
Bimba — Heckel — Horníček
— Bohumil Konečný — Vilém Heckel — Miroslav Horníček —

— Tři plzeňské osobnosti minulého století —

Oslavy vzniku samostatného Českosloven-
ska mají v Plzni silnou tradici. Město se k nim 
poprvé přihlásilo v roce 2006 speciální jedno-
denní akcí. Ta od té doby každoročně nabízí 
lidem příležitost podívat se do muzeí, galerií, 
kulturních zařízení a na historické památ-
ky za symbolických 28 korun nebo zdarma 
a v podvečer vrcholí vzpomínkovým setkáním 
u Památníku národního osvobození a sochy T. 
G. Masaryka s následným lampionovým prů-
vodem světel a ohňostrojem.

Ke stému výročí založení samostatného 
československého státu připravila Plzeň ce-
loroční program. Významné jubileum se pro-
mítlo a ještě promítne do dramaturgie zcela 
mimořádných i tradičních akcí města, Plzeň-
ský den v Senátu nevyjímaje.  

Výstava nabízí zlomek toho, co představí 
speciální podzimní expozice věnované třem 
plzeňským osobnostem – Bohumilu Bimbovi 
Konečnému, Vilému Heckelovi a Miroslavu 
Horníčkovi. Spojuje je rok 1918, tedy 100. vý-
ročí narození, a hluboké otisky jejich života 
v jednom století dějin naší země. 

The celebrations of the foundation of the in-
dependent Czechoslovakia have got a strong 
tradition in Pilsen. The City of Pilsen suppor-
ted the celebrations for the first time by a spe-
cial one-day event in 2006. Since then, they 
offer each year opportunity to visit museu-
ms, galleries, cultural organizations and his-
torical monuments for symbolic 28 CZK or 
for free. The highlight is the commemorative 
meeting at the National liberation memorial 
and T. G. Masaryk statue followed by the lan-
tern light parade and fireworks. 

To the centennial anniversary of the inde-
pendent Czechoslovakians state the City of 
Pilsen arranged a yearlong program. The sig-
nificant jubilee already reflected and still will 
reflect in the dramaturgy of special and tra-
ditional events of the City, the Day of Pilsen in 
Senate including.

The exposition offers only a part of the spe-
cial autumn exposition dedicated to three Pil-
sen celebrities Bohumil Bimba Konečný, Vi-
lém Heckel and Miroslav Horníček. They are 
connected by the year 1918, the 100th Anni-
versary of their birth, and deep imprints of 
their live in one century of the history of our 
country.
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Životopis Bohumila Konečného 
Kreslíř a ilustrátor Bohumil Konečný se narodil 

19. dubna 1918 v Plzni. Přezdívku Bimba pocházejí-
cí z italštiny mu dal jeho otec. Již od dětství projevo-
val výrazný výtvarný talent. Na podzim roku 1935, 
v posledním roce studia, na II. státní reálce v Plzni 
nakreslil velkou karikaturu profesorského sboru, 
tzv. kulometnou rotu. Kresba mu sice vynesla ká-
zeňský postih, ale zároveň nadchla malíře Zdeňka 
Buriana, který Konečnému na základě této kresby 
doporučil studium na Akademii výtvarných umě-
ní. Stejně jako předtím Zdeněk Burian i on studoval 
v Praze u prof. Jakuba Obrovského. Jeho studia skon-
čila za německé okupace uzavřením všech vysokých 
škol.

Bimba Konečný kreslil před válkou i během ní ilust-
race pro časopisy Ahoj, Rozruch i Foglarova Mladého 
hlasatele. Je autorem mnoha časopiseckých obálek, 
nejznámější je asi jeho obálka s Rychlými šípy z po-
válečného časopisu Vpřed. V něm i v Mladém Hlasa-
teli ilustroval zejména dobrodružné povídky Otaka-
ra Batličky. Později ilustroval knižní výbory jeho díla 
a řadu knih svého přítele Jaroslava Foglara.

Konečného skvělá kreslířská technika se uplatni-
la nejen v akčních a dynamických ilustracích dobro-
družných příběhů, ale i v reklamě, jíž se živil po vál-
ce. Kreslil plakáty, propagační materiály pro exportní 
výrobky a dokonce pin-up girls, přitažlivé sexbom-
by, které svými vnadami pomáhaly propagovat kon-

krétní výrobek. Jeho kariéru neblaze poznamenala 
spolupráce s Petrem Sadeckým. Se Zdeňkem Buria-
nem pro něj Konečný namaloval komiks o bojovnici 
Amazoně. Sadecký kresby odcizil a emigroval na Zá-
pad, kde Amazoně přimaloval rudé hvězdy na čelo 
a vytvořil z ní ženu říjnové revoluce Octobrianu. Ta 
začala žít vlastním životem a stala se kultem. Tento 
skandál znamenal pro Konečného v podstatě konec 
kariéry. Komunistický režim mu znemožnil na řadu 
let publikovat. Bohumil Bimba Konečný zemřel 14. 
ledna 1990 v Kožlanech u Plzně.

Zájem o pozapomenutou tvorbu znovu obnovila vý-
stava v Mladé Boleslavi v roce 1994 (kurátor Franti-
šek Ulč) a zejména dvojice velkých výstav v Západo-
českém muzeu v Plzni v roce 2007 a v Obecním domě 
v Praze v roce 2008 (kurátoři Jan Hosnedl a Franti-
šek Ulč). V rámci výstav vznikla monografie Tomáše 
Pospiszyla Bohumil Konečný a dokumentární film 
Ladislava Moulise Bimba – příběh zapomenutého 
malíře.

S tvorbou B. Konečného se můžete ještě seznámit:
• Praha – galerie Villa Pellé  

 (25. září–10. listopadu 2018),
• Plzeň – Galerie Jiřího Trnky  

 (6. prosince 2018–19. ledna 2019),
• zámek ve Zlíně (15. květen–30. červenec 2019).

Bohumil Konečný’s Curriculum vitae 
The cartoonist and illustrator Bohumil Konečný 

was born on April 19, 1918 in Pilsen. The nickname 
Bimba, coming from Italian, was given by his father. 
Since his childhood, he had a distinctive artistic talent. 
In fall of 1935, he drew a large cartoon caricature of 
the 2nd state secondary school staff, the so-called ma-
chine-gun company. He received a disciplinary pun-
ishment, but at the same the painter Zdeněk Burian 
was impressed by the cartoon and recommended to 
Konečný to study at the Academy of Fine Arts. Same 
as Zdeněk Burian, even Konečný studied in Prague 
under prof. Jakub Obrovský. His studies ended dur-
ing the German occupation where all the universities 
were closed down.

Bimba Konečný drew illustrations for the Ahoj, Roz-
ruch and Foglar’s Mladý hlasatel before and during 
the war. He is the author of many magazines covers; 
the most famous out of them is probably the Rychlé 
šípy cover from the post-war magazine Vpřed. In Vpřed 
and even in Mladý Hlasatel, he illustrated especial-
ly the adventurous short stories of Otakar Batlička. 
Later, he illustrated selected books of his works and a 
number of books by his friend Jaroslav Foglar.

Konečný’s great drawing technique was used not 
only in action and dynamic illustrations of adventure 

stories, but also in commercials, he made living by af-
ter the war. He drew posters, promotional materials for 
export products, and even pin-up girls, attractive sex-
bombs helping to promote a specific product through 
their charms. A negative impact on his career had the 
cooperation with Petr Sadecký. Konečný and Zdeněk 
Burian, drew a comic book for Sadecký about the Am-
azon warrior – Amazona. Sadecký stole the drawings 
and emigrated to the West, where he added red stars 
on the forehead of Amazona creating thus woman of 
October Revolution – Octobriana. She began to live 
her own life and became a cult. For Konečný the scan-
dal meant basically the end of his career. The Com-
munist regime made it impossible for him to publish 
for many years. Bohumil Bimba Konečný died on 14 
January 1990 in Kožlany near Pilsen.

You can still see B. Konečný’s work at:
• Prague – Villa Pelle gallery  

 (September 25th – November 10th, 2018),
• Pilsen – Jiří Trnka’s gallery  

 (December 6th , 2018 – January 19th , 2019),
• The Zlínský zámek (May 15th – July 30th , 2019).

Bimba se svou fordkou (50. léta).

Bimba with his Ford (50‘s).

Autoportrét.

Autoportret.

Bimba (uprostřed) se svými rodiči a sourozenci (okolo r. 1919). Podle vzhledu mu dal otec pře-
zdívku Bimba = holčička.

Bimba (center) with his parents and siblings (around 1919). Due to his appearance, his father 
gave him the nickname Bimba = little girl.

Textové i obrazové podklady: © Jan Hosnedl
www.bimba.cz
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Bimba kreslí pro časopis Mladý hlasatel.

Bimba draws for the Mladý hlasatel magazine.

Originál obálky Mladého hlasatele a obálka časopisu Rozruch.

Original cover of Mladý hlasatel and cover of Rozruch magazine.

Originální ilustrace povídky Otakara Batličky v Mladém hlasateli.

Original illustration of the story by Otakar Batlička in Mladý hlasatel.

Velmi úspěšná byla Bimbova spolupráce s časopisem Mladý hlasatel redaktorů J. Foglara a K. Bureše.

Very successful cooperation with the magazine Mladý hlasatel staffers J. Foglar and K. Bureš.

Začátky v pražských časopisech
Po maturitě na reálce v Plzni zamířil Bohumil 

Konečný do Prahy na Vysoké učení technické, poz-
ději přestoupil na Akademii. Díky spolubydlícímu 
na koleji, Janu Drdovi, začal přispívat ilustracemi 
do časopisů Ahoj a Hvězda československých paní 
a dívek. Od září 1939 spolupracoval i s časopisem 
Mladý hlasatel, jehož redaktorem byl Jaroslav Fo-
glar. Vytvářel obálky i vnitřní ilustrace zejména 
k povídkám světoběžníka Otakara Batličky.

Po válce pokračovala spolupráce s Jaroslavem Fo-
glarem i v časopise Vpřed, pro který Konečný na-
maloval desítky obálek a vytvořil stovky ilustrací. 

Beginnings in Prague magazines
After graduating from the secondary school in 

Pilsen, Bohumil Konečný headed to Prague for the 
Technical University, later transferred to the Acad-
emy. Thanks to the dormitory roommate Jan Drda, 
he began contributing illustrations to the Ahoj and 
Hvězda Českoslovanských paní a dívek magazines. 
Since September 1939, he cooperated even with the 
magazine Mladý hlasatel, whose editor was Jaro-
slav Foglar. He made covers as well as inner illus-

trations especially for the stories of the globetrotter 
Otakar Batlička.

After the war, cooperation with Jaroslav Fogler 
continued even in the magazine Vpřed, for which 
Konečný made dozens of covers and created hun-
dreds of illustrations. 

Textové i obrazové podklady: © Jan Hosnedl
www.bimba.cz
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První české pin-up girls
Svůdné dívky s mírně erotickou nadsázkou (označované jako pin-up girls) 

kreslil Bohumil Konečný jak pro potěšení svoje i přátel, tak i pro časopis Hu-
moristické listy nakladatelství J. R. Vilímek, pro které vytvořil několik desítek 
obálek i vnitřních karikatur. V duchu tohoto žánru pokračoval i v reklamách 
pro obuvnický koncern Baťa, kde vyhrál konkurz na reklamního grafika. 

The first Czech  
pin-up girls

Seductive girls with a slightly erotic exaggeration (called pin-up girls) drew 
Bohumil Konečný both for his and  the pleasure of his friends, even  for the 
magazine Humoristické listy of the publishing house J.R.Vilimek, for which 
he created several dozens of  covers and inner cartoons. In the spirit of this 
genre, he continued in the advertising for the shoe company Baťa, where he 
won the advertising graphics competition. 

Originální plakát pro Baťu.

Original poster for Baťa.

Pro nakladatelství Melantrich vytvořil obálku 
knihy Filosofka Mája.

For the Melantrich publishing house, he created 
the cover for Filosofka Mája book.

Obálka Humoristických listů.

Cover of Humoristické listy.

Na přelomu 30. a 40. let se Bimba prosadil v časopisech i volné tvorbě 
s tzv. pin-up girls.

At the turn of the 1930s and 1940s, Bimba broke through with the pin-up girls 
and free authorship in the magazines.

Bimba ve Zlíně před svým obrazem.

Bimba in Zlín in front of his painting.

Textové i obrazové podklady: © Jan Hosnedl
www.bimba.cz
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Reklamní plakáty  
v 50. letech

Spolu s přítelem a ilustrátorem Milošem Novákem 
začal Bohumil Konečný pro domácí trh kreslit reži-
mem požadované budovatelské plakáty. Pro zahra-
niční trh ale společně vytvořili přes dvě stě plakátů 
ve stylu americké reklamy. Konečný tvořil figurální 
motivy, Novák pak většinou pozadí plakátů. 

Commercial  
posters  
in the 1950s

Together with his friend and illustrator Miloš Novák, 
Bohumil Konečný began drawing for the domestic 
market the communist builder of socialism posters 
required by the regime. For the foreign market, how-
ever, they created over two hundred American-style 
posters. Konečný made figurative motives, Novák 
mostly poster backgrounds. 

Plakát pro Plzeňský Prazdroj (50. léta).

Poster for Pilsner Urquell (50s).

Plakát na pneumatiky pro firmu Baťa.

Tire poster for Bata.

Plakát pro pumpy značky Sigma.

Poster for Sigma Pumps.

Rádio Tesla.

Radio Tesla.

Plakát pro firmu Barum.

Poster for Barum.

Textové i obrazové podklady: © Jan Hosnedl
www.bimba.cz
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Knihy Jaroslava Foglara  
a Otakara Batličky  
v 60. letech

Ve druhé polovině 60. let dostal Konečný od nakladatelství Olympia nabíd-
ku ilustrovat spolu s Gustavem Krumem knihy Pod junáckou vlajkou, Deva-
desátka pokračuje, Stínadla se bouří a Dobrodružství v Zemi nikoho. Koneč-
ný většinou kreslil figury, akční scény, Krum pak architekturu a pozadí.

Od poloviny 60. let začaly také vycházet v knižních výborech v ostravském 
nakladatelství Profil povídky Otakara Batličky, pro které vytvořil Konečný 
barevné obálky i vnitřní ilustrace. Vyšly tak knihy Na vlně 57 metrů, Rá-
jem i peklem, Tábor ztracených. Kniha Sázka v klubu AGS, která měla vyjít 
v roce 1970, v důsledku nastupující normalizace v Československu již nevy-
šla.

Books by Jaroslav 
Foglar and Otakar 
Batlička in the 1960s

In the second half of the 1960s, Konečný received an offer from the Olym-
pia publishing house to illustrate along with Gustav Krum the book Pod 
junáckou vlajkou, Devadesátka pokračuje, Stínadla se bouří and Dobrod-
ružství v Zemi nikoho. Konečný mostly drew figures, action scenes, Krum 
architecture and background.

Since the mid-1960s, Otakar Batlička’s stories started to be published by 
the Profil publishing house, for which Konečný made color covers and inner 
illustrations. The books published were Na vlně 57 metrů, Rájem i peklem, 
Tábor ztracených. The book Sázka v klubu AGS, which was due to be pub-
lished in 1970, did not come out as a result of the onset of normalization in 
Czechoslovakia.

Spolupráce s J. Foglarem pokračovala i na konci 60. let, kdy začaly znovu vycházet foglarovky – obálka knihy Stínadla se bouří (spolupráce 
s G. Krumem).

Collaboration with J. Fogler continued in the late 1960s, when the Foglar books started to be published again - the cover of Stí-
nadla se bouří (cooperation with G. Krum).

V 60. letech začaly vycházet i knižní výbory povídek Otakara Batličky.

In the 1960s, the selected books of Otakar Batlička‘s short stories began to be published.

Potapěč Oliver Ward.

Diver Oliver Ward.

Podivín.

Freak.

Textové i obrazové podklady: © Jan Hosnedl
www.bimba.cz
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Kauza Sadecký  
a Octobriana

Po roce 1957 nastal úpadek kreslené reklamy a Konečný se dostal do existenčních 
problémů. Mladý obdivovatel Petr Sadecký přesvědčil Konečného k tvorbě obálek 
ke knihám Karla Maye a dalších autorů na Západě. V roce 1967 však Sadecký i s asi 
80 obálkami Konečného emigroval a prodal je do nakladatelství Karla Maye v Bam-
bergu jako vlastní dílo. Vyvezl s sebou také návrh komiksu o bojovnici Amazoně, kte-
rý připravili Konečný a Zdeněk Burian. Sadecký přimaloval Amazoně rudé hvězdy 
na čelo a vytvořil z ní bojovnici za pravé ideály komunismu, ženu říjnové revoluce 
– Octobrianu. V roce 1971 o ní vyšla v Londýně mystifikační kniha Octobriana and 
the Russian Underground, která vzbudila na Západě obrovský rozruch. Obdivoval 
ji např. David Bowie či Billy Idol… Brzy se však ukázal pravý původ kreseb a pro Ko-
nečného znamenal konec kariéry. Je paradoxem, že autorem výtvarné podoby jedné 
ze světově nejznámějších komiksových postav – Octobriany – je Bohumil Konečný, 
aniž by o tom širší veřejnost věděla a znala jeho jméno.

Sadecký and Octobriana 
affair

After 1957 there was a decline in cartoon advertising and Konečný got into exis-
tential problems. The young admirer Petr Sadecký convinced Konečný to make cov-
ers for the books of Karl May and other western authors. However, in 1967 Sadecký 
emigrated with about 80 covers of Konečný and sold them to the Karl May publish-
ing in Bamberg as his own work. He also brought the draft of a comic book about the 
Amazon fighter with him, prepared by Konečný and Zdeněk Burian. Sadecký put 
the red stars on her forehead creating thus the warrior for the true ideals of com-
munism, the Octobriana – Revolutionary Woman. In 1971, the misleading book Oc-
tobriana and the Russian Underground was published in London, causing a huge 
stir in the West. It was admired by David Bowie and Billy Idol... However, the real 
origin of the drawings was proved soon, meaning the end of Konečný’s career. It is 
a paradox that Bohumil Konečný is the author of the art form of one of the world’s 
most famous comic characters – the Octobriana – without wider public knowing the 
author’s name.

Obálky knih Kerker und Ketten a Gold in New Frisco (Karl-May-Verlag, Bamberg, 1966). 
Petr Sadecký, autor mystifikace.

Covers of Kerker und Ketten and Gold in New Frisco (Karl-May-Verlag, Bamberg, 1966). 
Petr Sadecký, author of misleading information.

Komiksová hrdinka Amazona.

Comic hero Amazona.

Amazona – Octobriana.

Amazona – Octobriana.

Textové i obrazové podklady: © Jan Hosnedl
www.bimba.cz



VILÉM 
HECKEL
*21. května 1918 Plzeň
  21 May 1918 Pilsen
†31. května 1970 Peru, Huascarán
  31 May 1970 Peru, Huascarán

Vilém Heckel was an exceptional Czechoslovak photographer, who was 
born 100 years ago in Pilsen.

He was used to cameras from an early age, since his father, Adolf, 
a crane operator at the Škoda Pilsen company, was also a keen amateur 
photographer and hiker. So successful was he at developing his son’s love 
of photography during their walks in the mountains and to heritage 
sites that Vilém Heckel decided to train as a portrait photographer in 
the Chmelík studio in Pilsen. In 1937 he published a photo report of the 
funeral of the first Czechoslovak president Tomáš Garrigue Masaryk in 
the magazine Světozor, and started to accept orders for advertising and 
documentary photography from large industrial companies, including 
Zbrojovka Brno, Škoda Pilsen, the Škoda car factory, Jawa motorcycles 
and others. Heckel’s  technically-perfect advertising and industrial 
photography went far beyond the aims of the commissioners, and created 
aesthetic wholes that have much to tell us not only about the design of 
the period, but also about the industry of the period.

In the 1950s, Vilém Heckel’s passion for photography became fatefully 
entwined with his passion for mountains and mountaineering. Weighed 
down by photo equipment, he documented all the Czech mountain 
ranges, and after becoming involved with the national mountaineering 
team in the High Tatras, he started to prepare for an expedition to the 
great mountain ranges of the world. Vilém combined his relationship 
to the mountains and nature with ambition and an uncompromising 
will. Thanks to his artistic talent, sporting talent and his gift for looking 
in the right direction, he created pictorial publications and exhibitions 
from his expeditions, bringing closer to ordinary people the inaccessible 
mountain tops and popularising the sport of mountaineering.

In the second half of the 20th century it was hard to find a Czechoslovak 
household without one of his many publications, including Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast and dozens of other titles. Compared to 
today, printed photographs in the 20th century had incomparable power, 
and Vilém Heckel reached world standards in his field.

Vilém Heckel set out on his final expedition, together with other 
mountaineers, in April 1970 to the Cordillera Blanca mountain range 
in Peru. The expedition was beset by problems from the start, and on 
31 May of the same year ended in tragedy when the members of the 
expedition were engulfed by an avalanche of mud and stones during 
an earthquake in the foothills of the Huascarán mountains.

Vilém Heckel left behind him an extensive photo archive amounting 
to over 70 000 systematically classified negatives.

K příležitosti stého výročí jeho narození se 4. října 2018 
otevře v Západočeském muzeu v Plzni jeho první 
retrospektivní výstava VILÉM HECKEL 100, která ho 
představí jako výjimečnou osobnost fotografické scény 
20. století v souvislostech s celou jeho životní cestou.

On the centenary of his birth, the first retrospective 
exhibition of his work will open in the Museum of West 
Bohemia in Pilsen. The exhibition will be entitled VILÉM 
HECKEL and will present him as an exceptional figure of 
the photographic scene of the 20th century in the context 
of his life.

www.vilemheckel.cz
www.zcm.cz

Vilém Heckel byl mimořádný československý fotograf, který se narodil 
před 100 lety v Plzni.

Fotoaparát byl součástí Viléma Heckela již v dětství, neboť jeho 
otec Adolf, zaměstnáním jeřábník plzeňské Škodovky, byl nadšeným 
fotoamatérem a turistou. Lásku k objektivu probouzel v synovi při 
výletech do hor a za památkami tak úspěšně, že se Vilém rozhodl 
vyučit portrétním fotografem v ateliéru Chmelík v Plzni. V roce 1937 
publikuje reportážní fotografie z pohřbu prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v  časopise Světozor 
a začíná přijímat zakázky na reklamní a dokumentační fotografie od 
velkých průmyslových podniků, např. Zbrojovky Brno, Škody Plzeň, 
automobilky Škoda, výrobce motocyklů Jawa a dalších. Heckelovy 
technicky dokonalé reklamní a průmyslové fotografie dalece přesahují 
záměry zadavatele a  tvoří estetické celky s  vysokou výpovědní 
hodnotou nejen o dobovém designu, ale také o dobovém průmyslu.

V  50. letech se u  Viléma Heckela vášeň pro fotografování 
osudově protnula s  vášní pro hory a  horolezectví. Obtěžkán 
početnou fotografickou technikou zdokumentoval Heckel 
všechna československá pohoří a po připojení k reprezentačnímu 
horolezeckému družstvu ve Vysokých Tatrách v roce 1955 se začal 
připravovat i  na expedice do světových velehor. Vztah k horám 
a k přírodě se u Heckela spojil s cílevědomostí a nekompromisní vůlí. 
Díky jeho výtvarnému talentu, sportovnímu nadání a daru dívat se 
správným směrem vznikly obrazové publikace a výstavy z expedic, 
kterými Heckel přiblížil nedostupné vrcholy běžnému publiku 
a zároveň zpopularizoval horolezecký sport.

Ve druhé polovině 20. století byste v málokteré československé 
domácnosti nenašli některou z jeho mnoha publikací, např. Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast a desítky dalších titulů. Tištěná fotografie 
měla ve 20. století, v porovnání s dnešní dobou, nesrovnatelnou moc 
a Vilém Heckel ve svém oboru dosáhl světové úrovně.

Na poslední expedici vyrazil Heckel společně s dalšími horolezci 
v dubnu 1970 do pohoří Cordillera Blanca v Peru. Expedice byla od 
počátku stíhána problémy a 31. května téhož roku skončila tragicky, 
když členy expedice zavalila lavina bahna a kamení při zemětřesení 
na úpatí hory Huascarán.

Vilém Heckel po sobě zanechal rozsáhlý fotoarchiv čítající přes 
70 000 systematicky roztříděných negativů.
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VILÉM 
HECKEL
*21. května 1918 Plzeň
  21 May 1918 Pilsen
†31. května 1970 Peru, Huascarán
  31 May 1970 Peru, Huascarán

Vilém Heckel was an exceptional Czechoslovak photographer, who was 
born 100 years ago in Pilsen.

He was used to cameras from an early age, since his father, Adolf, 
a crane operator at the Škoda Pilsen company, was also a keen amateur 
photographer and hiker. So successful was he at developing his son’s love 
of photography during their walks in the mountains and to heritage 
sites that Vilém Heckel decided to train as a portrait photographer in 
the Chmelík studio in Pilsen. In 1937 he published a photo report of the 
funeral of the first Czechoslovak president Tomáš Garrigue Masaryk in 
the magazine Světozor, and started to accept orders for advertising and 
documentary photography from large industrial companies, including 
Zbrojovka Brno, Škoda Pilsen, the Škoda car factory, Jawa motorcycles 
and others. Heckel’s  technically-perfect advertising and industrial 
photography went far beyond the aims of the commissioners, and created 
aesthetic wholes that have much to tell us not only about the design of 
the period, but also about the industry of the period.

In the 1950s, Vilém Heckel’s passion for photography became fatefully 
entwined with his passion for mountains and mountaineering. Weighed 
down by photo equipment, he documented all the Czech mountain 
ranges, and after becoming involved with the national mountaineering 
team in the High Tatras, he started to prepare for an expedition to the 
great mountain ranges of the world. Vilém combined his relationship 
to the mountains and nature with ambition and an uncompromising 
will. Thanks to his artistic talent, sporting talent and his gift for looking 
in the right direction, he created pictorial publications and exhibitions 
from his expeditions, bringing closer to ordinary people the inaccessible 
mountain tops and popularising the sport of mountaineering.

In the second half of the 20th century it was hard to find a Czechoslovak 
household without one of his many publications, including Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast and dozens of other titles. Compared to 
today, printed photographs in the 20th century had incomparable power, 
and Vilém Heckel reached world standards in his field.

Vilém Heckel set out on his final expedition, together with other 
mountaineers, in April 1970 to the Cordillera Blanca mountain range 
in Peru. The expedition was beset by problems from the start, and on 
31 May of the same year ended in tragedy when the members of the 
expedition were engulfed by an avalanche of mud and stones during 
an earthquake in the foothills of the Huascarán mountains.

Vilém Heckel left behind him an extensive photo archive amounting 
to over 70 000 systematically classified negatives.

K příležitosti stého výročí jeho narození se 4. října 2018 
otevře v Západočeském muzeu v Plzni jeho první 
retrospektivní výstava VILÉM HECKEL 100, která ho 
představí jako výjimečnou osobnost fotografické scény 
20. století v souvislostech s celou jeho životní cestou.

On the centenary of his birth, the first retrospective 
exhibition of his work will open in the Museum of West 
Bohemia in Pilsen. The exhibition will be entitled VILÉM 
HECKEL and will present him as an exceptional figure of 
the photographic scene of the 20th century in the context 
of his life.

www.vilemheckel.cz
www.zcm.cz

Vilém Heckel byl mimořádný československý fotograf, který se narodil 
před 100 lety v Plzni.

Fotoaparát byl součástí Viléma Heckela již v dětství, neboť jeho 
otec Adolf, zaměstnáním jeřábník plzeňské Škodovky, byl nadšeným 
fotoamatérem a turistou. Lásku k objektivu probouzel v synovi při 
výletech do hor a za památkami tak úspěšně, že se Vilém rozhodl 
vyučit portrétním fotografem v ateliéru Chmelík v Plzni. V roce 1937 
publikuje reportážní fotografie z pohřbu prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v  časopise Světozor 
a začíná přijímat zakázky na reklamní a dokumentační fotografie od 
velkých průmyslových podniků, např. Zbrojovky Brno, Škody Plzeň, 
automobilky Škoda, výrobce motocyklů Jawa a dalších. Heckelovy 
technicky dokonalé reklamní a průmyslové fotografie dalece přesahují 
záměry zadavatele a  tvoří estetické celky s  vysokou výpovědní 
hodnotou nejen o dobovém designu, ale také o dobovém průmyslu.

V  50. letech se u  Viléma Heckela vášeň pro fotografování 
osudově protnula s  vášní pro hory a  horolezectví. Obtěžkán 
početnou fotografickou technikou zdokumentoval Heckel 
všechna československá pohoří a po připojení k reprezentačnímu 
horolezeckému družstvu ve Vysokých Tatrách v roce 1955 se začal 
připravovat i  na expedice do světových velehor. Vztah k horám 
a k přírodě se u Heckela spojil s cílevědomostí a nekompromisní vůlí. 
Díky jeho výtvarnému talentu, sportovnímu nadání a daru dívat se 
správným směrem vznikly obrazové publikace a výstavy z expedic, 
kterými Heckel přiblížil nedostupné vrcholy běžnému publiku 
a zároveň zpopularizoval horolezecký sport.

Ve druhé polovině 20. století byste v málokteré československé 
domácnosti nenašli některou z jeho mnoha publikací, např. Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast a desítky dalších titulů. Tištěná fotografie 
měla ve 20. století, v porovnání s dnešní dobou, nesrovnatelnou moc 
a Vilém Heckel ve svém oboru dosáhl světové úrovně.

Na poslední expedici vyrazil Heckel společně s dalšími horolezci 
v dubnu 1970 do pohoří Cordillera Blanca v Peru. Expedice byla od 
počátku stíhána problémy a 31. května téhož roku skončila tragicky, 
když členy expedice zavalila lavina bahna a kamení při zemětřesení 
na úpatí hory Huascarán.

Vilém Heckel po sobě zanechal rozsáhlý fotoarchiv čítající přes 
70 000 systematicky roztříděných negativů.
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HECKEL
*21. května 1918 Plzeň
  21 May 1918 Pilsen
†31. května 1970 Peru, Huascarán
  31 May 1970 Peru, Huascarán

Vilém Heckel was an exceptional Czechoslovak photographer, who was 
born 100 years ago in Pilsen.

He was used to cameras from an early age, since his father, Adolf, 
a crane operator at the Škoda Pilsen company, was also a keen amateur 
photographer and hiker. So successful was he at developing his son’s love 
of photography during their walks in the mountains and to heritage 
sites that Vilém Heckel decided to train as a portrait photographer in 
the Chmelík studio in Pilsen. In 1937 he published a photo report of the 
funeral of the first Czechoslovak president Tomáš Garrigue Masaryk in 
the magazine Světozor, and started to accept orders for advertising and 
documentary photography from large industrial companies, including 
Zbrojovka Brno, Škoda Pilsen, the Škoda car factory, Jawa motorcycles 
and others. Heckel’s  technically-perfect advertising and industrial 
photography went far beyond the aims of the commissioners, and created 
aesthetic wholes that have much to tell us not only about the design of 
the period, but also about the industry of the period.

In the 1950s, Vilém Heckel’s passion for photography became fatefully 
entwined with his passion for mountains and mountaineering. Weighed 
down by photo equipment, he documented all the Czech mountain 
ranges, and after becoming involved with the national mountaineering 
team in the High Tatras, he started to prepare for an expedition to the 
great mountain ranges of the world. Vilém combined his relationship 
to the mountains and nature with ambition and an uncompromising 
will. Thanks to his artistic talent, sporting talent and his gift for looking 
in the right direction, he created pictorial publications and exhibitions 
from his expeditions, bringing closer to ordinary people the inaccessible 
mountain tops and popularising the sport of mountaineering.

In the second half of the 20th century it was hard to find a Czechoslovak 
household without one of his many publications, including Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast and dozens of other titles. Compared to 
today, printed photographs in the 20th century had incomparable power, 
and Vilém Heckel reached world standards in his field.

Vilém Heckel set out on his final expedition, together with other 
mountaineers, in April 1970 to the Cordillera Blanca mountain range 
in Peru. The expedition was beset by problems from the start, and on 
31 May of the same year ended in tragedy when the members of the 
expedition were engulfed by an avalanche of mud and stones during 
an earthquake in the foothills of the Huascarán mountains.

Vilém Heckel left behind him an extensive photo archive amounting 
to over 70 000 systematically classified negatives.

K příležitosti stého výročí jeho narození se 4. října 2018 
otevře v Západočeském muzeu v Plzni jeho první 
retrospektivní výstava VILÉM HECKEL 100, která ho 
představí jako výjimečnou osobnost fotografické scény 
20. století v souvislostech s celou jeho životní cestou.

On the centenary of his birth, the first retrospective 
exhibition of his work will open in the Museum of West 
Bohemia in Pilsen. The exhibition will be entitled VILÉM 
HECKEL and will present him as an exceptional figure of 
the photographic scene of the 20th century in the context 
of his life.

www.vilemheckel.cz
www.zcm.cz

Vilém Heckel byl mimořádný československý fotograf, který se narodil 
před 100 lety v Plzni.

Fotoaparát byl součástí Viléma Heckela již v dětství, neboť jeho 
otec Adolf, zaměstnáním jeřábník plzeňské Škodovky, byl nadšeným 
fotoamatérem a turistou. Lásku k objektivu probouzel v synovi při 
výletech do hor a za památkami tak úspěšně, že se Vilém rozhodl 
vyučit portrétním fotografem v ateliéru Chmelík v Plzni. V roce 1937 
publikuje reportážní fotografie z pohřbu prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v  časopise Světozor 
a začíná přijímat zakázky na reklamní a dokumentační fotografie od 
velkých průmyslových podniků, např. Zbrojovky Brno, Škody Plzeň, 
automobilky Škoda, výrobce motocyklů Jawa a dalších. Heckelovy 
technicky dokonalé reklamní a průmyslové fotografie dalece přesahují 
záměry zadavatele a  tvoří estetické celky s  vysokou výpovědní 
hodnotou nejen o dobovém designu, ale také o dobovém průmyslu.

V  50. letech se u  Viléma Heckela vášeň pro fotografování 
osudově protnula s  vášní pro hory a  horolezectví. Obtěžkán 
početnou fotografickou technikou zdokumentoval Heckel 
všechna československá pohoří a po připojení k reprezentačnímu 
horolezeckému družstvu ve Vysokých Tatrách v roce 1955 se začal 
připravovat i  na expedice do světových velehor. Vztah k horám 
a k přírodě se u Heckela spojil s cílevědomostí a nekompromisní vůlí. 
Díky jeho výtvarnému talentu, sportovnímu nadání a daru dívat se 
správným směrem vznikly obrazové publikace a výstavy z expedic, 
kterými Heckel přiblížil nedostupné vrcholy běžnému publiku 
a zároveň zpopularizoval horolezecký sport.

Ve druhé polovině 20. století byste v málokteré československé 
domácnosti nenašli některou z jeho mnoha publikací, např. Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast a desítky dalších titulů. Tištěná fotografie 
měla ve 20. století, v porovnání s dnešní dobou, nesrovnatelnou moc 
a Vilém Heckel ve svém oboru dosáhl světové úrovně.

Na poslední expedici vyrazil Heckel společně s dalšími horolezci 
v dubnu 1970 do pohoří Cordillera Blanca v Peru. Expedice byla od 
počátku stíhána problémy a 31. května téhož roku skončila tragicky, 
když členy expedice zavalila lavina bahna a kamení při zemětřesení 
na úpatí hory Huascarán.

Vilém Heckel po sobě zanechal rozsáhlý fotoarchiv čítající přes 
70 000 systematicky roztříděných negativů.
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*21. května 1918 Plzeň
  21 May 1918 Pilsen
†31. května 1970 Peru, Huascarán
  31 May 1970 Peru, Huascarán

Vilém Heckel was an exceptional Czechoslovak photographer, who was 
born 100 years ago in Pilsen.

He was used to cameras from an early age, since his father, Adolf, 
a crane operator at the Škoda Pilsen company, was also a keen amateur 
photographer and hiker. So successful was he at developing his son’s love 
of photography during their walks in the mountains and to heritage 
sites that Vilém Heckel decided to train as a portrait photographer in 
the Chmelík studio in Pilsen. In 1937 he published a photo report of the 
funeral of the first Czechoslovak president Tomáš Garrigue Masaryk in 
the magazine Světozor, and started to accept orders for advertising and 
documentary photography from large industrial companies, including 
Zbrojovka Brno, Škoda Pilsen, the Škoda car factory, Jawa motorcycles 
and others. Heckel’s  technically-perfect advertising and industrial 
photography went far beyond the aims of the commissioners, and created 
aesthetic wholes that have much to tell us not only about the design of 
the period, but also about the industry of the period.

In the 1950s, Vilém Heckel’s passion for photography became fatefully 
entwined with his passion for mountains and mountaineering. Weighed 
down by photo equipment, he documented all the Czech mountain 
ranges, and after becoming involved with the national mountaineering 
team in the High Tatras, he started to prepare for an expedition to the 
great mountain ranges of the world. Vilém combined his relationship 
to the mountains and nature with ambition and an uncompromising 
will. Thanks to his artistic talent, sporting talent and his gift for looking 
in the right direction, he created pictorial publications and exhibitions 
from his expeditions, bringing closer to ordinary people the inaccessible 
mountain tops and popularising the sport of mountaineering.

In the second half of the 20th century it was hard to find a Czechoslovak 
household without one of his many publications, including Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast and dozens of other titles. Compared to 
today, printed photographs in the 20th century had incomparable power, 
and Vilém Heckel reached world standards in his field.

Vilém Heckel set out on his final expedition, together with other 
mountaineers, in April 1970 to the Cordillera Blanca mountain range 
in Peru. The expedition was beset by problems from the start, and on 
31 May of the same year ended in tragedy when the members of the 
expedition were engulfed by an avalanche of mud and stones during 
an earthquake in the foothills of the Huascarán mountains.

Vilém Heckel left behind him an extensive photo archive amounting 
to over 70 000 systematically classified negatives.

K příležitosti stého výročí jeho narození se 4. října 2018 
otevře v Západočeském muzeu v Plzni jeho první 
retrospektivní výstava VILÉM HECKEL 100, která ho 
představí jako výjimečnou osobnost fotografické scény 
20. století v souvislostech s celou jeho životní cestou.

On the centenary of his birth, the first retrospective 
exhibition of his work will open in the Museum of West 
Bohemia in Pilsen. The exhibition will be entitled VILÉM 
HECKEL and will present him as an exceptional figure of 
the photographic scene of the 20th century in the context 
of his life.

www.vilemheckel.cz
www.zcm.cz

Vilém Heckel byl mimořádný československý fotograf, který se narodil 
před 100 lety v Plzni.

Fotoaparát byl součástí Viléma Heckela již v dětství, neboť jeho 
otec Adolf, zaměstnáním jeřábník plzeňské Škodovky, byl nadšeným 
fotoamatérem a turistou. Lásku k objektivu probouzel v synovi při 
výletech do hor a za památkami tak úspěšně, že se Vilém rozhodl 
vyučit portrétním fotografem v ateliéru Chmelík v Plzni. V roce 1937 
publikuje reportážní fotografie z pohřbu prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v  časopise Světozor 
a začíná přijímat zakázky na reklamní a dokumentační fotografie od 
velkých průmyslových podniků, např. Zbrojovky Brno, Škody Plzeň, 
automobilky Škoda, výrobce motocyklů Jawa a dalších. Heckelovy 
technicky dokonalé reklamní a průmyslové fotografie dalece přesahují 
záměry zadavatele a  tvoří estetické celky s  vysokou výpovědní 
hodnotou nejen o dobovém designu, ale také o dobovém průmyslu.

V  50. letech se u  Viléma Heckela vášeň pro fotografování 
osudově protnula s  vášní pro hory a  horolezectví. Obtěžkán 
početnou fotografickou technikou zdokumentoval Heckel 
všechna československá pohoří a po připojení k reprezentačnímu 
horolezeckému družstvu ve Vysokých Tatrách v roce 1955 se začal 
připravovat i  na expedice do světových velehor. Vztah k horám 
a k přírodě se u Heckela spojil s cílevědomostí a nekompromisní vůlí. 
Díky jeho výtvarnému talentu, sportovnímu nadání a daru dívat se 
správným směrem vznikly obrazové publikace a výstavy z expedic, 
kterými Heckel přiblížil nedostupné vrcholy běžnému publiku 
a zároveň zpopularizoval horolezecký sport.

Ve druhé polovině 20. století byste v málokteré československé 
domácnosti nenašli některou z jeho mnoha publikací, např. Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast a desítky dalších titulů. Tištěná fotografie 
měla ve 20. století, v porovnání s dnešní dobou, nesrovnatelnou moc 
a Vilém Heckel ve svém oboru dosáhl světové úrovně.

Na poslední expedici vyrazil Heckel společně s dalšími horolezci 
v dubnu 1970 do pohoří Cordillera Blanca v Peru. Expedice byla od 
počátku stíhána problémy a 31. května téhož roku skončila tragicky, 
když členy expedice zavalila lavina bahna a kamení při zemětřesení 
na úpatí hory Huascarán.

Vilém Heckel po sobě zanechal rozsáhlý fotoarchiv čítající přes 
70 000 systematicky roztříděných negativů.
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VILÉM 
HECKEL
*21. května 1918 Plzeň
  21 May 1918 Pilsen
†31. května 1970 Peru, Huascarán
  31 May 1970 Peru, Huascarán

Vilém Heckel was an exceptional Czechoslovak photographer, who was 
born 100 years ago in Pilsen.

He was used to cameras from an early age, since his father, Adolf, 
a crane operator at the Škoda Pilsen company, was also a keen amateur 
photographer and hiker. So successful was he at developing his son’s love 
of photography during their walks in the mountains and to heritage 
sites that Vilém Heckel decided to train as a portrait photographer in 
the Chmelík studio in Pilsen. In 1937 he published a photo report of the 
funeral of the first Czechoslovak president Tomáš Garrigue Masaryk in 
the magazine Světozor, and started to accept orders for advertising and 
documentary photography from large industrial companies, including 
Zbrojovka Brno, Škoda Pilsen, the Škoda car factory, Jawa motorcycles 
and others. Heckel’s  technically-perfect advertising and industrial 
photography went far beyond the aims of the commissioners, and created 
aesthetic wholes that have much to tell us not only about the design of 
the period, but also about the industry of the period.

In the 1950s, Vilém Heckel’s passion for photography became fatefully 
entwined with his passion for mountains and mountaineering. Weighed 
down by photo equipment, he documented all the Czech mountain 
ranges, and after becoming involved with the national mountaineering 
team in the High Tatras, he started to prepare for an expedition to the 
great mountain ranges of the world. Vilém combined his relationship 
to the mountains and nature with ambition and an uncompromising 
will. Thanks to his artistic talent, sporting talent and his gift for looking 
in the right direction, he created pictorial publications and exhibitions 
from his expeditions, bringing closer to ordinary people the inaccessible 
mountain tops and popularising the sport of mountaineering.

In the second half of the 20th century it was hard to find a Czechoslovak 
household without one of his many publications, including Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast and dozens of other titles. Compared to 
today, printed photographs in the 20th century had incomparable power, 
and Vilém Heckel reached world standards in his field.

Vilém Heckel set out on his final expedition, together with other 
mountaineers, in April 1970 to the Cordillera Blanca mountain range 
in Peru. The expedition was beset by problems from the start, and on 
31 May of the same year ended in tragedy when the members of the 
expedition were engulfed by an avalanche of mud and stones during 
an earthquake in the foothills of the Huascarán mountains.

Vilém Heckel left behind him an extensive photo archive amounting 
to over 70 000 systematically classified negatives.

K příležitosti stého výročí jeho narození se 4. října 2018 
otevře v Západočeském muzeu v Plzni jeho první 
retrospektivní výstava VILÉM HECKEL 100, která ho 
představí jako výjimečnou osobnost fotografické scény 
20. století v souvislostech s celou jeho životní cestou.

On the centenary of his birth, the first retrospective 
exhibition of his work will open in the Museum of West 
Bohemia in Pilsen. The exhibition will be entitled VILÉM 
HECKEL and will present him as an exceptional figure of 
the photographic scene of the 20th century in the context 
of his life.

www.vilemheckel.cz
www.zcm.cz

Vilém Heckel byl mimořádný československý fotograf, který se narodil 
před 100 lety v Plzni.

Fotoaparát byl součástí Viléma Heckela již v dětství, neboť jeho 
otec Adolf, zaměstnáním jeřábník plzeňské Škodovky, byl nadšeným 
fotoamatérem a turistou. Lásku k objektivu probouzel v synovi při 
výletech do hor a za památkami tak úspěšně, že se Vilém rozhodl 
vyučit portrétním fotografem v ateliéru Chmelík v Plzni. V roce 1937 
publikuje reportážní fotografie z pohřbu prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v  časopise Světozor 
a začíná přijímat zakázky na reklamní a dokumentační fotografie od 
velkých průmyslových podniků, např. Zbrojovky Brno, Škody Plzeň, 
automobilky Škoda, výrobce motocyklů Jawa a dalších. Heckelovy 
technicky dokonalé reklamní a průmyslové fotografie dalece přesahují 
záměry zadavatele a  tvoří estetické celky s  vysokou výpovědní 
hodnotou nejen o dobovém designu, ale také o dobovém průmyslu.

V  50. letech se u  Viléma Heckela vášeň pro fotografování 
osudově protnula s  vášní pro hory a  horolezectví. Obtěžkán 
početnou fotografickou technikou zdokumentoval Heckel 
všechna československá pohoří a po připojení k reprezentačnímu 
horolezeckému družstvu ve Vysokých Tatrách v roce 1955 se začal 
připravovat i  na expedice do světových velehor. Vztah k horám 
a k přírodě se u Heckela spojil s cílevědomostí a nekompromisní vůlí. 
Díky jeho výtvarnému talentu, sportovnímu nadání a daru dívat se 
správným směrem vznikly obrazové publikace a výstavy z expedic, 
kterými Heckel přiblížil nedostupné vrcholy běžnému publiku 
a zároveň zpopularizoval horolezecký sport.

Ve druhé polovině 20. století byste v málokteré československé 
domácnosti nenašli některou z jeho mnoha publikací, např. Naše hory, 
Cesty k vrcholům, Má vlast a desítky dalších titulů. Tištěná fotografie 
měla ve 20. století, v porovnání s dnešní dobou, nesrovnatelnou moc 
a Vilém Heckel ve svém oboru dosáhl světové úrovně.

Na poslední expedici vyrazil Heckel společně s dalšími horolezci 
v dubnu 1970 do pohoří Cordillera Blanca v Peru. Expedice byla od 
počátku stíhána problémy a 31. května téhož roku skončila tragicky, 
když členy expedice zavalila lavina bahna a kamení při zemětřesení 
na úpatí hory Huascarán.

Vilém Heckel po sobě zanechal rozsáhlý fotoarchiv čítající přes 
70 000 systematicky roztříděných negativů.
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HECKEL
*21. května 1918 Plzeň
  21 May 1918 Pilsen
†31. května 1970 Peru, Huascarán
  31 May 1970 Peru, Huascarán
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Životopis  
Miroslava Horníčka 
*10.11.1918, Plzeň - †15.2.2003, Liberec

Miroslav Horníček byl všestrannou uměleckou osobností. Jako herec, reži-
sér, spisovatel, moderátor, dramatik a výtvarník ovlivnil řadu oblastí kultury. 
Narodil se v Plzni v roce 1918. I přesto, že nebyl vystudovaný herec, získal prv-
ní profesionální divadelní angažmá již za druhé světové války v plzeňském 
Městském divadle. Po květnu 1945 se přestěhoval do Prahy a působil nejdříve 
v pražském divadle Větrník, počínaje sezonou 1949/1950 se stal členem čino-
hry Národního divadla. Odtud odešel i díky Janu Werichovi, který hledal nové-
ho hereckého partnera do Divadla ABC. Horníček s Werichem tvořili divadel-
ní dvojici po dobu šesti let a společně sehráli množství nezapomenutelných 
představení. Po odchodu z Divadla ABC byl angažován v Hudebním divadle 
v Karlíně a poté v Semaforu. Padesátá léta představovala pro Horníčka vrchol 
životní formy. Jeho intelektuální humor si společnost oblíbila jak na divadel-
ních prknech, tak v psaném projevu. 

Na světové výstavě EXPO 1967 v Montrealu byl Miroslav Horníček půl roku 
hlavním konferenciérem i aktérem experimentálního filmového představení 
Kinoautomat. Velkou popularitu si získal jeho desetidílný televizní seriál Byli 
jednou dva písaři, k němuž napsal scénář. Jako herec se představil například 
v komedii Kam čert nemůže, v kriminálce Smrt za oponou nebo pohádce Byl 
jednou jeden král. Lépe než před kamerou se však cítil jako scénárista nebo 
režisér. V 70. letech se na základě častých narážek na komunistický režim 
znelíbil straně a jeho mediální působení na nějaký čas zcela utichlo.

Zaměřil se na literární a dramatickou tvorbu. Setkání s Veronikou, Malá 
noční inventura nebo Můj strýček kovboj je jen zlomek z Horníčkových her, 
ve kterých buď hrál nebo je režíroval. Miroslav Horníček brilantně ovládal ja-
zyk, jeho tvorba je typická neobvyklými úvahami o životě, kultivovaným hu-
morem a osobitým výrazem. Publikoval již jako student v plzeňském tisku. 
Později přispíval do Literárních novin, Plamene, Květů a dalších. Kromě pra-
videlné literární a divadelní činnosti se Horníček věnoval dráze výtvarníka.

V rámci televizní ankety TýTý byl uveden do Síně slávy, získal ocenění Thá-
lie za mimořádný přínos jevištnímu umění, bylo mu uděleno čestné občanství 
města Plzně a v roce 2000 obdržel medaili Za zásluhy v oblasti kultury.

Miroslav Horníček’s 
Curriculum vitae  
*10.11.1918, Plzeň - †15.2.2003, Liberec

Miroslav Horníček was a versatile artistic personality. As an actor, director, 
writer, moderator, playwright and artist he influenced many areas of culture. 
He was born in Pilsen in 1918. Even though he was not a graduate actor, he 
gained his first professional theater engagements during World War II in the 
Pilsen Municipal Theater. After May 1945 he moved to Prague and worked 
first in the Větrník theater in Prague, starting with the 1949/1950 season he 
became a member of the National Theater. He left the National Theatre be-
cause of Jan Jan Werich, who was looking for a new acting partner for the 
ABC Theater. Horníček and Werich formed a theater couple for 6 years and to-
gether they played a number of unforgettable performances. After leaving the 
ABC Theater he was engaged in the Music Theater in Karlín and in Semafor. 
The 1950s reached Horníček in top form of life. His intellectual humor was 
popular in theater and written form.

At the EXPO 1967 in Montreal, Miroslav Horníček was the main present-
er and the actor of the experimental film performance Kinoautomat for six 
months. He gained a great popularity with his ten-part TV series Byli jednou 
dva písaři he wrote the screenplay for. As the actor, he played for example in 
comedy Kam čert nemůže, crime film Smrt za oponou or in a fairytale. But he 
felt better as a screenplay writer or a director. In the 1970s, due to frequent 
allusions to the communist regime, he fell out of favor with the party and his 
medial performance went silent.

He focused on literary and dramatic art. Setkání s Veronikou, Malá noční 
inventura  or Můj strýček kovboj is just a part of plays Horniček  either played 
in or directed. Miroslav Horníček brilliantly mastered the language; his work 
is typical of unusual reflections on life, cultured humor and a distinctive ex-
pression. Already as a student he was publishing in the Pilsen press. He later 
contributed to Literární noviny, Plamen, Květy, and more. In addition to reg-
ular literary and theatrical activities, Horníček devoted himself to the artist‘s 
career.

In the television poll TýTý he was introduced to the Hall of Fame, he won the 
Thalia Award for an extraordinary contribution to stage art, he was awarded 
the honorary citizenship of the city of Pilsen and in 2000 received a Medal of 
Merit in the field of culture.

Miroslav Horníček v Plzni v roce 1993. Foto: archiv DJKT

Miroslav Horníček in Pilsen in 1993. Source: archive DJKT

„Bylo to podivuhodné dobrodružství - být při tom a sehrát 364 představení našeho Kinoautomatu, který se stal jednou z nej-
větších událostí Expa. Sehrát je anglicky bez znalosti jazyka a setkat se s řadou významných osobností,“ napsal Miroslav 
Horníček na přebalu své knížky Javorové listy. Foto: ©Filmové studio Barrandov

„It was a remarkable adventure – being there and playing 364 performances of our Kinoautomat, which became one of Expo‘s 
greatest events. Playing them in English without the knowledge of the language and meeting a number of prominent persona-
lities, „wrote Miroslav Horníček on the cover of his book Javorové listy. Source: © Barrandov Film Studio
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Jako školák a student se Miroslav Horníček dlouho sty-
děl recitovat verše. Později si však doma tajně předná-
šel dlouhé monology ze Shakespeara, až trému porazil. 
V amatérském souboru Studentská avantgardní scéna 
působil zprvu jako výtvarník, ale záhy hrál i režíroval. 
V roce 1935 ho uchvátili Voskovec a Werich, když hráli 
v Plzni Baladu z hadrů. Líbila se mu představení soubo-
ru D 34, v němž působil jeho strýc Emil Bolek. Po matu-
ritě na reálce pár let úředničil ve Škodovce a v nemoc-
nici, ale hlavně žil ochotnickým divadlem. Od roku 1941 
získal angažmá v plzeňském Městském divadle, kde vy-
stupoval v činohře, operetě i baletu. Po skončení války 
v roce 1945 odešel do pražského Divadla Větrník a setkal 
se s nastupující mladou generací dosud neznámých her-
ců, jako byli Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký či Stella 
Zázvorková.

As a schoolboy and student, Miroslav Horníček was long 
ashamed to recite verses. Later, however, he secretly lec-
tured at home long monologues from Shakespeare suc-
ceeding to beat the butterflies in his stomach. In the am-
ateur ensemble, Studentská avantgardní scéna, he acted 
first as an artist, but soon played and directed. In 1935, he 
was fascinated by Voskovec and Werich when they played 
Balada z hadrů in Pilsen. He liked the performance of the 
ensemble D 34, his uncle Emil Bolek played in. After grad-
uation he worked for a couple of years at Škoda company 
and in the hospital, but mainly he enjoyed life in the com-
munity theatre.  From 1941 he gained an engagement in 
the Pilsen Municipal Theater, where he performed drama, 
operetta and even ballet. After the end of the war in 1945, 
he left for Větrník Theater in Prague and met with the in-
coming young generation of actors, sas Vlastimil Brodský, 
Miloš Kopecký and Stella Zázvorková.

Miroslav Horníček v nespecifikované divadelní 
roli v roce 1944. Foto: Archiv města Plzně

Miroslav Horníček in an unspecified theatrical role 
in 1944. Source: The City of Pilsen Archive

Miroslav Horníček jako Oktavio v Benátské maškarádě. Emil Felix se v Českém deníku 13. září 1942 ve svém obsáhlém článku 
Starý Goldoni v nové úpravě k premiéře Benátské maškarády 9. září 1942 zmiňuje mimo jiné: „… M. Horníčkovi byla konečně po-
skytnuta možnost, aby se jednou ukázal v cyranovském kavalíru Oktaviovi a přesvědčil každým pohybem, gestem, mimikou, šer-
mem (polibkem poslaným na hrotu kordu) o svém nesporném nadání, které u nás leží celkem ladem….“ (Večerní České slovo Pl-
zeň, 18. 10. 1942). Foto: Archiv města Plzně

Miroslav Horníček as Oktavio in the Venetian Masquerade (Benátská maškaráda).
In a new adaptation to the premiere of the Venetian masquerade on September 9, 1942, Emil Felix mentions in his extensive artic-
le Starý Goldoni in Český deník published on September 13, 1942: „... M. Horníček was finally given the opportunity to show himself 
once in Cyrano‘s cavalier Octavius   and he convinced by every movement, gesture, mimic, fencing (a kiss sent on the point of the ra-
pier) about his undisputed talent, which is quite lying fallow in our country ... „(Večerní České slovo , October 18 1942). Source: The 
City of Pilsen Archive

Program k uvedení Benátské maškarády v režii 
Alfréda Radoka, který se musel krýt pseudony-
mem Vladimír Bureš. Foto: archiv DJKT

Program to the introduction of Venetian Masque-
rade directed by Alfred Radok, who had to cover 
himself under the pseudonym of Vladimir Bures. 
Source: DJKT archive

Miroslav Horníček v inscenaci Ondřej a drak (du-
ben 1943). Foto: archiv DJKT, autor: Věra Caltová 

Miroslav Horníček in a photograph from April 
1943 in the play Ondřej a drak. Source: DJKT archi-
ve, author: Věra Caltová
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K blízkým spolupracovníkům z plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla patřili Monika Švábová a An-
tonín Procházka. Pro Moniku Švábovou napsal Horníček hru Setkání s Veronikou. Antonín Procházka 
s ním spolupracoval na několika inscenacích. 

Co se vám vybaví při vyslovení jména Miroslav Horníček?
Monika Švábová (M. Š.): Vybaví se mi jedno z mých nejhezčích hereckých období. Ale nejen herec-

kých. V roce 1981 se nám narodil druhý syn Šimon a na křtu mu byl Miroslav za kmotra. On i jeho 
vzácná žena Běla se stali našimi přáteli. Jezdili jsme za nimi do jeho milované Kytlice. Vzpomínám čas-
to, a přiznám se, že čím dál častěji, na jeho poslední nelehké období, kdy jsem ho navštěvovala v Praze 
a pak i v liberecké nemocnici. Ztrácel sílu, jeho zdraví bylo nevalné, ale jeho DUCH stále zářil.

Antonín Procházka (A. P.): Živé divadlo, inteligentní humor, muž s duší dítěte a věčně zvídavýma 
očima. Moje věčná inspirace. Kluk i v osmdesáti.

Jaké bylo vaše první setkání s panem Horníčkem?
M. Š.: Na první setkání nikdy nezapomenu. Bylo mi třináct a v Karlových Varech jsem požádala Miro-

slava Horníčka, který tam uváděl filmový festival, o podpis do památníčku. Naše první pracovní setkání 
pak bylo v sedmdesátém devátém, kdy jsem hrála Helenku v jeho Slaměném klobouku, velice úspěš-
ném představení ve Velkém divadle, které sám režíroval.

A. P.: V mé rodné Kroměříži hrál své Hovory H a já se šel na něj podívat. Byl tehdy už velká hvězda. 
A tím, jak si povídal s diváky a odpovídal na jakýkoliv jejich dotaz, přinesl do českého divadla něco na-
prosto neobvyklého. Po představení jsem si šel pro podpis, ne pro sebe, ale pro svou tehdejší přítelkyni 
Evu. To ho, myslím, trošku zaujalo a také to, že jsem mu podstrčil k podpisu kousek balícího papíru.

Jak vzpomínáte na spolupráci s ním?
M. Š.: Spolupráce s ním byla krásná. Byl to člověk laskavý, duchaplný, inspirativní a „pobývat“ s ním 

na jevišti, jak on říkal, byla velká radost. Hru Setkání s Veronikou, kterou napsal pro nás dva, jsme hráli 
v Plzni, v Praze i v Bratislavě a pro mne to byl vždy nezapomenutelný zážitek.

A. P.: Bylo to sice jen pár představení v „jeho“ divadle v Plzni, kdy jsem mohl stát po jeho boku, ale 
těch pár večerů mi dalo víc než tři semestry na DAMU. Od toho kroměřížského setkání uběhla samo-
zřejmě řada let. Našich soukromých setkání bylo mnoho, navštěvoval jsem jeho představení, on viděl 
moje. A vzpomínám si, jak se uměl moc hezky vyjádřit o hercích. Po představení Ještě jednou profesore 
nám například řekl: „Vrátili jste mi víru v divadlo.“

Které Horníčkovy role, jeho hry či knihy patří k vašim oblíbeným?
M. Š.: Snad nejmilejší kniha, kterou mohu znovu a znovu otevřít, jsou Listy z Provence nebo Dobře 

utajené housle. Z rolí pak pan Pécuchet v televizním seriálu Byli jednou dva písaři.
A. P.: Já ho měl nejraději, když vystupoval v těch svých Hovorech H.  Ale líbili se mi třeba Dva muži 

v šachu, které hrál s Lubomírem Lipským, Carmen Mayerovou a Libuší Švormovou. Knížka, ke které se 
rád vracím, jsou Dobře utajené housle. Ale pustím si ji jako desku. Jeho interpretace je nezaměnitelná.

(z rozhovoru pro Radniční listy)

To the close fellow-workers of the Josef Kajetán Tyl Theater in Pilsen belonged Monika Švábová and An-
tonín Procházka. For Monika Švábová, Horníček wrote the play Setkání s Veronikou. Antonín Procházka 
cooperated with Miroslav Horníček on several playes.

What comes to your mind when you hear the name Miroslav Horníček?
Monika Švábová (M.Š.): One of my most beautiful acting periods of time. But not only the period acting 

period. In 1981, our second son, Simon, was born, and Miroslav was his godfather. He and his beloved wife 
Běla became our friends. We visited them at his beloved village of Kytlice. I often remember, and I admit 
that, more and more often, the last period of time when I used to visit him in Prague and in the Liberec 
hospital then. He lost strength, his health was not good, but his spirit was still shining.

Antonin Prochazka (A.P.): Living theater, intelligent humor, a man with a child‘s soul and always cu-
rious eyes. My eternal inspiration. The boy although he was 80 years old.

What was your first encounter with Mr. Horníček like?
M. Š.: I will never forget the first meeting. I was thirteen, and in Karlovy Vary I asked Miroslav Horníček, 

who presented the film festival there, to sign in my autograph book. Our first work meeting was in 1979, 
when I played Helen in his Slaměném klobouku, a very successful performance at the Big Theater he di-
rected himself.

A. P.: In my native Kromeriz he played his Hovory H and I went to watch him. He was a big star then. 
And as he talked with the audience and responded to any of their questions, he brought something com-
pletely unusual to the Czech theater. After the show, I went for a signature, not for myself but for my 
then-girlfriend Eva. I think that was interesting to him, and even that I put a piece of wrapping paper to 
him to be signed.

How do you remember working with him?
M. Š.: Working with him was great. He was kind, gentle, and inspirational, „staying“ with him on stage, 

as he said, was a great joy. The play Setkání s Veronikou, he wrote for us, we played in Pilsen, Prague and 
Bratislava and it was always unforgettable experience for me.

A. P.: It was only a few performances at his „theater“ in Pilsen, where I could stand by his side, but those 
few evenings gave me more than three semesters at DAMU (The Academy of Performing Arts in Prague) 
. Since that meeting in Kroměříž many years passed. We met many times in person, I attended his per-
formance, and he saw my own. And I remember how he could very well express himself about the actors. 
After a performance Ještě jednou profesore he told us for example: „You returned my faith in theater.“

Which of Horníčke‘s roles, plays or books belong to your favorites?
M. Š.: Perhaps Listy z Provence or Dobře utajené housle. From the roles Mr. Pécuchet  from the TV se-

ries Byli jednou dva písaři.
A. P.: I liked him best when he performed his Hovory H. But I liked for example Dva muži v šachu he 

played with Lubomir Lipsky, Carmen Mayer and Libuše Švormová in. The book that I like to return to is 
Dobře utajené housle. But I will play it even as a vinyl record. His interpretation is unmistakable.

(from an interview for Radniční listy)

S Monikou Švábovou. Počátkem osmdesátých let v době režírování hry Slaměný klobouk v Plzni na-
psal pro hereckou kolegyni Moniku Švábovou komedii Setkání s Veronikou, v níž sám několik sezón 
účinkoval jako hereččin partner. Foto: archiv DJKT, autor: Věra Caltová

With Monika Švábová. at the beginning of the eighties, at the time of directing the play, Slaměný klobouk 
in Plzeň he wrote for Monika Švábová the comedy Setkání s Veronikou, he was acting as an actor for se-
veral seasons himself. Source: DJKT archive, author: Věra Caltová

Antonín Procházka spolupracoval s Miroslavem Horníčkem na několika inscenacích a v letech 
1999–2002 zastával funkci ředitele Divadla Miroslava Horníčka. Foto: archiv DJKT, autor: Klára 
Žitňanská

Antonín Procházka cooperated with Miroslav Horníček on several plays and from 1999 to 2002 was the 
director of Miroslav Horníček theatre. Source: DJKT archive, author: Klára Žitňanská

S Bohumilem Bimbou Konečným, 60. léta
Miroslav Horníček: „Já chodil s Bimbou od první třídy a už tenkrát ho vodili kantoři od třídy ke třídě, 
aby klukům maloval na tabuli kovboje, koně, indiány. Byl to takový ideál mých klukovských let, milova-
li jsme společně Douglase Fairbankse a znali jsme se pak ještě na reálce. On maturoval o rok dřív, za-
čali jsme stejně, ale já tercii opakoval. Tak mi o rok unikl.“ Foto: © Jan Hosnedl

With Bohumil Bimba Konečný, 1960s
Miroslav Horníček: „I went with Bimba from the first class, and he was led from class to class by teachers 
to paint the cowboys, horses, Indians on the board then. He was an idol of my boyhood years, we loved 
Douglas Fairbanks. He graduated a year earlier, we started the same year, but I repeated the third year.“
Source: © Jan Hosnedl



Bimba — Heckel — Horníček

Já patřím k těm, kdo si na svůj vztah k rodnému domu 
potrpí a kdo se před ním občas dopustí melancholie i dojetí. 
Nedá se říci, že jsme v tom domě bydleli. Přesnější by bylo 
sdělení, že jsme se tím domem probydleli. Narodil jsem 
se v jeho prvním poschodí – kuchyň a pokoj – pak jsme 
dost dlouho bydleli v přízemí – pokoj a kuchyň – a ve dru-
hém poschodí jsme končili. Pokoj a kuchyň. To stěhování 
bylo vždycky na přání majitele domu a vždycky v dobrém. 
Porod i křest se konal doma, tedy v poschodí prvém. Pro 
křest zhotovil můj tatínek, který byl aranžérem výklad-
ních skříní, cosi jako oltář. A během porodu, jak jsem ho 
pak poznal, přecházel od hrůzy k rumu. Jestli se mýlím, ať 
mi odpustí. Před tím jeho oltářem mi pan farář Škorpil dal 
jméno Miroslav, a druhé – Antonín – po mém kmotru An-
tonínovi Jaborovi. A jako světový názor mi určil křesťan-
ství či přesněji katolickou víru. Miroslavem jsem dosud, 
ale pokud jde o světový názor a víru, mám pochybnosti. 
A občas kleju jako pohan. Tedy nekřesťansky. Můj rodný 
dům... Stojí dosud a jediné, co na něm chybí, je červená 
tabulka s domovním bílým číslem 36. Někdo ji ukradl. Po-
pudil mne tím. Nejen proto, že krást se nemá, ale taky pro-
to, že ji ukradl dříve než já. Měl jsem to v úmyslu, ale člo-
věk někdy své skutky odkládá. Pod pojmem rodný dům si 
představujeme chaloupku s doškovou střechou uprostřed 
zahrady, kde kvetou slunečnice a jabloně uprostřed paži-
tu. Tady je to jiné: můj rodný dům je šedivý činžák v šedivé 
ulici. A někdo by dodal: a v šedivém městě. Prosím – chá-
pu. Chápu, že ten, kdo projel Benátky na gondole, popíjel 
své aperitivy na Montmartru, viděl barcelonské Cikány 
tančit flamenco a jezdíval líbeznou Toskánou k Florencii, 
může mé město shledávat šedivým. Ale pro mne – ozáře-
no odlesky a ozvučeno ozvěnami mých dětských let – je 
zářivější než Rio de Janeiro.
(Úryvek z knihy Miroslava Horníčka Saze na hrušce)

I belong to those who have a close association to their native 
house and who are occasionally melancholic and touched 
when thinking about it. We cannot say we lived in that house. 
More precisely would be we lived through that house. I was 
born on its first floor - a kitchen and a room - then we lived 
for a long time on the ground floor - a room and a kitchen 
- and we ended up on the second floor. Room and kitchen. 
This migration was always at the wish of the owner of the 
house and always meant well. Birth and baptism took place 
at home, on the first floor. For my baptism, my dad, who was 
a window trimmer, made something like an altar. And dur-
ing birth, as I got to know him then, he passed from horror 
to rum. If I‘m wrong, let my father forgive me. In front of his 
altar, the priest Skorpil gave me the name Miroslav, and the 
other - Antonin - after my godfather Antonin Jabor. And as 
a mindset of the world, he chose Christianity or more pre-
cisely Catholic faith. I have been Miroslav still, but regard-
ing mindset of the world and faith I have doubts. And some-
times I swear like a pagan. That is, non-Christian. My native 
house ... It is still standing and the only thing it is missing 
is the red table with the white house number 36. Someone 
stole it. It irritated me. Not only because stealing is bad, but 
also because he stole it before I did. I had this intention, but 
sometimes I put off my deeds. Under the term native house, 
we imagine a cottage with a thatch roof in the middle of a 
garden, where sunflowers and apple trees grow in the mid-
dle of the greensward. Here it is different: my native house 
is a grey apartment building in a grey street. And someone 
would add: and in the grey town. Please - I understand. I un-
derstand that the one who drove through Venice on gon-
dola, drank his aperitifs in Montmartre, saw the Barcelona 
Gipsies dancing the flamenco, and was driving the beautiful 
Tuscany to Florence, may find my city grey. But for me - il-
luminated by reflections and added sound by the echoes of 
my boyhood‘s years - is brighter than Rio de Janeiro.
(Extract from the book Saze na hrušce by Miroslav Horníčekw)

Do Plzně se Miroslav Horníček rád vracel. Foto z roku 1978. Foto: Archiv města 
Plzně

Miroslav Horníček liked to return to Pilsen. Photo of 1978. Source: Archive of the 
City of Pilsen

V roce 1999 vzniklo v Domě kultury INWEST Divadlo Miroslava Horníčka. Zaniklo s ukončením 
provozu kulturního domu 30. června 2011.

In 1999 Miroslav Horníček Theatre was founded at INWEST Culture. It ceased to exist with the end of 
the cultural house on June 30, 2011.

Po Miroslavu Horníčkovi byl v Plzni pojmenován park v klidném vnitrobloku v centru města v blíz-
kosti Velké synagogy. Pod stínem obrovské lísky mu dominuje Horníčkova bronzová busta. Auto-
rem návrhu je architekt Jaroslav Pohořalý, do bronzu bustu odlil Rudolf Matějka.

A  park in Plzeň in a quiet courtyard in the city center near the Great Synagogue was named after 
Miroslav Horníček. Under the shadow of the huge hazel,  Horníček‘s bronze bust dominates the place. 
The author of the design is architect Jaroslav Pohořalý, Rudolf Matějka cast the bronze bust.

Rodný dům Miroslava Horníčka v plzeňské Karlově ulici 36, nedaleko od Škodovky.

Miroslav Horníček‘s native house in Karlova Street, Pilsen, 36, near Škoda.

V den nedožitých 85. narozenin Miroslava Horníčka byla v divadle nesoucí jeho jméno odhalena pamět-
ní deska z dílny výtvarníka Rudolfa Matějky. Byla odstraněna před demolicí objektu bývalého domu kul-
tury a dnes je díky Ing. arch. Petru Domanickému uložena v depozitáři Národního památkového ústavu 
v Prešovské ulici. Foto: archiv výtvarníka Rudolfa Matějky

On the occasion of Miroslav Horníček‘s 85th birthday anniversary, a memorial plaque by Rudolf Matějka 
bearing his name was unveiled at the theater. It was removed before the demolition of the former house of 
culture and thanks to Ing. arch. Petr Domanický, deposited in the depository of the National Trust in Pre-
šovská Street. Source: Rudolf Matějka archive



Plzeň je čtvrtým největším městem České republiky a v její zá-
padní části zaujímá dominantní pozici. Díky strategické geogra-
fické poloze s dobrou dopravní dostupností, nabídce pracovních 
příležitostí, bohatým možnostem kulturního a sportovního vyži-
tí, široké nabídce vzdělání, kvalitnímu podnikatelskému prostře-
dí a ojedinělému přírodnímu prostředí je atraktivní lokalitou, kde 
žije bezmála 171 tisíc obyvatel.

Je moderním, dynamickým a rychle se rozvíjejícím centrem 
průmyslu, obchodu, vědy, informačních technologií, výzkumu 
i inovací a je také nositelem titulu Evropské hlavní město kultury 
2015. Prostřednictvím tohoto projektu Plzeň využila příležitost 
posílit svoji evropskou dimenzi a otevřela se světu více než zby-
tek země, jako již ve své historii několikrát.

Plzeň je město s více než 700 let dlouhou historií. Ctí a podpo-
ruje tradice především reprezentované pivovarnictvím, strojíren-
stvím a loutkářstvím.

Plzeň je ideálním místem pro univerzitní život. Poskytuje mož-
nosti uplatnění kreativním a vzdělaným lidem se zájmem o práci 
ve specializovaných výzkumných oborech.

Plzeň disponuje řadou veřejných prostranství s kvalitní a udr-
žovanou zelení. Spoluvytvářejí prostorovou skladbu a symbolizu-
jí velmi výrazně blízkost přírodního prostředí.

Plzeň nabízí mnoho příležitostí k nevšedním kulturním zážit-
kům. Je originálním místem, které čerpá z bohaté kulturní a spol-
kové tradice města, rozvíjí činnost tradičních kulturních a pa-
měťových institucí, jako jsou divadla, filharmonie, muzea nebo 
knihovny, podporuje a motivuje občanské iniciativy, komunitní 
i sousedské aktivity. 

Plzeň má jedinečnou sportovní infrastrukturu, vynikající vý-
sledky a unikátní diváckou podporu.

Plzeň se v současné době řadí mezi turisticky nejatraktivnější 
města České republiky. K nejvyhledávanějším místům v Plzni pa-
tří historické jádro s katedrálou sv. Bartoloměje a historickými 
domy, pivovar Plzeňský Prazdroj a Pivovarské muzeum s  pro-
hlídkovou trasou v plzeňském podzemí a Velká synagoga.  Je zde 
vysoký potenciál cílů pro rodiny s dětmi, jako je například zoolo-

gická a botanická zahrada, DinoPark, Techmania Science Center 
či Muzeum loutek.  Turisté mohou zavítat do více než dvacítky 
muzeí a galerií. Zajímavou novinkou se stal areál DEPO2015, je-
hož multifunkční průmyslové haly slouží jako netradiční konfe-
renční, koncertní a výstavní prostory. Zásadní výhodou jsou ho-
telové a stravovací služby v dostatečné kapacitě a nadstandardní 
kvalitě.  

Plzeň / Pilsen
Počet obyvatel
Population 

170 936 *

Rozloha města
Area

138 km2

Vzdálenost k německé hranici
Distance to the German border

70 km

Vzdálenost do Prahy
Distance to Prague

92 km

Nadmořská výška
Altitude

310 m

Průměrná teplota v lednu
Average January temperature

-0,3 ˚C

Průměrná teplota v červnu
Average temperature in June

17,4 ˚C

* Údaj k 31. 12. 2017 
Information to 31 December 2017

Turistické informační centrum města Plzně

náměstí Republiky 41
301 00 Plzeň
Email: info@visitplzen.eu
Telefon: +420 378 035 330

www.visitplzen.eu 

Pilsen is the fourth largest city of the Czech Republic and oc-
cupies a dominant position in the western part of the country. 
Thanks to its strategic geographical location with good transport 
accessibility, job opportunities, rich cultural and sport opportuni-
ties, a wide range of education, a good business environment and 
a unique natural environment, it is an attractive location where 
almost 171,000 inhabitants live.

It is a modern, dynamic and fast growing center of industry, 
commerce, science, information technology, research and inno-
vation and also holds the title of European Capital of Culture 2015. 
Due to this project Pilsen used the opportunity to strengthen its 
European dimension and to open itself to the world more than 
the rest of the country, as it did several times in the history.

Pilsen is a city with more than 700 years of history. It respects 
and supports traditions mainly represented by brewing, enginee-
ring and puppetry.

Pilsen is an ideal place for university life. It provides opportuni-
ties to employment to creative and educated people interested in 
working in specialized research disciplines.

Pilsen has a number of public areas with quality and well-kept 
greenery. They co-create the spatial composition and symbolize 
the very close proximity of the natural environment.

Pilsen offers many opportunities for unusual cultural experien-
ces. It is the original place drawing on the rich cultural and asso-
ciational tradition of the city, develops the activities of traditional 
cultural and memorial institutions such as theaters, philharmo-
nic, museums or libraries, supports and motivates citizens‘ ini-
tiatives, community and neighborhood activities.

Pilsen has a unique sport infrastructure, excellent results and 
unique audience support.

Pilsen is currently one of the most attractive tourist destinati-
ons of the Czech Republic. The most sought-after places in Pilsen 
include the historical center with the Cathedral of St. Bartholo-
mew and historical houses, Plzeňský Prazdroj Brewery and the 
Brewery Museum with a tour route in the Pilsen underground 
and the Great Synagogue. There is a great potential for families 
with children, such as the zoo and botanical garden, DinoPark, 
Techmania Science Center and the Puppet Museum. Tourists 
can visit more than twenty museums and galleries. Innovative 
was the DEPO2015 compound, whose multifunctional industrial 
sheds serve as non-traditional conference, concert and exhibiti-
on spaces. The basic advantage is the hotel and catering services 
of sufficient capacity and extra qualities.


