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•	Adventní trhy

•	Plzeňské oslavy vzniku republiky

Říjen

•	Jazz bez hranic

Říjen / listopad

Prosinec
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441 381
návštěvníků zoo v roce 2016
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•	Mezinárodní folklórní festival CIOFF Plzeň

•	Historický víkend

•	Mezinárodní festival Divadlo Plzeň

•	Pilsner Fest

•	Divadelní léto pod plzeňským nebem

•	Festival Živá ulice

•	Smetanovské dny

•	Festival světla

Březen

•	Slavnosti svobody – oslavy osvobození Plzně   

 americkou armádou

Květen

•	Filmový festival FINÁLE Plzeň

Duben Červenec

Červen

Září



podíl nezaměstnaných
osob k 31. 12. 2016
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3 %

Plzeň je čtvrtým největším městem  
České republiky a v její západní části zaujímá 
dominantní pozici. Díky strategické geografické 
poloze s dobrou dopravní dostupností, nabídce 
pracovních příležitostí, bohatým možnostem 
kulturního a sportovního vyžití, široké nabídce 
vzdělání, kvalitnímu podnikatelskému prostředí 
a ojedinělému přírodnímu prostředí je atraktivní 
lokalitou, kde žije bezmála 170 tisíc obyvatel.

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

Ve svých strategických záměrech město cílí na 
zvýšení přínosů výzkumu pro společnost a rozvoj 
oborů s vysokou přidanou hodnotou, na zajištění 
kvalitních služeb podpůrné infrastruktury, na 
eliminaci rizik a bariér v dopravě nebo na zajištění 
služeb fungujících jako prevence prostorového 
vyloučení. Dlouhodobě je jedním z hlavních cílů 
zvyšovat pocit bezpečí obyvatel i návštěvníků.

Jdeme svou cestou  
za vizí moderní 
metropole

Vědeckotechnický park 
je klíčovým a úspěšným 
projektem iniciovaným 
a realizovaným městem.
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a Škoda Electric je světovým výrobcem elektrických  
pohonů a trakčních motorů pro trolejbusy, tramvaje, 
lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, metro 
i důlní vozidla. Pobočku své slévárny a strojírny v Plzni 
založil hrabě Valdštejn v roce 1859. Později (r. 1869) 
továrnu odkoupil její hlavní inženýr Emil Škoda  
a pod jeho vedením se stává největším strojírenským 
a zbrojařským podnikem v Evropě.

Slavná loutkářská tradice je především spojována 
s Loutkovým divadlem Feriálních osad a jmény 
lidového loutkáře Karla Nováka, Josefa Skupy, 
duchovního otce dnes světoznámých loutek Spejbla 
a Hurvínka a také jeho žáka, později autora světově 
proslulých filmů, Jiřího Trnky. Loutkové herectví 
neztratilo své kouzlo a význam ani v současnosti, 
kdy v Plzni působí profesionální Divadlo Alfa 
a několik amatérských souborů. V roce 2009 bylo 
nově otevřeno Muzeum loutek.

99

Jsme hrdí na světově 
proslulé pivo, průmysl  
i loutkářství

Plzeň je město s více než 700 let dlouhou historií. 
Ctí a podporuje tradice především reprezentované 
pivovarnictvím, strojírenstvím a loutkářstvím.

Dodnes si plzeňské pivo uchovalo svoji skvělou chuť.  
Unikátní světlý ležák, který vzniká spodním kvašením, 
dal název nejprodávanějšímu typu piva na světě,  
pils, pilsner. O první export za hranice Čech se roku 
1856 postaral hostinský Josef Šedivý, když jej 
zavezl do Vídně, a v roce 1873 Pilsner Urquell dobyl 
Ameriku. Nyní si jej mohou vychutnat lidé ve více než  

50 zemích světa. První várka ležáku z 5. října 1842 
svojí chutí předčila tehdy běžná svrchně kvašená 
piva. Bavorský sládek Josef Groll, který pivo 
v Měšťanském pivovaru uvařil, navždy změnil český 
i celosvětový přístup k pivu.

Jen málokterá značka proslavila Českou republiku 
ve světě tak jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky  
se lidé setkávají více než sto padesát let. Dnes  
se společnost Škoda Transportation soustřeďuje  
na výrobu vozidel pro hromadnou dopravu  

10 mil.
hektolitrů piva prodává Plzeňský Prazdroj 
do ciziny v posledních letech

8



podíl lesů, parků, sídlištní  
a doprovodné zeleně včetně 
zahrad z celkové rozlohy 
správního území města

27 %
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V Plzni najdeme řadu veřejných prostranství s kvalitní 
a udržovanou zelení. V 19. století vznikl kromě dnes 
velmi oblíbeného sadového okruhu i Lochotínský 
park, ve 20. století pak Borský park a lesopark 
Homolka. Kromě těchto parků zásadního významu se 
ve městě nachází mnoho dalších zajímavých ploch, 
například park u Košuteckého jezírka, v Potoční ulici, 
v Homolkách nebo Lobezský park. Spoluvytvářejí 
prostorovou skladbu a symbolizují velmi výrazně 
blízkost přírodního prostředí Plzně. Vedle vodních 
toků, z nichž podél pěti vznikly naučné stezky, rybníků 

a nádrží jsou to rovněž souvislé lesní porosty, které 
formují krajinu města a jsou stejně hojně využívány 
pro účely rekreace a relaxace. Několik let působí 
v Plzni neformální a otevřené sdružení Zelené 
město, které dalo vzniknout dlouhodobému projektu 
s hlavním cílem zlepšovat kvalitu života Plzeňanů. 
Kromě městské a krajské správy jsou do něho 
zapojeny subjekty snažící se o minimalizaci dopadů 
na životní prostředí v působnosti svého podnikání 
a ve svých kompetencích podporujících ochranu 
životního prostředí.

Péčí o zeleň  
ve městě zlepšujeme 
kvalitu života

10



abonentek na vybraná představení  
Divadla J. K. Tyla

10 000
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Rozsah kulturní nabídky, její pestrost a autenticita je 
v Plzni vnímána z hlediska kvality života jako velmi 
důležitá. V roce 2015 vyvrcholil několikaletý projekt 
Evropské hlavní město kultury a Plzeň se zařadila 
mezi hrdé nositele tohoto titulu. Stala se originálním 
místem, které čerpá z bohaté kulturní a spolkové 
tradice města, rozvíjí činnost tradičních kulturních 
a paměťových institucí, jako jsou divadla, filharmonie, 
muzea nebo knihovny, a podporuje kreativní podhoubí. 
Plzeň nabízí mnoho příležitostí k nevšedním zážitkům 
také v podobě industriálního dědictví, jedinečné 

architektury nebo festivalů, které se těší velké oblibě 
návštěvníků. Je živým městem vytvářejícím podmínky 
pro projekty ve veřejném prostoru, podporuje a motivuje 
občanské iniciativy, komunitní i sousedské aktivity. 

Náš kalendář  
je po celý rok nabitý 
kulturními akcemi 

Projekt Evropské hlavní 
město kultury ukázal,  
jak umíme v Plzni žít.

12



Technologické novinky zpříjemňují život Plzeňanům 
už několik let, a to v městské veřejné dopravě,  
při jednání s úřady nebo například při vyhledávání 
informací. Město rozšiřuje mimo jiné wifi zdarma 
na veřejná prostranství, zavedlo aplikaci „Plzni.to“ 
umožňující nahlašovat závady na městském mobiliáři 
i aplikaci pro žádosti o vyjádření k sítím. 

Ověřeným smart řešením je Plzeňská karta,  
kterou bude možné v blízké budoucnosti využít 
kromě hrazení jízdného a vstupů do bazénu  
či ZOO také v knihovnách i ke zpřístupnění 
a úplatě dalších městem zajišťovaných služeb. 
Mezi chytrá řešení patří také řízení veřejné dopravy 
dynamickým dispečinkem, preference vozů veřejné 
dopravy na světelných křižovatkách, vybavování 
frekventovaných zastávek inteligentními 
informačními systémy nebo úhrada jízdného ve 
všech prostředcích veřejné dopravy bezkontaktní 
bankovní kartou. V Plzni vzniká takzvaná síť 
internetu věcí, jež může sloužit pro dálkové 
odečty energií, pro sledování parkovacích míst, 
může přenášet informace o zvýšené hladině 
vody a jiné. V oblasti mobility a ekologie je cílem 
připravovaných projektů Smart City Plzeň snižovat 
výskyt CO2. Díky zprovoznění spalovny ZEVO 
Chotíkov se podaří snížit odběr uhlí o 80 tisíc tun 
již v roce 2017, což opět významně sníží výskyt CO2 
v plzeňském ovzduší.

Městská správa dlouhodobě investuje  
do zatraktivnění výuky pro žáky mateřských 
a základních škol a nakupuje moderní pomůcky,  
jako jsou interaktivní tabule, počítače včetně 
notebooků, tablety a interaktivní učebnice.  
Všechny školy jsou připojeny na optickou síť 
a využívají cloudové prostředí.

Využíváme  
inteligentní aplikace

interaktivních tabulí
v mateřských
a základních školách

340

1514



spolupráce se osvědčily v házené a v ledním hokeji. 
Město chce i nadále věnovat hlavní pozornost podpoře 
organizovaného sportu s důrazem na výchovu dětí 
a mládeže. Kvalita života je pro Plzeň jednou z priorit. 
K jejímu naplňování město významně přispívá právě 
v oblasti sportu. Pokračuje v budování sítě cyklostezek 
a jejich napojení na školy i sportovní areály, revitalizuje 
parky a doplňuje je o aktivní pohybové prvky či 
areály zdraví, podporuje místní turistiku a budování 
turistických a cykloturistických cílů, vytváří sportovní 
a volnočasové zóny v okolí vodních ploch, které jsou 
využívány pro vodní sporty nebo k rekreaci.

Mistrovské tituly u nás  
slaví celé město.  
A celé město také sportuje.

17

Fandíme vrcholovým 
výkonům i rekreačnímu 
sportování

Plzeň patří mezi tradiční regionální sportovní  
centra v České republice. Má jedinečnou sportovní 
infrastrukturu, vynikající výsledky a unikátní 
diváckou podporu. Nejpopulárnější sportovní odvětví 
jsou zde zastoupena na nejvyšší výkonnostní úrovni. 
V nedávné minulosti se podařilo završit dlouhodobé 
aktivity města, které vedly k vybudování moderních 
areálů.  Příběh fotbalové Viktorie, jejího vzestupu 
a mezinárodních úspěchů, reprezentačního stadionu, 
divácké podpory byl korunován také vznikem 
fotbalové akademie FA ČR. Podobné modely 

16

sportovních klubů  
a tělovýchovných 
jednot

183



Západočeská univerzita v Plzni poskytuje vzdělání 
ve většině hlavních vzdělávacích oborů. V současné 
době má devět fakult s téměř 60 katedrami 
a dva vysokoškolské ústavy. Jako jedna ze dvou 
vysokoškolských institucí západních Čech, která 
vznikla sloučením již existující Vysoké školy  
strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty 
v roce 1991, připravuje odborníky v oblastech 
strojírenství, elektrotechniky, informatiky, 
aplikované matematiky, fyziky a mechaniky, 
ekonomiky, pedagogiky, filozofie, filologie, sociální 

a kulturní antropologie, archeologie, práva a veřejné 
správy, výtvarného umění, designu a zdravotnictví. 
Studijní prostředí na Západočeské univerzitě 
odpovídá evropským standardům, což potvrzuje 
získání certifikátu ECTS Label (European Credit 
Transfer and Accumulation System) v roce 2012.

Univerzitní prostředí v Plzni doplňuje Lékařská 
fakulta založená v roce 1945. Je součástí Univerzity 
Karlovy v Praze, jedné z nejstarších univerzit ve 
střední Evropě, a nabízí dva studijní programy, 
všeobecné a zubní lékařství. Učitelé i odborní 
pracovníci fakulty se podílejí významným způsobem 
na léčebné a preventivní péči ve fakultní nemocnici 
a v dalších zdravotnických zařízeních. Velký význam 
a rozsah má i jejich vědecko-výzkumná práce.

Poskytujeme  
špičkové vzdělání 
v desítkách oborů

19

vysokoškolských studentů

13 500
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Podporujeme 
výzkumná centra 
a vývoj nových 
technologií

Ekonomická prosperita Plzně se opírá  
o vyváženou strukturu podnikatelských 
subjektů, jejich oborovou pestrost i rostoucí 
podíl firem, které využívají výsledků spolupráce 
s vědeckovýzkumnými institucemi. Podstatná  
je podpora vzdělávání v technických oborech.  
Při Západočeské univerzitě fungují čtyři  
výzkumná centra. Vysokoškolský ústav  
Nové technologie – výzkumné centrum (NTC),  
založený již v roce 2000, doplnila tři výzkumná 
centra vybudovaná v posledních letech 
z prostředků Evropské unie: NTIS (Nové 
technologie pro informační společnost), RICE 
(Regionální inovační centrum elektrotechniky) 
a RTI (Regionální technologický institut). 

Univerzita disponuje širokým potenciálem, který  
dává studentům šanci otevřít dveře do světa  
čtvrté průmyslové revoluce. Výzkum a vývoj je zde 
podporován nejen z institucionálních zdrojů, které 
slouží pro dlouhodobý koncepční výzkum, ale také 
ze zdrojů, které poskytují národní agentury, některá 
ministerstva, programy Evropské unie a také 
vědecké agentury mimo Evropskou unii. Pro posílení 
transferu znalostí a poznatků do praxe univerzita 
spolupracuje s Vědeckotechnickým parkem Plzeň, 
s Podnikatelským a inovačním centrem Plzeň 
(BIC), Správou informačních technologií města 
Plzně a dalšími subjekty. Mezi nejnovější úspěchy 
vědeckých týmů se zařadily například chytrý 
zásahový oblek a rukavice pro hasiče, nástroj 
sloužící pro diagnostiku dynamiky rakovinných 
buněk nebo elektromobil. 

V roce 2014 vzniklo v Plzni Biomedicínské centrum, 
projekt Univerzity Karlovy, plzeňské Lékařské  
fakulty, zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti 
nahrazování a regenerace orgánů. Orientace centra 
navazuje na dlouhodobou výkonnost fakulty 
a fakultní nemocnice, na dosažené mezinárodně 
konkurenceschopné výzkumné výsledky a jejich 
aplikační potenciál ve zdravotnictví. Právě v úzké 
spolupráci s fakultní nemocnicí je dosahováno 
vynikajících výsledků především v oblasti 
náhrady funkce ledvin nejrůznějšími metodami 
včetně transplantace, v oblasti infekčního 
orgánového poškození při sepsi a navazující 
problematiky bakteriální rezistence k antibiotikům. 
Aktuálně se centrum zaměřuje na problematiku 
neurodegenerativních onemocnění či široce pojatý  
výzkum vlastností kmenových buněk včetně 
nádorových a jejich potenciálního využití pro tkáňovou 
terapii a regeneraci či onkologickou diagnostiku.

21

výzkumných
univerzitních center
na území města

5
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Domovy pro seniory mají kapacitu celkem 323 lůžek, 
domovy se zvláštním režimem 472 lůžek (z toho 
100 lůžek nabízí soukromý subjekt) a 29 lůžek je 
k dispozici v týdenním stacionáři. Služby pro seniory 
poskytuje především Městský ústav sociálních služeb.

Nemocniční péči v Plzni zajišťuje pět lůžkových 
zdravotnických zařízení. Hlavním poskytovatelem  
je fakultní nemocnice, největší lůžkové zdravotnické 
zařízení v Plzeňském kraji a jedna z největších 
nemocnic v České republice. V rámci svých 
48 zdravotnických pracovišť provozuje 1 729 lůžek 
a zaměstnává 4 480 lidí. Ročně se zde uskuteční 
více než 70 tisíc hospitalizací a přes jeden milion 
ambulantních vyšetření (údaje jsou z roku 2016). 
Ve městě je v provozu několik denních a týdenních 
stacionářů pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením a také Dětské centrum (dřívější Kojenecký 
ústav s dětským domovem).

110
bezbariérových bytů  
ve vlastnictví města
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Rozvoj sociálních 
služeb zlepšuje jejich 
dostupnost i komfort

Městská správa garantuje na celém území Plzně 
optimální rozvoj sociálních služeb a vytváří funkční síť 
služeb nabízených seniorům, zdravotně postiženým, 
rodinám s dětmi, sociálně vyloučeným, cizincům 
a ostatním potřebným. Cílem odborného poradenství 
v oblasti sociálních služeb je poskytnout pomoc při 
hledání optimální služby pro řešení životní situace. 
Ke zvýšení komfortu poskytovaných sociálních 
služeb přispívá projektový webový portál, jehož 
součástí je elektronická poradna. Město zajišťuje 
službu Senior Expres, přepravu zdravotně postižených 

osob a realizuje celou řadu projektů a aktivit  
pro širokou plzeňskou veřejnost, na nichž se podílejí 
také poskytovatelé sociálních služeb. Od roku 2017 
je díky tříletému projektu, dotovaném Ministerstvem 
práce a sociálních věcí, věnována pozornost osobám, 
jež nemohou za tržních podmínek získat standardní 
nájemní bydlení. Zvyšovat by se tak měl například 
počet bytů zvláštního určení, bytů bezbariérových 
a posílit má i oblast chráněného bydlení. V Plzni je 
dostupná kvalitní péče o seniory, a to od terénních 
služeb až po služby pobytové.  
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3,4 mil.
návštěvníků v roce 2015, kdy byla Plzeň 
Evropským hlavním městem kultury

25

V současné době patří Plzeň mezi turisticky 
nejatraktivnější města České republiky. Podle 
statistik se dlouhodobě drží v počtu návštěvníků 
na 4. místě za Prahou, Brnem a Karlovými Vary. 
Rekordní počet více než 260 tisíc turistů  
město zaznamenalo v roce 2015, kdy se stalo 
Evropským hlavním městem kultury. 

K nejvyhledávanějším místům v Plzni patří  
historické jádro s katedrálou sv. Bartoloměje 
a historickými domy, pivovar Plzeňský Prazdroj 
a Pivovarské muzeum s  prohlídkovou trasou 
v plzeňském podzemí a Velká synagoga. Je zde 
vysoký potenciál cílů pro rodiny s dětmi, jako  
je například zoologická a botanická zahrada, 
DinoPark, Techmania Science Center či Muzeum 
loutek. Turisté mohou zavítat do více než dvacítky 
muzeí a galerií. Zajímavou novinkou se stal areál 
DEPO2015, jehož multifunkční průmyslové haly 
slouží jako netradiční konferenční, koncertní 
a výstavní prostory. Zásadní výhodou jsou 
hotelové a stravovací služby v dostatečné kapacitě 
a nadstandardní kvalitě. Plzeň je proto ideálním 
výchozím bodem pro výlety do regionu i dalších 
atraktivních míst (Praha, lázeňský trojúhelník,  
pohoří Šumavy a Českého lesa). 

Máme co nabídnout 
turistům ze všech 
koutů světa

Dokážeme nadchnout 
milovníky historie, kultury 
i rodiny s dětmi.  
O pivařích nemluvě.
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Žiji pro lidi, 
protože lidé  
žijí pro mě.  
V následujících 
letech chci:

Plzeň:

zlepšovat podmínky 
pro kvalitní život  
všech generací

rozvíjet perspektivní  
trh práce a propojit 
vzdělávací systém s praxí

zlepšovat životní 
prostředí ve městě  
a zvýšit připravenost 
na změny klimatu

oživit centrum 
města

zvyšovat povědomí  
o sobě za hranicemi  
města
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