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VEDOUCÍ KNIHOVNÍCI, SPRÁVCI 

A ØEDITELÉ MÌSTSKÉ KNIHOVNY V PLZNI

Je tomu letos právì 145 let, kdy byla v Plzni založena „obecná“ 
èili veøejná knihovna. Stalo se tak dokonce døíve než v matièce Pra-
ze. Tou knihovnou byla v zaèátcích obøí skøíò ve škole, na níž uèil 
pan profesor Tomáš Cimrhanzl.

Samozøejmì že knihovnu tvoøí pøedevším knihy, ale knihovnì 
jako instituci vdechují život lidé. Tedy knihovníci. Jinak by knihovna 
zùstala jen tou velkou almarou nebo regály plnými knih. Již øeèený 
Tomáš Cimrhanzl byl tedy oním prvním mìstským knihovníkem. 
Vedoucím knihovníkem – aè byl nejspíše vedoucím sám sobì. Teprve 
pozdìji se knihovnické øady rozrostly a práce se profesionalizovala. 
Pováleènou situaci ovlivnil hlavnì jeden ze tøí osvìtových zákonù 
nové republiky, a to Zákon o veøejných knihovnách obecních vyda-
ný v roce 1919. Ale ještì dlouho nemìli pánové (protože tenkrát       
to bylo vážené postavení pro muže) titul øeditele. Byli vedoucími 
knihovníky.

K jejich postavení a vzdìlání citujme: 

„Knihovní radì pøísluší právo jmenovati knihovníka a síly výpo-
mocné se souhlasem obecního zastupitelstva. Èlánek 45. vládního 
naøízení, è. 607/1919, stanoví podmínky všeobecného i odborného 
vzdìlání pro knihovníky, a to v knihovnách urèených až 2000 oby-
vatelù znalost literatury a správy knihovnické, v knihovnách urèe-
ných až 10.000 obyvatelù aspoò absolvování mìš�anské školy, 
státního kursu knihovnického a složení státní zkoušky knihovnické,    
v knihovnách urèených více než 10.000 obyvatelù aspoò absolvování 
støední školy nebo ústavu na roveò postaveného, absolvování Státní 
školy knihovnické a úspìšné složení státní zkoušky knihovnické.    
Aby také knihovníci v malých obcích byli také pøimìøenì knihovnic-
ky odbornì vzdìláni, doporuèuje ministerstvo školství osvìtovým 
sborùm poøádati krátkodobì (aspoò 6 hodin) kursy knihovnické, kde 
by se jim dostalo povšechného výkladu o zaøízení a vnitøní správì 
malých knihoven, základních pravidlech katalogisaèních, o výbìru 



knih a o úkolech knihovníkových ve venkovských obcích. Knihovníci 
knihoven, urèených až 10.000 obyvatelù, jsou odbornì vzdìláváni    
na tøínedìlních státních kursech knihovnických, jež jsou poøádány 
každoroènì o prázdninách. Knihovníci knihoven, urèených více než 
10.000 obyvatelù, jsou odbornì vzdìláváni na Státní škole kni-
hovnické, která však dnes tomuto úkolu plnì nevyhovuje. Proto se 
žádá, aby škola byla tak reorganisována, aby vychovávala kandidáty 
nejen teoreticky, ale i prakticky, nejen jako knihovníky, ale i pøíští 
obecní úøedníky a lidovýchovné pracovníky, aby osnova byla náležitì 
doplnìna, aby pøed návštìvou školy se požadovala pøedbìžná 
knihovnická prakse a aby doba trvání školy byla pøi zvýšení poètu 
denních vyuèovacích hodin pøimìøenì zkrácena.“

A až na malé výjimky byli všichni plzeòští vedoucí knihovníci      
a správci knihovny vzdìlaní a povìtšinou se o rozvoj knihovny         
v Plzni èestnì zasloužili. 

Teprve v roce 1990 se první øeditelkou  stala žena – PhDr. Dagmar 
Svatková. Dnes ženy ve všech knihovnických funkcích a pracovních 
pozicích hrají prim. Pro muže musí být knihovnictví spíše vìdomím 
svého poslání – není� práce knihovnická víceménì po celou dobu 
nijak vysoce honorována. Svým úsilím po co nejvyšším vzdìlání      
a odbornosti na knihovnických postech také stávající øeditelka za-
vršuje naplnìní výše zmiòovaného knihovnického zákona i po více 
jak stu letech. V Knihovnì mìsta Plznì jsou všichni pracovníci plnì 
a odbornì kvalifikovaní. 

Nutno pøiznat, že se ve vedoucí knihovnické funkci støídali pøe-
vážnì muži, kteøí mìli ke knihám mimoøádný vztah. Mimoøádný       
i tím, že byli dokonce sami i autory knih. Byli mezi nimi básníci, 
prozaici, publicisté i autoøi knih nauèných. A sice velmi rùznorodých 
žánrù a zamìøení. A z tohoto pohledu vám ty, kteøí stáli v èele 
knihovny od založení až do konce roku 2009, nyní se souèasnou 
øeditelkou Helenou Šlesingerovou alespoò ve zkratce pøedstavujeme. 
V bibliografii jsou uvádìna stìžejní díla. 

                         Jana Horáková
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Absolvoval filozofickou fakultu pražské univerzity a stal se støe-
doškolským pedagogem s aprobací pro výuku èeštiny a zemìpisu.  
Po poèáteèním pùsobení v Praze a v Olomouci vyuèoval od roku 
1867 na reálce a poté na vyšším gymnáziu v Plzni.

Tomáš Cimrhanzl s ženou Amalií rozenou z Madlù (1844–1920) 
pocházející z Jawiszowic v Halièi mìli pìt dìtí. Dcera Rùžena pro-
vdaná Èerná byla spisovatelkou zejména odborných knih, Amalie 
provdaná Kožmínová byla etnografkou a spisovatelkou.

Nejvýznamnìjším Cimrhanzlovým literárním dílem je obsáhlá 
„Mythologie èili bájesloví Øekùv a Øímanùv“. Kniha se doèkala   
ètyø vydání. První vydání vyšlo v Plzni v roce 1879, druhé, „valnì 
rozmnožené a opravené“ vydání, o rok pozdìji. Mìlo 323 stran         

6. 3. 1840 Žíchovec u Prachatic – 1. 7. 1899 Plzeò
Støedoškolský uèitel a spisovatel, autor uèebnic a nauèných knih
Správcem knihovny byl v letech 1876–1899

Tomáš Cimrhanzl je stojící druhý zleva

TOMÁŠ CIMRHANZL 
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a 140 ilustrací. Spis byl s mírnými úpravami a novými ilustracemi 
znovu vydán s názvem Antická mythologie v nakladatelství Aven-
tinum v roce 1999. Autor jako své køestní jméno tehdy uvádìl 
„Tùma“, snad z vlasteneckých dùvodù, jméno Tomáš zaèal užívat   
až pozdìji.

Jeho zájem se nesoustøeïoval pouze na antiku, zabýval se horlivì 
vèelaøstvím a tìšil se mezi odborníky zvuènému jménu; jeho pøi-
èinìním se konal r. 1880 v Plzni III. sjezd vèelaøù èeskoslovanských.

Kromì èetných drobnìjších prací sepsal Zemìpis pro støední 
školy, Mythologii Øekù a Øímanù, Prùvodce po Šumavì a Èeskou 
gramatiku pro Nìmce. 

Údajnì napsal i jednoaktovou divadelní frašku Krvavá pomsta 
(1869).

Profesor Cimrhanzl finanènì i jinak podporoval potøebné a posti-
žené, mnohým nadaným pomohl ke studiu, organizoval v rodném 
Žíchovci o prázdninách spoleèenský život, dával vypravit vyzdobený 
žebøiòák s ètyøspøežím na Husùv den v Husinci, kde si v rodném 
Husovì domku natrvalo pronajal jeho svìtnièku a tak ji zachránil 
pøed zkázou, která jí hrozila. K zvelebení Žíchovce pøispìl i fyzic-
kou prací pøi úpravì návsi.

Byl nadšeným vlastencem a nemalou mìrou se zasloužil o po-
èeš�ování Plznì. Byl èlenem obecního zastupitelstva, pùsobil v lite-
rárním spolku a v Sokole, zasloužil se o založení mìstské knihovny. 
Dožil se pouhých 59 let, a když se jeho pohøební prùvod ubíral na 
høbitov Všech Svatých, ve mìstì bylo na jeho poèest rozsvíceno 
poulièní osvìtlení a svítila i okna všech škol. Pohøeb mu vypravilo     
a pomník na hrobì zbudovalo mìsto Plzeò. 

Bibliografie: 
Mythologie, èili Bájesloví Øekùv a Øímanùv, Steinhauser, Plzeò 1879
Antická mythologie
Aventinum, Praha, 1999
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6. 2. 1861 Praha – 18. 2. 1913 Plzeò
herec, režisér, pøekladatel, dramatik, knihovník
Správcem  Mìstské knihovny v Plzni byl v letech 1899–1913

Byl synem básníka Václava Bolemíra Nebeského a Terezie 
Fastrové.

Studoval na pražském malostranském gymnáziu. Ve studiích po-
kraèoval na Filozofické fakultì, kterou však z politických dùvodù 
nedokonèil (úèast na tzv. chuchelské øeži). Pracoval v redakci 
Šimáèkových Èeských listù, v roce 1884 se stal hercem a režisérem 
plzeòského divadla, pùsobil také jako dramaturg plzeòské divadelní 
scény. 

Roku 1894 nastoupil do redakce Plzeòských listù jako „èinoherní 
i operní referent“, v letech 1898–1900 redigoval zábavnou pøílohu 
Plzeòských listù. Pøekládal z nìmèiny a francouzštiny divadelní hry, 
operní a operetní libreta. Je také autorem nìkolika divadelních her, 

PAVEL NEBESKÝ 
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vytvoøil i libreto k opeøe plzeòského skladatele Stanislava Sudy 
Lešetínský kováø. 

Psal i pod pseudonymem Petr Lípa. Tiskem vyšla jeho pøednáška 
O Josefu Kajetánu Tylovi (èasopis Divadlo, 1908). Pøeložil lidovou 
zpìvohru Polský Žid.

Z jeho pìti dìtí, z nichž ètyøi byli synové a jedna dcera – Ludmila, 
všichni ètyøi synové zemøeli – Václav a devítiletý Zdìnek bìhem 
jednoho mìsíce na tyfus, Vladimír spáchal z nevyjasnìných dùvo-  
dù sebevraždu, Pavel se pøihlásil dobrovolnì s praporem Sokolù      
do první svìtové války, kde byl jedním z prvních padlých – v bitvì        
u Srbské Grušice. Pavel Nebeský zemøel zcela psychicky zlomený.

Na Ústøedním høbitovì v Plzni má èestný hrob.

Dílo: 

1. Slovanská vzájemnost. /Divadelní hra./

2. Baron Trenk. /Divadelní hra./

3. Lydie aneb Román ruské nihilistky. /Divadelní hra./, 1905

4. Lešetínský kováø. /Libreto s E. Šimkem./

5. Bar Kochba. /Libreto./
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FRANTIŠEK J. MALÝ 

V letech 1887–1893 byl zamìstnán jako asistent deskriptivní 
geometrie a rýsování na První èeské reálce v Praze. Po pøíchodu do 
Plznì byl krátce redaktorem èasopisu Naše snahy, od roku 1901 
kustodem lidové èítárny (ta tenkrát sídlila v sadech 5. kvìtna). Byl 
èlenem výboru Národní jednoty pošumavské – v roce 1924 vyšlo 
tiskem pojednání Ètyøi desetiletí Národní jednoty pošumavské           
v Plzni.

Byl jednatelem Vzdìlávacího sboru Osvìtového svazu v Plzni. 
Psal stati z oboru literatury, historie a umìní.

Používal také jméno František Jizerský Malý.

19. 9. 1865 Mnichovo Hradištì – 2. 6. 1927 Plzeò
Støedoškolský profesor, knihovník, osvìtový pracovník,           
redaktor, pedagog
Správcem knihovny byl v letech 1913–1927
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BOHUMIL POLAN 

Vyrùstal v prostøedí vìznice v Plzni na Borech, kde jeho otec 
pracoval jako dozorce a pozdìji jako vedoucí obuvnické dílny.         
V letech 1898–1905 studoval na plzeòském reálném gymnáziu.       
Po maturitì v roce 1906 nastoupil jako dobrovolník jednoletou 
vojenskou službu u 35. pìšího pluku. Po návratu z vojny se stal 
pomocným úøedníkem právního oddìlení mìstského stavebního 
úøadu, kde pracoval, s pøerušením ve váleèných letech, až do roku 
1920. První svìtovou válku prožil na frontì v Halièi, Uhrách              
a v Èechách. Po válce v roce 1920 se stal žákem jednoleté Státní 

18. 11. 1887 Plzeò – 25. 7. 1971 Plzeò
Vlastním jménem Bohumil Èuøín
Knihovník, básník, umìlecký (literární, divadelní a výtvarný) kritik
Správcem knihovny – vedoucím knihovníkem                                           
byl v letech 1927–1947
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knihovnické školy, kterou ukonèil závìreènou zkouškou s vyzna-
menáním. Od roku 1921 pracoval v Mìstské veøejné knihovnì          
v Plzni (nyní Knihovna mìsta Plznì). Za jeho pùsobení došlo            
v knihovnì k velkému rozkvìtu.

Bohumil Polan byl všestrannou umìlecko-kritickou osobností – 
vedle literatury se kriticky zabýval také divadlem i výtvarným 
umìním. Vìnoval se Stanislavu K. Neumannovi, Karlu Tomanovi      
a Fráòovi Šrámkovi. S øadou kulturních osobností byl v aktivním 
korespondenèním styku.

Manželem jeho jediné dcery Mileny byl spisovatel Karel Konrád, 
vnuèka Jarmila pracovala v Èeském rozhlase Praha, stejnì jako vnuk 
Ondøej – hudebník.

Polan byl za svoji celoživotní práci nìkolikrát ocenìn. V roce 
1962 získal státní vyznamenání Za vynikající práci a v roce 1967 se 
stal èestným obèanem mìsta Plznì. 

Polanùv èestný hrob najdeme na plzeòském Ústøedním høbitovì, 
kolumbárium E3/1234.

Bibliografie: 
Koncert na lesní roh: Emporium: Alois Dyk. Praha 1927. Básnická 
sbírka, ilustrace Jan Konùpek
Fráòa Šrámek: básník mládí a práce: Praha, Družstevní práce – 
Svoboda 1937
Plzeòské prùhledy: Plzeò, b.n. 1948
Život a slovo. Literární studie, eseje, náèrty. Praha: Èeskoslovenský 
spisovatel 1964
Místo v tvorbì: Krajské nakladatelství, Plzeò 1965. Eseje

Z listáøe Bohumila Polana: Ústí nad Labem, Albis international, 1998

Souhrnnì:
Personální bibliografie, Plzeò: Knihovna mìsta Plznì, 1987, sestavila 
Anna Kùsová
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26. 5. 1896 Plzeò – 25. 10. 1974 Plzeò
Knihovník, spisovatel - prozaik a publicista
Vedoucím knihovníkem byl v letech 1947–1951

Otec Miloslava Nohejla si založil v Plzni instalatérský závod, 
matka byla v domácnosti.

V letech 1907–1914 studoval na I. èeské reálce v Plzni, jeho    
další studia na Èeské vysoké škole technické pøerušila v roce 1915 
první svìtová válka. Stal se administrativním úøedníkem mìsta 
Plznì. V roce 1919 se oženil s Kristinou Kleinovou a rok žili v Praze, 
kde Miloslav Nohejl studoval Státní knihovnickou školu a od roku 
1922 byl pøidìlen do mìstské knihovny v Plzni. V roce 1947 pøevzal 
od Bohumila Polana roli vedoucího knihovníka a v únoru se stal 
jejím øeditelem (tehdy Krajská lidová knihovna v Plzni). 

MILOSLAV NOHEJL 
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V èervnu 1951 byl neoprávnìnì obvinìn a tøi mìsíce strávil ve 
vyšetøovací vazbì. Po propuštìní byl pøedèasnì penzionován. Podle 
jeho románu Svìt nic neví byl v roce 1967 natoèen film.

V roce 1968 byl rehabilitován a dostal jako jeden z prvních Cenu 
mìsta Plznì.

Byl èlenem Svazu spisovatelù a stál i u zrodu Svazu knihovníkù    
a informaèních pracovníkù.

Psal povídky, romány, redigoval èasopis Promìny, byl nejvýznam-
nìjším západoèeským novelistou a romanopiscem své doby.

Bibliografie:

Veliká radost: prósy. Plzeò: Karel Beníško, 1921. 

Dívka a sen. Praha: Otakar Štorch-Marien, Lidová knihovna 
Aventina, 1925.

Vidím milence: osm povídek. Vyškov: František Obzina, 1925.

Souhlas: román. Praha: Družstevní práce, 1926. 

Promìna: novoroèní èrta. Plzeò: Marie Hodková, 1927

Ohnivý èervenec: román. Praha: Družstevní práce, 1929

Dvì mužské povídky. Plzeò: Olga Škábová, 1930

Deset let nerozhoduje: román. Praha: Fr. Topiè, 1932

Svìt nic neví: román. Praha: Družstevní práce, 1934

Zázrak s Julií: román. Praha: L. Mazáè, 1941.

Chlapci a muži: povídky. Praha: L. Mazáè, 1941.

Holýma rukama. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, 1946.

Sirény oslavují Plzeò: román. Praha: Alois Hynek, 1948.

Sud se zlatým dnem. Praha: Èeskoslovenský spisovatel, 1956.

Neslýchaná vìc: tøi povídky o „uèeném“ sládku Františku Ondøeji 
Poupìtovi. Praha: Státní nakladatelství dìtské knihy, 1957.

Odvrácená tváø. Plzeò: Krajské nakladatelství, 1964.

Plzeò s pøíchutí sladkou, hoøkou i kyselou. Plzeò: Krajské 
nakladatelství, 1965. 

Obraný hrozen: povídky. Praha: Èeskoslovenský spisovatel, 1966.

Škodové: román. Plzeò: Západoèeské nakladatelství, 1968.
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O Karlu Soukupovi ani knihovnì v dobì jeho pùsobení toho moc 
nevíme. Do funkce byl jmenován po penzionování Miloslava 
Nohejla. Tehdejší Krajská lidová knihovna sídlila v budovì Zápa-
doèeského muzea. Karel Soukup byl tzv. dìlnickým kádrem – 
povoláním byl knihaøem, knihvazaèem.

Známa jsou jména jednoho knihovníka a devíti knihovnic (i od-
bornì vzdìlaných), kteøí se ještì koncem øíjna 1951 v petici nadøí-
zenému orgánu pøimlouvali za návrat Miloslava Nohejla.

Po Karlu Soukupovi není ani malá stopa v katalogu KMP, data-
bázi plzeòských osobností, v knihovnické databázi, neznáme jeho 
podobu. 

Knihaø – knihvazaè
Vedoucím knihovníkem byl v období 1952–1954

KAREL SOUKUP
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Podobnì jako s Karlem Soukupem je tomu i se jménem Josefa 
Vaòka. Údajnì byl nejen knihovníkem, ale i – možná prvotnì – 
uèitelem. Nejsou žádné záznamy o jeho literární èinnosti. Z tohoto 
období nemáme ani žádnou fotografii. Byl prý politicky velmi 
aktivní a v tomto duchu pøispíval i do soudobých novin. 

JOSEF VANÌK

Knihovník, pedagog
Øeditelem knihovny byl v letech 1954–1958
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29.10.1924 Zbùch – 14.7.1975 Plzeò
Knihovník, kulturní pracovník, regionální historik
Zastupující øeditel na pøelomu let 1958–1959

Studoval na klasickém gymnáziu v Plzni. V roce 1943 studium 
pøerušil, protože byl totálnì nasazen. Po válce nastoupil na Státní 
knihovnickou školu v Praze, studium zakonèil v roce 1947 státní 
zkouškou. Po vojnì pracoval jako knihovník v Karlových Varech      
a od roku 1954 v Plzni. Pùsobil v Domì armády jako náèel-           
ník knihovny, v Krajské lidové knihovnì (nyní Knihovna mìsta      
Plznì) zastupoval v roce 1958 øeditele a byl dva roky vedoucím 

PhDr. JAN MAUR 
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metodického oddìlení, od roku 1960 pracoval ve Státní vìdecké 
knihovnì (nyní Studijní a vìdecká knihovna Plzeòského kraje). Poté 
studoval historii na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy v Praze, 
studium ukonèil státní zkouškou v roce 1967. Dále absolvoval Veèer-
ní univerzitu marxismu-leninismu (VUML) a pùsobil jako lektor 
Mìstského výboru KSÈ. Publikoval v odborném i regionálním tis-
ku. V roce 1971 mu byla udìlena Krajská cena Západoèeského KNV 
za rozvoj knihovnictví v kraji a za publicistickou a bibliografickou 
èinnost.

Bibliografie:
Zpracoval Soupis èasopisù Západoèeského kraje: 
do r. 1917, Plzeò SVK 1964
1918–1948, Plzeò, SVL 1965 
1949–1965, Plzeò, SVK 1966
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10. 5. 1932 Èernìtice u Volynì – 19. 7. 2017 Plzeò
Knihovník, kulturní pracovník, básník, výtvarník
Øeditelem plzeòské mìstské knihovny byl v letech 1959–1970

Otec Josefa Hrubého byl cirkusový muzikant a kapelník. Hrubého 
vnuk Tomáš T. Kùs (1977) je básník. Hrubý studoval v letech 1947– 
1949 obchodní akademii ve Vimperku. V roce 1949 pracoval jako 
úøedník ve Zbrojovce Strakonice a v roce 1950 krátce pracoval    
jako novináø v Praze v tiskovém oddìlení Ústøední rady odborù.     
Po pùsobení v redakci pražského èasopisu Smìna (1951–1952) a po 
vykonání vojenské služby se stal knihovnickým inspektorem v Sušici 
(1955–1959), kde pùsobil i po vojenské službì. 

V roce 1970 byl odvolán z funkce a 20 let nesmìl publikovat, 
básnì vydával v samizdatu.

Bìhem tìchto let pracoval v Krajském støedisku státní památkové 
péèe až do roku 1985, kdy odešel do dùchodu. V letech 1972–1975 
studoval na Filmové a televizní fakultì Akademie múzických umìní 
v Praze u F. A. Šaly.

JOSEF HRUBÝ 
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Debutoval v roce 1958; pøispíval do Literárních novin, Kulturní 
tvorby, Hosta do domu, Èerveného kvìtu (Ostrava), Sešitù pro mla-
dou literaturu, Kvìtna, Literárního mìsíèníku, Obrysu (Mnichov), 
Plzeòského deníku, Psího vína. Pro Ès. rozhlas pøipravoval pùvodní 
poøady a pøekládal z nìmecké (Jens Gerlach, Waltraud Seidlhofer, 
Rainer Kunze) a slovenské (Vojtìch Mihálik, Miroslav Válek, Milan 
Rúfus) literatury. V roce 1963 byl jedním ze zakládajících èlenù 
plzeòské literární skupiny Èerven. V sedmdesátých letech pøispíval 
do ineditních sborníkù vydávaných Ludvíkem Kunderou: Podzim 
(1973), Jaro (1974), Ještì léto (1974), Volné sebrání 4 (1974), Nová 
zima (1974), Vìci (1974).

Hrubého práce pro rozhlas pøed rokem 1989 pokrýval svým jmé-
nem Jiøí Vykoukal.

Po roce 1989 vycházely jeho básnì i v evropských zemích (napø. 
v Nìmecku, Francii, Anglii, Makedonii, Litvì) a také v Egyptì, 
Libanonu a Iráku.

Nìkteré básnì Josefa Hrubého byly zhudebnìny Lukášem Ma-
touškem a Jaromírem Bažantem. Se svými výtvarnými kolážemi     
se Hrubý zúèastnil kolektivních výstav v Èechách, Nìmecku, Itálii, 
Lucembursku a Rakousku. – Užíval šifry (jh). Po roce 2003 pøispíval 
i do literárního mìsíèníku Plž (Plzeòský literární život), v roce 2006 
byl ocenìn zvláštní Cenou Plže. Byla mu dìlena Cena mìsta Plznì    
a v roce 2012 Umìlecká cena mìsta Plznì za celoživotní dílo a byl 
také nìkolikanásobným laureátem Ceny Bohumila Polana. Nejvyšší 
ocenìní získal za sbírku Otylé ach v roce 2011, a to Literu za poezii  
v soutìži Magnesia Litera. Byl èlenem Obce spisovatelù, Støediska 
západoèeských spisovatelù a èlenem PEN klubu.

Zemøel roku 2017 v Plzni. Pohøben je na Lesním høbitovì na 
Ústøedním høbitovì v Plzni, místo jeho posledního odpoèinku bylo 
zaøazeno mezi èestné hroby.

Bibliografie:
Viz www.knihovna.plzen.eu
Josef Hrubý: Básnické dílo, bibliografie
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4. 1. 1912 Línì – 7. 2. 1976 Plzeò
Právník, publicista, archiváø, knihovník, spisovatel - prozaik
Øeditelem knihovny v Plzni byl v letech 1970–1973

Pocházel z rodiny dùlního zøízence. Po maturitì na klasickém 
gymnáziu v Plzni v roce 1931 absolvoval Filosofickou a Právnickou 
fakultu UK v Praze. Za 2. svìtové války byl advokátním prak-
tikantem, poté byl totálnì nasazen v Èernošínì u Støíbra. Po roce 
1945 pracoval jako kriminální komisaø a v letech 1949–1951 jako 
pracovník státní správy, v roce 1951 nastoupil do regionálního stu- 
dia Èeskoslovenského rozhlasu v Plzni, v letech 1952–1954 byl 
strojníkem a vedoucím závodní školy práce v Zpè. papírnách, poté se 
vrátil do rozhlasu, kde vedle práce redaktora v literárnì-dramatickém 

JUDr. KAREL FLEISSIG 
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studiu zaèal také psát rozhlasové hry, tøebaže literárnì debutoval již 
ve 30. letech – zpoèátku se vìnoval poezii, pozdìji próze. Význam-
nou èást jeho literární tvorby tvoøily historické prózy. V regionál- 
ním tisku (Pravda) psal texty o malíøích a spisovatelích Plzeòska, 
zabýval se též archivnictvím, zejména pozemkovými knihami. Pou-
žíval také pseudonymy Otto Jarský, Varský, Vltavský. Byl èlenem 
Svazu èeských spisovatelù.

Po pøekonání vážné nemoci se uplatnil v Krajském estrádním 
podniku, od roku 1963 byl archiváøem Státního oblastního archivu    
v Plzni. Po dvou letech vedení plzeòské knihovny odešel do penze.

Je autorem publikace o historii knihovny: 100 let Knihovny mìsta 
Plznì. 

Je pohøben na plzeòském Ústøedním høbitovì.

Bibliografie:
Melancholická láska. (poezie), 1934
Nebeská romance. (poezie), 1945
Ryšavec s labutí (historická próza), 1947
Píseò o Martínkovi, 1963
Žoldnéøské intermezzo (historická próza), 1966
Cestopis lásky, 1971
Ïábelská fuga, 1976
100 let Knihovny mìsta Plznì, 1976
Za hvìzdou moøeplavce Behaima (historická próza), posmrtnì 1977
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30. 7. 1932 Plzeò – 8. 6. 1979 Plzeò
Knihovník, pedagog
Øeditelem mìstské knihovny byl v letech 1974–1979

Pocházel z rodiny známého plzeòského cukráøe a kavárníka, který 
se musel na poèátku 50. let vzdát živnosti i majetku.

Vystudoval Pedagogickou fakultu (uèitelský ústav) v Plzni a nìja-
ký èas uèil na 2. stupni ZDŠ èeský jazyk a tìlocvik.

Byl znám inteligentním humorem, rád citoval Jana Wericha          
a Miroslava Horníèka, jeho koníèkem byla zahrada s rodinnou cha-
tou ve Š�áhlavicích. Rád sportoval – lyžoval a hrál tenis a byl také 
náruživým ètenáøem, v poèátku 60. let vedla jeho pracovní cesta      
do plzeòské knihovny, kde pracoval zprvu jako knihovník a v roce 
1974 se stal øeditelem. 8. èervna 1979 tragicky zahynul.

Byl autorem metodických textù z oboru knihovnictví, napøíklad   
v roce 1966 sestavil literární pásmo k 70. výroèí narození Miloslava 
Nohejla.

MIROSLAV STIEBITZ  
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nar. 21. 4. 1941 v Plzni
Politický pracovník
Plzeòskou mìstskou knihovnu vedl v letech 1980–1983

Absolvoval Støední prùmyslovou školu stavební, obor Vodní 
stavby. Pracoval na Mìstském výboru KSÈ, ke knihovnictví nemìl 
žádný vztah. Øeditelem knihovny byl jmenován 1. kvìtna 1980 poté, 
co se knihovna stala opìt kulturním zaøízením spadajícím pod 
Národní výbor mìsta Plznì. V roce 1983 odešel do Prahy na øád-    
ná studia Vysoké školy politické a svoji èinnost ve funkci øeditele          
k 30. 6. ukonèil. 

Pozdìji pùsobil jako pøedseda družstva MEDAPA pro lékáren-  
ské zásobování. Odbornì nepublikoval.

RSDr. LUDÌK HÙLA
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nar. 28. 4. 1948 v Plzni
Kulturní pracovník, autor, pøekladatel a ilustrátor knih z oboru 
historie vojenského letectví
Jako øeditel Knihovny mìsta Plznì pracoval v letech 1984–1990

Absolvoval gymnázium, dvouleté nástavbové studium na Støed- 
ní knihovnické škole v Praze a Filozofickou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze (obor andragogika). V letech 1992–2003 vytvoøil 
jako autor a technický ilustrátor v souèinnosti s nakladatelstvím 
Fraus Plzeò sérii osmi encyklopedických publikací øady Letadla     
1939–1945, dále kromì tvorby èetných technických ilustrací pro 
rùzné publikace pøeložil do èeského jazyka i ètyøi rozsáhlé en-
cyklopedie a nìkolik menších titulù z oboru historie vojenského 
letectví. V prùbìhu pùsobení v KMP též sporadicky publikoval         
v regionálním a odborném knihovnickém tisku.

Mgr. JAROSLAV SCHMID
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Za jeho pùsobení v roce 1987 bylo v Obvodní knihovnì Lochotín 
zøízeno hudební oddìlení, jedno z prvních v republice.

Bibliografie:

Stíhací a bombardovací letadla USA, Plzeò: Fraus, 1992           
Stíhací a bombardovací letadla Nìmecka 1., Plzeò: Fraus, 1993

Stíhací a bombardovací letadla Nìmecka 2., Plzeò: Fraus, 1994 
Stíhací a bombardovací letadla Velké Británie 1., Plzeò: Fraus, 1995

Stíhací a bombardovací letadla Velké Británie 2., Plzeò: Fraus, 1996

Stíhací a bombardovací letadla Japonska 1., Plzeò: Fraus, 1998

Stíhací a bombardovací letadla Japonska 2., Plzeò: Fraus, 2000

Stíhací a bombardovací letadla Francie a Polska, Plzeò: Fraus, 2003
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nar. 29. 6. 1946 v Pacovì
Knihovnice, pedagožka
Øeditelkou Knihovny mìsta Plznì byla v letech 1990–2009

PhDr. DAGMAR SVATKOVÁ 

Absolvovala gymnázium, dvouleté nástavbové studium na Støední 
knihovnické škole a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Pra-
ze, katedru vìdeckých informací a knihovnictví. Doktorát obhájila     
v roce 1980. 

Celý svùj život vìnovala knihovnictví a práci v knihovnì. V le-
tech 1965–1976 pracovala v Krajské knihovnì v Plzni (nyní KMP)     
a v letech 1977–90 pùsobila ve Státní vìdecké knihovnì v Plzni,      
od roku 1980 jako vedoucí oddìlení metodiky a výzkumu knihov-
nictví. 

Jako øeditelka mìstské knihovny spoluzakládala odborné kni-
hovnické studium, sama pøednášela na støední knihovnické škole       
a výraznì se zasloužila o akreditaci vysokoškolského studia na 
Filozofické fakultì Západoèeské univerzity v Plzni, kde externì 
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pøednášela pøedmìty: Dìjiny knihoven a knihovnictví, Služby infor-
maèních institucí, Bibliopedagogika, Marketing knihovnických slu-
žeb a Knihovnická a informaèní praxe. Publikovala v odborném tisku 
a podílela se na zpracování odborných dokumentù i v celonárodním 
mìøítku.

Dagmar Svatková aktivnì pracovala ve Svazu knihovníkù a in-
formaèních pracovníkù, byla iniciátorkou založení Sekce veøejných 
knihoven a stála i u zrodu pravidelné každoroèní knihovnické ini-
ciativy Týden knihoven a odborného semináøe Knihovnická dílna. 

Knihovna mìsta Plznì se za jejího vedení zásadnì promìnila         
z tradièní pùjèovny knih v knihovnu moderního typu. Novì vybu-
dováno bylo i oddìlení Studovny a informaèních služeb a sálky 
Polanova síò a M-klub pro kulturní a vzdìlávací èinnost, v nichž 
prosazovala netradièní a neotøelé formy a podporovala kooperaci      
v mimoškolním vzdìlávání. Byla za transformací oddìlení metodiky 
v moderní public relations, za zautomatizováním výpùjèního procesu      
a zajištìním pøístupu k internetu pracovníkùm i veøejnosti.

Stála za znovuzøízením bibliobusu – v roce 1996 zaèal jezdit po 
okrajových èástech Plznì jako plnì vybavená pojízdná knihovna.     
Po celou dobu svého funkèního pùsobení usilovala o modernizaci 
prostor, a to nejen v ústøední budovì, ale i v obvodních knihovnách   
a na poboèkách. Bohužel ani dva témìø kompletnì zpracované pro-
jekty na novou moderní budovu knihovny nebyly realizovány.

Její zásluhou byla zøízena obèanská sdružení Kruh pøátel knižní 
kultury a Pro libris, která s knihovnou pracovala v úzké symbióze.   
Za její éry se rozvinula výstavní, publikaèní i edièní èinnost, pod-
porovala metodickou práci pro mladé autory v Ústøední knihovnì  
pro dìti a mládež a v Plzni zaèal v roce 2003 vycházet také regio-
nální literární mìsíèník. 

Za rozvoj èeského knihovnictví jí byla v roce 2010 udìlena 
Medaile Zdeòka Václava Tobolky.

V roce 2014 byla ocenìna Peèetí mìsta Plznì.
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