adík:  
„Z cit  28. íjna zpovídá se Vojta Šíp pomníkem v dci rumburské 
vzpoury v Lobzích. Dvojhlavý orel vhodnou stylisací skute n  
dociluje ú inku brutálního násilí drtícího odpor rab .“ 
Nejvíce památník  k uct ní ob tí 1. sv tové války vytvo il na 
Plze sku práv  socha  Vojt ch Šíp.  



BOJOVALI VE VÁLCE 
 

   
 Hodek jako rakouský voják    Hodkova kresba z války                 T. G. Masaryk, d evoryt 
 

                                   
                                  Josef Hodek: Autoportrét 
 

     
Bohumil Krs                        Ni zisk, ni slávu – osud invalid           TGM - kolorovaná kresba 
 
V první sv tové válce bojovala naprostá v tšina muž  a tedy  
i výtvarných um lc . Krom  jiných také Josef Hodek, který si z války 
p inesl adu kreseb. Bohumil Krs p išel ve válce o nohu. 



            LEGIONÁ I  
 

     
                Ota Matoušek                                          Náš voják, linoryt 
 

                                     
              Italský legioná , malí                         Pam tní deska, která bývala na nároží 
              a grafik Jan Ferdinand Pistorius         budovy kasáren 35. p. p. v Plzni 
 
Ota Matoušek se narodil v Plzni, kde také vystudoval m stskou 
obchodní akademii. Jako ruský legioná  se zú astnil bitvy u Bachma e 
a jako velitel obrn ných vlak  mnoha boj  na sibi ské magistrále. 
Alois Vrtiška, len Sdružení západo eských výtvarník , p sobil jako 
legioná  na Sibi i. Byl autorem pam tní desky pro legioná ský 35. p ší 
pluk – Foligno zni ený n meckými okupanty za druhé sv tové války. 



       BOHUMIL POLAN 
 

         
Bohumil Polan                                Josef Hodek: Sva ina                  Josef Schmitt: Za m stem 
 

           
Kresba Bohumila Krse     Alois Lagenberger:             Václav Koukolí ek: D lnická madona 
                                          Chodské d v átko 
 

V roce 1925 napsal Bohumil Polan v lánku „Cestou k výtvarnické 
organisaci v Plzni“: Nyn jší „Sdružení západo eských výtvarných 
um lc “ není v d jinách plze ského výtvarnictví bez p edch dc . Pokus 
o jakousi um leckou organizaci mohli bychom hledat již 
v p edvále ném kroužku „Mha“. … Výtvarnický kádr „Mhy“ š astn  
p ežil ošklivé chvíle vále ného ty letí a objevil se brzo po p evratu 
v novém „Spolku výtvarník  plze ských“. … V nap tí už už propukající 
srážky dvou generací „Spolek“ zanikl a nové „Sdružení západo eských 
výtvarných um lc “, založené roku 1925, ihned ve ejn  prohlásilo 
n kolik zásad modern jšího um leckého názoru. 

PRVNÍ REPUBLIKA





                                            POMNÍKY   
 

      
Náhrobek Karla Klostermanna,                            Náhrobek purkmistra Václava Petáka navrhl  
arch. Hanuš Zápal, socha  Otokar Walter             arch. Hanuš Zápal 
 

       
Pomník J. K. Tyla na p vodním míst          Tyl v pomník v Lochotínském parku 
 
Pomník J. K. Tyla od autora Vojt cha Šípa realizovaný v roce 1923 – 
p vodn  byl umíst n v Husov  ulici p ed tzv. Betlémskou kaplí, 
pozd ji p emíst n do Lochotínského parku – v sou asnosti se nachází 
na Mikulášském nám stí. 
V mezivále ném období byla postavena celá ada pomník  padlých 
v 1. sv tové válce, asto se sochami od Vojt cha Šípa. V Doubravce 
byl po válce od tohoto autora odhalen pomník mistra Jana Husa. 



PAMÁTNÍK  
NÁRODNÍHO OSVOBOZENÍ 

 

  
Auto i Památníku - zleva: Karel    28. íjna 1928 byl v Plzni odhalen Památník národního  
Kotrba a Jaroslav Hruška               osvobození, jehož sou ástí je socha T. G. Masaryka       
 

  
P vodní Památník národního osvobození s p vodní sochou TGM   Sou asná podoba TGM 
 
U Památníku národního osvobození – v dob  nacistické okupace 
eských zemí – uctili Plze ané 28. íjna 1939 výro í vzniku již 

neexistující republiky. Nacisté následn  Památník odstranili. Po 
osvobození byl Památník znovu vzty en, 1. ervna 1953 p i m nové 
reform  znovu odstran n a zni en. Po p evratu v listopadu 1989 se 
poda ilo p edevším díky dlouhodobému úsilí Vladimíra Havlice 
Památník národního osvobození obnovit. 







            JOSEF SKUPA 
 

                           
          Josef Supa s loutkou Hurvínka                                        Sousoší Spejbla a Hurvínka v Plzni, 
                                                                                                      auto i J. Pleskal a S.Vojatzoglu                           
                                                                
Josef Skupa se angažoval již za první sv tové války, kdy v Loutkovém 
divadle Feriálních osad ústy Kašpárka poh bíval Rakousko. 
Za druhé sv tové války byl jako ú astník domácího odboje v chrástecké 
odbojové skupin  uv zn n. Z dráž anské v znice uprchl po náletu na 
Dráž any ve dnech 13. a 14. února 1945. 
 

     MARIE UCHYTILOVÁ 
 

           
            M. Uchytilová p i práci na                 Pam tní deska v budov  Krajského ú adu, M. U. 
            Lidickém památníku                          je také autorkou plastiky na popravišti v Lobzích  
 
Socha ka Marie Uchytilová se narodila v Kralovicích a prožila své mládí 
v Plzni. Jejím životním dílem je Památník d tských ob tí války v Lidicích. 



       VLADIMÍR LEVORA 
 

          
            Vladimír Levora, Buzuluk, 1940                Portrét z roku 1990 
 
Ú astník zahrani ního odboje na východní front , Vladimír Levora, byl 
v bitv  u Sokolova t žce ran n. Po válce byl ješt  uv zn n ve Valdicích. Je 
autorem, spolu se Zorou Dvo ákovou, knihy „Ze stalinských gulag  do 
eskoslovenského vojska“. Stal se zakladatelem Galerie Klenová. 

 

         JOSEF PIORECKÝ 
                                

                                    
                                   Josef Piorecký ve 100 letech ve své Galerii U páva 
 
Kn z eskoslovenské církve husitské, galerista, malí  a ilustrátor byl za 
války v zn n za spolupráci s odbojovou organizací Obrana národa. Po 
válce p sobil v Krajské mírové rad  v Karlových Varech a pak v Plzni. 



              SZVU, ZU  
 

V mezivále ném období dokázal v Plzni p ežít jako malí  bez stálého 
zdroje p íjm  pouze nadaný a pilný Karel Votlu ka. 
Za minulého režimu, p ed rokem 1989, se výtvarnou prací uživila ada 
výtvarník . Podmínkou bylo lenství ve Svazu západo eských 
výtvarných um lc . Jeho leny se ale nemohli stát lidé bez kladného 
vztahu k socialistickému z ízení. Pouze lenové SZVU mohli prodávat 
svá díla v prodejn  Dílo FVU, dostávat zakázky p i nové výstavb  
(ur itá procenta z celkových náklad  musela být tehdy vynaložena na 
socha skou a malí skou výzdobu) a v dobách nedostatku dokonce pouze 
lenové Svazu mohli ve specializovaných prodejnách nakupovat 

malí ské pot eby. Amatér m poskytovala možnost druho adého 
uplatn ní kulturní st ediska, režim podporoval tzv. zájmovou um leckou 
innost (ZU ), protože kdo si hraje, nezlobí. Prominenti také nezlobili, 

jinak by p išli o kšefty. „Zlobit“ za ali n kte í v roce 1968 a pak na to 
doplatili, pokud se nekáli a nedoznali, že byli pomýlení. Ovšem byli  
i takoví, kte í se neza lenili do tehdejší reality již po roce 1948. 
 

                        
       Vladimír Relich:  pomník                                  Marie Knápková, hradla ka v Blížejov : 
       V. I. Lenina                                                        Národní um lec Karel Gott 
 

Vladimír Relich, len ZKO S VU, je autorem n kolika pomník  V. I. 
Lenina, jež našly své místo také v m stech tehdejšího Západo eského 
kraje. V plze ské Škodovce byla v roce 1958 odhalena Leninova socha 
socha e Vladimíra Týra, nacházela se zde až do b ezna 1990. 

DO ROKU 1989









UNIE VÝTVARNÝCH 
UM LC  PLZE  

 

     
Galerie Dílo v dom  U erveného    Prodejní galerie UVU v Dominikánské ulici 
srdce na nám stí Republiky 
 

        
Výstavní Galerie Ji ího Trnky na nám stí Republiky,                    Památník Ji ího Trnky na 
ozna ení galerie: Marie Kasalická                                                   Mikulášském nám stí 
 

Unie výtvarných um lc  plze ské oblasti vznikla v roce 1990 jako 
nástupnická organizace Svazu západo eských výtvarných um lc . 
V devadesátých letech p išla o zavedenou výstavní a prodejní Galerii 
Dílo na nám stí Republiky. Získala ale výstavní Galerii Ji ího Trnky 
na nám stí Republiky a Prodejní galerii v Dominikánské ulici. Krom  
lenských výstav v GJT a jiných výstavních prostorách po ádá UVU 

Plze  ješt  adu dalších cyklických i jednorázových akcí. 

PO ROCE 1989







                                       ARTOTÉKA 
 

     
Ladislav Sutnar: Venuše   Jar. Votlu ka: B. Smetana          Vladimír Líbal: Rajská zahrada 
 

          
             Ji í Patera: Horská krajina                                Václav Malina: Konstrukce 
 

             
                                    Šárka Tr ková: Na louce 
 

Projekt Artotéky m sta Plzn  p ipravili v roce1995 pracovníci Odboru 
kultury Magistrátu m sta Plzn  pod vedením BcA. Vladimíra Líbala. 
Posláním Artotéky je spojení p ímé podpory výtvarné tvorby 
s prezentací autor  ve ve ejných budovách a na výstavách. 
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