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Z budov, které využívá Západočeská univerzita, 
vyčnívá ta s číslem popisným 320 v sadech 
Pětatřicátníků. Nepřehlédnutelná stavba 
slouží jako sídlo právnické fakultě a patří 
k architektonickým skvostům centra Plzně. 
Právem jí náleží status kulturní památky.
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Čtyřpodlažní budova vznikla v letech 1904 –1906 pro Obchodní a živnosten-
skou komoru v Plzni a podepsáni jsou pod ní architekt Ladislav Skřivánek 
a stavitel Josef Houdek. „Objekt je dokladem dobré řemeslné a stavitelské 
úrovně plzeňské stavební tvorby na přelomu 19. a 20. století a má ojediněle 
dochovanou uměleckořemeslnou výzdobu interiérů,“ popisuje jejich dílo 
katalog Národního památkového ústavu.

Právnická fakulta, jejíž boční průčelí už patří do Riegrovy ulice, si 
o pozornost říká novorenesanční fasádou s římsami, parapetními výplněmi 
a takzvanými suprafenestrami – ozdobnými prvky nad okny. Budově domi-
nují symetricky umístěné štíty a vysoká nárožní věžovitá střecha, díky níž 
je vděčným objektem fotografů. Mřížové dveře, kterými studenti a zaměst-
nanci denně procházejí, jsou původní. Dvůr za budovou spojuje právnickou 
fakultu s fakultou filozofickou sídlící v Sedláčkově ulici (více na str. 10 a 11). 
Pro studenty i zaměstnance je dvůr průchozí.

Publikace Plzeň – průvodce architekturou města od počátku 19. století 
do současnosti o čísle popisném 320 říká, že je jednou z nejvýznamnějších 
dominant historického jádra města. „Parter (přízemní prostory, pozn. red.) byl 
původně určen pro několik obchodů. Směrem do Riegrovy ulice je ve třetím 
patře slavnostní síň, která spolu s hlavním schodištěm tvoří hlavní prostory 
budovy,“ uvádí průvodce.

Právnická fakulta v sadech Pětatřicátníků sídlí od roku 2006, kdy také 
skončila rekonstrukce budovy a vrátil se jí někdejší lesk. Restaurátoři jejímu 
plášti navrátili například obdélníkové sgrafito vyplňující plochu pater. Stu-
denti ovšem budovu využívají mnohem déle. Už od roku 1949 se zde vzdě-
lávali budoucí inženýři Vysoké školy strojní a elektrotechnické. Strojaři se 
v devadesátých letech přestěhovali do nové budovy v kampusu, v roce 2004 je 
následovali studenti elektrotechnické fakulty. Po jejich odchodu opustili práv-
níci dosavadní působiště na Americké třídě a zamířili do sadů.

Budova na svoji minulost kromě architektonických lahůdek, viditelných 
na první pohled, upomíná také jinak. Například dlaždičkami. Sídlila zde totiž 
vzorková prodejna Západočeských továren Horní Bříza, předchůdce dnešní 
společnosti LB Minerals, a proto jsou stěny i podlahy vyloženy dlaždičkami 
různých barev. V učebně v přízemí, kterou fakulta před začátkem akademic-
kého roku 2018/19 vytvořila z bývalých kanceláří, je dokonce stále k vidění 
falešný krb, obložený modrými kachlemi. •

1  Obkládačky dodnes připomínají 
vzorkovou prodejnu hornobřízských 
závodů, která v domě sídlila. 
Pro obchody bylo určeno celé přízemí.

2  Původní krásu vrátila budově 
rekonstrukce, jež skončila v roce 2006. 

3  Nová učebna vznikla 
rekonstrukcí kanceláří. Studenti 
v ní mají i falešný krb.

4  Nárožní věžovitá střecha 
je vděčný objekt fotografů.

5  Výzdobu interiérů fakulty popisují 
památkáři jako ojediněle dochovanou.
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