čj. 36/17

Starý Plzenec
Smetanova ulice a okolí
Stavebně historický pasport území

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
Bc. Pavel Řepík
2017

ZIP o.p.s. - Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek
Tomanova 3, 301 00 Plzeň
url: www.zip-ops.cz, tel. 377 422 338
ICO: 26324105, DIČ: CZ26324105, bank. spojení: 78-1601640227/0100

OBSAH

1. TITULNÍ LIST ..................................................................................... 3
2. ÚVOD.................................................................................................. 4
3. TABULKA: PŘEHLED OBJEKTŮ VE SLEDOVANÉM ÚZEMÍ .............. 5
4. OKOLNOSTI, PRŮBĚH A METODA VÝZKUMU ................................... 6
5. STRUČNÉ DĚJINY STARÉHO PLZENCE............................................. 7
6. URBANISTICKÝ A STAVEBNÍ VÝVOJ ÚZEMÍ .................................... 9
7. ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ A PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ
ÚZEMÍ................................................................................................... 13
8. SOUPIS HODNOTNÝCH STAVEB A OBJEKTŮ ................................... 15
9. SOUPIS ARCHITEKTONICKY, URBANISTICKY A PAMÁTKOVĚ
RUŠIVÝCH OBJEKTŮ ............................................................................ 16
10. DOPORUČENÍ Z HLEDISKA PÉČE O HISTORICKÉ DĚDICTVÍ ....... 17
11. KATALOG OBJEKTŮ ...................................................................... 19
12. PRAMENY....................................................................................... 93
13. IKONOGRAFICKÉ PRAMENY ......................................................... 93
14. LITERATURA A NEPUBLIKOVANÉ ZPRÁVY ................................... 99
15. SEZNAM TIŠTĚNÝCH PŘÍLOH: .................................................... 100
16. SEZNAM ELEKTRONICKÝCH PŘÍLOH: ....................................... 100
17. TIŠTĚNÉ PŘÍLOHY ....................................................................... 101

1. TITULNÍ LIST
Název lokality:

Starý Plzenec, Smetanova ulice a okolí

Kraj:

Plzeňský

Okres:

Plzeň - město

Obec:

Starý Plzenec (CZ 558371)

Obec s rozšířenou působností:

Plzeň

Čísla popisná:

viz tabulka

Katastrální území:

Starý Plzenec (číslo 755150)

Čísla parcel:

viz tabulka

GPS (WGS 84):

49°41'54.83"N, 13°28'22.97"E; 49°41'53.31"N,
13°28'37.28"E; 49°41'47.78"N, 13°28'36.06"E;
49°41'48.01"N, 13°28'25.29"E (hraniční body)

Rejstříkové číslo ÚSKP:

20924/4-470 (usedlost čp. 73)

Majitelé:

viz tabulka
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Město Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý
Plzenec

Zpracovatel:

ZIP o.p.s.
Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci
památek Tomanova 3-5, 301 00 Plzeň
IČO: 26324105

Vedoucí výzkumu:

Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Arch. popis a stavební historie:

Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historický/archivní průzkum:

Bc. Pavel Řepík

Zpracování map:

Ing. Jana Strejcová
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2. ÚVOD
Předložený stavebně historický pasport se zabývá pouze částí historického jádra města
Starého Plzence (okr. Plzeň – město) respektive historické staroplzeňské aglomerace. Zájmové
území leží v její levobřežní části, která se nachází na levém břehu řeky Úslavy. Jejím centrem
je od počátku raného středověku prostor dnešního Masarykova náměstí, kde se nacházela
křižovatka dálkových obchodních cest. Smetanova ulice, která z něj vychází směrem
k východu, byla součástí pravidelné uliční sítě vyměřené při založení královského města ve
druhé polovině 13. století.
Stavebně historický pasport je zpracován v souvislosti s přípravou architektonické
soutěže na revitalizaci užšího historického centra města. Vzhledem k tomu byl zadán pouze pro
konkrétně vymezené území, kterého se připravovaná architektonická soutěž týká a které
představuje pouze menší část celého historického jádra města. Předmětem průzkumu je jižní
polovina domovního bloku vymezeného Masarykovým náměstím, Smetanovou, Jiráskovou a
Vrchlického ulicí a dále domovní blok mezi náměstím, Smetanovou, Jiráskovou a Nerudovou
ulicí. Jedná se území, které bylo v 70. - 90. letech vážně narušeno rozsáhlými demolicemi, část
dodnes stojících objektů byla za účelem demolic vykoupena od původních vlastníků a je
majetkem Města Starý Plzenec.
Předložená práce navazuje na stavebně historický průzkum celého historického jádra
města provedeného v roce 1971.1 Tato práce je dnes již cenným historickým pramenem, který
zachycuje historické jádro města před provedením řady rušivých zásahů a demolic.

1

Líbal – Penniger 1971.
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3. TABULKA: PŘEHLED OBJEKTŮ VE SLEDOVANÉM ÚZEMÍ
Čp.

stp.č / ppč.

adresa

55
56
57
58
59
60
61

2136/1
2136/1
101
100/1
1396/1
103/3; 2182
2214; 2215;
2216
2216; 2218
108/1

Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice

Smetanova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Masarykovo náměstí
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice

166
195
201
210
211
255

109
110
111/1
112
113/1
114/1
115
116
117/1
118
2218
2218
99/1
2218
152
151
1396/1;
2259
2218
217/2
224
113/2
117/2
242

292
293
391
482
623
739 - 740
765 - 766
888
932

114/2
279
372/1
428
100/2
729; 730
784; 785
103/3
1396/1

Smetanova ulice
Jiráskova ulice
Jiráskova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice
Nerudova ulice
Nerudova ulice
Smetanova ulice
Smetanova ulice

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
114
117
121
122
126
138
140

pozná
mka
zbořený
zbořený

majitel

Helena Barthová
Vladimír Brejcha
zbořený
zbořený
zbořený
zbořený

Smetanova ulice

Smetanova ulice
Jiráskova ulice
Nerudova ulice
Smetanova ulice
Masarykovo náměstí
Nerudova ulice

Miloš a Tomáš Lokajíček, Anna
Procházková
Město Starý Plzenec
Město Starý Plzenec
Město Starý Plzenec
Město Starý Plzenec
Město Starý Plzenec
Karel Moller, Jana Tutzká
Tělocvičná jednota Sokol Starý Plzenec
Václav Čejka, Jaroslava Čejková
František Hák
Martina Šafrová
zbořený
zbořený
Město Starý Plzenec
zbořený
Město Starý Plzenec
Město Starý Plzenec
zbořený
zbořený
Stanislav Šilhánek, Vladimíra Šilhánková
Rudolf Zikmund
Pavel Houdek, Drahomíra Houdková
František Hák
Martin Tolar, Petr Tolar, Bohumila
Tolarová
Město Starý Plzenec
Petr Tolar, Bohumila Tolarová
Luboš Čapek
Lenka Hejlová
Milan Linhart
Společenství vlastníků
Společenství vlastníků
Společenství vlastníků
Společenství vlastníků
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4. OKOLNOSTI, PRŮBĚH A METODA VÝZKUMU
Předložený průzkum byl zpracován za použití metodiky plošného průzkumu lidové
architektury a venkovských sídel vydané Národním památkovým ústavem. 2 Z metodiky
vychází především struktura katalogového popisu jednotlivých objektů a standardy zpracování
mapových příloh. Podkladem pro ně byla aktuální katastrální mapa v měřítku 1:1.000.
Vzhledem k tomu, že zkoumaná lokalita není v pravém slova smyslu venkovským
sídlem, ale spíše malým městem, odchyluje se naše hodnocení od metodiky především definicí
časových vrstev zástavby a některými dalšími detaily. Vzhledem k tomu, že je zpracováván
pouze uměle vymezený výsek historického jádra, je vypuštěna kapitola rozbor sídla, pro kterou
nebyly shromážděny dostatečné podklady. Závěrečná doporučení jsou formulovány s ohledem
na připravovanou architektonickou soutěž, jejíž zadání by mělo definovat podstatné informace
o historickém dědictví.

2

Pešta 2014.
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5. STRUČNÉ DĚJINY STARÉHO PLZENCE
Počátky Starého Plzence jsou spjaty se vznikem nového opevněného centra, dnešního
hradiště Hůrka v 10. století. Poloha přemyslovského hradu na výrazné ostrožně nad pravým
břehem Úslavy je úzce vázána na průběh Řezenské cesty. Prvním přesvědčivým dokladem o
přináležitosti Plzně a celých západních Čech k přemyslovskému státu je kronikářská zpráva o
vojenském střetnutí mezi císařem Otou II. a knížetem Boleslavem II. v roce 976 v blízkosti
plzeňského hradu. Místním jménem Plzeň byl původně označován raně středověký hrad,
případně jeho podhradí. Pojmenování později převzaly městské útvary navazující na raně
středověkou aglomeraci. Označení Stará Plzeň pro přemyslovský hrad a jeho podhradní
aglomeraci užíváme v protikladu ke jménu Nová Plzeň, které bylo použito pro město přesunuté
na konci 13. století do nové polohy při soutoku Radbuzy a Mže.
Mezi českými správními hrady začala postupně vynikat skupinka nejvýznamnějších
objektů položených na dálkových cestách (Litoměřice, Žatec, Hradec Králové, Plzeň). Vhodná
poloha je předurčovala k rychlému rozvoji, v jehož důsledku kolem nich vznikaly více či méně
rozsáhlé sídelní aglomerace označované moderní historiografií jako časná města. Starou Plzeň
je třeba k lokalitám tohoto typu počítat již před koncem 10. století, zpráva o návratu biskupa
sv. Vojtěcha do Čech roku 992 zde dokládá existenci blíže nespecifikovaného tržiště.
Areál raně středověkého plzeňského hradu na Hůrce byl čtyřdílný, složený z akropole a
dvou předhradí, na něž pod jižním svahem ostrožny navazovalo ještě opevněné podhradí.
Dálková komunikace procházela pod hradbami pevnosti na severní a západní straně, řeku
překonávala pod její přímou kontrolou. Boční větev cesty procházela patrně přímo areálem
hradu. Na výrazné plošině na akropoli se nacházel románský kostel sv. Vavřince, který byl
nejstarší plzeňskou svatyní. Na západním předhradí byl ve výrazné poloze nad údolím
vybudován kostel sv. Petra, románská rotunda z konce 11. až první poloviny 12. století.
Románský kostel sv. Kříže umístěný na východním předhradí byl součástí velmožského dvorce
postaveného pravděpodobně v první třetině 13. století.
Struktura pravobřežní části podhradní aglomerace není ještě dostatečně poznána.
Prostoru dominovala výrazná ostrožna s románským chrámem Narození Panny Marie. Tento
tribunový vlastnický kostel byl postaven pravděpodobně ve druhé polovině 12. století. Ostrožna
s kostelem tvořila jakýsi protipól přemyslovského hradu. Větší část staroplzeňské aglomerace
se nacházela se na levém břehu Úslavy, plochu s doklady osídlení zde vymezuje obdélník o
maximálních rozměrech 390 x 340 m. Sídelní struktura se postupně rozvíjela podél trasy
dálkové komunikace. Centrálním prostorem levobřeží bylo od počátků aglomerace dnešní
Masarykovo náměstí, nacházela se zde křižovatka, na níž se rozdělovala Řezenská a
Norimberská cesta. Centrálními body sídelních areálů levobřežní aglomerace byly
pravděpodobně kostely sv. Jana Křtitele, sv. Martina a sv. Václava, z nichž se dodnes dochoval
pouze chrám sv. Jana Křtitele na náměstí. Jižní část staroplzeňské aglomerace tvořila poloha
„Krabotov“ s románským kostelem sv. Blažeje na menší, pravděpodobně opevněné ostrožně
nad levým břehem Úslavy.
Levobřežní část staroplzeňské aglomerace byla svou polohou na křižovatce
významných dálkových cest předurčena k dalšímu rozvoji. Archeologické výzkumy ve
Smetanově ulici doložily pravidelně uspořádanou lokační městskou zástavbu rozvíjející se jižně
od centra levobřeží. Existenci institucionálního právního města v levobřežní části staroplzeňské
aglomerace potvrzují údaje listin z let 1266 a 1273. Městskou lokaci v tomto prostoru je tedy
7

nutné klást před rok 1266, v tomto roce se podle všeho město ještě stále nacházelo v prvotním
období své výstavby.
Uvedená lokace však patří do kategorie nezdařených. Archeologické svědectví
nepřineslo doklady o delší existenci lokovaného sídliště v jeho původním rozvržení. Je zřejmé,
že opuštění původního lokačního záměru je třeba klást do souvislosti s počátky Nové Plzně v
90. letech 13. století. Zánik všech zkoumaných měšťanských domů nese shodné stopy
nekatastrofického opuštění.
Rozsáhlá sídelní aglomerace ve Staré Plzni se v důsledku přenesení institucionálního
města do Nové Plzně vylidňovala a redukovala, rozhodně však nelze uvažovat o jejím zániku.
Značná část měšťanských domů v levobřežní části byla opuštěna, archeologický výzkum však
dokládá, že některé se vyvíjely dále až do raného novověku. Dodnes zachována zůstala západní
část městského půdorysu. Změnu právního statutu Staré Plzně dokládá privilegium
Karla IV. z roku 1361, kterým osvobodil obyvatele od všech robot a dávek s výjimkou
královské berně. Označení staroplzeňských měšťanů v listině odpovídá obyvatelům
poddanského (komorního) města. Vzhledem k problematickým počátkům fary v Nové Plzni si
Stará Plzeň uchovala významnější roli v církevní správě i v prvních desetiletích 14. století. Zde
sídlící církevní hodnostáři používali až do roku 1338 titul arcijáhna, teprve z roku 1358 pochází
první zmínka o staroplzeňském faráři.
Revize starších archeologických výzkumů naznačuje, že zeměpanský opěrný bod na
akropoli Hůrky zůstal v provozu i po založení Nové Plzně. Teprve před rokem 1361 nechal
Karel IV. na protějším výrazném vrcholu vystavět nový královský hrad Radyni (Karlskrone).
Jeho poloha byla zvolena tak, aby strategicky kontroloval celou plzeňskou aglomeraci po
přesunu města do nové polohy.3
Přes potvrzování zmíněného privilegia Karla IV. dalšími panovníky (naposledy 1567)
význam Staré Plzně upadal zprvu na úroveň poddanského městečka (1536) a posléze za
třicetileté války na běžnou vesnici, ač je i v následujícím století spíše nominálně uváděn jako
městys. Třicetiletá válka přinesla podle všeho celkový hospodářský úpadek města, v jehož
důsledku zanikaly poslední prvky někdejší městské podoby lokality i poslední znaky
nadstandardního společenského postavení obyvatel. Navíc roku 1725 vypukl požár, při kterém
vyhořelo 31 blíže nespecifikovaných obytných domů a 16 stodol. Teprve v průběhu 18. století
plzenecká aglomerace opět začala růst. Tereziánský katastr (1719) uvádí 19 sedláků, 20
chalupníků, 21 zahradníků, 2 hospody a mlýn (63 usedlostí), josefský (1787) již 93 usedlostí,
stabilní katastr (1838) eviduje již 119 domů.
Od konce 18. století Plzenečtí intenzivně usilovali o povýšení vesnice na městečko.
Pokus z roku 1790 ztroskotal, obec byla povýšena na městečko s právem 4 trhů až 3. července
1845. Rozmach Starého Plzence je spjat s uvedením do provozu železnice roku 1868. Roku
1902 bylo dosavadní městečko povýšeno na město.4

Stručné shrnutí dějin Staré Plzně (Starého Plzence) ve středověku viz Šimůnek a kol. 2009, s. 1-2. Podrobnější
rozbor s přehledem další literatury Široký – Nováček 2014.
4
Bělohlávek 1976; Straka 1976, s. 54-60.
3
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6. URBANISTICKÝ A STAVEBNÍ VÝVOJ ÚZEMÍ
Podle výsledků archeologických výzkumů navazuje základní uliční síť ve sledovaném
území přímo na půdorys vrcholně středověkého královského města, které bylo v levobřežní
části staroplzeňské aglomerace založeno králem Přemyslem Otakarem II. v letech 1265-1266.
V jižní frontě Smetanovy ulice je na ploše zbořených domů čp. 117, čp. 166, čp. 114 a čp. 122
doložena souvislá řada dřevohliněných domů postavených na pravidelně rozměřených
parcelách. Původní tvar zachovává půdorys Masarykova náměstí, na jehož západním okraji byl
budován městský chrám sv. Jana Křtitele. V místech Jiráskovy ulice je předpokládán průběh
původní středověké komunikace, východní hranice městského areálu se nacházela zhruba v ose
Rašínovy ulice.5
Po založení Nové Plzně a přesunu královského města do nové polohy byla část domů
opuštěna a zanikla. Část obyvatel však zůstala, některé usedlosti se dále rozvíjely, město
existovalo nadále v redukované podobě. Přinejmenším v případě domu na místě pozdějšího
čp. 166 v jižní frontě Smetanovy ulice je dokumentován plynulý stavební vývoj od druhé
poloviny 13. století až do třicetileté války.6
Události třicetileté války měly pro Starý Plzenec stejně jako pro sousední Plzeň tragické
důsledky. Počet obyvatel klesl na polovinu předválečného stavu, zpustlo 40% usedlostí a vzrostl
počet sedláků na úkor chalupníků, kteří v soupisech reprezentovali řemeslnické živnosti
charakteristické pro poddanská města.7 Třicetiletá válka tak pro Plzenec znamenala především
faktickou ztrátu městského charakteru, která se projevila především posunem právního statutu
obyvatel, nepochybně se však také odrazila v podobě obnovované zástavby. Předpokládat
můžeme zánik některých částí původní půdorysné struktury,8 změny parcelace, ale především
novou domovní výstavbu více odpovídající zemědělskému hospodaření. Zajímavá je podobnost
s vývojem plzeňských předměstí, kde původní řadová domovní zástavba po třicetileté válce
rovněž ustoupila velkým zemědělským dvorům.

Tradiční venkovská zástavba první poloviny 19. století
Nejstarší objekty ve sledovaném území náleží tradiční venkovské zástavbě, která byla
tvořena zemědělskými usedlostmi na velkých dlouhých parcelách, na jejichž zástavbu
navazovaly vzadu rozlehlé zahrady a sady. Venkovský charakter zástavby dobře zaznamenává
císařský otisk stabilního katastru z roku 1838.9 Velká část objektů v centru Starého Plzence je
na něm zachycena jako spalná, vybudovaná s velkým podílem dřevěných konstrukcí, 10 ve
Smetanově ulici však již v té době jednoznačně převažovaly objekty zděné. Obraz zachycený
na mapě stabilního katastru je výsledkem delšího předchozího vývoje, který lze v případě

K půdorysu města ve 13. století podrobně Široký – Nováček 2014, s. 109-116.
Široký – Nováček 2014, s. 118-120.
7
K důsledkům třicetileté války pro Starý Plzenec podrobně Bělohlávek 1976, s. 41-43.
8
Viz zaniklý dům středověkého původu v jižní frontě Smetanovy ulice, jehož poslední zjištěná stavební fáze je
datována do 17. století (Kaiser – Kočár – Postránecká - Široký 2005).
9
1838: Císařský otisk stabilního katastru, Pilsenetz (Plzenec) in Böhmen, Pilsner Kreis, Bezirk Stiahlau. Měř.
1:2880 (výřez). ÚAZK, inv. č. 7307. [Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
10
Podle soupisu z roku 1854 bylo ve Starém Plzenci ze 144 domů 70 kamenných a 74 dřevěných (Bělohlávek
1976, s. 50).
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některých domů sledovat v písemných pramenech nejhlouběji do druhé poloviny 17. století.11
Lze předpokládat, že počátky velkých zemědělských usedlostí charakteristických pro Plzenec
na počátku 19. století sahají až k obnově zástavby po skončení třicetileté války.
Pro tradiční venkovskou zástavbu Starého Plzence byly charakteristické štítově
orientované trojdílné domy s navazujícími stáji či chlévy na jedné straně parcely, na protější
straně se nacházely špýchary. Vjezd do dvora mezi nimi tvořily masivní zděné klenuté vjezdové
brány, po straně zpravidla s brankami pro pěší. Stodoly v zadní části dvorů byly většinou
dřevěné. Nejlépe dochovaným příkladem této skupiny je dům čp. 73 na Masarykově náměstí
datovaný na bráně rokem 1813. V dalších případech se dochovaly jen části původní dispozice,
především hospodářská dvorní křídla za domy, která byla v přední části parcely přestavěna
(čp. 63, čp. 64, čp. 65). Zajímavá je přední část domu čp. 66, ve které se dochoval zmenšený
zbytek původní dispozice po odprodeji větší části pozemku sousedům. V usedlosti čp. 71 se
dochoval špýchar se zkoseným nárožím umožňujícím na nepravidelné parcele průjezd do dvora.
Uvedené plzenecké objekty náleží do skupiny „klasicistní“ zděné architektury
plzeňských vesnic.

Proměna na maloměstskou zástavbu ve druhé polovině 19. století
Povýšení na městys v roce 1846 zahájilo novou etapu dějin Starého Plzence, po dvou
stech letech se mu vrátila městská práva. Následná proměna města a jeho zástavby úzce souvisí
s průmyslovým rozvojem užšího Plzeňska, který byl spojen s vytrvalým růstem počtu obyvatel.
Spojení s Plzní, která odčerpávala z okolí stále pracovních sil, zajišťovala od roku 1868
železnice, v sousedním Sedlci se do 40. let 19. století rozrůstaly železárny, v samotném Starém
Plzenci byl v roce 1873 otevřen velký moderní pivovar.
Pro uvedené období je charakteristické především zvětšování kapacity tradičních
venkovských domů. V předních částech parcel byla buď provedena demolice staršího štítově
orientovaného objektu a byl postaven nový větší okapově orientovaný (čp. 65, čp. 67, čp. 63),
anebo byl dům přestavěn při zachování konstrukcí původního objektu (čp. 64, čp. 69, čp. 72).
V případě novostaveb byla opakovaně zjištěna dvoutraktová dispozice s chodbou uprostřed
obsahující 2 samostatně vytápěné jednotky. Ty mohly být obě využity k bydlení nebo v případě
vchodu přímo z ulice k obchodnímu provozu.
Vznik okapově orientovaných domů přinesl proměnu uličních front, tradiční klenuté
vjezdové brány ustupovaly souvislejší zástavbě řadového charakteru s úzkými průjezdy. K
dalšímu zahušťování přispělo oddělování menších stavebních pozemků z předních částí parcel
původních velkých zemědělských usedlostí. Podstatnější parcelní změna umožnila někdy vznik
nového domu standardní velikosti (čp. 138), v jiných případech však vznikaly pouze miniaturní
objekty bez hospodářského zázemí (zmenšení čp. 66, čp. 126).
Součástí proměny venkovské zástavby v maloměstskou je rovněž rozvoj patrové
zástavby. Jako patrová byla v letech 1848-1849 vybudována nová budova radnice, jejíž součástí
byla dokonce hodinová věž vytvářející novou dominantu obce. Patrová zástavba se postupně
rozvíjela od náměstí, na radnici přímo navazovala radikální přestavba usedlosti čp. 57.

11

Viz katalog objektů.
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Rozvoj městské zástavby v letech 1900-1914
Velmi dynamická proměna Starého Plzence ve druhé polovině 19. století byla završena
povýšením na město v roce 1902. Rostoucí sebevědomí obyvatel se na počátku 20. století
zhmotňuje i v naplňování vize nové podoby centra města. Směrem k novému nádraží, které
bylo uvedeno do provozu v roce 1896,12 byla vyměřena síť nových ulic (Nerudova, Jiráskova,
Rašínova) zaplňovaná postupně zástavbou včetně patrových domů (čp. 255, čp. 293).
Výstavbou domu čp. 292 vstoupila patrová dimenze i do severní fronty Smetanovy ulice.
Nové domy byly budovány pod vlivem tehdy moderního secesního slohu. Pro tehdejší
rozvoj města je charakteristické, že plnohodnotný secesní nárožní dům čp. 293 byl v roce 1914
postaven v Jiráskově ulici, zatímco téměř současný objekt čp. 292 ve Smetanově ulici nedaleko
od náměstí má uměřený vzhled ozvláštněný pouze decentním použitím secesních prvků
v průčelí. Do tváře města však secese nejvýrazněji vstoupila zásadní přestavbou hostince čp. 70,
k němuž byl na západní straně připojen velký sál s bohatě zdobeným průčelím.
Stará venkovská tvář Plzence se ještě ojediněle uplatnila v případě usedlosti čp. 68. Ještě
při přestavbě v letech 1909-1911 bylo vybudováno nové průčelí s vjezdovou bránou ve stylu
konzervativního „selského baroka“, současně však na místě původního výměnkářského stavení
vznikl na oddělené parcele samostatný miniaturní domek čp. 210. Některé domy byly účelově
budovány jako nájemní (čp. 292, čp. 201).

Další rozvoj městské zástavby v letech 1918-1938
Období mezi dvěma světovými válkami přineslo ve Starém Plzenci další rozvoj
zástavby městského charakteru, který se však již soustředil do užšího okolí náměstí. V jižní
frontě Smetanovy ulice jsou vystavěny 2 typické dvoupatrové činžovní domy s obchodními
prostory v přízemí a s nájemními byty v patrech. Dům čp. 58 vznikl zásadní přestavbou starší
usedlosti, dům čp. 623 je novostavbou.
Vize městského centra plného patrových domů, která je patrná na počátku 20. století, se
nenaplnila. Plzenec se v tomto období stal spíše poklidnou vilovou čtvrtí plzeňské aglomerace,
rozrůstá se především vilová čtvrť za železniční tratí. Této tendenci odpovídá i doplňování
zástavby ve sledovaném prostoru. Typická rodinná vila čp. 391 byla v roce 1927 vybudována
v Jiráskově ulici. Ve stejném roce postavený malý domek s obchodem čp. 482 již rovněž
nezapadá do téměř souvislé fronty Smetanovy ulice.
V následujícím období 1938-1950 zástavba stagnovala, pouze ojediněle vznikaly
v rámci větších usedlostí drobné hospodářské objekty (čp. 64, čp. 65, čp. 67).

Socialistická proměna města
Po druhé světové válce celkový rozvoj města dlouho stagnoval, nová výstavba prakticky
neexistovala. Až v letech 1959-1960 byly v Nerudově ulici vybudovány 2 identické bytové
domy čp. 765-766, které ještě respektovaly původní uliční síť i kontext okolní zástavby. Jen o
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Původní nádraží se nacházelo na konci Radyňské ulice, viz Straka 1976, s. 56.
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něco mladší navazující bytový dům čp. 765-766 již tyto principy opustil, byl vybudován bez
ohledu na uliční čáru Nerudovy ulice a výškové poměry blízké zástavby historického jádra.
V roce 1971 byl zpracován stavebně historický průzkum celého historického jádra
Starého Plzence, jehož výsledky upozornily na jedinečné urbanistické a památkové hodnoty
města. Plánování budoucí výstavby však již nabíralo přesně opačný směr. Územní plán z roku
1977 počítal prakticky s kompletní asanací historického jádra a s nahrazením naprosté většiny
jeho zástavby novými objekty. 13 Součástí plánu bylo i rozrušení historické uliční sítě.
V návaznosti na tento územní plán byly v letech 1979-1980 na místě zbořených domů v jižní
frontě Smetanovy ulice vybudovány 2 novostavby, prodejna čp. 888 a dům služeb čp. 932.
Předmětem dalších demolic byly objekty ve východní frontě Masarykova náměstí a navazující
Radyňské ulice (ve sledovaném území čp. 55). Historická budova radnice čp. 121 byla v letech
1976-1979 naopak rekonstruována a rozšířena o sál v patře dvorního traktu.
V letech 1984-1985 byla intenzivně připravována výstavba panelových bytových domů
v blocích mezi Vrchlického a Nerudovou ulicí, tedy po obou stranách Smetanovy ulice. 14
V návaznosti na předprojektovou přípravu byly zahájeny výkupy pozemků a v roce 1985 byl
zahájen rozsáhlý záchranný archeologický výzkum. Patrně díky němu nepostupovaly další
práce příliš rychle. Přestože byl územní plán ze 70. let po roce 1989 antikvován, byla
v 90. letech dále rozvíjena jeho myšlenka na asanaci původní zástavby po obou stranách
Smetanovy ulice, která byla v té době již dlouhodobě neudržovaná, řada objektů byla již
vykoupena za účelem demolice. Přestože konkrétní představa o nové zástavbě tohoto území
nebyla formulována, byla v roce 1994 provedena demolice domů čp. 52, čp. 122, čp. 114,
čp. 166 a čp. 117 v jižní frontě Smetanovy ulice.

13
14

MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby, územní plány, studie urbanistické koncepce.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby, územní plány, studie urbanistické koncepce.
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7. ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ A PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ ÚZEMÍ
Jednotlivé objekty ve sledovaném území byly podle použité metodiky rozděleny do čtyř
kategorií A-D:15

A – Objekty architektonicky a památkově hodnotné
Do této kategorie byly zařazeny stavby dobře zachované v exteriéru a převážně i
v interiéru, včetně řady původních detailů. Vesměs nebyly narušeny výraznějšími novodobými
zásahy. Tyto objekty jsou charakteristické pro časové vrstvy, k nimž náleží. Jednotlivé stavby
byly vybrány s ohledem na specifičnost zástavby lokality na pomezí vesnice a malého města.
Zohledněn byl relativně malý stupeň dochování původní tradiční architektury v malých
městech užšího Plzeňska.
Výsledkem výběru jsou dobře dochované stavby, které jsou pozůstatkem nejstarší
dochované vrstvy zástavby z první poloviny 19. století (čp. 66, čp. 71, čp. 73), spolu s nejlépe
dochovanými domy reprezentujícími maloměstskou proměnu lokality ve druhé polovině
19. století (čp. 65, čp. 138). Zařazen byl rovněž v prostředí maloměsta ojedinělý secesní dům
čp. 293. Určitou disproporci do této skupiny vnáší objekt čp. 73, který je jedinou prohlášenou
nemovitou kulturní památkou ve sledovaném území. Je typickým reprezentantem původních
velkých zemědělských usedlostí, při rozsáhlé adaptaci v 70. letech 20. století však přišel o
původní vnitřní dispozici a detaily. Podobný je případ radnice čp. 121, která si ovšem i přes
podstatnou novodobou rekonstrukci podržela některé cenné původní prvky interiéru.
Objekty této skupiny jsou určeny k zachování a rekonstrukci včetně detailů.

B – Objekty urbanisticky hodnotné
Do kategorie B náleží stavby hmotově dobře zachované, které určují tradiční ráz
zástavby lokality. V některých případech jsou dochovány některé hodnotné prvky v exteriéru,
převážně na průčelí.
Do této kategorie spadá naprostá většina hodnocených objektů, které pochází z různých
časových vrstev a jejichž souhrn tvoří podstatu organismu města. V některých případech se
jedná o stavby s hodnotnými průčelími, která se zásadně podílejí na architektonické
rozmanitosti zástavby města. Jde především o obnovenou secesní fasádu sokolovny čp. 70, ale
i o průčelí domů čp. 68 a čp. 292.
Objekty této skupiny jsou určeny k zachování a rekonstrukci, která bude respektovat
hmotu a původní konstrukce objektů, v některých případech i původní podobu průčelí. Objekty
je možno přizpůsobit novému využití.
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C – Objekty bez památkové hodnoty, architektonicky neutrální
Do této kategorie patří stavby bez individuální architektonické či památkové hodnoty,
které však jako celek nezasahují rušivě do kontextu okolní tradiční zástavby. Většinou jde o
stavby nezdařile novodobě upravené (čp. 57, čp. 195, čp. 210), o architektonicky nevýrazné
novodobé novostavby (čp. 739-740, čp. 765-766) nebo o některé utilitární hospodářské
přístavby (čp. 66, čp. 126).

D – Objekty hmotově rušivé
Do kategorie D spadají stavby, které svou podobou výrazně rušivě zasahují do kontextu
okolní zástavby. Rušivá je nejen nevhodná architektonická podoba staveb, ale v některých
případech i jejich umístění v organismu města.
Vesměs se jedná o novostavby nebo radikální rekonstrukce ze 70 - 90. let 20. století.
V případě objektů novostaveb na ploše demolice původní zástavby (čp. 888, čp. 932) je
jednoznačně nevhodné jejich umístění nerespektující jižní frontu Smetanovy ulice. Svým
umístěním narušují strukturu zástavby zadní křídla sokolovny čp. 70 a domu čp. 58. Dům čp. 71
nevhodně vstupuje do východní fronty náměstí zvýšením o patro. Některé objekty mají lokální
odstranitelné závady, většina ze staveb této skupiny však bohužel představuje komplexní
závady na organismu města.
Lokální závady je možné řešit vhodnou rekonstrukcí, komplexní závady doporučujeme
řešit podle možností odstraněním nevhodných objektů a novou výstavbou.

Urbanistické prostory
Jako doplněk hodnocení jednotlivých objektů byla provedena i kategorizace
urbanistických prostor mezi nimi. Vyčleněny byly pouze 2 kategorie A a D.
K hodnotným prostorům kategorie A, které dotvářejí památkové hodnoty lokality,
řadíme uliční síť lokality, která zahrnuje ulice původní komunikace lokačního města
z 13. století (Smetanova, Radyňská) i trasy nově vytyčované na počátku 20. století (Jiráskova,
Nerudova).
Za rušivý prostor kategorie D označujeme plochy vzniklé rozsáhlými demolicemi na
jižně od Smetanovy ulice a východně od Masarykova náměstí a Radyňské ulice.
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8. SOUPIS HODNOTNÝCH STAVEB A OBJEKTŮ
A – Objekty architektonicky a památkově hodnotné
Dům čp. 138, Smetanova ul.
Dům čp. 65, Smetanova ul.
Dům čp. 66, Smetanova ul.
Špýchar usedlosti čp. 71, Masarykovo náměstí
Usedlost čp. 73, Masarykovo náměstí
Radnice čp. 121, Masarykovo náměstí
Dům čp. 293, Jiráskova ul.

B – Objekty urbanisticky hodnotné
Dům čp. 482, Smetanova ul.
Usedlost čp. 63, Smetanova ul.
Usedlost čp. 64, Smetanova ul.
Dům čp. 126, Smetanova ul.
Usedlost čp. 67, Smetanova ul.
Usedlost čp. 68, Smetanova ul.
Dům čp. 69, Smetanova ul.
Dům čp. 292, Smetanova ul.
Sokolovna čp. 70, Smetanova ul.
Zadní část usedlost čp. 71, Masarykovo nám.
Usedlost čp. 72, Masarykovo nám.
Dům čp. 58, Masarykovo nám.
Dům čp. 623, Masarykovo nám.
Dům čp. 391, Jiráskova ul.
Dům čp. 255, Nerudova ul.
Dům čp. 201, Nerudova ul.
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9. SOUPIS ARCHITEKTONICKY, URBANISTICKY A PAMÁTKOVĚ RUŠIVÝCH OBJEKTŮ
D – Objekty hmotově rušivé
Zadní přístavba domu čp. 69
Zadní přístavba sokolovny čp. 70
Přední dům usedlosti čp. 71
Zadní přístavba radnice čp. 121
Zadní dvorní křídla čp. 58
Budova Městského úřadu čp. 932
Prodejna čp. 888
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10. DOPORUČENÍ Z HLEDISKA PÉČE O HISTORICKÉ DĚDICTVÍ
Obnova základních urbanistických rysů území
Rozsáhlé demolice ve sledovaném území způsobily vážné narušení základních prvků
městského půdorysu, především domovních front fixujících průběhy komunikací. Nutné je
proto především obnovit zaniklou část jižní fronty Smetanovy ulice a část východní fronty
Masarykova náměstí a navazující Radyňské ulice. Původní domovní bloky by neměly být dále
členěny dalšími novými ulicemi. Ploše Masarykova náměstí by měl být navrácen charakter
veřejného prostranství s reprezentativní a shromažďovací funkcí, žádoucí je potlačení ploch pro
dopravu a parkovou zeleň.
Rozsáhlé plochy demolic jižně od Smetanovy ulice a východně od Masarykova náměstí
by měly být znovu zastavěny, nová zástavba musí hmotově respektovat historický kontext.
Nová zástavba na jižní straně Smetanovy ulice může hmotově navazovat na původní patrové
objekty, které zde stály před demolicí.

Zachování a využití širšího krajinného kontextu lokality
Ve sledovaném území se výrazně uplatňuje nejvýznamnější dominanta města,
přemyslovský hrad Stará Plzeň s rotundou sv. Petra. Dominantní postavení tohoto významného
krajinného prvku se výrazně uplatňuje v celém areálu města a je klíčovou složkou plzeneckého
genia loci. Nová výstavba by proto neměla zakrývat cenné průhledy na tuto městskou
dominantu, žádoucí by naopak bylo je využít a případně ještě zvýraznit.

Zachování rozmanitosti zástavby
Doporučujeme zachovat rozmanitost zástavby, která je jedinečným výsledkem
postupného, poměrně dynamického stavebního vývoje města v 19.-20. století. Ve sledovaném
území je třeba zachovat stávající zástavbu v rozsahu objektů hodnotných (kategorie A) a
objektů tradičních (kategorie B) bez redukcí dalšími demolicemi. Promítnutí této
charakteristické rozmanitosti i do nově budované zástavby na místě demolic je záruka určité
jednoty celku.

Obnova jednotlivých objektů
Hodnotné objekty kategorie A je třeba obnovit a rekonstruovat včetně hodnotných
detailů. Doporučujeme nalézt pro tyto objekty vhodné využití bez nároku na radikální
modernizaci, která by přinesla nežádoucí a nevratné zásahy do konstrukcí i detailů staveb.
Nalezení vhodného využití pro tyto objekty může být jedním z kritérií hodnocení
architektonické soutěže.
Tradiční objekty kategorie B je třeba obnovit a rekonstruovat hmotově, včetně
hodnotných detailů exteriéru. V případě těchto objektů je možná zásadnější modernizace
interiéru umožňující nové využití bez ohledu na původní funkci staveb.
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Archeologické dědictví
V celém sledovaném území je doložen intenzivní výskyt velmi významných
archeologických památek, které jsou pozůstatkem struktur vrcholně středověkého královského
města založeného v letech 1265-1266. Vzhledem k tomu, že dnešní uliční síť je v zásadě
totožná se středověkým půdorysem, nacházejí se v předních částech parcel pozůstatky
středověkých domů, v jejich zadních částech pak pozůstatky objektů hospodářského zázemí.
Souvisle archeologicky prozkoumány byly dosud jen některé plochy na parcelách ppč. 136, 137
(v zahradách za domy čp. 64-65) a 145/1 (zastavěno novostavbou čp. 1153), ve zbytku území
byly prováděny pouze sondáže většího či menšího rozsahu. Celý sledovaný prostor je proto
územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném
znění.
Pozůstatky středověkého královského města, jehož vývoj byl ve 14. století přerušen,
představují evropsky významnou archeologickou lokalitu. Její ochrana by však v prostředí
žijícího města neměla spočívat v totální konzervaci archeologických památek. Novou výstavbu
je třeba plánovat s ohledem na tuto část historického dědictví a podpovrchové zásahy
koncentrovat tak, aby na jiných místech zůstaly památky zachovány pro budoucnost. Nové
výstavbě musí předcházet záchranné archeologické výzkumy provedené v potřebném rozsahu.
Jejich výsledků je žádoucí využít k prezentaci a konzervaci vybraných archeologických
památek.

Možnosti předloženého průzkumu jsou výrazně limitovány úzce vymezeným územím.
Jednoznačně doporučujeme zpracování aktuálního stavebně historického pasportu pro celé
historické jádro města, který by umožnil přesnější definování kontextu architektonicky a
památkově hodnotných objektů v kontextu města i širšího území.
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11. KATALOG OBJEKTŮ
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
číslo(a)
16
nebo číslo evidenční
Parcelní:
(č.e):
rejstříkové číslo
GPS
ÚSKP:
(WGS 84):
IDOB_PG
přírůstkové
(identifikátor paGIS):
číslo
IISPP:
identifikační
zákres do
fotografie:
mapy:

[č.p. 55]

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

stručný popis areálu
(objektu):
stavební vývoj areálu
(objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově rušivých
prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace apod.:
autorizace:
přílohy:
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p.č. 2136/1
49°41'49.42"N, 13°28'25.99"E

Masarykovo náměstí
1 (dům)
Stáří dnes již zaniklého hospodářského stavení lze na základě dochovaných pramenů datovat
do první poloviny 18. stol., kdy se v tomto prostoru nacházel potažní grunt náležející Josefu
Krnaulovi. Bližší informace o tomto gruntu přináší až zápis v pozemkových knihách z roku
1836, který charakterizuje toto stavení jako sedlácký grunt s přináležejícími staveními a
grunty. Písemný operát stabilního katastru z roku 1838 zachycuje obytné a hospodářské
stavení o rozloze 356 čtv. sáhů. V roce 1905 postihl usedlost požár, který zcela zdevastoval
střechy a narušil statiku celého objektu, následkem čehož bylo doporučeno celé stavení zbořit
a vystavět zcela nové na základech původního objektu. Tato nová stavba byla dokončena
v roce 1909. V roce 1946 byly v obytném domu čp. 55 provedeny tyto stavební úpravy:
zavedení vody, zřízení koupelny, provedení dlažeb v předsíni, výměna všech oken a dveří.
V roce 1978 bylo hospodářské stavení čp. 55 vyvlastněno MNV ve Starém Plzenci a následně
podlehlo kompletní demolici.
Objekt zbořen v roce 1978.
---------

--SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 135; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby;
LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Číslo popisné v hranaté závorce znační dnes již neexistující stavbu.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo evidenční
(č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor paGIS):

[č.p. 56]

identifikační
fotografie:

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

stručný popis areálu
(objektu):
stavební vývoj areálu
(objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově rušivých
prvků:
doporučení,
směrnice:

číslo(a)
Parcelní:

p.č. 2136/1

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'49.42"N, 13°28'25.99"E

Masarykovo náměstí
1 (dům)
Stáří dnes již zaniklého hospodářského stavení lze na základě dochovaných pramenů datovat
do konce 17. stol., kdy se v tomto prostoru nacházel potažní grunt náležející chalupníkovi
Johannu Kudlišovi. Podrobnější informace o tomto objektu přináší až evidence stabilního
katastru, která uvádí jako majitele Marka Holuba, který vlastnil toto obytné a hospodářské
stavení o celkové výměře 161 čtv. sáhů. Dle císařského otisku stabilního katastru (1838) je
možné určit, že toto hospodářství sestávalo ze zděné obytné a hospodářské stavby delší
stranou přiléhající k sousednímu domu čp. 121, dřevěného špýcharu v přední části parcely
s delší stranou orientovanou směrem k náměstí a dřevěnou stodolou v zadní části parcely
domu v prostoru zahrady. V roce 1893 bylo obecním úřadem ve Starém Plzenci povoleno
majiteli čp. 56 vystavět v zadní části dvora novou stodolu a dva chlévy. V roce 1897 bylo
povoleno tehdejšímu majiteli Josefu Kůsovi přestavět ve svém obytném stavení starou černou
kuchyni na novou tzv. šperovanou. V roce 1913 byla provedena adaptace zadní části domu
čp. 56, kdy přezděním příček došlo k rozšíření obytné světnice směrem k přiléhajícím stájím.
V roce 1919 byla povolena stavba dřevěné kůlny v jihovýchodním rohu dvora. V roce 1922
byla povolena stavba dřevěné kůlny na hospodářské stroje na tehdejším pozemku č. kat. 128
(za mlatem v zadní části dvora – přestavěna v roce 1932). V roce 1926 byla povolena stavba
dřevěného přístřešku na hospodářské stroje v proluce mezi hlavním domem čp. 56 a mlatem
v zadní části dvora. V roce 1978 bylo hospodářské stavení čp. 55 vyvlastněno MNV ve
Starém Plzenci a následně podlehlo kompletní demolici.
Objekt zbořen v roce 1978
___
___

___

___
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literatura, prameny,
dokumentace apod.:
autorizace
přílohy:

SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088,
kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 57

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Masarykovo náměstí
1 (dům)
Historii zástavby lze na základě dochovaných písemných pramenů sledovat od konce 17. stol.,
kdy se na tomto místě nacházela vesnická robotní chalupa patřící jistému Johannu Kudlišovi.
Písemný operát stabilního katastru uvádí jako majitele domu Johanna Tremmla, který v této
době vlastnil toto obytné a hospodářské stavení o rozloze 52 čtv. sáhů. V roce 1875 dostal
tehdejší majitel nemovitosti čp. 57 Jan Freitinger povolení na vystavění zcela nového domu na
místě zbořeného původního stavení čp. 57. Dokončená stavba byla evidována v roce 1906.
V roce 1930 byla provedena přístavba obytného jednopatrového stavení v prostoru mezi domem
a městskou radnicí čp. 121. Tato jednopatrová přístavba byla podsklepena a obsahovala
v každém nadzemním patře záchod a kuchyň. V roce 1932 bylo stavebním úřadem povoleno
umístění okenního výkladce na domu vedle radnice čp. 121. V roce 1992 proběhly na objektu
čp. 57 výrazné rekonstrukční a adaptační práce.
Situace: Patrový objekt v nároží Masarykova náměstí a Smetanovy ulice
Dispozice: Objekt má v jižní části 1 hloubkový trakt a 3 šířkové v severní části. Jižní
hloubkový trakt je podsklepený, kamenný sklep je zaklenutý segmentem. Za vetší místností
vpředu je komunikační uzel, v zadní části navazuje přízemní přístavba do dvora. Šířkový trakt
při hlavní průčelí obsahuje 3 větší místnosti přístupné z náměstí. Navazující podsklepený trakt
má větší místnosti patrně druhotně propojené s průčelním traktem, uprostřed se nachází
schodiště. Zadní trakt je tvořen chodbou nepravidelného půdorysu, která vede na malý dvorek.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Průčelí do Masarykova náměstí je pětiosé, ve střední části je završeno rozměrným
vikýřem se segmentovým štítem a kruhovými okny. Průčelí do Smetanovy ulice je tříosé,
vikýř v 1.-2. ose zleva je zakončen asymetrickým segmentem. Zkosené nároží domu zahrnuje
1 osu s oknem pouze v patře.
Střecha: Ze sedlové střechy vystupují 2 rozměrné vikýře s plochými střechami.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:

707184

číslo(a)
Parcelní:

st. 101

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.28"N, 13°28'25.01"E

Na místě starší usedlosti byl po roce 1875 vystavěn patrový nárožní dům. V roce 1930 byla za
jižní hloubkový trakt připojena přístavba. Rozsáhlá přestavba v roce 1992 změnila vnitřní
dispozici i fasády objektu.
Objekt je nejstarším dokladem patrové zástavby městského typu, která pronikala do centra
města od poslední čtvrtiny 19. století.
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přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

Štíty vikýřů včetně oken

Urbanisticky hodnotný objekt je určen k zachování. Rozměrné vikýře s nevhodnými štíty
nerespektují kontext okolní zástavby, doporučujeme jejich změnu.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263;
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 58

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
3 (dům, dvorní objekt, garáže)
Historii zástavby lze na základě dochovaných písemných pramenů sledovat od 1. pol. 18. stol.,
kdy se na tomto místě nacházela vesnická robotní chalupa patřící jistému Pavlu Šlaufovi. V roce
1819 bylo hospodářství přestavěno, kromě nově vystaveného obytného stavení se zde nacházel
starší grunt s konírnou a chlévem, jeden špýchar, dřevěná stodola, jeden ovčín a jedna hostinská
maštal. V roce 1831 byl grunt rozdělen na dvě stavební parcely 99 a 100. Evidence stabilního
katastru, sestavená pro Starý Plzenec v roce 1838 uvádí jako majitele Mathiase Smolíka, který
v této době vlastnil oba objekty pod čp. 58. Na parcele č. 99 se nacházelo stavení obdélného
půdorysu s kratší stranou směřující do dnešní Smetanovy ulice (výměra 62 čtv. sáhů) a na tom
druhém č. 100 se nacházelo obytné stavení obdélného půdorysu (orientace Z-V) s dvorním
křídlem a dřevěnou stavbou v jižním cípu stavební parcely domu (výměra 604 čtv. sáhů). V roce
1931 byl na částečně zbořeném původním domě čp. 58 (č. kat. 99) postaven nový podsklepený
dvoupodlažní obytný a obchodní dům nepravidelného tvaru s přízemním západním dvorním
křídlem. V roce 1940 byla dvorní stavba při čp. 58 adaptována na jednopatrovou správkárnu
obuvi firmy Baťa a.s. Zlín.
Situace: Dvoupatrový okapově orientovaný objekt v jižní frontě Smetanovy ulice
Dispozice: Dispozice objektu je trojtraktová. V levém východním traktu je v přízemí průjezd
do dvora, ve středním podsklepeném traktu se za velkou místností prodejny nachází
komunikační uzel s vřetenovým schodištěm do pater. V pravém, částečně podsklepeném traktu
se za většími místnostmi prodejny nachází menší prostory zázemí. Na dvorní objekt při
západní hranici parcely přístupný ze dvora navazuje samostatná stavba obchodní provozovny
přístupná z J strany. Zadní část parcely je uzavřena dvojitou garáží.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je pětiosé. Ve třech středních osách předstupuje výrazný rizalit
založený na nosnících v úrovni patra. V 1. ose zleva velká původní vjezdová dvoukřídlá vrata
s nadsvětlíkem. Nad vraty je jako římsa umístěn druhotně použitý kamenný architektonický
článek, překlad portálu je patrně z původní usedlosti (?). Ve 2., 4.-5. ose jsou výkladce
prodejen spojené se samostatnými vstupy.
Střecha: Střecha je sedlová se 3 malými trojúhelníkovými vikýři do ulice, větší vikýře do
dvora mají valbové zastřešení.
Dvoupatrový dům byl vybudován v roce 1931 na místě původní štítově orientované usedlosti.
Její poloze odpovídá pravý trakt, který využívá v rozsahu sklepa a přízemí konstrukce
původního objektu. Střední trakt a průjezd byly založeny v prostoru původního vjezdu do
dvora, na nějž odkazuje druhotně použitý architektonický článek.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):

714748

číslo(a)
Parcelní:

st. 100/1

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.24"N, 13°28'25.87"E
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památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace
přílohy:

Objekt dokládá rozmach zástavby městského typu v období první československé republiky.
Vjezdová vrata, architektonický článek nad vraty
Garáže a obchodní provozovna v zadní části parcely

Urbanisticky hodnotný objekt určený k zachování ve hmotě i v rozsahu fasád. Doporučujeme
rehabilitaci dvorních objektů, především v zadní části parcely.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 135; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby;
LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo evidenční
(č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor paGIS):

[č.p. 59]

identifikační
fotografie:

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

stručný popis areálu
(objektu):
stavební vývoj areálu
(objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově rušivých
prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace apod.:
autorizace:
přílohy:

číslo(a)
Parcelní:

st. 1396/1

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.90"N, 13°28'28.51"E

Smetanova ulice
1 (dům)
Historii zástavby na místě dnes již zaniklého domu lze na základě dochovaných písemných
pramenů sledovat od konce 17. stol., kdy se na tomto místě nacházel potažní dvůr náležející
Jakobu Turkovi. Evidence stabilního katastru z roku 1838 uvádí hospodářské a obytné
stavení sestávající z malého zděného domku a většího obdélného objektu spalného
charakteru situovaného při dnešní Smetanově ulici (celková výměra zastavěné plochy 76 čtv.
sáhů). V roce 1873 bylo tehdejšímu majiteli dvorce čp. 59 Josefu Lvovi povoleno vystavět
zcela nový obytný podsklepený jednopatrový obytný dům na místě původního shořelého.
V roce 1909 byla provedena adaptace obytného domu, ve kterém byl zřízen přízemní vchod
do krámu a nové schodiště do sklepa a na půdu. V témže roce byla také ve dvoře za obytným
domem postavena nová pekárna. V roce 1929 byla za budovou pekárny ve dvoře vystavěna
prádelna na místě původního chlévu. V roce 1931 bylo stavebním úřadem ve Starém Plzenci
schválena výstavba automobilové garáže v zadní části dvora č. kat. 102 za domem. V roce
1948 bylo povoleno majiteli Rudolfu Žižkovskému opravit střechy a omítky na domu.
V roce 1977 bylo povoleno zbourání domu čp. 59, na jehož místě mělo být vystavěno nové
nákupní středisko (Dům služeb č. p. 932).
Objekt zbořen v roce 1977.
---------

--SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088,
kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo evidenční
(č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor paGIS):

[č.p. 60]

identifikační
fotografie:

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

stručný popis areálu
(objektu):
stavební vývoj areálu
(objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově rušivých
prvků:
doporučení, směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace apod.:
autorizace:
přílohy:

číslo(a)
Parcelní:

2182; st. 103/03

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.42"N, 13°28'29.44"E

Smetanova ulice
1 (dům)
Historii zástavby na místě dnes již zaniklého domu lze na základě dochovaných písemných
pramenů sledovat od počátku 18. stol., kdy se na tomto místě nacházela domkářská chalupa
náležející Václavu Fáberovi (zápis vlastnictví gruntu v roce 1723). Evidence stabilního
katastru z roku 1838 uvádí jako majitele domu Wenzela Císaře, který v této době vlastnil toto
obytné a hospodářské stavení o celkové rozloze 362 čtv. sáhů. Dle map stabilního katastru
sestávalo původní čp. 59 ze tří oddělených objektů. Dva zděné objekty obdélného půdorysu
v orientacích S-J situované při západní a východní hranici parcely. Třetí objekt spalného
charakteru a obdélného půdorysu se nacházel v zadní části parcely v orientaci JZ-SV. Po roce
1879 byla schváleno přepažení vstupní síně a kuchyně v přízemním obytném stavení.
V témže roce byla také schválena výstavba pekařské pece v prostorách stájí. V roce 1924
byla vystavěna při hospodářství mezi zadní stodolou a hospodářským stavením na východní
straně parcely nová kolna na vozy. V roce 1946 bylo vydáno povolení na výstavbu zděné
otevřené kůlny ve tvaru L pro hospodářské stroje na místě zchátralé původní kůlny. V roce
1977 bylo povoleno zbourání domu, na jehož místě mělo být vystavěno nové nákupní
středisko (prodejna ovoce a zeleniny č. p. 888).
Objekt zbořen v roce 1977.
---------

--SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 135; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby;
LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo evidenční
(č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor paGIS):

[č.p. 61]

identifikační
fotografie:

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

stručný popis areálu
(objektu):
stavební vývoj areálu
(objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově rušivých
prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace apod.:
autorizace:
přílohy:

číslo(a)
Parcelní:

2214; 2215; 2216

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.50"N, 13°28'30.79"E

Smetanova ulice
1 (dům)
Historii zástavby na místě dnes již zaniklého domu lze na základě dochovaných písemných
pramenů sledovat od počátku 18. stol., kdy se na tomto místě nacházela domkářská chalupa
náležející Václavu Fáberovi (zápis vlastnictví gruntu v roce 1728). Evidence stabilního
katastru z roku 1838 uvádí jako majitele domu chalupníka Josefa Šilhánka, který v této době
vlastnil toto zděné obytné stavení obdélného půdorysu s orientací S-J o celkové rozloze 43
čtv. sáhů. Mezi roky 1912 a 1931 bylo při domku čp. 61 přistavěno dvorní stavení tvaru L.
V roce 1974 byla neudržovaná a navlhající cihlová budova čp. 61 označena za trvale
neobytnou. V roce 1977 byla MěNV ve Starém Plzenci povolena demolice objektu čp. 61.
Objekt zbořen v roce 1977.
---------

--SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 134; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby;
LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo evidenční
(č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor paGIS):

[č.p. 62]

identifikační
fotografie:

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

stručný popis areálu
(objektu):
stavební vývoj areálu
(objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově rušivých
prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace apod.:
autorizace:
přílohy:

číslo(a)
Parcelní:

2216; 2218

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.58"N, 13°28'31.31"E

Smetanova ulice
1 (dům)
Historii zástavby na místě dnes již zaniklého domu čp. 61 lze na základě dochovaných
písemných pramenů sledovat od počátku 18. stol., kdy se na tomto místě nacházela robotní
chalupa náležející Pavlovi Šuchmanovi (zápis vlastnictví gruntu v roce 1713). Zápis
v pozemkových knihách z roku 1776 uvádí na místě gruntu čp. 62 jednu robotní chalupu a
jednu chalupu poddružskou. Evidence stabilního katastru z roku 1838 uvádí jako majitele
domu čp. 62 rolníka Josefa Šilhánka, který v této době vlastnil toto zděné obytné stavení
obdélného půdorysu s orientací S-J o celkové rozloze 166 čtv. sáhů. V roce 1903 byly
v prostředku domu čp. 62 mezi obytnou částí a stodolou na místě původního chléva vytvořeny
dvě oddělené světnice s komorami a společnou předsíní. Mezi roky 1931 a 1948 došlo
k rozdělení objektu čp. 62, kdy jižní části domu bylo přiděleno čp. 209. V roce 1977 byla
MěNV ve Starém Plzenci povolena demolice objektu čp. 62.
Objekt zbořen v roce 1977.
---------

--SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS
Plzeň 136; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý
Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 63

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
3 (dům, stodola, kůlny)
Historii zástavby na místě dnešního domu čp. 63 lze na základě dochovaných písemných
pramenů sledovat od počátku 18. stol., kdy se na tomto místě nacházela robotní chalupa
náležející Matěji Burdovi (zápis vlastnictví gruntu v roce 1711). Evidence stabilního katastru
z roku 1838 uvádí jako majitele domu čp. 62 rolníka Johanna Kuntzendorfera, který v této době
vlastnil tento hospodářský dvůr tvořený obytnou stavbou spalného charakteru na obdélném
půdoryse (orientace S-J), špýchar a stodolu obdélného půdorysu s orientací S-J o celkové
rozloze 198 čtv. sáhů. Parcelační protokol stabilního katastru z roku 1858 již na místě
hospodářského dvora zaznamenává provedené změny, kdy původní obytná chalupa byla
předělána na zděné stavení a rozšířena směrem na východ na místě zbořeného špýcharu, jež se
nacházel vedle domu při uliční frontě. V roce 1930 byl dům čp. 63 přestavěn. Ve stávajících
místnostech v přízemí domu byla změněna vnitřní dispozice místností (rozšíření přední
místnosti na krám), byly rozšířeny okenní otvory a zřízen nový vstup s výkladcem. Ve dvoře za
domem byly zřízeny tři dřevníky, chlívek, prádelna a záchod.
Situace: Okapově orientovaný přízemní dům v severní frontě Smetanovy ulice s navazujícím
dvorním křídlem při Z hranici parcely.
Dispozice: Na přední dům navazuje vzadu dvorní hospodářské křídlo. Dvojice komínů
prozrazuje dvoutraktovou dispozici rozdělenou chodbou přístupnou zezadu ze dvora. Pod SZ
částí domu je malý valeně klenutý sklep. Zadní část dvora uzavírá stodola, mezi ní a dvorním
křídlem se v severozápadním koutu pozemku nachází kůlny.
Konstrukce: Objekty jsou zděné převážně z cihel, nepřístupné.
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je pětiosé s novodobými okny se světlíkem. Na průčelí navazuje
branka a vjezd se 2 masivními sloupky zakončenými jehlancovými betonovými hlavicemi a
dřevěnými vraty. Boční průčelí má dvojici oken v přízemí a dvojici oken ve štítu, štít je
oddělen profilovanou římsou.
Střecha: Střecha předního domu je polovalbová, navazujícího dvorního křídla a stodoly
sedlová.
Zadní dvorní hospodářské křídlo může být pozůstatkem původní štítově orientované usedlosti
z první poloviny 19. století. Přední část usedlosti byla před rokem 1858 nahrazena větším
šířkově orientovaným domem. Z druhé poloviny 19. století je rovněž stodola v zadní části
dvora. Přední dům byl podstatně přestavěn v roce 1930, této přestavbě náleží stávající podoba
uliční fasády a vjezdu, byla upravena vnitřní dispozice. V severozápadním koutu pozemku
byly přistavěny drobné hospodářské objekty.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):

719455

číslo(a)
Parcelní:

st. 108/1

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.13"N, 13°28'34.83"E
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památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace
přílohy:

Urbanisticky hodnotný objekt hmotově zachovává podobu maloměstské usedlosti druhé
poloviny 19. století. Průčelí a vjezd jsou dokladem přestavby v roce 1930.

Urbanisticky hodnotný objekt je určen k zachování.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar.
2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 63 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).

32

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 64

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
3 (dům, stodola, chlévy)
Historii zástavby na místě dnešního domu čp. 64 lze na základě dochovaných písemných
pramenů sledovat od konce 17. stol., kdy se na tomto místě nacházela dřevěná robotní chalupa
patřící jistému Matouši Fáberovi (zápis v gruntovních knihách z roku 1695). Evidence
stabilního katastru z roku 1838 uvádí jako majitele domu rolníka Damiena Burdu, který v této
době vlastnil tuto obytné a hospodářské stavení na obdélném půdoryse (orientace S-J) a malý
domek čtvercového půdorysu při uliční frontě o celkovém výměru 135 čtv. sáhů. Parcelační
protokol stabilního katastru z roku 1856 uvádí, že v této době došlo k rozdělení st. p. 109 (dům
čp. 64) na dvě oddělené parcely 109a a 109b. Na parcele 109b byl domek původně náležející
k usedlosti čp. 64 nově označen jako čp. 126. V roce 1908 bylo schválena stavba stodoly
s chlévy na parcele č. 137 za obytným stavením. V roce 1928 byla stavebním úřadem ve Starém
Plzenci schválena přestavba stájí za obytným stavením, rovněž bylo povoleno vybudovat novou
studnu v jihozápadní části stavební parcely. V roce 1940 byla schválena přístavba stodoly ve
dvoře. Tento původní objekt měl být rozšířen o novou stodolu s pernou, mlatem a sklepením.
Situace: Okapově orientovaný dům v severní frontě Smetanovy ulice s hospodářskými
objekty při východní hranici pozemku
Dispozice: Na přední obytný dům s půdorysem do L navazuje vzadu hospodářské dvorní
křídlo. Patrně novodobý vstup do domu ze Z strany, z prostoru průjezdu. Pod střední částí
domu malý sklep s kamenným zdivem a cihlovou valenou klenbou. Zadní část dvora uzavírá
stodola, při západní hranici parcely další hospodářské objekty (chlévy). Interiéry nepřístupné.
Konstrukce: Všechny objekty jsou zděné, stodola z cihel. Krovy nepřístupné.
Průčelí: Uliční průčelí je dvouosé s profilovanou okapní římsou a 2 novodobě zvětšenými
okenními otvory. Vedle domu se nachází vjezd se 2 původními masivními sloupky, do nichž
jsou osazena novodobá vrata.
Střecha: Střechy předního domu, navazujícího dvorního křídla i stodoly jsou sedlové, na
ostatních objektech pultové.
Zadní část obytného domu a navazující dvorní křídlo jsou pozůstatkem původní štítově
orientované usedlosti z první poloviny 19. století. Její přední část byla přestavěna na štítově
orientovaný objekt pravděpodobně v souvislosti s odprodejem částí velké původní parcely po
polovině 19. století. Stodola v zadní části dvora a chlévy v západní části pochází z roku 1908.
Urbanisticky hodnotný objekt je cenným dokladem redukce původní venkovské zástavby a její
proměny na maloměstskou ve druhé polovině 19. století. Na původní parcele vznikly 2
sousední domy čp. 126 a čp. 138, zemědělské hospodářství se přesunulo do zadní části dvora.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:

1893342

číslo(a)
Parcelní:

st. 109

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.24"N, 13°28'33.47"E
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přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace
přílohy:

Urbanisticky hodnotný přední dům s dvorním křídlem jsou určeny k zachování, ostatní
hospodářské objekty jsou neutrální.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar.
2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 64 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné
(č.p.) nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 65

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
3 (dům, chlévy, kůlna)
Historii zástavby na místě dnešního domu čp. 65 lze na základě dochovaných písemných
pramenů sledovat od konce 17. stol., kdy se na tomto místě nacházel hospodářský dvůr patřící
jistému Johannu Haškanovi (zápis v gruntovních knihách z roku 1695). Evidence stabilního
katastru z roku 1838 uvádí jako majitele domu rolníka Matěje Uzla, který v této době vlastnil
toto obytné a hospodářské stavení na obdélném půdoryse (orientace S-J), stavbu spalného
charakteru při východní straně parcely a zděné stavení v zadní části parcely při zahradách p.p.č.
136 o celkovém výměru 231 čtv. sáhů. Z indikační skicy stabilního katastru z roku 1838
vyplývá, že původní obytné stavení čp. 65 bylo před tímto rokem zásadně přestavěno. Původní
stavba obdélného půdorysu byla rozšířena směrem na východ na místo původní stavby spalného
charakteru. Katastrální mapa z roku 1889 ukazuje rozšíření dvorního křídla domu směrem na
sever. V roce 1908 byla schválena stavba nových chlévů vedle domu, při sousední parcele domu
čp. 126. V roce 1928 byla schválena stavba stodoly kosodélného půdorysu v zahradě p.p.č. 136
za domem a starou stodolou. V roce 1940 byla za objektem chlévů (1908) postavena při hranici
se sousedním čp. 126 otevřená kolna na hospodářské stroje s patrem, ve kterém se nacházela
sýpka. V roce 1968 byla schválena demolice staré kolny za domem na st. p. 110.
Situace: Na okapově orientovaný přízemní dům v severní frontě Smetanovy ulice navazuje při
západní hranici parcely hospodářské dvorní křídlo. Při protější východní hranici parcely se
nachází chlévy a za nimi otevřená kůlna.
Dispozice: Dvoutraktová dispozice předního obytného domu je rozdělena vstupní chodbou na
2 jednotky o 2 místnostech. Hlavní vstup do domu vede z ulice, vstupní chodba je průchozí do
dvora, vede z ní rovněž vstup na půdu. Bytové jednotky mají společný velký průlezný komín
založený na klenutém pasu v chodbě. Přední dům je nepodsklepený. Zadní hospodářský trakt
je rozdělen na 2 prostory. Přední větší stáj … má 2 vstupy, pod zadní menší prostorou se
nachází malý sklep přístupný zvenku vstupní šíjí. Chlévy na protější straně dvora mají 5
samostatně zvenku přístupných prostor.
Konstrukce: Zdivo předního domu je zvnějšku vyzděno z cihel, z vnitřní strany z nepálených
cihel (tzv. „vepříků“). Všechny stropy jsou ploché s omítanými podhledy, pouze ve vstupní
chodbě je půlkruhový klenební pas vynášející společný komín. Navazující hospodářské křídlo
má masivní lomové obvodové zdivo, je zaklenuto segmentovými klenbami do traverz. Oba
krovy jsou hambalkové s cihlovými štíty. Chlévy jsou vyzděny z cihel a zaklenuty
segmentovými klenbami.
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je pětiosé s profilovanou okapní římsou a vstupem uprostřed.
V nárožích a po stranách vstupu je členěno mělkými jednoduchými pilastry. Vstup se

stručný popis
areálu (objektu):

706625

číslo(a)
Parcelní:

st. 110
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segmentovým záklenkem je osazen dvoukřídlými dveřmi s nízkým nadsvětlíkem. V prvních
dvou osách zprava jsou dochována původní vnější i vnitřní dvoukřídlá původní okna se
světlíkem. V prvních dvou osách zleva jsou zachována původní vnitřní křídla, vnější jsou
novodobá. Vedle domu se nachází vjezd se 2 původními masivními sloupky, do nichž jsou
osazena novodobá vrata. Boční fasáda je v přízemí bez oken, ve štítu je dvojice původních
šestitabulkových oken. V zadní fasádě předního domu se nachází jedno okno a vstup do dvora
atypicky umístěný v koutu s navazujícím dvorním křídlem. Fasáda dvorního křídla je šestiosá,
tvořená dvojicemi vstupů a nízkých oken se segmentovými záklenky.
Střecha: K polovalbové střeše předního domu se připojuje sedlová střecha navazujícího
dvorního traktu, v úžlabí je patrná výrazná porucha. Chlévy a kůlna mají pultové střechy.
V podobě dvorního hospodářského křídla se zachovala zadní část původní usedlosti z první
poloviny 19. století. Přední část byla ve druhé polovině 19. století nahrazena větší okapově
orientovanou stavbou. V první polovině 20. století se na východní straně dvora rozvíjela
zástavba dalšími hospodářskými objekty.
Objekt jedinečným způsobem ztělesňuje proměnu tradiční venkovské usedlosti
v maloměstskou zástavbu ve druhé polovině 19. století. Dochoval se v původní podobě bez
výraznějších mladších stavebních úprav, obsahuje řadu hodnotných původních prvků.
V kontextu celé usedlosti se výrazně uplatňují i chlévy na východní straně dvora. Navazující
kůlna nemá výraznější památkovou hodnotu.
Všechna okna v uličním průčelí a v jižní fasádě, dveře zadního vstupu do dvora, všechny
vnitřní dveře, dvířka topných komor v chodbě, skříňová nika v chodbě, nika v zadní místnosti
západního traktu, komín
Opravit úžlabí

Hodnotný, mimořádně autenticky dochovaný přední dům s navazujícím hospodářským křídlem
doporučujeme k památkové ochraně. Je třeba zachovat veškeré konstrukční prvky a hodnotné
původní detaily. Nutné je rovněž zachování chlévů.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar.
2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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Historická fotografie průčelí domu čp. 65 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 66

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Historii zástavby na místě dnešního domu čp. 66 lze na základě dochovaných písemných
pramenů sledovat od konce 17. stol., kdy se na tomto místě nacházel hospodářský dvůr patřící
jistému Ondřeji Říhovi (zápis v gruntovních knihách z roku 1695). Odhad domu čp. 66 z roku
1806 uvádí vesnickou chalupu vystavěnou z kamene s jednou světnicí s výstupkem, jednou
kuchyní, jednou komorou, při domu mlat a dvoreček se zahradou. Evidence stabilního katastru
z roku 1838 uvádí jako majitele paní Kateřinu Říhovou, která vlastnila toto obytné a
hospodářské stavení na obdélném půdoryse (orientace S-J) o celkové výměře 103 čtv. sáhů.
V roce 1885 byla povolena tehdejšímu majiteli čp. 66 Janu Šollarovi přestavba stávajícího
obytného stavení a zřízení kůlny na dříví a uhlí. V této době byla dle katastrální mapy z roku
1889 v zadní části parcely vybudována stodola. V roce 1992 byla MěÚ ve Starém Plzenci
povolena oprava střechy, provedení přístřešku v části dvorku, osazení vrat ze Smetanovy ulice
a rekonstrukce vnitřní elektroinstalace.
Situace: Štítově orientovaný přízemní dům v severní frontě Smetanovy ulice s malým
dvorkem na jižní straně.
Dispozice: Na přední dům navazuje vzadu menší nepřístupná budova chléva. Přední dům má
redukovanou dvoudílnou dispozici. Na vstupní síňovou část navazuje při ulici světnice
rozdělená příčkou na 2 místnosti, které má zvýšenou podlahu i strop.
Konstrukce: Objekty jsou vyzděny ze smíšeného zdiva. Vyšší strop nad světnicí je povalový,
nižší nad síní je kryt mazaninou. Krov nad předním domem je hambalkový s jedinou stolicí
v ose, štíty jsou cihlové.
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je dvouosé, umístění oken v přízemí neodpovídá ose krovu.
Dvojice oken v přízemí má původní vnější okna se světlíkem z druhé poloviny 19. století,
vnitřní křídla jsou mladší z druhé čtvrtiny 20. století. Dvojice oken ve štítu je bez výplně.
Boční fasáda se zápražím krytým předstupující střechou má 2 osy. Okno v levé ose je shodné
s okenními otvory v uličním průčelí, v pravé ose se nachází původní dveře s jehlancovými
závěsy a krabicovým zámkem v obložkových zárubních.
Střecha: Sedlová střecha nad předním domem i nad chlévem.
Dům čp. 66 byl v první polovině 19. století větším statkem, z nějž zbyla pouze přední část
obytného domu zmenšená na redukovanou dvoudílnou dispozice. Hospodářské objekty
v zadní části byly někdy ve druhé polovině 19. století rozděleny mezi sousedy a dodatečně byl
přistavěn menší objekt chléva. Původní objekt je dochován v rozsahu obvodového zdiva a
pravděpodobně i konstrukcí síňové části. Krov, strop světnice, úpravy vstupu a okenních
otvorů jsou dílem přestavby ve druhé polovině 19. století.
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Přední obytný dům je památkově hodnotným dokladem původní „venkovské“ zděné zástavby
první poloviny 19. století. Jde o jediný doklad obytného objektu z tohoto období ve Smetanově
ulici, který je částečně dochován včetně vnitřní dispozice. Velmi hodnotná je rovněž
„redukční“ přestavba druhé poloviny 19. století dochovaná včetně podstatných detailů, která je
důležitým dokladem dobových společenských změn ve městě. Navazující objekt chléva
hmotově doplňuje přední dům.
Krov nad předním domem, vstupní dveře, okna v uličním průčelí i v boční fasádě

Přední dům doporučujeme k památkové ochraně. Je třeba zachovat jeho vnitřní dispozici
včetně hodnotných prvků. Navazující objekt chléva by měl být hmotově zachován.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň
134; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec,
stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 66 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné
(č.p.) nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
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paGIS):
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fotografie:

č.p. 67

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
2 (dům, drůbežník a kůlna)
Dům čp. 67 je patrně poprvé připomínán v písemných pramenech v roce 1819, kdy majitel
chalupnické živnosti Matěj Fábera přepsal svou nemovitost na svého syna Vojtěcha. Evidence
stabilního katastru z roku 1838 uvádí jako majitele rolníka Josefa Fáberu, který v této době
vlastnil toto obytné a hospodářské stavení na obdélném půdoryse (orientace S-J) se stodolou ve
dvorním traktu o celkové výměře 153 čtv. sáhů. Na základě indikační skicy stabilního katastru
z roku 1838 je možné sledovat, že před tímto rokem bylo hospodářské stavení nově přestaveno
(nová orientace Z-V při uliční frontě Smetanovy ulice). V roce 1890 bylo povoleno přistavit při
stodole ve dvoře novou kůlnu na nářadí. V roce 1895 bylo stavebním úřadem povoleno přistavět
dvě nové světnice v severozápadní části domu, čímž došlo k propojení obytného stavení a dvorní
stavby chlévů. V roce 1912 bylo povoleno tehdejšímu majiteli Františku Vlnaři užívat dva
drobné chlívky mezi chlévy (dvorní trakt domu čp. 67) a stodolou v zadní části parcely. V roce
1934 byla povolena výstavba nové podsklepené stodoly na parcele č. 133 za st. p. 112 domu čp.
67. V roce 1940 byla povolena stavba drůbežníku a kolny ve dvoře domu čp. 67 v blízkosti
postavené stodoly v roce 1934. V roce 1975 byla MěNV ve Starém Plzenci povolena demolice
stavby stodoly náležející k domu čp. 67 (situována na st. p. 111/2 vedle zahrady č. kat. 133).
V roce 1979 byly zazděna dvě okna, jež směřovala do Smetanovy ulice. V roce 2010 bylo jedno
z oken do Smetanovy ulice přestavěno na vstup do budovy stavebního archivu.
Situace: Na okapově orientovaný přízemní dům v severní frontě Smetanovy ulice navazuje při
západní hranici parcely hospodářské dvorní křídlo. Drůbežník s kolnou při východní hranici
parcely vzadu. Stodola v zadní části parcely je zaniklá.
Dispozice: Na přední obytný dům s půdorysem do L navazují směrem dozadu chlévy. Dům
byl přístupný odzadu ze dvora, samostatné vstupy vedou do sklepa pod přední částí domu a na
půdu. Dvoutraktová dispozice domu je rozdělena vstupní chodbou na 2 bytové jednotky, levou
(východní) o 2 místnostech a pravou (západní) rozšířenou navíc dozadu o 1 místnost. Každá
bytová jednotka má samostatný komín. Prostor půdy je rozdělen příčkou na 2 části.
Konstrukce: Obvodové zdi sklepa jsou z lomového zdiva, valené klenby a záklenky jsou
cihlové. Všechny stropy přízemí jsou ploché s omítaným podhledem. K hlavnímu
hambalkovému krovu nad předním domem je dodatečně připojen menší vaznicový krov nad
přístavbou místnosti směrem do dvora. Štíty jsou cihlové. Chlév ze smíšeného zdiva je
zaklenut segmentovými klenbami do traverz, krov vaznicový s cihlovým štítem. Drůbežník
s kůlnou kombinuje cihelné zdivo s dřevěnou rámovou konstrukcí.
Průčelí: Uliční průčelí domu je sedmiosé. V obou krajních osách jsou okna zazděna,
v prostřední ose jsou na místě okna osazeny novodobé dveře. Ve zbylých 4 osách jsou
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dochována původní vnitřní dvoukřídlá osmitabulková okna, vnější okna se světlíkem jsou
novodobá. V zadním průčelí domu vytváří předstupující střecha kryté zápraží. V první ose
zleva je vstup do domu, vedle něj vlevo vstup na půdu, na nějž navazuje novodobě přistavěná
vstupní šíje sklepa s novodobou nákladovou rampou s dvoukřídlými železnými dveřmi.
Střecha: Na střechu předního domu s polovalbou navazuje nižší hřeben sedlové střechy
přístavby. Střecha chléva sedlová.
Dům při uliční čáře s přímo nenavazujícím hospodářským objektem při západní hranici parcely
byl nově postaven před rokem 1858 bez návaznosti na starší zástavbu. Přístavba v roce 1895
oba oddělené objekty propojila. V roce 1934 byla v zadní části parcely postavena nová stodola,
v roce 1940 drůbežník s kolnou. V roce 2010 byl přední dům adaptován pro potřeby
stavebního archivu.
Urbanisticky hodnotný objekt je časným příkladem proměny tradiční venkovské zástavby po
obnově městského statutu Starého Plzence.
Klenby sklepa, klenby chlévů, vnitřní okna v uličním průčelí
Nákladová rampa s vraty v zadním průčelí, dveře v uličním průčelí

Urbanisticky cenný objekt je určen k zachování. Je nutné zachovat jeho konstrukční a
hmotovou podstatu, v předním průčelí zachovat všechny detaily a obnovit zazděné či
přestavěné otvory.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 136; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát),
inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 67 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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Smetanova ulice
3 (dům, torzo stodoly, torzo vjezdové brány)
Historii zástavby na místě dnešního domu lze na základě dochovaných písemných pramenů
sledovat od konce 17. stol., kdy se na tomto místě nacházel hospodářský dvůr patřící jisté Uršule
Burkinové (zápis v gruntovních knihách z roku 1695). Evidence stabilního katastru z roku 1838
uvádí jako majitele rolníka Jana Herejka, který v této době vlastnil toto obytné a hospodářské
stavení na obdélném půdoryse (orientace S-J) se stodolou ve dvorním traktu a menší stavbou
spalného charakteru (špýchar) o celkové výměře 531 čtv. sáhů. V roce 1890 byla povolena
stavba dvou cihlových chlívků za dřevěným srubem při uliční frontě Smetanovy ulice. V roce
1896 byla povolena stavba nové klenby chlévů v prostředku hospodářského stavení. V roce
1901 bylo povoleno tehdejšímu majiteli Jakubovi Kašparovi postavit dvě otevřené kůlny ve
dvoře při západní a východní hranici stavební parcely. V roce 1909 bylo tehdejšímu majiteli
Františku Kašparovi povoleno vystavět na místě dřevěného špýcharu nový přízemní
výměnkářský dům o jednom pokoji, jedné kuchyni a jedné komory s chodbou. V témže roce
byla také majiteli Kašparovi povolena adaptace vnitřních prostor domu a také vystavění nového
průčelí. V roce 1911 byl v zadní části obytného stavení zřízen adaptací nový byt s pokojem,
kuchyní, pecí a předsíní. V roce 1934 byla povolena přístavba stávající stodoly na č. kat. 132.
Tato přístavba sestávala z mlatu a perny. V roce 1963 byla schváleno rozšíření průčelních oken
do Smetanovy ulice.
Situace: Štítově orientovaný přízemní dům je situován v severní frontě Smetanovy ul. na
východní straně parcely. Stodola uzavírala parcelu na severní straně.
Dispozice: Na původní obytný dům v přední části navazují dozadu 2 hospodářské objekty.
V přední části přízemního, částečně podsklepeného objektu je dosud patrná trojdílná
dispozice, novodobě rozsáhle adaptovaná. Do vstupní síně je vestavěno sociální zařízení.
Komorová část domu je prolomením zadní obvodové zdi propojena s částí navazujícího
hospodářského objektu. Světnice je novodobě rozpříčkování pro obchodní provozovnu
přístupnou novým vstupem z ulice.
Konstrukce: Obvodové zdi jsou z původního lomového zdiva místy zvýšeného cihlovými
nadezdívkami. Vnitřní příčky jsou omítnuté, ve všech místnostech jsou ploché stropy
s omítanými podhledy. Krovy nepřístupné, přední štít je cihlový. Částečně zachovaná přední
zeď stodoly je ze smíšeného zdiva.
Průčelí: Jižní uliční průčelí je dvouosé s novodobě zvětšenými otvory (v pravé ose vstup do
obchodu). Po stranách je rámováno pilastry a zakončeno výraznou profilovanou římsou.
Průčelí je završeno volutovým štítem členěným římsami a pilastry, s oknem v ose, s rozetou
… ve vrcholu a betonovými kytkami … po stranách. Na průčelí navazuje torzo původní
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vjezdové brány. Dochována je vstupní branka s původními svlakovými dveřmi a pravý
sloupek brány s odrazníkem.
V bočním průčelí jsou rovněž novodobě zvětšené okenní otvory, ve třetí ose zprava vstup
krytý novodobým zádveřím. Předstupující střecha vytváří kryté zápraží.
Střecha: Jednoduchá sedlová střecha je nejvyšší nad předním obytným domem, nad
hospodářskými objekty se snižuje.
Původní zděný obytný dům s navazujícími hospodářskými objekty z první poloviny 19. století
je dochován ve hmotě obvodového zdiva. Původní dispozice domu zanikla při velké přestavbě
v letech 1909-1911, kdy vzniklo rovněž nové uliční průčelí s vjezdovou bránou ve stylu
„selského baroka“. Současně byl na místě staršího dřevěného špýcharu postaven výměnkářský
dům označený novým čp. 210. Zděná stodola v zadní části parcely byla přistavěna v roce
1934.
Urbanisticky hodnotný objekt jako jediný ve Smetanově ulici hmotově reprezentuje původní
„vesnickou“ zástavbu první poloviny 19. století, pro níž byly typické větší statky s hlavní
obytnou budovou štítově orientovanou do ulice. Částečně dochované zdobné uliční průčelí je
významným pozdním dokladem architektury „selského baroka“.
Štít předního průčelí, pilastry a římsa na předním průčelí, torzo vjezdové brány, branka se
svlakovými dveřmi
Zádveří před vstupem, novodobé otvory v předním průčelí

Urbanisticky cenný objekt je určen k zachování. Je nutné zachovat jeho konstrukční a
hmotovou podstatu, v předním průčelí zachovat všechny detaily a obnovit původní otvory
v přízemí.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar.
2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 68 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 69

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Historii zástavby na místě dnešního domu lze na základě dochovaných písemných pramenů
sledovat do počátku 18. stol., kdy se na tomto místě nacházel hospodářský dvůr patřící jistému
Matěji Gößlsovi (zápis v gruntovních knihách z roku 1723). Evidence stabilního katastru z roku
1838 uvádí jako majitele rolníka Václava Škodu, který v této době vlastnil toto obytné a
hospodářské stavení na obdélném půdoryse (orientace S-J) s malou stavbou při uliční frontě
Smetanovy ulice o celkové výměře 205 čtv. sáhů. Po roce 1879 bylo hospodářské stavení čp. 69
přestavěno. Přední část obytného domu včetně malého stavení na západní straně parcely byla
zbourána a ne jejich místě byla zřízena nová přízemní přístavba, jež sestávala ze tří pokojů
v přední části, kuchyně, pekárny a předsíně. V roce 1894 byly purkmistrovským úřadem ve
Starém Plzenci povoleny následující stavby: stavba altánu při Smetanově ulici, stavba kolny
v severozápadním cípu stavební parcely, tři chlívce v zadní části parcely, zřízení záchodu při
zadní části obytného stavení a drobné adaptační práce v hlavním obytném stavení, jež sestávaly
z rozšiřování okenních otvorů, zřízení schodů do sklepa, přeložení schodiště na půdu, zřízení
pece na chléb a zřízení nových dveří z přední části budovy na dvůr. V roce 1902 bylo úřady
povoleno probourání okenního otvoru do Smetanovy ulice a na jeho místě zřízení nového vstupu
do domu pro vytvoření krámu. Mezi roky 1975 a 1976 proběhla adaptace na hostinskou
provozovnu „U Domoviny“. Adaptační práce zahrnovaly nové vnitřní příčky a vybourání
nových otvorů pro průchody, díky čemuž byla v přední části domu zřízena jídelna a výčep a
v zadní části zázemí provozovny a hygienické zařízení. V suterénu zadní části domu byl ve
stávajícím sklepě probourán otvor směrem na západ a zřízeno nové další sklepení. V roce 1994
byly stavebním úřadem ve Starém Plzenci povoleny udržovací práce na objektu čp. 69: výměna
vstupních dveří a oken, oprava fasády a barvení žlabů a okapů. V roce 2004 byly prostory
původního hostince v domě čp. 69 adaptovány na prodejnu (nová příčka v přední části domu
mezi původním výčepem a jídelnou. V roce 2007 došlo k opětovné adaptaci vnitřních prostor
domu čp. 69, který měl být v přední části přeměněn na hernu a bar. Zadní část objektu měla
sloužit jako veterinární stanice.
Situace: Okapově orientovaný dům v severní frontě Smetanovy ulice
Dispozice: V přední části budovy se nachází 2 větší sály hostinské provozovny se dvěma
vstupy z ulice, v zadní části prostory zázemí. Pod SV částí domu sklep s kamenným zdivem a
valenou cihlovou klenbou.
Konstrukce: Zděná

stručný popis
areálu (objektu):

124710

číslo(a)
Parcelní:

st. 114/1

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.76"N, 13°28'28.11"E
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stavební vývoj
areálu (objektu):

památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

Průčelí: Hlavní uliční průčelí je šestiosé s profilovanou okapní římsou a s předstupujícím
rizalitem v rozsahu dvou prostředních os. Větší vstupní otvor v první ose zprava, menší ve třetí
ose zprava. Fasáda nově omítnuta s lizénami kolem otvorů, okna i dveře novodobé.
Střecha: Sedlová
Stávající dům stojí na místě původní venkovské hospodářské usedlosti z první poloviny 19.
století. Nepravidelnost půdorysu v SV části objektu prozrazuje, že zde pravděpodobně zůstala
v konstrukcích zachována malá část původního statku. V roce 1879 byl v přední části parcely
postaven nový okapově orientovaný obytný dům. Objekt byl přestavěn v roce 1894, v roce
1902 byla jeho část poprvé adaptována na prodejnu. V letech 1975-1976 byla vnitřní dispozici
zcela přebudována pro potřeby hostinské provozovny. Drobnější stavební úpravy proběhly
v letech 1994, 2004 a 2007.
Objekt ve hmotě zachovává charakter maloměstské zástavby druhé poloviny 19. století,
interiér je značně poznamenán novodobými přestavbami. Pravděpodobně dochována část
konstrukcí původní statku z první poloviny 19. století.

SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar.
2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 69 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 70

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Masarykovo náměstí
1 (dům)
Historii zástavby na místě dnešního domu čp. 70 lze na základě dochovaných pozemkových
knih sledovat do poslední čtvrtiny 17. stol., kdy byla v roce 1686 udělena držba jistému Andreasi
Michaelovi Kösllerovi na hostinec a k němu přináležející grunty. Před rokem 1743 původní
stavba hospody vyhořela a byla na jejím místě postavená nová, která v tomto roce připadla
dědici, hospodskému živnostníku Dominiku Köslovi. Evidence stabilního katastru z roku 1838
uvádí jako majitele hospodskou Barbaru Hutzelovou, která v této době vlastnila obytné a
hospodářské stavení nepravidelného půdorysu s dvorní stavbou při sousedním čp. 69, dvorní
stavbou obdélného půdorysu (orientace JZ-SV) a dřevěnou stodolou v zadní části parcely domu
o celkové výměře 526 čtv. sáhů. V roce 1894 byla povolena přestavba cihlových chlévů (změna
vnitřní dispozice), nacházejících se v severozápadním cípu stavební parcely domu čp. 70 za
sousedním domem čp. 71. V letech 1910-1912 proběhla při hostinci čp. 70 přestavba přední
části objektu a také přístavba na západní straně hlavní budovy na místě původního dvorního
stavení při sousední parcele domu čp. 71. V provedené přístavbě měly být zřízen 1 pokoj, výčep,
schodiště, chodba a záchody. V přední části hlavní budovy měl být dosavadní sál rozšířen
vybouráním příčky a schodiště. Všechna okna na budově měla být zvětšena. V prvé polovině
20. let 20. stol. byl původní objekt hostince převeden do správy tělovýchovné organizace Sokol,
která zde svépomocí různými adaptacemi vybudovala sokolský dům, jehož otevření jest
datováno rokem 1924. V témže roce bylo povoleno tělovýchovné jednotě Sokol postavit za
budovou hostince čp. 70 skladiště, dvě šatny, dva chlívce a kolnu. V roce 1928 byla povolena
přístavba prádelny při dřevníku ve dvoře. V roce 1935 bylo povoleno zřídit krámový výkladec
n místě okna a dveří do původní trafiky (po roce 1965 byl v průběhu opravy fasád tento výkladec
zrušen a na jeho místě zřízeno dvoukřídlé špaletové okno). V 70. letech 20. stol. provedena
přestavba přízemního dvorního traktu, který sloužil jako umývárna a šatna. K tomuto dvornímu
traktu měla také být provedena přístavba sauny.
Situace: Velký objekt v severní frontě Smetanovy ulice v místě jejího vyústění do
Masarykova náměstí, severní část orientována štítově, jižní okapově.
Dispozice: V západní části velký vyšší sál tělocvičny, ve východní části zázemí doplněné o
prostory v podkroví. Pod SV částí budovy je sklep s valenou cihlovou klenbou s pětibokými
výsečemi. Na východní část objektu navazuje vzadu otevřený přístřešek, na západní sál
tělocvičny navazují vzadu komplex novodobých provozních přístaveb.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Průčelí západní části s tělocvičnou je tříosé, po stranách je rámováno výraznými
pilastry zakončenými koulemi a zdobené plastickými maskami se stuhami. Segmentově

stručný popis
areálu (objektu):

1007741

číslo(a)
Parcelní:

st. 115

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'52.57"N, 13°28'26.03"E
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stavební vývoj
areálu (objektu):

památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:

zakončený štít mezi pilastry převyšuje střechu a vrcholí v prostřední ose vodorovnou
profilovanou římsou s malým segmentovým štítkem a koulemi po stranách. Pětice oken ve
štítu vyplňuje dohromady část kruhu, trojice oken ve středu štítu je po stranách rámována
mělkými pilastry. Trojice velkých šestitabulových oken v přízemí má nadokenní římsy
s plastickým vejcovým motivem, plochy mezi okny jsou zdobeny jednoduchými plastickými
stuhami. Jednodušší fasáda východní části je obdobná, osmiosá. Atikový štít zakrývá spodní
část střechy, ve 4.-6. ose zleva vrcholí segmentem, mimo vrchol štítu je fasáda zakončena
výraznou římsou. Fasáda je po stranách lemována pilastry zakončenými hlavicemi, po
stranách segmentového vrcholu štítu jsou pilastry zakončené asymetrickými hlavicemi a
zdobené plastickými stuhami. V 5. ose zleva se nachází vstup, okna mají nadokenní římsy
s plastickým vejcovým motivem.
Střecha: Střecha východní části je na V zakončena polovalbou, na uliční straně z ní vystupuje
5 malých vikýřů s valbovými stříškami. Střecha tělocvičny je sedlová, provozní přístavby
vzadu mají ploché střechy.
Na místě V části se nejpozději od poslední čtvrtiny 17. století nacházela velká budova
hostince, k níž náležel sklep, další konstrukce původní stavby mohou být dochovány ve hmotě
přízemí. V letech 1910-1912 byl na západní straně připojen sál s tělocvičnou, původní
hostinec byl přestavěn. Utilitární přístavby v zadní části jsou z 60. - 70. let 20. století, ve stejné
době poničeno původní průčelí. Při rekonstrukci v 90. letech 20. století bylo průčelí obnoveno.
Důležitý městský veřejný objekt sokolovny v hlavních rysech zachovává po obnově průčelí
charakter secesní přestavby z let 1910-1912. Výrazná stavba je dokladem rychlého rozvoje
města v prvních desetiletích 20. století. Obnovené průčelí je jednou z významných
architektonických památek centra města.
Secesní průčelí západní části s tělocvičnou
Novodobé přístavby v SZ části objektu za tělocvičnou

Urbanisticky velmi hodnotný objekt je určen k zachování ve hmotě i v rozsahu hodnotného
uličního průčelí. Doporučujeme odstranění nehodných přístaveb v SZ části objektu.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň
135; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec,
stavební archiv odboru výstavby LÍBAL – PENNIGER 1971; BRAŠNA 1976.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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přílohy:

Historická fotografie průčelí domu čp. 70 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 71

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Masarykovo náměstí
4 (dům, špýchar, stodola, kůlna)
Historii zástavby na místě dnešního domu lze na základě dochovaných pozemkových knih
sledovat od pol. 18. stol., kdy byla v roce 1755 udělena držba této evidované robotní chalupy
jisté Kateřině Frosové po zesnulém manželi Matějovi. Evidence stabilního katastru z roku 1838
uvádí jako majitele domu čp. 68 rolníka Josefa Jirala, který v této době vlastnil obytné a
hospodářské stavení na obdélném půdoryse (orientace SV-JZ) s malou stavbou při uliční frontě
dnešního Masarykova náměstí a dřevěnou stodolou v zadní části stavební parcely o celkové
výměře 207 čtv. sáhů. V roce 1886 byla povolena stavba nové zděné stodoly v zadní části
parcely za domem čp. 72 na místě staré zbořené. V témže roce byla také povolena přístavba
komory za dvorní stavbou v přední části parcely a také barvírna v severovýchodním cípu dvora.
V roce 1897 byl dům kompletně přestavěn na nové přízemní a podsklepené (východní část
domu) stavení s novým odtokovým kanálem, jež propojoval zadní část dvora, stáje v zadní části
domu a vycházel při východním průčelí domu směrem na náměstí. V přední části domu byly
vytvořeny dvě obytné místnosti, v prostředním traktu kuchyň se spíží, schodiště na půdu a vchod
do dvora. Mezi roky 1969-1973 bylo na dům čp. 71 nastavěno 1. patro sestávající z obytného
pokoje, obývacího pokoje, kuchyně, koupelny a záchodů. Přízemí domu bylo adaptováno tak,
aby bylo totožné s novým první patrem (stejná dispozice, typy místností a rozšíření stávajících
oken do náměstí). Během těchto prací byl dům čp. 71 rovněž opatřen novou fasádou a střechou.
Situace: Okapově orientovaný patrový dům v uliční frontě Masarykova náměstí při S hranici
parcely, na protější straně dvora menší štítově orientovaný přízemní špýchar
Dispozice: Na patrový, částečně podsklepený přední dům navazuje nižší hospodářské dvorní
křídlo. Dispozice interiéru předního domu je novodobá. Vedle předního domu se nachází vjezd
do dvora, na jeho protější straně se nachází částečně podsklepený špýchar. Severní konec
nepravidelné parcely uzavírá stodola, vedle ní se nachází kůlna.
Konstrukce: Objekty jsou zděné, špýchar je ze smíšeného zdiva.
Průčelí: Uliční průčelí předního domu je jednoduché dvouosé, s dvojicemi novodobých
velkých trojkřídlých oken v přízemí a v patře. Výraznější průčelí špýcharu je tříosé. Štít
s půlkruhovým vrcholem lemovaný po stranách pilastry je oddělen jednoduchou římsou.
V přízemí jsou 2 malá nízká původní okénka s kovanými mřížemi, v 1. ose zprava je patrné
okénko sklepa. Uprostřed štítu je větší, patrně druhotné okno. Vjezd do dvora je lemován 2
původními masivními cihlovými sloupky se sedlovými stříškami.
Střecha: Střechy jsou sedlové, střecha kůlny je pultová.
Pozůstatkem původní venkovské usedlosti z první poloviny 19. století je špýchar na J straně
parcely. V roce 1886 byla v severní části parcely postavena nová stodola a vedle ní dílna.

stručný popis
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Původní štítově orientovaná usedlost na S straně parcely byla v roce 1897 v přední části
přestavěna na větší okapově orientovaný dům, v zadní části byly umístěny stáje. V letech
1969-1973 byl přední dům zásadně přestavěn na patrový objekt.
Špýchar je jedním z mála dochovaných objektů tohoto druhu ve městě, je mimořádně cenným
dokladem venkovského charakteru zástavby první poloviny 19. století. Přední dům necitlivě
výškově zasahuje do charakteru okolní zástavby.
Štít špýcharu, včetně okének s mřížemi

Hodnotný objekt špýcharu je určen k památkové ochraně. V případě předního domu
doporučujeme úpravy, které by vedly k jeho lepšímu začlenění do okolní zástavby. Ostatní
objekty jsou neutrální.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 136; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby;
LÍBAL – PENNIGER 1971.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 71 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 72

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Masarykovo náměstí
2 (dům, dílna)
Historii zástavby na místě dnešního domu lze na základě dochovaných pozemkových knih
sledovat od konce 17. stol., kdy byla v roce 1694 udělena držba této evidované robotní chalupy
jistému Ambroži Kumwrithovi. Evidence stabilního katastru z roku 1838 uvádí jako majitele
rolníka Franze Panjka, který v této době vlastnil obytné a hospodářské stavení na obdélném
půdoryse (orientace Z-V) o celkové výměře 119 čtv. sáhů. Parcelační protokol stabilního
katastru a indikační skica stabilního katastru z roku 1858 ukazují, že k hlavní budově byla před
tímto rokem provedena přístavba nepravidelného tvaru směřující směrem k sousednímu domu
čp. 73 s přibližným rozměrem 25 čtv. sáhů. V roce 1873 byla povolena stavba dílny na
vypařování sudů v prostoru mezi domy čp. 72 a čp. 73. V roce 1929 byla povoleno zřízení
nového obchodního výkladce na místě původních dvou oken v uličním průčelí domu čp. 72.
V roce 1930 byla schválena stavba nové dílny na místě té staré, jež se nacházela ve dvoře domu
čp. 72 za stavbou čp. 211 při sousední parcele domu čp. 71. V roce 1965 byla MěNV ve Starém
Plzenci povolena přístavba chodby k hlavní budově čp. 72, která měla směřovat směrem do
dvora domu. V roce 1994 bylo přízemí obytného stavení čp. 72 adaptováno na prodejnu. Starý
dřevěný výkladec a okno v uličním průčelí byly vyměněny a také došlo k probourání příčky, jež
rozdělovala přední místnosti domu. V roce 2010 byla MÚ ve Starém Plzenci povolena demolice
zadního dvorního křídla domu čp. 72, kůlny ve dvoře a domu čp. 211 (st. p. 117/2).
Situace: Štítově orientovaný dům ve východní frontě Masarykova náměstí na severní straně
parcely
Dispozice: Na přední dům vzadu navazuje užší dvorní křídlo. Přední dům je hloubkově členěn
na 2 trakty. V předním traktu je prodejna přístupné z ulice, dispozice zadní části je přístupná
z přístavby na boční straně. Pod severní částí domu jsou 2 sklepy s kamenným zdivem, zadní
sklenutý stlačeným obloukem a přední zaklenutý segmentem. Zadní část dvora uzavírá dílna.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je tříosé. V přízemí jsou 2 novodobé výkladce, pravý z nich je
spojen se vstupem. Ve štítu je trojice oken spojených podokenní římsou. Na levé straně fasády
je směrem k sousednímu objektu čp. 73 patrná zazdívka soutky s otvorem ve spodní části. Na
pravou stranu fasády navazuje vjezd do dvora se 2 původními masivními cihlovými sloupky,
dvoukřídlá vrata jsou novodobá.
Střecha: Střecha předního domu má na uliční straně polovalbu, ostatní střechy jsou sedlové.
Původní štítově orientovaný statek z první poloviny 19. století byl před rokem 1858 v přední
části rozšířen k severu o podsklepenou část. Konstrukce staršího domu jsou v objektu patrně
zachovány, dokladem aditivního rozšíření je výrazná nerovnost uličního průčelí. Dílna v zadní
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části parcely byla postavena v roce 1873 a přestavěna v roce 1930. V roce 1929 byl přední
trakt poprvé adaptován na prodejnu. Přístavek na boční straně domu byl postaven v roce 1965.
V roce 1994 byly provedeny stavební úpravy prodejny.
Objekt je cenným dokladem proměny tradiční venkovské zástavby kolem poloviny 19. století.

Urbanisticky hodnotný objekt je určen k zachování.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar.
2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 72 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 73

číslo(a)
Parcelní:

st. 118

20924/4-470

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'54.22"N, 13°28'24.60"E

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Masarykovo náměstí
3 (dům, špýchar, brána)
Historii zástavby na místě dnešního domu lze na základě dochovaných pozemkových knih
sledovat od konce 17. stol., kdy byla v roce 1695 udělena držba tohoto potažního dvora jistému
Georgu Vávrovi. Zápis v pozemkových knihách z roku 1755 uvádí na místě čp. 73 kromě
gruntovní chalupy také jednu výměnkářskou chaloupku. Evidence stabilního katastru z roku
1838 uvádí jako majitele rolníka Václava Císaře, který v této době vlastnil obytné a hospodářské
stavení na obdélném půdoryse (orientace Z-V) a malé stavení nespalného charakteru při severní
hranici stavební parcely s uličním průčelím do dnešní Husovy ulice o celkové výměře 328 čtv.
sáhů. V roce 1888 byla stavebním úřadem ve Starém Plzenci povolena adaptace prostoru stájí
v domu čp. 73 na truhlářskou dílnu. V roce 1908 byla provedena přestavba černé kuchyně.
Během těchto stavebních prací byl vystavěn nový vstup do předsíně a byla probourána příčka
v zadní části obytného traktu domu. V roce 1910 byla povolena přestavba truhlářské dílny na
jeden obytný pokoj, kuchyň a spíž. V témže roce také byla povolena přestavba stávající
výměnkářské chaloupky z roku 1755 ve dvoře domu při dnešní Husově ulici na přízemní zděnou
klempířskou dílnu. V roce 1955 byla ve dvoře umístěna částečně zděná, částečně dřevěná stavba
provozovny městského průmyslového podniku Kovoprav. V roce 1958 byl dům zapsán do
státního seznamu památek. V roce 1967 byla vstupní brána do dvora navržena k rekonstrukci,
neboť hrozila zřícením. MěNV ve Starém Plzenci jakožto správce tohoto objektu přislíbil také
nejnutnější opravy na samotném objektu, který se nacházel v havarijním stavu. V pol. 70. let 20.
stol. prošlo celé stavení rozsáhlými rekonstrukčními pracemi, které byly iniciovány snahou
vytvořit v této budově pamětní síň města Starého Plzence. V letech 2000-2005 byl dům
opětovně adaptován pro rodinné bydlení.
Situace: Usedlost ve východní frontě Masarykova náměstí se štítově orientovaným přízemním
domem a okapově orientovaným přízemním špýcharem
Dispozice: Dům s navazujícím hospodářským křídlem se nachází na J straně parcely. Na
trojdílnou bytnou dispozici v přední části navazovaly vzadu hospodářské prostory, dispozice
interiéru je rozsáhle novodobě adaptována. Na protější straně dvora se nachází okapově
orientovaný špýchar se zvýšenou půdou. Mezi domem a špýcharem je dochována původní
vjezdová brána s brankou při domě.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Hlavní uliční průčelí domu je tříosé, s výraznou profilovanou patrovou římsou a
mělkými pilastry po stranách. Štít se segmentově vykrojenými boky převyšuje střechu, je
završen trojúhelníkem a po stranách má výrazné nízké pilastry zakončené menšími
trojúhelníky. Dvojice štítových oken ve střední ose je lemována mělkými pilastry. V přízemí
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je trojice oken s podokenními římsami. Uliční průčelí špýcharu je dvouosé členěné mělkými
pilastry. Nad dvojicí oken v přízemí jsou nízká půdní okénka s původními kamennými
ostěními. Masivní objekt brány se výraznou římsou výškově napojuje na špýchar, nízkým
štítem završeným trojúhelníkem se přizpůsobuje sousednímu domu. Vlastní vjezd tvoří
kamenný segmentový portál s ostěním zdobeným rytým ornamentem a s předstupujícím
klenákem nesoucím nápis (letopočet 1813, iniciály F. B.). Všechny výplně otvorů jsou
novodobé.
Střecha: Střechy domu i špýcharu jsou sedlové.
Usedlost s domem, špýcharem a bránou je v zásadě dochována v podobě dané přestavbou,
která je datována nápisem na bráně do roku 1813. V 70. letech 20. století byla provedena
rozsáhlá rekonstrukce interiéru na pamětní síň. V letech 2000-2005 byl dům opět přestavěn na
bydlení. Další hospodářské objekty na severní straně dvora zanikly patrně ve druhé polovině
20. století.
Objekt s velmi hodnotným průčelím je ve Starém Plzenci nejlépe dochovaným příkladem
tradiční venkovské zástavby první poloviny 19. století. Je typickým zástupcem skupiny zděné
lidové architektury vesnic v blízkém okolí města Plzně.
Brána, průčelí domu, průčelí špýcharu

Objekt je nemovitou kulturní památkou.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, inv. č. 233; SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň
136; NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec,
stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 73 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné
číslo(a)
2218
(č.p.) nebo číslo
Parcelní:
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
GPS
49°41'50.50"N, 13°28'33.61"E
ÚSKP:
(WGS 84):
IDOB_PG
přírůstkové
(identifikátor
číslo
paGIS):
IISPP:
identifikační
zákres do
fotografie:
mapy:

[č.p. 114]

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):
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areálu (objektu):
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areálu (objektu):
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hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
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apod.:

Smetanova ulice
1 (dům)
Dnes již zaniklý dům byl postaven v roce 1855 staviteli Martinem a Kateřinou Císařovými.
Písemný operát stabilního katastru z roku 1858 uvádí jako majitele Martina Císaře, který
vlastnil novostavbu o rozloze 435 čtv. sáhů na pozemkové parcele 211. V roce 1893 byla za
obytnou stavbou vystavěna přízemní stavba kolny, chlévů a maštale. V roce 1901 bylo při
hraně parcely sousedící s domem čp. 166 přistavěno dvorní křídlo, které sestávalo na severní
straně z chléva a na jižní straně z podsklepené kolny. V roce 1916 byla v jižní části parcely
vybudována další přízemní podsklepená kolna. V roce 1931 bylo přízemí (uliční a dvorní trakt)
adaptováno na prostory prodejny. V roce 1932 byla adaptována budova kolny v jižní části
parcely (stavba z roku 1893) na truhlářskou dílnu. V roce 1994 bylo Městským úřadem ve
Starém Plzenci rozhodnuto o demolici objektu čp. 114, po ukončení demolice měla být parcela
zplanýrována a stávající studny v prostoru dotčených parcel měly být překryty betonovými
panely.
Objekt zbořen v roce 1994.
-------

---

--SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 134; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL
– PENNIGER 1971.
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autorizace:
přílohy:

Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 114 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

[č.p. 117]

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Dnes již zaniklý dům byl postaven v roce 1893 stavitelem Václavem Kábou jako sídlo
poštovního úřadu. Následující rok byl ve dvorním traktu domu vystavěn přízemní dřevník a
maštal. V roce 1913 byla schválena adaptace (blíže neurčené úpravy příček a dveřních otvorů)
objektu, přístavba kolny na místě vjezdu z ulice a předsíně před kuchyní do dvora. V roce 1981
byl dům s bytem majitelky Marie Metznerové (kuchyň a dva pokoje) prohlášen za zdravotně
závadný.
Objekt patrně zbořen v roce 1994.

stručný popis
areálu (objektu):
stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:

číslo(a)
Parcelní:

2218

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.34"N, 13°28'35.93"E

---------

--MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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přílohy:

Historická fotografie průčelí domu čp. 117 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 121

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Masarykovo náměstí
1 (dům)
Dům je v písemných pramenech poprvé připomínán v roce 1841, kdy si tehdejší majitel
hospodářského stavení (čp. 58) rychtář Matěj Smolík při prodeji tohoto dvora vyžádal v prodejní
smlouvě pro sebe nově postavený jednopatrový dům čp. 121 na místě dřevěných stodol na jih
od sousedního čp. 57. Tato novostavba byla záhy v roce 1845 odkoupena v celkové sumě 2000
zl. plzeneckou obcí k budoucímu úřadování. Když byl v roce 1846 Starý Plzenec povýšen na
městys, do domu čp. 121 se přestěhoval nově utvořený obecní úřad, který provedl adaptaci
původního rychtářského domu na administrativní místnosti radnice. V roce 1851 byla na nově
vzniklé radnici vybudována nová radniční věž s hodinami (dle projektu z roku 1849). Evidence
stabilního katastru z roku 1858 uvádí jako majitele plzeneckou obec, která vlastnila na parcele
st. p. 143 budovu radnice společně s obytnými a hospodářskými prostorami o celkové výměře
67 čtv. sáhů. V roce 1896 byla budova přestavěna a opatřena novou fasádou. V letech 1976 –
1979 byly na objektu čp. 121 provedeny generální opravy krovů, střech, nosných konstrukcí,
zdiva a sociálních a hygienických zařízení. Při druhé etapě generální rekonstrukce byla
provedena nástavba prvního patra dvorního traktu radnice (dvorní trakt domu čp. 121 poprvé
zachycen na stavebních plánech z roku 1904), v němž byla zřízena nová obřadní síň.
Situace: Okapově orientovaný patrový objekt ve východní frontě Masarykova náměstí
Dispozice: Na přední dům navazuje vzadu dvorní křídlo na jižní a západní hranici parcely,
další dvorní křídlo vzadu parcelu uzavírá. Objekt je nepodsklepený. Přední dům je trojtraktový
s plochostropým průjezdem uprostřed. V pravém jižním traktu vpředu plochostropá místnost,
v zadní části trojramenné schodiště do patra a malá klenutá místnost s chodbičkou pod
schodištěm. V levém severním traktu má vpředu větší místnost a vzadu menší, obě jsou
dodatečně rozděleny příčkami (celkem 4 místnosti). Prostory při průjezdu jsou plochostropé,
v S části se vpředu dochovala placková klenba s přízedními pasy, vzadu valená klenba
s velkými výsečemi. Přízemí části jižního dvorního křídla je přístupné ze dvora, je zaklenuto
třemi poli plochých plackových kleneb do segmentových pasů. Kotelna je vymezena
novodobými příčkami. Přízemí zadní části dvorního křídla je novodobé, plochostropé. V patře
předního domu je v pravém traktu vpředu větší místnost, vzadu menší místnost vedle
schodiště. V levém traktu navazuje vzadu na schodiště chodba, z níž jsou přístupné 3 místnosti
v přední části. Patra obou mají novodobou dispozici, která neodpovídá přízemí. Chodba
vedoucí od schodiště zpřístupňuje menší jednací místnost a sociální zařízení. V zadní části se
nachází velká obřadní síň. Vnitřek hodinové věže je přístupný z půdy.
Konstrukce: Zděná, krov novodobý vaznicový, konstrukce hodinové věže novodobá ocelová.

stručný popis
areálu (objektu):

420830

číslo(a)
Parcelní:

st. 99/1

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.63"N, 13°28'25.00"E

59

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

Průčelí: Hlavní uliční průčelí je pětiosé. Členění pásovou rustikou je doplněno výraznou
profilovanou patrovou a okapní římsou a čtyřmi mělkými svislými pilastry. V prostřední ose je
v přízemí vjezdový segmentový portál s původními dvoukřídlými vraty, jehož prolamovaná
supraporta s městským znakem v kartuši prostupuje patrovou římsou. Okna mají výrazné
zdobené šambrány, v patře nad vjezdem je dvojice oken se společnou šambránou. V prostřední
ose je fasáda zakončena malým štítem s balustrovou atikou.
Střecha: Sedlová střecha předního domu je na jižní straně zakončena polovalbou. Hodinová
věž má nízkou prolamovanou jehlancovou střechu završenou makovicí. Dvorní křídlo má
plochou střechu.
Radnice byla vybudována jako novostavba v letech 1848-1849, v roce 1851 byla dostavěna
věž s hodinami. V roce 1896 bylo přistavěno jižní dvorní křídlo, původně asi přízemní a byla
provedena novobarokní úprava průčelí. V letech 1976-1979 prošel objekt zásadní rekonstrukcí
spojenou s rozšířením dvorního křídla (zadní část) a přístavbou jeho patra.
Velmi hodnotná veřejná budova je dokladem novodobé emancipace města po roce 1848.
V rámci širšího regionu ojedinělý příklad dobře zachované historické radniční budovy z doby
před polovinou 19. století.
Hlavní uliční průčelí včetně vrat, klenby v přízemí, kompletní interiér obřadní síně a přilehlé
jednací místnosti
Zadní část dvorního křídla, patro jižní části dvorního křídla

Hodnotný objekt je navržen k památkové ochraně. V kontextu okolní zástavby působí rušivě
exteriér patrového dvorní křídla, doporučujeme jeho vhodnou úpravu.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 135; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby;
LÍBAL – PENNIGER 1971; BRAŠNA 1976; SOkA Blovice, AM Starý Plzenec, inv. č. 385.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

[č.p. 122]

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Dnes již zaniklý dům byl postaven v letech 1856-1857 na staré st. p. 144/1. Písemný operát
stabilního katastru uváděl jako majitele této obytné a hospodářské budovy o rozměru 190 čtv.
sáhů Johanna Petera. V roce 1886 byla k domu přistavěna přízemní stavba hospodářského
nádvorního západního křídla s mlatem, dvěma chlévy, lednicí a skladištěm. V roce 1892 byla
k západnímu nádvornímu křídlu přistavěna nová stodola. V roce 1893 byla při průjezdu domu
řeznická udírna. Při opravě omítek v průjezdu domu v roce 1935 bylo zjištěno, že starý
povalový strop je shnilý a na něm stojí starý průlezný komín. Na počátku 70. let 20. stol. byl
dům adaptován na úřadovny komunálních služeb a pro pohřební službu. V roce 1973 bylo
povoleno zboření kolny. V roce 1980 byl byt o jednom pokoji a kuchyni prohlášen za zdravotně
závadný. V roce 1994 bylo Městským úřadem ve Starém Plzenci rozhodnuto o demolici
objektu, po ukončení demolice měla být parcela zplanýrována a stávající studny v prostoru
dotčených parcel měly být překryty betonovými panely.
Objekt zbořen v roce 1994.

stručný popis
areálu (objektu):
stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:

číslo(a)
Parcelní:

2218

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.67"N, 13°28'31.81"E

---------

--NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební
archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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přílohy:

Historická fotografie průčelí domu čp. 122 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 126

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
2 (dům, kůlna)
Dům je poprvé v písemných pramenech připomínán v roce 1849, kdy byl původní objekt (dříve
součást dvora čp. 64) prodán manželi Burdovými jistému Davidu Rudigerovi, který zakoupil
toto stavení na nově vytvořené parcele st. p. 109b, jemuž bylo přiděleno nové čp. 126. Evidence
stabilního katastru z roku 1856 již tedy uvádí jako nového majitel čp. 126 Davida Burdu, který
do tohoto roku provedl přestavbu původního objektu na nový obytný dům nepravidelného tvaru
s dvorním traktem (výměra objektu 40 čtv. sáhů.). Nemovité ocenění domu čp. 126 z roku 1959
poukazuje na špatný stav objektu, který sestává pouze ze dvou obytných místností.
Situace: Štítově orinetovaný přízemní dům v severní frontě Smetanovy ulice s malým
dvorkem na západní straně
Dispozice: Na chodbu v zadní části navazují 2 místnosti v přední části domu. Vstup ze dvorku
na západní straně je kryt novodobým přístavkem. Přístup na půdu vede poklopem ve stropě
chodby, objekt je nepodsklepený.
Konstrukce: Objekt je zděný z cihel, ploché povalové stropy s omítanými podhledy jsou
neseny masivním průvlakem. Krov je hambalkový s jedinou stolicí v ose.
Průčelí: Uliční průčelí je dvouosé s dvojicí oken v přízemí a dvojicí malých větracích otvorů
ve štítu. V západním bočním průčelí 1 okno a vstup krytý novodobým přístavkem. Výplně
oken nepůvodní.
Střecha: Střecha jednoduchá sedlová.
Domek byl vystavěn před rokem 1856 na místě staršího objektu, který náležel původně k čp.
64. Přístavek před vstupem připojen někdy ve 20. století.
Objekt je důležitým dokladem zahušťování maloměstské zástavby po polovině 19. století,
objekt kůlny bez památkové hodnoty.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:

1005207

číslo(a)
Parcelní:

st. 152

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.26"N, 13°28'32.77"E

Kůlna

Urbanisticky hodnotný objekt je určen k zachování.
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literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 136; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby;
LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 126 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 138

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
3 (dům, kůlna, chlívek)
Dům čp. 138 byl postaven v letech 1856-1857 na odkoupené části tehdejší parcely č. 138
(náležející původně domu čp. 64) o výměře 100 čtv. sáhů jako obytné a hospodářské stavení
manželů Josefa a Marie Herejkových. Dle indikační skicy stabilního katastru z roku 1858 se při
obytném stavení rovněž nacházelo dvorní stavení za domem při hranici se sousední parcelou
domu čp. 64. V roce 1959 byla MNV ve Starém Plzenci povolena přestavba dvorního stavení
domu na obytné stavení, jež mělo být propojeno s hlavní budovou čp. 138 (nově vzniklé dvorní
křídlo domu).
Situace: Okapově orientovaný objekt v severní frontě Smetanovy ulice.
Dispozice: Dvoutraktová dispozice předního obytného domu je rozdělena vstupní chodbou na
2 „bytové“ jednotky o 2 místnostech. Hlavní vstup do domu vede z ulice, vstupní chodba je
průchozí do dvora. Obě jednotky mají společný komín založený na příčce, která
předěluje chodbu. Před vchodem do dvora je připojena novodobá přístavba. Východní trakt je
podsklepený. Skládá se ze vstupní chodbičky v zadní části a 2 místností, které odpovídají
půdorysu přízemí. Na přední dům navazovalo při Z hranici parcely dvorní křídlo, které je
zaniklé. V zadní části dvora se nachází kůlna a torzo menšího chlívku.
Konstrukce: Zdivo předního domu je cihlové, pouze místy v základových partiích smíšené.
Všechny stropy jsou ploché s omítanými podhledy. Krov je hambalkový s cihlovými štíty.
Hospodářské objekty v zadní části dvora jsou cihlové.
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je pětiosé, členěné profilovanou okapní římsou. Otvory jsou
rámovány mělkými pilastry zakončenými jednoduchými hlavicemi. Vstup ve střední ose tvoří
jednoduchý kamenný portál s nízkým nadsvětlíkem osazený původními dvoukřídlými dveřmi.
Všechny okenní otvory s výraznými parapetními římsami jsou osazeny původními okny.
Vnější křídla se světlíkem jsou pravděpodobně mladší než vnitřní osmitabulková okna. Ve
dvou prvních osách zprava vystupují nízká sklepní okénka. Okapní římsa průčelí plynule
pokračuje nad původní vjezd sklenutý nízkým segmentem s kamennými odrazníky po
stranách. Vjezd je uzavřen původními jednoduchými vraty točnicové konstrukce.
Střecha: Střecha předního domu je sedlová, na V straně s polovalbou.
Dům byl v letech 1856-1857 vystavěn jako novostavba na pozemku odkoupeném z původní
velké parcely usedlosti čp. 64. Navazující dvorní křídlo bylo zbořeno pravděpodobně v 70.-80.
letech 20. století, místo něj byla postavena kůlna v zadní části dvora. Do stejné stavební fáze
náleží přístavek před zadním vchodem.
Objekt je velmi cenným dokladem maloměstské zástavby, která po polovině 19. století
proměňovala charakter lokality. Dům bez zemědělského hospodářského zázemí byl zřejmě od

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:

1006057

číslo(a)
Parcelní:

st. 151

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.17"N, 13°28'33.97"E
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přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

počátku určen k obchodnímu využití, které vytvářelo potřebné zázemí rostoucímu počtu
obyvatel. Mimořádně dobře dochované je hlavní uliční průčelí včetně kamenného vstupního
portálu a vjezdové brány.
Hlavní uliční průčelí s okny a dveřmi, vjezdová brána včetně vrat, všechny vnitřní dveře,
dlažba v chodbě, komín
Kůlna v zadní části dvora, přístavek před zadním vchodem

Hodnotný, mimořádně autenticky dochovaný dům doporučujeme k památkové ochraně. Je
třeba zachovat veškeré konstrukční prvky a hodnotné původní detaily. Důležitá je především
citlivá obnova hlavního průčelí.
SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 136; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby;
LÍBAL – PENNIGER 1971.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 138 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo evidenční
(č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor paGIS):

[č.p. 140]
1012578

identifikační
fotografie:

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

stručný popis areálu
(objektu):
stavební vývoj areálu
(objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově rušivých
prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace apod.:
autorizace:
přílohy:

číslo(a)
Parcelní:

st. 1396/1; 2259

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.99"N, 13°28'28.29"E

Smetanova ulice
1 (dům)
Dnes již zaniklý dům (původně součást hospodářského dvora čp. 59) je poprvé doložen
v písemných pramenech až v roce 1857 (na mapách stabilního katastru se nachází již od roku
1838). Tento domek včetně kovárny byl zřízen na nově utvořené parcele o výměře 66 čtv.
sáhů. Písemný operát stabilního katastru z roku 1858 uvádí dům čp. 140 jako novostavbu o
zastavěné ploše 51 čtv. sáhů náležející Wenzelovi Zinkovi. V průběhu roku 1875 bylo patrně
započato s přestavbou původního objektu na jednopatrový obytný dům s pekárnou v přízemí
domu. V přízemí se kromě pekárny také nacházel po pravé straně průjezd do dvora a
schodiště do prvního patra. V prvním patře nacházely 4 místnosti a terasa při dvorním traktu.
Při domu ve dvoře měl být také utvořen drobný přístavek pro WC. V roce 1895 bylo majiteli
Václavu Kondrovi povoleno vystavět v přízemí domu při schodišti novou cihlovou
pekařskou pec. V roce 1965 bylo povoleno MěNV zrušení výkladní skříně v uličním průčelí
domu (na tomto místě mělo být zřízeno okno). V roce 1977 bylo povoleno zbourání domu,
na jehož místě mělo být vystavěno nové nákupní středisko (Dům služeb čp. 932).
Objekt zbořen v roce 1977.
---------

--SOA Praha, VS Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň 134; NA Praha, Stabilní katastr
(duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby;
LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

[č.p. 166]

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Dnes již zaniklý dům byl postaven v letech 1876-1879 na nově vytvořené parcele č. 187 o
výměře 113 čtv. sáhů pro manžele Josefa a Marii Vávrovi. Dle zakládaných nových
pozemkových knih náležela ke stavení čp. 166 také zahrada na tehdejším parcelním čísle 210/5.
V roce 1913 byly provedeny tyto adaptace: zřízení pokoje na místě předního vchodu do domu
(vchod do domu měl být nově utvořen ve dvorním traktu), snížení podlahy krámu, zboření
dřevníku ve dvoře, přístavba jedné světnice mezi hlavním domem a stájí za domem, zřízení 4
kůlniček v zahradě při domu a pořízení provizorního záchodu. V roce 1940 byla povolena
žádost majitelky Marie Vávrové na zřízení výkladní skříně se vstupními dveřmi. V roce 1959
byla provedena demolice přístavku při ohradní zdi se sousedním čp. 114. V témže roce bylo
schváleno postavení koupelny a prádelny na místě dosavadního přístavku. V roce 1994 došlo
k demolici domu čp. 166.
Objekt zbořen v roce 1994.

stručný popis
areálu (objektu):
stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:

číslo(a)
Parcelní:

p.č. 2218

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.52"N, 13°28'34.73"E

-------

---

--MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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přílohy:

Historická fotografie průčelí domu čp. 166 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné
(č.p.) nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 195

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Jiráskova ulice
2 (dům, stodola)
Dům byl postaven v roce 1903 na tehdejší st. p. 210/7 jako přízemní dům se třemi obytnými
místnostmi, předsíní se schodištěm na půdu a do sklepení pod jihovýchodní částí domu.
K novostavbě byl také na západní straně přistavěn chlév, který tvořil s domem jednotný celek.
V roce 1906 byla v severozápadní části pozemku vystavěna stodola. V roce 1908 byla
purkmistrovským úřadem schválena přístavba zděné kůlny a chlévů při dvorním křídle. V roce
1965 byly adaptovány prostory dvorního křídla (komora) na sanitární zařízení (WC a koupelna)
a novou předsíň. Tyto prostory byly rovněž opatřeny novou kanalizací, jež ústila do dvorního
septiku. V roce 2007 byla vyměněna okna a vstupní dveře, a na severní straně domu byl proveden
nový okenní otvor.
Situace: Okapově orientovaný přízemní dům v západní frontě Jiráskovy ulice.
Dispozice: Dům má trojdílnou dispozici. V přední části jsou 2 pokoje, ve střední vstupní
chodba a další pokoj (původně kuchyň), v zadní části je kuchyň na místě původní komory.
Sociální zařízení v navazující přístavbě. V zadní části parcely se nachází stodola. Dům je
částečně podsklepen v jižní části.
Konstrukce: Smíšené zdivo
Průčelí: Jednoduché o 2 osách, pravá část mírně předstupuje. Okna jsou novodobě zvětšená,
v levé ose nízké sklepní okénko
Střecha: Na přední sedlovou střechu navazuje pultová nad zadní částí, plochá střecha zadní
přístavby slouží jako veranda. Střecha stodoly sedlová.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:

126019

číslo(a)
Parcelní:

st. 217/2

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'49.25"N, 13°28'35.89"E

Novostavba domu z roku 1908, v letech 1965 a 2007 provedeny úpravy interiéru.
Příklad menší zemědělské usedlosti nově založené na počátku 20. století.
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doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

Urbanisticky cenný objekt je určen k zachování.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.

Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 195 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 201

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Nerudova ulice
2 (dům, kůlna)
Dům byl postaven v roce 1909 na tehdejší st. p. 210/2 jako obytný přízemní dům s pěti pokoji.
Ve dvoře bylo vystavěno dvorní křídlo tvořené dřevníkem a chlévy a v zadní části parcely byla
rovněž vybudována stavba kolny a maštale. V roce 1967 schválil MěNV ve Starém Plzenci
přístavbu WC ve dvorním traktu domu, biologického septiku a přístavbu garáže k nádvornímu
objektu při severní hranici parcely domu.
Situace: Okapově orientovaný dům v severní frontě Nerudovy ulice.
Dispozice: Trojtraktová dispozice je tvořena dvěma dvoudílnými byty v obou krajních
traktech, ve středním podsklepeném traktu je vstupní chodba a samostatný pokoj.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je tříosé s novodobými okenními otvory. Střední osa s nízkým
sklepním okénkem předstupuje jako nízký rizalit.
Střecha: Sedlová na domě, pultová na kůlně
Novostavba z roku 1909.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

2186769

číslo(a)
Parcelní:

st. 224

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'48.24"N, 13°28'34.17"E

Objekt je příkladem maloměstské bytové zástavby počátku 20. století.

Urbanisticky hodnotný objekt je určen k zachování.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 210

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Dům (dříve součást hospodářského dvora čp. 68) byl postaven v roce 1910 jako výměnkářské
přízemní obytné stavení s jedním pokojem, kuchyní, jednou komorou a třemi chlévy ve dvorním
traktu za domem na místě původního dřevěného špýcharu na západní straně parcely při uliční
frontě. Tato stavba dostala po dokončení nové čp. 210. V roce 1948 bylo MNV ve Starém
Plzenci schváleno zřízení výlohy na domě čp. 210 pro živnost módního a pleteného zboží paní
Julie Žižkovské. V roce 1963 bylo započato s přestavbou kuchyně, se zřízením hygienického
zařízení a přestavbou verandy ve dvorním traktu domu. V roce 1994 byl dům čp. 210 adaptován
pro potřeby prodejny textilu (vybourání nenosné příčky mezi místnostmi v přední části domu,
rozšíření oken při uliční čáře na obchodní výkladce, nové podlahy a omítka domu).
Situace: Okapově orientovaný přízemní dům s podkrovím v severní frontě Smetanovy ulice.
Dispozice: V přízemí v přední části prodejna se vstupem z ulice, v zadní části její zázemí se 2
vstupy (z boku i zezadu), segmentově zaklenutý sklep. V podkroví předpokládáme byt.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je dvouosé. V přízemí je dvojice výkladců, pravý je spojen se
vstupem do prodejny, ve štítu dvojice oken. Boční průčelí je čtyřosé. V první ose zleva je okno
ve štítu, ve třetí ose vstup, ve zbylých osách okna přízemí. Zadní průčelí je tříosé. V přízemí
uprostřed vstup se schodištěm a s okny po stranách, ve štítu dvojice oken s dveřmi na
nedokončený balkón. Kromě podezdívky z lomového zdiva v přední části je fasáda nově
omítnuta, všechny otvory jsou novodobé.
Střecha: Na sedlovou střechu předního domu kolmo navazuje obdobná střecha přístavby.
Z přední plochy střechy vystupuje přístavba krytá sedlovou stříškou.
Velmi malý obytný domek s malým hospodářským zázemím byl v roce 1910 osamostatněn
pod novým číslem popisným od sousedního statku čp. 68. Přední část byla od roku 1948
adaptována na prodejnu. Přístavba v zadní části z roku 1963 byla podstatně přebudována
v roce 1994.
Objekt je důležitým dokladem zahušťování maloměstské zástavby ještě v prvních desetiletích
20. století. Tento proces byl často spojen se vznikem nových obchodních prostor.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a

1601388

číslo(a)
Parcelní:

st. 113/2

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.75"N, 13°28'28.65"E

Přístavba v přední ploše střechy
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památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

NA Praha, Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263; MÚ Starý Plzenec, stavební
archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 210 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

[č.p. 211]

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Masarykovo náměstí
1 (dům)
Dům byl patrně postaven v poslední čtvrtině 19. stol. (stavba poprvé zachycena na katastrální
mapě Starého Plzence z roku 1889) jako přízemní domek nepravidelného půdorysu v přední
části hospodářství při domu čp. 72 na nově vytvořené stavební parcele 117/2. Přiložené plány
při rekolaudačním řízení v roce 1983 charakterizují dům jako přízemní zděnou stavbu o jedné
místnosti a komoře. V roce 2010 byla MÚ ve Starém Plzenci povolena demolice zadního
dvorního křídla domu čp. 72, kůlny ve dvoře a domu čp. 211 (st. p. 117/2).
Objekt ve východní frontě Masarykova náměstí je v torzálním stavu. Z předního domu je do
výšky přízemí dochováno torzo uličního průčelí s jednoduchou patrovou římsou a trojicí oken.
Původní sedlová střecha je patrná z otisku na stěně navazujícího hospodářského dvorního
křídla, jehož pultová střecha kryje zvýšenou půdu.
---

stručný popis
areálu (objektu):
stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:

1607165

číslo(a)
Parcelní:

st. 117/2

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'53.31"N, 13°28'24.47"E

-----

---

--MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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přílohy:

Historická fotografie průčelí domu čp. 211 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 255

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Nerudova ulice
2 (dům, stodola)
Dům je poprvé zachycen v grafické podobě na katastrální mapě z roku 1912, kde je toto stavení
graficky označené jako doplněné v letech 1897-1912, lze tudíž předpokládat vznik tohoto
objektu v těchto letech. Blíže neidentifikovatelná mapa (patrně 30. léta 20. stol.) popisuje tuto
stavbu jako stáj při domu čp. 293. V roce 1985 byla kolaudována přístavba kuchyně, lázně a
komory ve dvorním traktu jednopatrového domu čp. 255 (částečně použitý projekt z roku 1965
– fasáda domu).
Situace: Okapově orientovaný patrový objekt v severní frontě Nerudovy ulice
Dispozice: Na schodiště ve V části navazuje v každém patře dvojice místnosti. Objekt je
podsklepený. V zadní části parcely se nachází stodola.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je jednoduché tříosé, vstup v 1. ose zprava, sokl z keramického
obkladu. Všechny výplně otvorů jsou novodobé.
Střecha: Dům má mansardovou střechu, stodola sedlovou.
Novostavba před rokem 1912, v roce 1965 provedena přístavba do dvora, v roce 1985
přístavba rozšířena.
Objekt je dokladem patrové zástavby městského typu, která se ve městě rozšiřovala v prvních
desetiletích 20. století.

stručný popis areálu
(objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově rušivých
prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace apod.:
autorizace:
přílohy:

122446

číslo(a)
Parcelní:

st. 242

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'48.13"N, 13°28'35.10"E

Urbanisticky hodnotný objekt je určen k zachování.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 292

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Dům byl postaven v roce 1915 na tehdejší st. p. 132/2 pro paní Marii Bečvářovou (majitelka
sousedního čp. 69) jako obytný jednopatrový podsklepený dům se třemi místnostmi v přízemí a
průjezdem při domu čp. 69, s jednou místností a kuchyní v prvním patře a s jednou podkrovní
místností. V roce 1939 bylo v severozápadním cípu parcely domu vystavěno přízemní zděné
skladiště barev pro pana Josefa Bečváře. V roce 1962 bylo stavební komisí MěNV ve Starém
Plzenci povoleno zazdění krámového portálu. V roce 1975 bylo MěNV ve Starém Plzenci
povoleno zboření stodoly ve dvoře (vystavěna v roce 1939). V roce 1993 provedla Agrobanka
Praha, a.s. udržovací práce na objektu čp. 292, jež sestávaly z celkové opravy vnějšího pláště
domu, místností v prvním patře, obnovení vstupu do domu a osazení nových dveří.
Situace: Okapově orientovaný patrový dům v severní frontě Smetanovy ulice
Dispozice: V přízemí v J části průjezd do dvora, v S části obchodní prostory se samostatným
vstupem z ulice. V zadní části schodiště se vstupem z průjezdu. Objekt je podsklepen
v rozsahu S části. V patře původně dvojice bytů, dnes ordinace, další byty v půdní vestavbě.
Konstrukce: Objekt je zděný z cihel. Ve sklepě a v přízemí jsou segmentové klenby do
traverz, stropy v patře jsou ploché s omítanými podhledy. Obchodní prostory v S části přízemí
jsou novodobě rekonstruované, se sádrokartonovými podhledy.
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je čtyřosé, členěné patrovou a okapní římsou. Ve střední části
(2.-3. osa zleva) mírně předstupuje rizalit završený velkým vikýřem lemovaným výraznou
profilovanou římsou. Rizalit je po stranách lemován mělkými pilastry, v přízemí uprostřed je
vstupní portál s dveřmi do zvýšeného přízemí, lemovaný výraznými pilastry spojenými
římsou. V patře a ve vikýři jsou dvojice menších oken. V obou krajních osách jsou větší
okenní otvory, v přízemí v 1. ose zleva je vjezd do dvora s kamennými odrazníky osazený
původními dvoukřídlými vraty točnicové konstrukce. Pilastry jsou zvýrazněny geometrickými
motivy, jimiž je podtržena rovněž okapní římsa a proložena řada oken v patře. Okenní otvory
jsou lemovány lisénami, výplně nejsou původní.
Střecha: Střecha je na obou stranách i na vikýři zakončena nízkými polovalbami
Dům byl v roce 1915 postaven na parcele sousední usedlosti čp. 69 pravděpodobně jako
účelový objekt s obchodními prostory v přízemí a bytovými jednotkami v patře a v podkroví.
Zachován víceméně v původním stavu.
Dům je hodnotným dokladem patrové zástavby městského typu, která začala v návaznosti na
budovu radnice pronikat do centra Starého Plzence v prvních desetiletích 20. století. Ve
sledovaném prostoru se jedná o nejstarší patrový objekt mimo radnici.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:

1601338

číslo(a)
Parcelní:

st. 114/2

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.93"N, 13°28'27.31"E
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přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

Uliční fasáda, vrata průjezdu
Interiér obchodních prostor v přízemí včetně vstupních dveří

Urbanisticky velmi hodnotný objekt je určen k zachování ve hmotě i v rozsahu hodnotného
uličního průčelí. Doporučujeme revitalizovat nevhodný interiér obchodních prostor v přízemí
včetně vstupních dveří.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.

Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 292 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 293

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Jiráskova ulice
1 (dům)
Dům byl pravděpodobně postaven v 2. pol. prvního desetiletí 20. stol. (1914?) jako jednopatrový
rohový obytný dům pro tesařského mistra Josefa Tolara na tehdejší st. p. 210/29. V roce 1960
byla povolena přestavba prostoru sýpky v prvním patře severozápadního nároží domu na
kuchyň. Uprostřed domu v chodbě při schodišti byla také schválena stavba nové koupelny.
Situace: Dům v nároží Jiráskovy a Nerudovy ulice.
Dispozice: Hlavní vstup do domu z Jiráskovy ulice, v nároží obchodní prostory se
samostatným vstupem. Dvoutraktová dispozice s pokoji v předním traktu a schodištěm je
v zadním traktu. Dům je podsklepený.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Průčelí do Jiráskovy ulice je pětiosé členěné úzkými pilastry a římsami. Fasáda
v obou krajních osách mírně předstupuje. Sokl je vyzděn z kamenných kvádrů, sklepní okénka
mají původní mříže. Vstup vede vysokými dveřmi, nad nimi původní nápis s číslem popisným.
Plochy mezi otvory ve třech středních osách jsou zdobeny geometrickými motivy, nápis nad
okny v patře nese iniciály M.E. a letopočet 1914. V průčelí do Nerudovy ulice nese obdobnou
výzdobu 1. osa zleva, nad oknem v patře je nápis s číslem popisným. Z nároží vystupuje
věžička se 3 okny nesená 2 krakorci, které zároveň rámují nárožní vstup do obchodu s původní
plechovou roletou.
Výplně oken a dveří jsou novodobé.
Střecha: Dům má mansardovou střechu, věž je zakončena jehlancovou střechou s lucernou,
nad ní je malá báň završená makovicí.
Novostavba domu datovaná nápisem do roku 1914 je dochována bez výraznějších změn.
V roce 1960 byly provedeny dílčí úpravy interiéru.
Secesní objekt je cenným příkladem kvalitní slohové architektury v prostředí maloměsta.
Náleží k patrové zástavbě městského typu, která se v prvních desetiletích 20. století
rozšiřovala při hlavních komunikacích města.
Obě uliční průčelí včetně mříží sklepních okének, věžička

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:

1595384

číslo(a)
Parcelní:

st. 279

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'48.27"N, 13°28'35.65"E
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doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

Hodnotný objekt je určen k památkové ochraně.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 391

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Jiráskova ulice
1 (dům)
Dům byl postaven v roce 1927 pro manžele Kopřivovy na tehdejší stavební parcele st. p. 145/1
jako obytný podsklepený přízemní dům s dvěma pokoji, kuchyní, záchodem, předsíní, verandou
a koupelnou v přízemí. V prvním patře domu byly dvě místnosti (pokoj a kuchyň) a ve dvoře
byly zřízeny dva chlévy a jeden dřevník. V roce 1974 byla schválena adaptace přízemí domu
čp. 391, jež sestávala z vytvoření dvou vnitřních příček (rozdělení obytného pokoje na dva a
zřízení spíže v kuchyni). V souvislosti s těmito adaptacemi byla také zřízena dvě nová okna pro
tyto nově vzniklé prostory.
Situace: Přízemní vila s podkrovím uprostřed parcely.
Dispozice: Schodišťový uzel v jihozápadním nároží zpřístupňuje zvýšené přízemí i podkroví.
Dům je podsklepený, v přízemí i v podkroví se nachází 2 pokoje.
Konstrukce: Zdivo
Průčelí: Uliční průčelí je pětiosé. V levé části v přízemí předstupuje apsida se 3 okny, která
nese balkon s dveřmi a oknem v podkroví. V pravé části pouze dvojice oken v přízemí.
Schodišťový uzel je v úrovni přízemí i podkroví osvětlován velkými devítitabulkovými okny.
V uliční čáře původní plot s podezdívkou z lomového zdiva a zděnými sloupky. Fasády domu
i sloupky plotu jsou členěny bílými rámci.
Střecha: Střecha je polovalbová.
Novostavba vily z roku 1927 prošla menší přestavbou v roce 1974.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,

2185304

číslo(a)
Parcelní:

st. 372/1

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'52.78"N, 13°28'36.36"E

Ve sledovaném prostoru ojedinělý příklad vilové zástavby, která se v době první
československé republiky rozvíjela především v jiných částech města.
Fasáda, plot

Urbanisticky velmi hodnotný objekt je určený k zachování.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.
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dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 391 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 482

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Dům byl postaven v roce 1927 pro paní Kateřinu Choděrovou na tehdejší stavební parcele č.
kat. 139/2 jako obytný podsklepený přízemní dům, ve kterém se v přízemí nacházel krám
s pokojem, kuchyň a záchod s předsíňkou. V podkroví domu byl zřízen jeden pokoj, předsíň,
chodba a 2 půdní oddělení. V roce 1980 bylo MěNV ve Starém Plzenci vydáno stavební
povolení na plynovou přípojku a rozvod plynu v domu čp. 482, ve kterém v té době sídlila
knihovna. V roce 2001 bylo MěÚ ve Starém Plzenci vydáno stavební povolení majitelce Jarmile
Bártové na stavební úpravy přízemí, osazení nového výkladce a vstupních dveří a provedení
nových omítek.
Situace: Přízemní domek v nároží Smetanovy a Jiráskovy ul., okapově orientován do
Smetanovy ul.
Dispozice: V přední části přízemí větší krám, vzadu za ním 2 menší místnosti. Schodiště
v přístavku na severozápadní straně vede do 1 místnosti v podkroví. Zadní část domku je
podsklepena.
Konstrukce: Objekt je zděný, plochostropý.
Průčelí: Hlavní průčelí do Smetanovy ul. je dvouosé, v levé ose je původní vstup do krámu
roletou z vlnitého plechu, v pravé ose původní výkladec. Boční fasáda je tříosá, okno
v přízemí je v první ose zprava, okno ve štítu v prostřední ose je po stranách lemováno malými
větracími okénky. Obě fasády jsou členěny svislými cihlovými pilastry, spodní část nárožního
pilastru je zaoblena. Boční fasáda má sokl z lomového kamene oddělený cihlovou římsou, na
přední fasádě je sokl z novodobého obkladu.
Střecha: Sedlová

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:

1010026

číslo(a)
Parcelní:

st. 428

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.12"N, 13°28'36.29"E

Novostavba obchodu se zázemím z roku 1927 byla citlivě obnovena po roce 2001.
Objekt je jedinečným dokladem zahušťování maloměstské zástavby v období první republiky.
Jeho hodnotu zvýrazňuje citlivě obnovená originální fasáda.
Vstup do krámu a výkladec v uličním průčelí
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doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

Urbanisticky velmi hodnotný objekt je třeba zachovat ve hmotě i v jeho hodnotných prvcích.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.

Mgr. Radek Široký, Ph.D.

Historická fotografie průčelí domu čp. 482 (Starý Plzenec – okres Plzeň-město, rok 1971).
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 623

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Dům byl postaven v roce 1934 jako podsklepený obytný a obchodní dům pro manžele Brejchovi
na místě zbořených stájí na původní parcele č. kat. 100/2. Ve sklepě domu bylo zřízeno 7
místností, prádelna, chodba, schodiště a skladiště. Přízemí sestávalo z 3 krámů, předsíně, chodby
a schodiště. V prvním patře byly 3 kuchyně, 5 pokojů, 2 předsíně, 2 koupelny, 2 záchody,
chodba a schodiště. V podkroví se nacházela půda. V témže roce byla také dokončena stavba
kůlny a natěračské dílny ve dvoře při ohradní zdi se sousedícími domy čp. 56 a 121. V roce 1940
byla provedena přestavba stavba dílny a kůlny ve dvoře na obytné stavení pro paní Miltovou a
Kuncovou, ve kterém měla být zřízena v přízemí kuchyň, spíž a obytný pokoj. V témže roce
byla také provedena nástavba tohoto stavení, ve kterém byly zřízeny dva byty včetně
příslušenství (kuchyň, komora, koupelna, spíž a záchod). V roce 1959 byla provedena adaptace
prodejny v přízemí na maloobchod Pramen (vybourání zděné příčky a zřízení okna). V roce
1986 byly při prostorách krámů v přízemí domu zřízeny nové výkladce a nový plynovod pro
prodejnu textilu. V roce 1990 byla provedena úprava podkrovní místnosti na ložnici. V roce
2007 byla schválena nástavba druhého patra domu, ve kterém měly být zřízeny tři nové byty.
Situace: Okapově orientovaný dvoupatrový objekt v jižní frontě Smetanovy ulice.
Dispozice: Objekt je podsklepený. Přízemí je plně využito pro obchodní prostory. Schodiště
do pater přístupné ze dvora je umístěno v zadním rizalitu.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Uliční průčelí je čtyřosé. Dvě střední osy v patrech předstupují jako mělký rizalit.
Fasádu člení jednoduché patrové římsy, svrchní z nich je v ploše rizalitu přerušena. Zadní
průčelí je pětiosé. Ve 3.-4. ose zleva předstupuje schodišťový rizalit, ve 2. ose na něj navazuje
další mělčí vynášený balkónem v 1. patře.
Střecha: Sedlová
Novostavba obytného a obchodního domu z roku 1934.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a

13063223

číslo(a)
Parcelní:

st. 100/2

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'51.12"N, 13°28'26.81"E

Objekt je dokladem vyšší patrové zástavby městského typu, která se rozšiřovala v období
první republiky.
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památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

Urbanisticky hodnotný objekt určený k zachování.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971.

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 739 - 740

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Nerudova ulice
2 (obytné domy)
Dva bytové domy čp. 739 a 740 byly vystavěny v letech 1959-1961 jako obytná jednopatrová
bytová stavení (každé po čtyřech bytech) na pozemcích č. kat. 211 a 126. Každý byt byl
koncipován tak, že v přední části domů při nárožích do Nerudovy ulice se měly nacházet obývací
pokoje a vedle nich směrem doprostřed domu ložnice. V zadní části domů se pak nacházely
koupelny a kuchyně. V prostředku dvorního průčelí domu se nacházelo dvouramenné schodiště.
V suterénu domu se měla nacházet sklepení na potraviny (východní část suterénu), sklady na
palivo (prostřední část) a prádelna se sušárnou (západní část domu).
Situace: Okapově orientované patrové objekty v severní frontě Nerudovy ulice.
Dispozice: Vstup se schodištěm je v zadní části. Dispozice každého patra je tvořena dvěma
dvoupokojovými byty s pokoji při uličním průčelí. Objekty jsou podsklepené.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Uliční průčelí je čtyřosé, zadní fasáda je pětiosá se vstupem ve střední ose.
Střecha: Valbová

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

1311576; 1606757

číslo(a)
Parcelní:

st. 729; 730

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'48.33"N, 13°28'31.62"E;
49°41'48.29"N, 13°28'32.94"E

Novostavby z let 1959-1961
Objekty jsou dokladem starší fáze socialistické bytové výstavby, která respektovala kontext
okolní zástavby a stávající urbanistickou strukturu města.

Urbanisticky významné objekty jsou určeny k zachování.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby; LÍBAL – PENNIGER 1971

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 765 - 766

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Nerudova ulice
2 (obytné domy)
Dva propojené obytné domy čp. 765 a 766 byly patrně vystavěny v letech 1964 až 1966 jako
čtyřpodlažní dvojitý obytný dům typu T01-B (varianta V3) na dnešním pč. 123/2. V I.NP domu
byly projektovány sklepy na palivo a potraviny, kočárkárny, sušárny s prádelnami a dvě
třípokojové bytové jednotky. Ve II., III. a IV. NP se mělo nacházet dle projektu vždy šest
bytových jednotek o třech pokojích s kuchyní a příslušenstvím.
Situace: Solitérní třípatrové objekty bez jasné vazby na uliční síť
Dispozice: Vstupy jsou na jižní straně, schodiště jsou umístěna na severní straně domu.
V přízemí je technické podlaží, v každém patře se nachází 6 třípokojových bytů.
Konstrukce: Zděná
Průčelí: Jižní i severní průčelí má 12 os.
Střecha: Nízká sedlová

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled hodnotných
prvků a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura, prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

1298431; 124060

číslo(a)
Parcelní:

st. 784; 785

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'48.71"N, 13°28'28.57"E;
49°41'48.70"N, 13°28'29.57"E

Novostavba z let 1964-1966; LÍBAL – PENNIGER 1971
Objekt je příkladem socialistické bytové zástavby, která již nerespektuje stávající
urbanistickou strukturu města.

Neutrální objekt
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby.
Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 888

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Dům byl postaven v roce 1979 jako přízemní prodejna zeleniny na čtvercovém půdorysu na st.
p. 103/3 o výměře 156 m2 a parcele st. p. 103/4 o výměře 1370 m2 na místě původního
hospodářského stavení čp. 60. Projektovaná prodejna obsahovala: prodejnu, sklad, kancelář,
sociální zařízení a prostor pro strojní zařízení.
Situace: Přízemní objekt v jižní frontě Smetanovy ulice v hloubce parcely
Dispozice: Obchodní prostor přístupný z ulice.
Konstrukce: Železobeton
Průčelí: Hladké tříosé, s plochou stříškou nad výkladci, členěno keramickým obkladem
Střecha: Plochá
Novostavba z roku 1979.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:
literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

2194162

číslo(a)
Parcelní:

st. 103/3

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.41"N, 13°28'29.44"E

Objekt je dokladem necitlivé zástavby období socialismu, která zaplňovala místa uvolněná
demolicemi. Nerespektuje kontext okolní zástavby.

Urbanisticky rušivý objekt je možné nahradit vhodnější výstavbou.
MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby.

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU
Stavebněhistorický průzkum (pasport) město Starý Plzenec
číslo popisné (č.p.)
nebo číslo
evidenční (č.e):
rejstříkové číslo
ÚSKP:
IDOB_PG
(identifikátor
paGIS):
identifikační
fotografie:

č.p. 932

poloha:
výčet objektů:
historie areálu
(objektu):

Smetanova ulice
1 (dům)
Dům čp. 932 byl postaven v roce 1980 jako jednopatrová stavba technického vybavení – „Dům
služeb“ na tehdejších stavebních parcelách č. kat. 145 a 102/1 (na místě původních zbořených
domů čp. 59 a 140). Projektovaná stavba obdélného půdorysu s drobným východním dvorním
křídlem měla být v přízemí vybavena sklenářstvím, květinovou síní, sběrnou prádla a
elektrospotřebičů a radiotelevizní službou. V prvním patře mělo pak být zřízeno holičství,
kadeřnictví, pedikúra, dámská oděvní služba, fotoslužba a pohřební služba. Od roku 1992 je
objekt využíván MěÚ ve Starém Plzenci. V roce 1999 byly sděleny stavební úpravy v přízemí
objektu čp. 932 využívaných pro knihovní místnost. Tyto úpravy zahrnovaly vybourání
vnitřních příček a zazdění dveřních otvorů do chodby objektu.
Situace: Patrový objekt v jižní frontě Smetanovy ulice.
Dispozice: Objekt má 3 trakty. Ve středním traktu je hlavní vstup se schodištěm do patra,
vedle něj vpředu zasedací místnost. Pravý západní trakt vystupuje do ulice, levý východní
trakt má 2 samostatné vstupy z ulice. Dispozice patra má chodbu v ose objektu s kancelářemi
po obou stranách.
Konstrukce: Železobetonová
Průčelí: Hlavní uliční průčelí je devítiosé. Předstupující pravý trakt je završen asymetrickým
štítem, asymetricky zakončeny rovněž pilastry mezi 1.-2. a 3.-4. osou zleva. Zadní fasáda má
14 os, mezi 2.-8. osou zleva je členěna užšími pilastry.
Střecha: Plochá
Novostavba z roku 1980.

stručný popis
areálu (objektu):

stavební vývoj
areálu (objektu):
památkové
hodnocení:
přehled
hodnotných prvků
a konstrukcí:
přehled
architektonicky a
památkově
rušivých prvků:
doporučení,
směrnice:

1012578

číslo(a)
Parcelní:

st. 1396/1

GPS
(WGS 84):
přírůstkové
číslo
IISPP:
zákres do
mapy:

49°41'50.86"N, 13°28'28.00"E

Objekt je dokladem necitlivé zástavby období socialismu, která zaplňovala místa uvolněná
demolicemi. Nerespektuje kontext okolní zástavby.

Urbanisticky rušivý objekt je možné nahradit vhodnější výstavbou.
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literatura,
prameny,
dokumentace
apod.:
autorizace:
přílohy:

MÚ Starý Plzenec, stavební archiv odboru výstavby.

Mgr. Radek Široký, Ph.D.
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12. PRAMENY
Městský úřad (MÚ) Starý Plzenec
- stavební archiv odboru výstavby, složky objektů dle čp
- stavební archiv odboru výstavby, územní plány, studie, urbanistické koncepce
Národní archiv (NA) v Praze
-Stabilní katastr (duplikát), inv. č. 5088, kar. 2263
Státní oblastní archiv (SOA) Praha
- Velkostatek (VS) Šťáhlavy, inv. č. 233
- Velkostatek (VS) Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň č. 134
- Velkostatek (VS) Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň č. 135
- Velkostatek (VS) Šťáhlavy, pozemková kniha OS Plzeň č. 136
Státní okresní archiv (SOkA) Blovice
- Archiv města (AM) Starý Plzenec, inv. č. 385

13. IKONOGRAFICKÉ PRAMENY
Historické mapy
1720: Müllerova mapa Čech, list. č. 12, měř. cca 1:132 000 (výřez). [Dostupné in:
http://oldmaps.geolab.cz/]
1764 – 1768: I. vojenské mapování Čech, list č. 156, měř. 1:28 800 (výřez). [Dostupné in:
http://oldmaps.geolab.cz/]
1834 – 1844: Mapa kultur stabilního katastru. Měř. 1:36 000 (výřez). [Dostupné in:
http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1834 – 1844: Mapa kultur stabilního katastru. Měř. 1:36 000 (výřez). [Dostupné in:
http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1834 – 1844: Mapa kultur stabilního katastru. Měř. 1:36 000 (výřez). [Dostupné in:
http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1836 – 1852: II. vojenské mapování Čech, list č. W/11/IV, měř. 1:28 800 (výřez). [Dostupné
in: http://oldmaps.geolab.cz/]
1836 – 1852: II. vojenské mapování Čech, list č. W/11/IV, měř. 1:28 800 (výřez). [Dostupné
in: http://oldmaps.geolab.cz/]
1838: Císařský otisk stabilního katastru, Pilsenetz (Plzenec) in Böhmen, Pilsner Kreis, Bezirk
Stiahlau. Měř. 1:2880 (výřez). ÚAZK, inv. č. 7307. [Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1838: Císařský otisk stabilního katastru, Pilsenetz (Plzenec) in Böhmen, Pilsner Kreis, Bezirk
Stiahlau. Měř. 1:2880 (výřez). ÚAZK, inv. č. 7307. [Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
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1838: Císařský otisk stabilního katastru, Pilsenetz (Plzenec) in Böhmen, Pilsner Kreis, Bezirk
Stiahlau. Měř. 1:2880 (výřez). ÚAZK, inv. č. 7307. [Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1838: Indikační skica stabilního katastru, Dorf Pilsenetz (Plzenec) in Böhmen, Pilsner Kreis.
Měř. 1:2880 (výřez). ÚAZK, inv. č. 7307. [Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1838: Indikační skica stabilního katastru, Dorf Pilsenetz (Plzenec) in Böhmen, Pilsner Kreis.
Měř. 1:2880 (výřez). ÚAZK, inv. č. 7307. [Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1838: Indikační skica stabilního katastru, Dorf Pilsenetz (Plzenec) in Böhmen, Pilsner Kreis.
Měř. 1:2880 (výřez). ÚAZK, inv. č. 7307. [Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1838: Indikační skica stabilního katastru, Dorf Pilsenetz (Plzenec) in Böhmen, Pilsner Kreis.
Měř. 1:2880 (výřez). ÚAZK, inv. č. 7307. [Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1912: Regulační plán města Plzenec, mapový list č. IV. Měř. 1:720 (výřez). [Stavební archiv
odboru výstavby MěÚ ve Starém Plzenci]
1912: Regulační plán města Plzenec, mapový list č. VI. Měř. 1:720 (výřez). [Stavební archiv
odboru výstavby MěÚ ve Starém Plzenci]
1912: Regulační plán města Plzenec, mapový list č. VII. Měř. 1:720 (výřez). [Stavební archiv
odboru výstavby MěÚ ve Starém Plzenci]
1905 – 1918: III. vojenské mapování Čech, list. č. 7/IX, měř. 1:75 000 (výřez). [Dostupné in:
http://chartae-antiquae.cz/]
1932: Katastrální mapa, Město Starý Plzenec (Pilsenetz) v Čechách, Berní okres plzeňský. Měř.
1:2880 (výřez). [ÚAZK, inv. č. 7307]
1938: III. vojenské mapování Čech, list č. 4151/1, měř. 1:25 000 (výřez). [Dostupné in:
http://chartae-antiquae.cz/]
1938: III. vojenské mapování Čech, list č. 4151/1, měř. 1:25 000 (výřez). [Dostupné in:
http://chartae-antiquae.cz/]
1948: Přehledný upravovací plán, Starý Plzenec, stav 1948. Měř. 1:2880 (výřez). [Stavební
archiv odboru výstavby MěÚ ve Starém Plzenci]
1948: Přehledný upravovací plán, Starý Plzenec, stáří budov. Měř. 1:2880 (výřez). [Stavební
archiv odboru výstavby MěÚ ve Starém Plzenci]
1950: Směrný územní plán, Starý Plzenec. Měř. 1:2880 (výřez). [Stavební archiv odboru
výstavby MěÚ ve Starém Plzenci]
1952: Topografická mapa v systému S-1952, sign. M/33/75/239, měř. 1:5000 (výřez).
[Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1952: Topografická mapa v systému S-1952, sign. M/33/75/240, měř. 1:5000 (výřez).
[Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1952: Topografická mapa v systému S-1952, sign. M/33/75/240, měř. 1:5000 (výřez).
[Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1952: Topografická mapa v systému S-1952, sign. M/33/75/240, měř. 1:5000 (výřez).
[Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1952: Topografická mapa v systému S-1952, sign. M/33/75/240, měř. 1:5000 (výřez).
[Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1952: Topografická mapa v systému S-1952, sign. M/33/75/240, měř. 1:5000 (výřez).
[Dostupné in: http://archivnimapy.cuzk.cz/]
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1952: Státní mapa odvozená, 1. vydání, sign. PLZE68, měř. 1:5000 (výřez). [Dostupné in:
http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1952: Státní mapa odvozená, 1. vydání, sign. PLZE68, měř. 1:5000 (výřez). [Dostupné in:
http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1952: Státní mapa odvozená, 1. vydání, sign. PLZE68, měř. 1:5000 (výřez). [Dostupné in:
http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1952: Státní mapa odvozená, 1. vydání, sign. PLZE68, měř. 1:5000 (výřez). [Dostupné in:
http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1952: Státní mapa odvozená, 1. vydání, sign. PLZE68, měř. 1:5000 (výřez). [Dostupné in:
http://archivnimapy.cuzk.cz/]
1956: Starý Plzenec, letecké
http://kontaminace.cenia.cz/]

snímkování

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1956: Starý Plzenec, letecký snímek města (výřez). [Dostupné in: http://kontaminace.cenia.cz/]
1956: Starý Plzenec, letecký snímek města. [Dostupné in: http://kontaminace.cenia.cz/]
1956: Starý Plzenec, letecký snímek města (výřez). [Dostupné in: http://kontaminace.cenia.cz/]
1956: Starý Plzenec, letecký snímek města (výřez). [Dostupné in: http://kontaminace.cenia.cz/]
1967:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1967:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1967:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1967:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1967:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1971: Plán obce Starý Plzenec. Měř. 1:2500 (výřez). [Stavební archiv odboru výstavby MěÚ
ve Starém Plzenci]
1988:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1988:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1988:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1988:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1998:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1998:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:
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1998:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1998:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

1998:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

2002:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

2002:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

2002:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

2002:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

2002:
Starý
Plzenec,
letecký
https://gis.plzen.eu/staremapy/]

snímek

města

(výřez).

[Dostupné

in:

Historické fotografie a veduty
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, severní pohled na Malou Stranu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled od severu na historické jádro města. Nesign. [MÚ
Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na Malou Stranu od jihu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, celkový pohled na město od severoseverozápadu. Nesign.
[MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na Malou Stranu od jihovýchodu. Nesign. [MÚ Starý
Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, celkový pohled na město od jihu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20 stol.: Starý Plzenec, průhled Radyňskou ulicí směrem na Masarykovo náměstí,
pohled na hlavní průčelí radnice od západu, pohled na zříceniny hradu Radyně od jihozápadu,
pohled na rotundu sv. Petra a Pavla (dodatečně kolorováno). Nesign. [MÚ Starý Plzenec, KCentrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20 stol.: Starý Plzenec, pohled na horní část náměstí od severu (dodatečně
kolorováno). Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů
města]
první pol. 20 stol.: Starý Plzenec, průhled Radyňskou ulicí směrem na Masarykovo náměstí,
v pozadí Malá Strana. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní
sbírky občanů města]
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první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na horní část Masarykovo náměstí od severu. Nesign.
[MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, průhled Smetanovo ulicí směrem k náměstí. Nesign. [MÚ
Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, celkový pohled na město od severu. Nesign. [MÚ Starý
Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na část kostela Narození Panny Marie od
jihovýchodu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů
města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na uliční průčelí domu ve (Smetanovo ulici) od
jihozápadu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů
města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na spodní část náměstí od jihu. Nesign. [MÚ Starý
Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled směrem od horní části náměstí do Smetanovy ulice
(dodatečně kolorováno). Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní
sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na spodní část Masarykovo náměstí od jihu, vlevo
kostel sv. Jana Křtitele. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní
sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na část Malé Strany od jihozápadu, v pozadí rotunda
sv. Petra a Pavla. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky
občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na Malou Stranu od jihu, pohled na hlavní průčelí
sokolovny a restaurace u „České koruny“, pohled na Měšťanskou školu v horní části
Masarykovo náměstí. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní
sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na budovu radnice a část jižní fronty Smetanovy ulice
od severozápadu, pohled na Staroplzenecký pivovar. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum,
městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na spodní část Masarykovo náměstí, vpravo budova
radnice. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů
města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, západní pohled na závěr kostela sv. Jana Křtitele. Nesign.
[MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20 stol.: Starý Plzenec, pohled na hlavní průčelí sokolovny ve Smetanovo ulici od
jihozápadu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů
města]
první pol. 20 stol.: Starý Plzenec, pohled na spodní část Masarykovo náměstí od jihovýchodu,
v pozadí Malá Strana, pohled na horní část náměstí s radnicí od jihu, pohled na část kostela sv.
Jana Křtitele a na Měšťanskou školu od severovýchodu, pohled na Staroplzenecký pivovar.
Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20 stol.: Starý Plzenec, pohled na horní část Masarykovo náměstí od severozápadu.
Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
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první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, celkový pohled na Malou Stranu od jihozápadu, pohled na
závěr kostela sv. Jana Křtitele, pohled na spodní část Masarykovo náměstí od jihovýchodu.
Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, celkový pohled na část Malé Strany od jihojihozápadu.
Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, celkový pohled na část města od severovýchodu. Nesign.
[MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
první pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na pravou stranu horní části náměstí od severu, vlevo
budova radnice, pohled na kostel sv. Jana Křtitele od jihovýchodu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec,
K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
1908: Starý Plzenec, pohled na hlavní průčelí nádraží a hostinec u staré Plzně od jihozápadu.
Nakl. Jan Freitinger. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů
města]
1945: Starý Plzenec, pohled na část Masarykovo náměstí s kostelem sv. Jana Křtitele. Nesign.
[MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
kol. 1950: Starý Plzenec, severní pohled na dolní část Masarykovo náměstí, v popředí kašna.
Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
druhá pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na uliční průčelí radnice od jihozápadu, celkový
pohled na město od jihu, pohled na rotundu sv. Petra a Pavla, pohled na zříceninu hradu Radyně,
pohled na Měšťanskou školu v horní části Masarykovo náměstí od severu. Nesign. [MÚ Starý
Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
druhá pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled od severovýchodu na Malou Stranu, jižní pohled na
rotundu sv. Petra a Pavla, pohled na panelové domy, pohled na radnici s částí Masarykovo
náměstí od jihozápadu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní
sbírky občanů města]
druhá pol. 20. stol.: Starý Plzenec, celkový pohled na Malou Stranu, pohled na radnici s částí
náměstí od severozápadu, jižní pohled na zříceninu hradu Radyně, pohled na část kostela sv.
Jana Křtitele a část náměstí od východu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská
knihovna, osobní sbírky občanů města]
druhá pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na uliční průčelí domu ve Smetanovo ulici od
jihozápadu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů
města]
druhá pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na uliční průčelí domu ve (Smetanovo ulici) od jihu.
Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
druhá pol. 20. stol.: Starý Plzenec, pohled na uliční průčelí domu ve Smetanovo ulici od
jihozápadu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů
města]
druhá pol. 20. stol.: Starý Plzenec, patrně pohled na dvorní trakt domu neznámého čp. Nesign.
[MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
druhá pol. 20. stol.: Starý Plzenec, patrně pohled na hospodářské stavení neznámého čp. Nesign.
[MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
druhá pol. 20. stol.: Starý Plzenec, patrně pohled na dvorní trakt domu neznámého čp. Nesign.
[MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna, osobní sbírky občanů města]
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1976: Starý Plzenec, pohled na Malou Stranu od jihozápadu, pohled na rotundu sv. Petra a Pavla
od severu, pohled na budovu radnice s částí Masarykovo náměstí od jihozápadu, pohled na část
zříceniny hradu Radyně od severozápadu. Nesign. [MÚ Starý Plzenec, K-Centrum, městská
knihovna, osobní sbírky občanů města]
Fotografie SHP z roku 1971 dle čp.
(viz elektronická příloha)
Stavební plány dle čp.
(viz elektronická příloha)
14. LITERATURA A NEPUBLIKOVANÉ ZPRÁVY
Bělohlávek, Miloslav 1976: Úpadek a doba ponížení 1266-1846. In: V. Brašna (ed.), Tisíc let
Starého Plzence, bývalé Staré Plzně 976-1976. Západočeské nakladatelství Plzeň, s. 29-53.
Líbal, D. – Penniger, R. 1971: Starý Plzenec. Stavebně historický průzkum města. SÚRPMO
Praha.
Kaiser, Ladislav – Kočár, Petr – Postránecká, Kateřina – Široký, Radek 2005: Požárem zaniklý
objekt ve Smetanově ulici ve Starém Plzenci. K metodice výzkumu požárových destrukcí.
Forum urbes medii aevi 2, s. 102-117.
Pešta, Jan 2014: Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel. NPÚ Praha.
Straka, Robert 1976: Z historie města 1846-1974. In: V. Brašna (ed.), Tisíc let Starého Plzence,
bývalé Staré Plzně 976-1976. Západočeské nakladatelství Plzeň, s. 54-108.
Šimůnek, Robert a kol. 2009: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 21 – Plzeň.
Statutární město Plzeň – Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha
Široký, Radek – Nováček, Karel 2014: Transformace Staré Plzně ve 13. století, In: M.
Malivánková Wasková – J. Douša (eds.), Dějiny města Plzně 1. Do roku 1788. Statutární město
Plzeň, s. 101-122.

99

15. SEZNAM TIŠTĚNÝCH PŘÍLOH:
1.
2.
3.
4.
5.

Výběr z historických map
Výběr z historických vedut a fotografií
Přehledná mapa zájmového území, měřítko 1:1 400
Mapa stavebně-historického vyhodnocení, měřítko grafické
Mapa architektonického, urbanistického a památkového hodnocení, měřítko grafické

16. SEZNAM ELEKTRONICKÝCH PŘÍLOH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stavebněhistorický pasport území_text (.pdf)
Historické mapy (.jpg, .png)
Historické veduty a fotografie (.jpg)
Fotografie SHP 1971 dle čp. (.jpg)
Stavební plány dle čp. (.jpg)
Fotodokumentace současného stavu (.jpg)
Mapové přílohy (.pdf, .dwg)

100

17. TIŠTĚNÉ PŘÍLOHY

101

1764 – 1768: I. vojenské mapování Čech, list č. 156, měř. 1:28 800 (výřez)

1838: Císařský otisk stabilního katastru, Pilsenetz (Plzenec) in Böhmen, Pilsner Kreis,
Bezirk Stiahlau. Měř. 1:2880 (výřez)

Příloha 1: Historické mapy

1912: Regulační plán města Plzenec, mapový list č. VII. Měř. 1:720 (výřez)

1932: Katastrální mapa, Město Starý Plzenec (Pilsenetz) v Čechách, Berní okres
plzeňský. Měř. 1:2880 (výřez)

Příloha 1: Historické mapy
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kol. 1900: Pohled na Smetanovu ulici z horní části plzeneckého náměstí.

1919: Průhled Smetanovou ulicí směrem k náměstí. V popředí část domu čp. 292, vlevo
část průčelí sokolského domu čp. 70.
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před 1931: Pohled na průčelí původního domu čp. 58 ve Smetanově ulici.
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