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Co se týče počtu budov v centru Plzně, je Fakulta 
filozofická tou nejbohatší fakultou Západočeské 
univerzity. Můžete ji najít celkem na šesti místech, 
přičemž její sídla jsou velmi různorodá.

Nejprve je zde adresa Sedláčkova 15, kde byla původně 
elektrotechnická fakulta Vysoké školy strojní a elektro-
technické v Plzni. Nevýrazná šedá budova tvoří komplex 
s univerzitní pýchou – novorenesanční budovou práv-
nické fakulty, přičemž oba domy mají společné nádvoří. 
Elektrotechnickou fakultu stále připomíná figurální 
reliéf nad vstupem. Pod výjevem z umělého kamene jsou 
podle autorů Katalogu drobného umění v Plzni Křížky 
a vetřelci podepsáni Otokar Walter ml., Václav Jindřich, 
Svatopluk Janke a akademický sochař Břetislav Hola-
kovský, reliéf zachycuje čtyři elektrotechnické inženýry – 
tři muže a jednu ženu – při práci.

Dříve šedé stěny průchodu vedoucího na nádvoří pak 
oživuje zcela současné umění – iluzivní malba stu-
dentky ateliéru Ilustrace Niny Bednářové z roku 2017, 
která ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby si lidé proho-
dili role se zvířaty.

Fakultou filozofickou ale najdeme také na adrese Sed-
láčkova 19. Je to rohový dům, který ulici spojuje se 
sousední Riegrovou, a sídlí v něm univerzitní kavárna 
Družba a centrum Kulturka. V Riegrově ulici na něj 
přiléhá dům s čp. 11 a oba dva mají společnou minulost. 
Dříve v nich totiž sídlily univerzitní dílny, nicméně poté, 
co budovy našly nový účel, a po rekonstrukci jejich vněj-
ších fasád v roce 2016 jsou ozdobami této části centra. 
V Riegrově 11 dnes sídlí Galerie Ladislava Sutnara 
a její dříve zatemněná velká okna nahradily galerijní 

výlohy. Sedláčkova 19 zase poutá výraznou žlutou fasá-
dou, zdobenými okny, nápadným balkonem obráceným 
k  náměstí Republiky a nárožní kopulovitou střechou.

Fakulta filozofická sídlí v Sedláčkově ulici ještě 
v podkroví domu čp. 31, jehož průčelí zdobí sgrafita 
Mikoláše Alše, nicméně odtud se budou filozofové stě-
hovat – univerzita je přemístí do památkově chráněného 
a rekonstruovaného souboru budov na rohu Sedláčkovy 
a Veleslavínovy ulice. Součástí tohoto souboru je i re-
nesanční, barokně přestavěný dům s honosným rene-
sančním portálem, vystavěný na středověkých základech 
s gotickými sklepy s čp. 267/40. Je památkově chráněn 
od roku 1958 a patří k nejvzácnějším budovám, v nichž 
Západočeskou univerzitu najdete.

Než se přestěhovala do Riegrovy ulice, vystavovala 
univerzitní galerie v přízemí domu v Jungmannově 
ulici – v něm dnes sídlí Fakulta filozofická a spolu 
s ní Univerzita třetího věku ZČU nebo organizace 
Bílý kruh bezpečí. Někdejší činžáky s čísly popisnými 
1 a 3 ze závěru 19. století prodělaly podstatné úpravy 
v sedmdesátých letech 20. století, aby se v nich mohly 
usídlit kanceláře okresních výborů Komunistické strany 
Československa Plzeň-jih a Plzeň-sever. „Z původních 
prvků interiérů dnes můžeme tu a tam zaregistrovat 
zbytky částí zábradlí na schodištích,“ mohli se dozvě-
dět návštěvníci akce Plzeňské dvorky, která je zavedla 
i na nádvoříčko mezi těmito univerzitními domy. •

Filozofickou fakultu  
dodnes hlídají 
elektrotechnici
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1  Figurální reliéf nad vstupem do budovy v Sedláčkově 
ulici znázorňuje elektrotechnické inženýry.

2  Do rohového domu se dnes chodí do univerzitní 
kavárny Družba, dříve tu byly dílny. 

3  Památkově chráněný soubor budov na rohu Sedláčkovy 
a Veleslavínovy ulice – dům s čp. 40 patří k těm nejvzácnějším.

4  Budova Filozofické fakulty v Sedláčkově ulici 15. 
5 V přízemí budovy v Jungmannově ulici sídlí literární kavárna.


