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HISTORICKÁ PEČEŤ MĚSTA PLZNĚ OPĚT ZAMÍŘILA NA ZČU 
 
Plzeň, 28. září 2014 – Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské 
univerzity v Plzni Josef Mištera převzal společně s dalšími osobnostmi 28. září v obřadní 
síni plzeňské radnice významné ocenění – plaketu s vyobrazením městské historické 
pečetě. Primátor Martin Baxa tak u příležitosti státního svátku Dne české státnosti 
odměnil jeho přínos pro město Plzeň, podíl na rozvoji a zvýšení prestiže města.  
 
Josef Mištera je ilustrátor, grafik, malíř, výtvarník animovaných filmů, vysokoškolský 
pedagog, zakladatel a dlouholetý ředitel Ústavu umění a designu ZČU a nynější děkan Fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara ZČU. Fakulta již druhým rokem působí ve zcela nové 
originální budově, nazývané také díky unikátnímu architektonickému řešení „továrna na 
umění“. Do této nejmladší fakulty ZČU přivedl Mištera řadu významných umělců, jejichž 
renomé v oblasti výtvarného umění a designu daleko přesahuje hranice České republiky. 
Fakulta se také pod jeho vedením od samého počátku aktivně podílí na projektu Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015. 
 
Josef Mištera založil a jako artdirektor vede mezinárodní letní školu umění ArtCamp, kterou 
za deset let její existence prošlo více než 2 500 účastníků z řady zemí. Inicioval rovněž 
symbolický návrat mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara 
do jeho rodného města. Součástí tohoto projektu bylo založení Galerie Ladislava Sutnara, 
Ceny Ladislava Sutnara, prosazení názvu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara  
a realizace bronzové plakety na Sutnarův rodný dům. 
 
Plaketu s vyobrazením městské historické pečetě uděluje primátor lidem, kteří se zasloužili  
o rozvoj města, o jeho propagaci a zvýšení prestiže. V loňském roce ji převzal prof. Pavel 
Drábek z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU. Cenu města Plzně obdržel loni 
Evžen Neustupný z katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU. Předloni byl historickou 
pečetí oceněn prof. Jindřich Musil z katedry fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU. 
 
 


