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Nakladatelství Starý most slaví 20. narozeniny 

 
Starý most s.r.o. je plzeňské nakladatelství, které vzniklo před 20 lety. Za dobu své existence 
vydalo téměř 150 děl, která se zaměřují především na regionální tématiku – knihy historických 
fotografií a dokumentů, průvodce, kratochvilné čtení pro děti i pro dospělé a reprezentativní 
fotografické publikace. V roce 2006 se činnost nakladatelství rozšířila do Bavorska – vyšla 
první z mnoha dalších knih o Šumavě a Bavorském lese. 

První kniha: Plzeň 1880–1935 (24. listopadu 1999, prodáno přes 9 tis. ks) 

Nejprodávanější tituly: Plzeňsko-český slovník (2017, skoro 13 tis. ks), Brdy opět otevřené 
(2015, 12 tis. ks), 100 zajímavostí ze staré Šumavy (2010,  skoro 10 tis. ks) 

Ediční řady: stará Plzeň, 100 zajímavostí z..., Tajemství (vrcholů, vod, řek), průvodce atd. 

Spolupracovníci: 5 grafiků, 5 ilustrátorů, přes 30 fotografů a celkem více než 150 autorů 

Představení nových knih: 21 restaurací, kaváren, hotelů a dalších 30 míst – muzea, stadiony, 
věž katedrály sv. Bartoloměje, borská věznice, hráz přehrady Hracholusky, kaolinový důl, 
plzeňský pivovar aj. 

„Kmotři“ knih: olympijští vítězové (Martin Straka, Martina Sáblíková) a hokejoví mistři 
světa, herec Martin Stránský, bývalý předseda československé vlády Jan Stráský, automobilový 
závodník Václav Pech, pravnuk Emila Škoda Petr Fait, řada hejtmanů a primátorů atd. 

Knihy na zakázku: Plzeňský Prazdroj, Škoda Holding, Škoda Transportation, Škoda 
Machine Tool, Nadace 700 let města Plzně, FC Viktoria Plzeň, Plzeňské městské dopravní 
podniky, LB MINERALS, Junák – Plzeňský kraj, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 
kraje, obce a městské obvody aj. 

Dlouhodobě spolupracující instituce: Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum Šumavy, 
Jihočeské muzeum v českých Budějovicích, Archiv města Plzně, Státní oblastní archiv v Plzni, 
Západočeská galerie atd. 

V roce 2019 vyšlo: Hradiště – střípky z historie a současnosti; Historie a současnost městské 
části Plzeň-Nová Hospoda; Procházka Plzní před rokem 1989 (2. vydání); Plzeňská strašidla 
(2. vydání); Plzeňský uličník; Slavné plzeňské firmy a podnikatelé; Šumava a Bavorský les na 
starých mapách. Historický atlas; Tajemství šumavské hranice; 100 zajímavostí ze starých 
Českých Budějovic; Obsluhoval jsem i krále; Tajemství řeky Klabavy; Toulání za šumavskými 
sklárnami s profesionálním průvodcem Josefem Peckou; Tajemství plzeňských vod. 

 

 V Plzni 29. listopadu 2019 
 Petr Flachs, Petr Mazný, Zdeněk Hůrka 


