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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora.
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Výpravná kniha se stane nejrozsáhlejším historickým dílem, které přibližuje obrazovou
i textovou formou temné období Plzně v letech 1939 - 1945 se všemi důležitými
souvislostmi. Doba protektorátu Čechy a Morava, v němž mělo město díky gigantickému
zbrojnímu závodu Škoda Plzeň výjimečné postavení jak v Čechách tak také v sousední
Velkoněmecké říši, patří k nejdramatičtějším obdobím jeho historie. Tato etapa Škodových
závodů dodnes vyvolává zájem, vzrušené diskuze a také stále značně zkreslené představy.
Plánovaná kniha ukazuje prostřednictvím obrovské zbrojní výroby drsně realistický obraz
válečné Plzně, ale nejen jí. V souvislostech jsou zde zachyceny i další události, které
ovlivnily život v protektorátu, avšak s Plzní a prací českého zbrojního dělníka úzce
souvisely!
Kniha bude mít 252 stran, z toho 8 stran bude obsahovat úvodní vstupní text. Dalších
240 stran přinese 775 (!!!) unikátních historických fotografií, z nichž většinu čtenáři
i odborná veřejnost uvidí zcela poprvé! 25 fotografií bude celostránkových. Fotografie
budou opatřeny celkem téměř 480 podrobnými obsáhlými popisky, jejichž délka
se pohybuje v průměrné délce od 50 - 150 slov. Formát velké atraktivní knihy na výšku
je 240 x 320 mm. Veškeré fotografie budou digitálně zrestaurované, upravené a vyčištěné
tak, aby kniha splňovala současnou nejvyšší možnou úroveň kvality snímků. Fotografický
děj knihy dodržuje přesnou chronologii dějových událostí a to je jedním ze stěžejních
momentů tohoto díla.
Na celém rozsáhlém projektu pracuje autor intenzivně od listopadu r. 2015. Za tu dobu
podrobně prohlédl veškeré dostupné archivní i muzejní zdroje včetně soukromých
fotografických sbírek, prostudoval nesčetné odborné studie, absolvoval nejrůznější odborné
konzultace a mluvil s pamětníky (čerpal také ze svého bohatého archívu). Nashromáždil
téměř 2700 fotografií. Velmi podrobně pročetl a prostudoval např. protektorátní deníky
z období 1939 - 1945. Kniha tak přinese milovníkům historie velké množství nových,
mnohdy „nepříjemných skutečností“ i souvislostí. Vyjde právě pro to, aby historie
nacistické okupace zůstala natrvalo zobrazena jako varování pro současné i budoucí
generace!
Dramaturgie a koncepce knihy, kterou bychom mohli nazvat „foto - románem“, má svojí
velkou důležitost. Právě tato obrazová, vizuálně atraktivní forma celého projektu dokáže
zaujmout a probudit u mnoha lidí nový zájem o toto stěžejní období české historie. Týká
se to především mladší generace a studentů škol. Titul však vzbudí největší zájem u střední
a starší generace a samozřejmě u pamětníků.
Fotografie s faktografickými texty zachycují např. zbrojní výrobu Škodových závodů,
nejrůznější nacistické slavnosti, politický, sociální i kulturní život v Plzni, úlohu českého
dělníka ve zbrojním průmyslu, výsadek Anthropoid, který začínal v Plzni, nacistický teror
v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha či popravené hrdiny odboje. Ukazuje také
např. výstavbu a začátek trolejbusové dopravy v Plzni. Velmi silný je obraz tragického
osudu Židů. Fotografie ukazují také obraz všedního protektorátního života, druhy zábavy,
nejslavnější české filmy, umělce či politické osobnosti. Samozřejmě přinášejí v unikátním
obrazovém svědectví i důsledky nejtěžších spojeneckých náletů, jenž tragicky poznamenaly
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osudy tisíců Plzeňanů a změnily obraz města na desetiletí. Kniha, která „nemá žádná tabu“,
vyjde v počtu cca 5000 ks koncem března 2018 jako jeden ze stěžejních titulů v roce stého
výročí vzniku Československa. Celkové náklady přesahují 0,5 mil. Kč.
Titul osobně zaštítí hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor města Plzně Martin
Zrzavecký. Hlavním mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Plzeň. Veškeré
reklamní spoty na knihu (40 - 50) budou končit slovy: „Kniha vychází pod osobní záštitou
Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje a Martina Zrzaveckého, primátora města Plzně
… za mediální podpory Českého rozhlasu Plzeň“. Na čelní straně obalu vlevo dole bude
v černé výrazné černobílé logo Plzeňského kraje a města Plzně. Na str. 2 bude nahoře
výrazný text: Kniha Plzeň a Škodovka za protektorátu byla vydána pod osobní záštitou
Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje a Martina Zrzaveckého, primátora města Plzně.
Vydání knihy podpořil Plzeňský kraj. Na poslední straně knihy bude větší barevné logo
Plzeňského kraje a města Plzně.
Požadovaná výše dotace:
Navržená výše dotace:

50.000,- Kč
50.000,- Kč

Dotace poskytnuté žadateli v období 2016 - 2018
Souhrn za 11412747 - Roučka Zdeněk - TEMPO
Zdroj

Název akce

Rok

Kázeň

Částka

Částka

Částka

Částka

porušená

žádosti

schválená

vyplacená

vrácená

0

0

0

Sum a 2016
Sum a 2017
ÚMO 3

2018

MMP-Kancelář
primátora

2018

0
0

0

0

0

Ne

100 000,00

30 000,00

0

0

Ne

50 000,00

0

0

0

Sum a 2018 150 000,00

30 000,00

0

0

Sum a 2016 - 2018 150 000,00

30 000,00

0

0

Příprava, tisk a vazba knihy Plzeň a
Škodovka za protektorátu - rok 2018
Publikace "Plzeň a Škodovka za
protektorátu"

3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Poskytnutí individuální finanční dotace v navržené částce z rozpočtu Kanceláře primátora.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Není navrhováno variantní řešení.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz návrh usnesení - bod II.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou. Finanční dotace bude hrazena z prostředků rozpočtu Kanceláře primátora na rok
2018 - položka Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtů - Finanční
podpora v souvislosti s poskytováním záštit primátora města.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz návrh usnesení - bod III.
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8. Dříve přijatá us ne s e ní orgánů mě s ta
s tímto návrhe m s ouvis e jí

ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá

Usnesení ZMP č. 524 ze dne 14. 12. 2017 - schválení rozpočtu města Plzně na rok 2018
Usnesení RMP č. xxx ze dne 8. 3. 2018 - projednání předloženého usnesení v RMP
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu Plzni
Nejsou.
10. Přílo hy
---

