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Industriální stopy v architektuře Plzně osvěží Kopeckého sady po celý srpen 
 
Česko-anglická velkoformátová foto výstava Industriální stopy v architektuře Plzně již brzy 
zpestří prostor před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Vernisáž výstavy, 
která si klade za cíl přiblížit bohatou průmyslovou tradici Plzně, se uskuteční v úterý 
1. srpna v 17 h. Součástí akce bude také křest katalogu, v němž najdete i fotografie, které se 
na výstavu nevešly. V elektronické formě bude katalog od data vernisáže dostupný na 
http://ukr.plzen.eu. 
 
„Při odkazu Plzně na bohatou průmyslovou tradici se většině z nás vybaví areál bývalých 
Škodových závodů a pivovar Plzeňský Prazdroj. Jak jsme se při přípravě této výstavy znovu 
přesvědčili, lze v těchto objektech najít skutečné architektonické skvosty. Víme však o dalších, 
o nichž se v této souvislosti mluví méně,“ říká Irena Vostracká ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzně. 
 
Výstava je jednou z prvních větších prezentací industriálního dědictví Plzně. „V katalogu 
prezentujeme soubor 29 snímků staveb známých i méně známých, původně výrobního či 
technického charakteru. Pokud Plzeňané vědí o dalších místech, kterým by mělo město věnovat 
pozornost při prezentaci tohoto tématu, budeme rádi, když nám pošlou své podněty e-mailem na 
ukrmp@plzen.eu,“ doplňuje Kateřina Juríková z téže organizace. 
 
 
Seznam prezentovaných objektů – katalog 
Industriální stopy v architektuře Plzně, 1. – 31. 8. 2017, Kopeckého sady, Plzeň 
Připravil: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 
Foto: Petr Polák a Matěj Hošek za studia Petrohrad 
 

1. hlavní vlakové nádraží 
2. pivovar Plzeňský Prazdroj 
3. čekárna městské elektrické dráhy na nám. Republiky – dnes občerstvení a WC 
4. tiskárenský provoz a Muzeum knihtisku a knihy 
5. budova Wikov v bývalém areálu Škoda 
6. Papírna Plzeň 
7. vozovna tramvají v Plzni na Slovanech 
8. Puech-Chabalova filtrace ve Vodárně Plzeň 
9. bývalý pivovar Prior v Plzni na Bílé Hoře 
10. malá vodní elektrárna na Denisově nábřeží 
11. bývalý pivovar Světovar 
12. Wilsonův most 
13. železniční most přes řeku Radbuzu 
14. Plzeňská teplárna 
15. haly společnosti Osona v Plzni na Slovanech 
16. depo v Cukrovarské ulici 
17. budovy společnosti Škoda Electric 
18. haly Pilsen Steel 
19. tovární zeď v Korandově ulici 
20. Městská vodárenská věž v Pražské ulici 
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21. výtah páternoster v budově Technického úřadu Magistrátu města Plzně ve Škroupově ulici 
22. Moving Station 
23. Tyršův most 
24. Meteorologická stanice v Kopeckého sadech 
25. Kalikovský mlýn 
26. původní továrna na zpracování kamene Jana Cingroše – dnes prodejna nábytku na 

Koterovské 
27. nové depo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní 
strategické dokumenty města – Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje 
s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho v porotě veřejné soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje. Z 12 elektronických knih umístěných na webových stránkách města se 
významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát ročně rozesílá česko-
anglický elektronický newsletter Pilsen Region Business News. 
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