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Přehled mediálních výstupů 
 

Médium Název Datum 

plzen.cz Stavba století bude specialitou letošní soutěže 07.02.2018 

qap.cz 
Klání o stavbu roku v kraji začíná! Letos se mimořádně zvolí i 
stavba století 08.02.2018 

Mladá fronta DNES Hledají se stavby roku a také stavba století 08.02.2018 

Právo 
Plzeňský kraj hledá stavbu století. Vybere ji veřejnost z deseti 
skvostů 08.02.2018 

plzensky.denik.cz Patnáctý ročník Stavby roku bude vybírat také Stavbu století 08.02.2018 

Plzeňský deník Patnáctý ročník Stavby roku bude vybírat také Stavbu století 08.02.2018 

Plzeň TV Zprávy 09.02.2018 

plzensky.denik.cz 
Dům se zvláštním režimem v Benešově ulici jde do klání 
Stavba roku 19.03.2018 

klatovsky.denik.cz 
Dům se zvláštním režimem v Benešově ulici jde do klání 
Stavba roku 19.03.2018 

tachovsky-denik.cz 
Dům se zvláštním režimem v Benešově ulici jde do klání 
Stavba roku 19.03.2018 

domazlicky.denik.cz 
Dům se zvláštním režimem v Benešově ulici jde do klání 
Stavba roku 19.03.2018 

Domažlický deník Objekt v Benešově ulici jde do klání Stavba roku 19.03.2018 

novinky.cz 
Domov se zvláštním režimem je v soutěži Stavba roku 
Plzeňského kraje 21.03.2018 

qap.cz 
O titul stavba roku bojuje statek v Plzni i park v Klatovech - 
FOTKY 03.04.2018 

plzensky.denik.cz Stavba roku má přihlášky 03.04.2018 

domazlicky.denik.cz Stavba roku má přihlášky 03.04.2018 

rokycansky.denik.cz Stavba roku má přihlášky 03.04.2018 

tachovsky.denik.cz Stavba roku má přihlášky 03.04.2018 

klatovsky.denik.cz Stavba roku má přihlášky 03.04.2018 

Plzeňský deník Stavba roku má přihlášky 03.04.2018 

plzensky-kraj.cz 
Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 28 
staveb 04.04.2018 

plzen.cz O titul stavba roku se uchází i "dům v kožichu" 04.04.2018 

Moderní obec - 
newsletter 

Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 28 
staveb 04.04.2018 

ZAK TV 
Celkem 28 účastníků bude bojovat o titul Stavba roku 
Plzeňského kraje 05.04.2018 

Mladá fronta DNES Máme takové město, jací jsme obyvatelé 21.04.2018 

Klatovský deník Nejlepší stavby roku našeho kraje 25.04.2018 

Domažlický deník Nejlepší stavby roku našeho kraje 25.04.2018 

Plzeňský deník Nejlepší stavby roku našeho kraje 25.04.2018 
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zaktv.cz 
O titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2017 se utká 19 
nominovaných objektů 27.04.2018 

plzen.idnes.cz 
Máme takové město, jací jsme obyvatelé, říká oceněný 
plzeňský architekt 28.04.2018 

plzensky-kraj.cz Nominace na Stavbu roku Plzeňského kraje 2017 30.04.2018 

ČRo Plzeň Plzeňský kraj hledá nejzdařilejší stavby roku 2017 30.04.2018 

Plzeň TV Zprávy 30.04.2018 

regiony.impuls.cz 
Kraj hledá stavbu století, veřejnost vybírá z deseti 
nominovaných 04.05.2018 

Mladá fronta DNES Hlasuje se o Stavbě století 04.05.2018 

plzen.iDNES.cz 
Kraj hledá stavbu století, nominovaný je zimní stadion i 
vysílač Krašov 04.05.2018 

24zpravy.com 
Kraj hledá stavbu století, nominovaný je zimní stadion i 
vysílač Krašov 04.05.2018 

Tachovský deník První promítací blok v Plané 04.05.2018 

plzen.cz Stavba roku Plzeňského kraje oznámí vítěze 5. června 06.05.2018 

Tachovský deník Stavby v Plané bojují v soutěži 07.05.2018 

Plzeň TV Náš kraj 08.05.2018 

plzen.cz 
Plzeňský kraj poprvé volí Stavbu století. O vítězi můžete 
rozhodovat i vy 21.05.2018 

Plzeň TV Zprávy 21.05.2018 

Plzeň TV Zprávy 22.05.2018 

plzen.cz 
Kdo zvítězí v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2017? 
Hlasujte! 23.05.2018 

Plzeň TV Zprávy 23.05.2018 

qap.cz 
Hlasování o titul Stavba roku Plzeňského kraje vrcholí! Končí v 
neděli 24.05.2018 

Plzeň TV Interview 24.05.2018 

Plzeňský deník Stavba roku sbírá hlasy do neděle 24.05.2018 

plzen.cz 
Už jen do neděle můžete hlasovat pro Stavbu roku 2017 a 
Stavbu století Plzeňského kraje 25.05.2018 

plzensky.denik.cz Stavba roku sbírá hlasy do neděle 25.05.2018 

klatovsky.denik.cz Stavba roku sbírá hlasy do neděle 25.05.2018 

tachovsky.denik.cz Stavba roku sbírá hlasy do neděle 25.05.2018 

domazlicky.denik.cz Stavba roku sbírá hlasy do neděle 25.05.2018 

rokycansky.denik.cz Stavba roku sbírá hlasy do neděle 25.05.2018 

plzen.cz Šumavský Mouřenec zahájí o víkendu letní sezónu 25.05.2018 

Týdeník Tachovská 
jiskra STAVBA ROKU 30.05.2018 

regionpodlupou.cz 
KINONEKINO v Plané a komplex domů Na Dražkách v Plzni 
jsou nejlepšími stavbami roku 2017 05.06.2018 
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zaktv.cz 
KINONEKINO v Plané a komplex domů Na Dražkách v Plzni 
jsou nejlepšími stavbami roku 2017 05.06.2018 

plzensky-kraj.cz 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2017 má vítěze, stavbou 
století v kraji je Zimní stadion v Plzni 06.06.2018 

plzen.cz Stavbou století Plzeňského kraje je Zimní stadion v Plzni 06.06.2018 

plzensky.denik.cz 
PODÍVEJTE SE: Stavbami roku jsou kaple, sklady, byty i 
restaurace 06.06.2018 

domazlicky.denik.cz 
PODÍVEJTE SE: Stavbami roku jsou kaple, sklady, byty i 
restaurace 06.06.2018 

klatovsky.denik.cz 
PODÍVEJTE SE: Stavbami roku jsou kaple, sklady, byty i 
restaurace 06.06.2018 

tachovsky.denik.cz 
PODÍVEJTE SE: Stavbami roku jsou kaple, sklady, byty i 
restaurace 06.06.2018 

Plzeňský deník Stavbami roku jsou kaple, sklady, byty i restaurace 06.06.2018 

qap.cz Stavbou století Plzeňského kraje je zimní stadion v Plzni 06.06.2018 

denik.cz 
V Plzni se opět volila stavba roku. Zvítězily kaple, sklady, byty 
i restaurace 06.06.2018 

decinsky.denik.cz 
V Plzni se opět volila stavba roku. Zvítězily kaple, sklady, byty 
i restaurace 06.06.2018 

Mladá fronta DNES Tituly pro vítěze 06.06.2018 

rozhlas.cz Plzeňský kraj ocenil nejzdařilejší stavby z roku 2017 06.06.2018 

wave.rozhlas.cz Plzeňský kraj ocenil nejzdařilejší stavby z roku 2017 06.06.2018 

zaktv.cz 
AKTUALIZOVÁNO: KINONEKINO v Plané a domy Na Dražkách 
v Plzni jsou nejlepšími stavbami roku 06.06.2018 

rokycansky.denik.cz 
PODÍVEJTE SE: Stavbami roku jsou kaple, sklady, byty i 
restaurace 06.06.2018 

archiweb.cz 
Stavbami Plzeňského kraje jsou kino v Plané a soubor bytů v 
Plzni 06.06.2018 

Právo Stavbou století se stal plzeňský zimní stadión 06.06.2018 

Plzeňský deník Stavba století? Stadion 06.06.2018 

Plzeň TV Zprávy 07.06.2018 

stavbaweb.dumabyt.cz 
Stavbami Plzeňského kraje jsou kino v Plané a soubor bytů v 
Plzni 07.06.2018 
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Zdroj: plzen.cz 
Datum: 07.02.2018 
https://www.plzen.cz/stavba-stoleti-bude-specialitou-letosni-souteze/ 
 

 
 

https://www.plzen.cz/stavba-stoleti-bude-specialitou-letosni-souteze/
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Zdroj: qap.cz 
Datum: 08.02.2018 
http://www.qap.cz/object/klani-o-stavbu-roku-v-kraji-zacina-letos-se-mimoradne-zvoli-i-stavba-
stoleti-95234 

 
 

http://www.qap.cz/object/klani-o-stavbu-roku-v-kraji-zacina-letos-se-mimoradne-zvoli-i-stavba-stoleti-95234
http://www.qap.cz/object/klani-o-stavbu-roku-v-kraji-zacina-letos-se-mimoradne-zvoli-i-stavba-stoleti-95234
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Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 08.02.2018 
Str.: 16 
Mutace: Plzeňský kraj 
Autor: Jaroslav Nedvěd 
 
Hledají se stavby roku a také stavba století 
K favoritům při hlasování o budovách postavených od roku 1918 může patřit zimní stadion 
PLZEŇ Výběr stavby století v Plzeňském kraji bude letošní novinkou v rámci soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje. Včera to oznámili pořadatelé akce. 
Stavba století má připomenout sté výročí vzniku Československa a vybere ji hlasováním veřejnost, 
které odborníci po dohodě s organizátory nabídnou deset objektů. 
Soutěž stavba roku Plzeňského kraje se pořádá už patnáct let. "Za tu dobu byly oceněny desítky 
architektonicky zajímavých staveb, povedených rekonstrukcí nebo zrevitalizovaných prostranství. 
Věřím, že porota bude mít i tentokrát z čeho vybírat," prohlásil hejtman Josef Bernard. 
Loni prestižní ocenění získaly například bytový dům ve Veleslavínově ulici v Plzni nebo 
rekonstruovaná jízdárna ve Světcích na Tachovsku. V minulosti titul Stavba roku Plzeňského kraje 
obdržely i nové kašny na náměstí Republiky v Plzni od architekta Ondřeje Císlera. Primátor Plzně 
Martin Zrzavecký se domnívá, že ucházet se o ocenění za minulý rok 2017 mohou i některé stavby 
financované městem. "V soutěži by se mohlo objevit například upravené břehové opevnění a cesta u 
Třemošenského rybníka. Povedená je i rekonstrukce Letkovské ulice v Plzni-Božkově, která souvisela 
se zásahem do památkové zóny," uvedl primátor. 
Soutěž stavba roku Plzeňského kraje je vyhlášena v sedmi kategoriích od novostaveb a rekonstrukcí 
po veřejná prostranství. Uzávěrka pro podání přihlášek je 16. března. Oceněné stavby pak budou 
vyhlášeny 5. června v Měšťanské besedě v Plzni. 
U letošní novinky Stavby století Plzeňského kraje má nabídku deseti objektů k hlasování připravit 
architekt Jan Soukup. Ten připustil, že to nebude jednoduché. "Myslím, že dobrý tip je například 
zimní stadion v Plzni. Je to stavba, která je pořád nadčasová. Kdyby ji postavili předevčírem, řeknu, že 
je to moderní současná stavba," sdělil Soukup, který se domnívá, že na seznamu deseti vybraných by 
se měla objevit budova plzeňského Gymnázia Luďka Pika od Hanuše Zápala. "Ta určitě překročila 
rámec školních budov. Je to sympatický dům, ke kterému když přijdu, mám pocit, že nestárne. 
Myslím, že právě to je dobré kritérium," konstatoval. 
Architekt Petr Domanický také považuje za jednoho z možných favoritů výběru stavby století zimní 
stadion. "To je nadregionální záležitost, která by měla být v seznamu památek a měla by se hýčkat 
jako historicky významná stavba," uvedl Domanický. Z doby po listopadu 1989 by podle architekta 
bylo možné uvažovat o nové radnici městského obvodu Plzeň-Slovany. Od Hanuše Zápala by si podle 
Domanického zasloužila například pozornost budova Lékařské fakulty v Plzni. "To je z mého pohledu 
hvězda po více stránkách včetně dotaženosti interiérů a okolí. Dodnes je celkem pěkně zachovaná. 
Ale pokud se má brát ohled na celý region, je to těžké. Ve Stříbře, v Tachově a Boru stojí krásné 
rodinné vily. A urbanisticky hodně zajímavé je například nábřeží v Sušici," konstatoval. 
Podrobnosti k soutěži je možné najít na www.stavbarokupk.cz. 
Foto: 
O autorovi: Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES 
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Zdroj: Právo 
Datum: 08.02.2018 
Str.: 12 
Mutace: jihozápadní Čechy 
Autor: Jan Švábek 
 
Plzeňský kraj hledá stavbu století. Vybere ji veřejnost z deseti skvostů 
Nejen Stavbu roku, ale i Stavbu století letos vybere široká veřejnost a odborná porota v Plzeňském 
kraji. Tradiční architektonické klání, které se koná už popatnácté, bylo vyhlášeno ve středu v plzeňské 
Měšťanské besedě. 
"Oslavíme sté výročí vzniku Československé republiky. Přemýšleli jsme, co nového do soutěže přinést. 
Nakonec jsme se dohodli, že letos vyhlásíme Stavbu století Plzeňského kraje," řekl Právu Ota Rubner 
z Okresní hospodářské komory Plzeňsko. 
Stavbu století si zvolí veřejnost. Lidé budou mít na výběr z deseti architektonických skvostů, které 
pomůže vybrat i renomovaný architekt Jan Soukup. 
Podle Rubnera by se mezi nominacemi mohl ocitnout například chátrající prvorepublikový objekt 
městských lázní nebo dům U Červeného srdce na náměstí Republiky, ve kterém sídlí Česká spořitelna. 
Památkově chráněná stavba sice pochází z roku 1894, upravena ale byla v roce 1996. 
Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje pak mohou být přihlášeny stavby, které byly zkolaudovány 
nebo uvedeny do provozu v roce 2017. Přihlášky mohou podat investoři, projektanti, zhotovitelé 
nebo vlastníci objektů. Čas mají do pátku 16. března. 
Primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) ocenil například podobu rekonstrukce Letkovské ulice, úpravu 
Třemošenského rybníka nebo dostavbu výtahu do historické budovy plzeňské radnice. "Veřejný 
prostor nám v Plzni není lhostejný," prohlásil Zrzavecký. 
Hejtman Josef Bernard (ČSSD) pak z minulých let vypíchl například dostavbu lékařské fakulty nebo 
budovu společnosti Work Press Aviation na Borských polích. 
"V naší zemi umíme krásně postavit i věci, které primárně slouží podnikání. Věřím, že i Plzeňský kraj 
se má za loňský rok čím pochlubit a že porota bude mít i tentokrát z čeho vybírat," řekl Bernard. 
Stavby se utkají v sedmi soutěžních kategoriích. Nominace budou zveřejněny 26. dubna. Vyhlášení 
vítězů proběhne na slavnostním galavečeru 5. června v Měšťanské besedě. 
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Zdroj: plzensky.denik.cz 
Datum: 08.02.2018 
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/patnacty-rocnik-stavby-roku-bude-vybirat-take-stavbu-
stoleti-20180208.html 

 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/patnacty-rocnik-stavby-roku-bude-vybirat-take-stavbu-stoleti-20180208.html
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/patnacty-rocnik-stavby-roku-bude-vybirat-take-stavbu-stoleti-20180208.html
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Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 08.02.2018 
Str.: 1 
Autor: Pavel Korelus 
 
Patnáctý ročník Stavby roku bude vybírat také Stavbu století 
Výsledky budou známy na začátku června. 
Plzeň – Novostavby i rekonstrukce, bytovky i rodinné domy, dopravní, průmyslové či sportovní stavby 
nebo parky a návsi se mohou i letos stát Stavbou roku Plzeňského kraje. 
Aktuální patnáctý ročník vyhlásilo včera hejtmanství, město Plzeň a další partneři. 
O nominované stavby by neměla být nouze. Útlum ve stavebnictví je v kraji ten tam a vystřídal ho 
boom. 
"Zejména pokud jde o dopravní stavby, máme leckdy problém vybrat dodavatele, který by ji dokončil 
v termínu," řekl hejtman Josef Bernard. Plzeňský primátor Martin Zrzavecký s ním souhlasil – město 
má například na letošek v plánu přebudovat výměník v Lobzích na novou policejní služebnu, ale do 
výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. 
Organizátoři Stavby roku na letošek připravili i novinku. Obyvatelé kraje se kromě hlasování do 
tradiční Ceny veřejnosti zapojí také do výběru Stavby století, jež připomene sté výročí vzniku 
Československa. 
"Příští týden se poprvé sejdou odborníci, kteří mají nominovat deset staveb z let 1918 až 2017. Za 
Plzeň by tam mohl být třeba dům čp. 28 na náměstí Republiky, Mrakodrap... V celém kraji se určitě 
najde řada takových staveb," dodal předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko 
Ota Rubner. 
Nominace do soutěže lze posílat do 16. března. Pořadatelé nominace zveřejní 26. dubna, pak všechny 
stavby navštíví porota, jež 5. června vyhlásí výsledky. 
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Zdroj: Plzeň TV 
Datum: 09.02.2018 
Relace:  Zprávy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ojs9YQPv83E&t=0s&index=110&list=PL-
PyWnLx1B_r6Hvg4soWQV8M-4xERgc-i 
 
 

Plzeňský kraj vyhlásil tento týden už 15. ročník soutěže Stavba roku. Týká se to staveb a rekonstrukcí, 
které byly na území kraje dokončeny v roce 2017. Instituce, ale i fyzické osoby mohou jimi 
preferované stavby přihlásit do soutěže do 16. března. Také tato soutěž bude ovlivněna stým výročím 
vzniku samostatného Československa. 
Organizátor soutěže Dominik Centrum Servis v Plzni se dohodl s krajem a Hospodářskou komorou, že 
letos vyhlásí kategorii Stavba století. Týká se to staveb, které vznikly v době od roku 1918 do konce 
loňského roku.  
Ota Rubner, garant soutěže Stavba roku Plzeňského kraje: „Odborná porota v čele s panem 
architektem Soukupem vybere 10 staveb, ano, to necháme odborníkům. A pak necháme na široké 
veřejnosti, té nejširší, aby si z těch 10 staveb vybrala tu, která jim bude nejvíc vyhovovat a tak, jak se 
říká, k srdci blízká.“ 
Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje: „Můžou to být dopravní stavby, můžou to být domy pro 
bydlení, můžou to být domy, které slouží jako kanceláře. Já si myslím, že by jsme tady takových pět, 
deset objektů měli najít, a vyhodnotíme jeden.“ 
Po celém kraji to mohou být stovky navržených staveb, každý má nějakou představu. 
Ota Rubner, garant soutěže Stavba roku Plzeňského kraje: „Jednu by jsem chtěl zmínit. Vila 
Svobodových ve Vlastině ulici jako stavba předsedy správní rady právovárečného měšťanstva v Plzni a 
mnoho a mnoho dalších a i z těch moderních staveb, stavba v Sirkově ulici policejního ředitelství a tak 
dále. Určitě to bude velmi zajímavá soutěž a moc a moc se na ní těším.“ 
Vedle stavby století jsou tady další kategorie. Novostavba, rekonstrukce, stavba pro bydlení, dopravní 
a inženýrská stavba, průmyslová stavba, sportovní a volnočasová stavba, veřejné prostranství, tedy 
parky, náves nebo náměstí. 
Martin Zrzavecký, primátor města Plzně: „My máme několik favoritů, jako je například kompletní 
rekonstrukce Letkovské ulice a nebo rekonstrukce Třemošenského rybníka. Pokud se podíváte na ty 
akce, tak obě zasahují do veřejného prostoru a naším cílem je veřejný prostor zlepšovat, zkvalitňovat, 
zvelebovat, to znamená, myslím si, že tyto dvě akce, které bychom mohli přihlásit, jsou velmi dobrým 
počinem.“ 
Cílem soutěže je podle hejtmana podpořit a ocenit ty, kdo se snaží stavět kvalitně a vkusně. 
Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje: „Ocenit ty, kteří si to zaslouží, a je evidentní, že i 
průmyslové stavby, rekonstrukce bývalých hal, se umí stavět krásně a my chcem ocenit ty, kteří se o 
to snaží a kteří hodně dělají pro to, aby to prostředí, ve kterým žijeme, aby bylo smysluplné, aby bylo 
krásné.“ 
Nominace staveb budou zveřejněny 26. dubna a to na stránkách stavbarokupk.cz. Na nich také 
můžete hlasovat a to až do 27. května.  
Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. 

https://www.youtube.com/watch?v=ojs9YQPv83E&t=0s&index=110&list=PL-PyWnLx1B_r6Hvg4soWQV8M-4xERgc-i
https://www.youtube.com/watch?v=ojs9YQPv83E&t=0s&index=110&list=PL-PyWnLx1B_r6Hvg4soWQV8M-4xERgc-i
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Zdroj: plzensky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, tachovsky.denik.cz, domazlicky.denik.cz 
Datum: 19.03.2018 
https://plzensky.denik.cz/z-regionu/dum-se-zvlastnim-rezimem-v-benesove-ulici-jde-do-klani-stavba-
roku-20180319.html 

 

https://plzensky.denik.cz/z-regionu/dum-se-zvlastnim-rezimem-v-benesove-ulici-jde-do-klani-stavba-roku-20180319.html
https://plzensky.denik.cz/z-regionu/dum-se-zvlastnim-rezimem-v-benesove-ulici-jde-do-klani-stavba-roku-20180319.html
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Zdroj: Domažlický deník 
Datum: 19.03.2018 
Str.: 3 
Autor: Josef Babor 
 
Objekt v Benešově ulici jde do klání Stavba roku 
Dům se zvláštním režimem vznikl přestavbou jeslí. 
Domažlice – Potřetí jdou Domažlice do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. 
Město do jejího 15. ročníku přihlásilo stavbu Domova se zvláštním režimem v Benešově ulici. Je určen 
pro klienty s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí. Přihlášené stavby bude hodnotit 
odborná porota a výsledky budou známy v červnu. Udělena bude také speciální cena, o níž rozhodne 
veřejnost. 
Domov se zvláštním režimem, který vznikl přestavbou budovy bývalých jeslí v Benešově ulici v 
Domažlicích, zahájil svůj provoz 1. února. Areál byl kompletně zrekonstruován za téměř 30 milionů 
korun. Třetinu nákladů se podařilo pokrýt dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 
"Od začátku února pečujeme o prvních osm klientů, kteří zaplnili první ze tří pater objektu. Celková 
kapacita zařízení je 24 míst, zaplněna bude postupně po jednotlivých patrech," uvedla Hana 
Hrušková, ředitelka Městského centra sociálně-rehabilitačních služeb, pod které nové zařízení spadá. 
"Město Domažlice nyní přihlásilo zajímavou stavbu do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017. Ta 
se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora Plzně Martina 
Zrzaveckého," zmínila mluvčí domažlické radnice Kristýna Bublová. Vyhlašovateli soutěže jsou 
Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. 
akce jsou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v 
ČR a Obec architektů. 
Domov se zvláštním režimem Domažlice je přihlášen v kategorii B – Rekonstrukce budov. Celkem je 
vyhlášeno sedm kategorií. "Stavby bude hodnotit odborná porota a slavnostní vyhlášení se uskuteční 
6. června na galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni," uvedl místostarosta Domažlic Zdeněk Novák 
(SPMD). 
Všechny přihlášené stavby včetně jejich autorů, zhotovitelů a investorů budou poté prezentovány na 
putovní panelové výstavě v řadě obcí Plzeňského kraje. 
Letos popáté bude udělena také Cena veřejnosti. V hlasování o Cenu veřejnosti se bude vybírat ze 
staveb nominovaných odbornou porotou na titul Stavba roku Plzeňského kraje, a to od 26. 4. do 27. 
5. na stránkách www.stavbarokuPK.cz. 
"V minulosti se Domažlice zúčastnily soutěže například s budovou zimního stadionu nebo s budovou 
domova pro seniory v ulici Prokopa Velikého," připomněl Novák. 
 
Foto: DŮM SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM má moderní vybavení, které personálu usnadní péči o klienty. 
Foto: Deník/Josef Babor 
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Zdroj: novinky.cz 
Datum: 21.03.2018 
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/domazlice/2058-49524-domov-se-zvlastnim-
rezimem-je-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje.html 
 

 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/domazlice/2058-49524-domov-se-zvlastnim-rezimem-je-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje.html
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/domazlice/2058-49524-domov-se-zvlastnim-rezimem-je-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje.html
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Zdroj: qap.cz 
Datum: 03.04.2018 
http://www.qap.cz/object/o-titul-stavba-roku-bojuje-statek-v-plzni-i-park-v-klatovech-fotky-96378 
 

 

http://www.qap.cz/object/o-titul-stavba-roku-bojuje-statek-v-plzni-i-park-v-klatovech-fotky-96378
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Zdroj: plzensky.denik.cz, domazlicky.denik.cz, rokycansky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, 
tachovsky.denik.cz 
Datum: 03.04.2018 
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/stavba-roku-ma-prihlasky-20180403.html 

 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/stavba-roku-ma-prihlasky-20180403.html
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Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 03.04.2018 
Str.: 1 
Autor: Pavel Korelus 
 
Stavba roku má přihlášky 
Nejvíce staveb se sešlo v kategorii rekonstrukcí. Plzeňský kraj – Porotci letošního 15. ročníku Stavba 
roku Plzeňského kraje mohou začít navštěvovat přihlášené domy i lokality. 
Tentokrát jich je 27 a porotci z nich v jednotlivých kategoriích musí vybrat ty, které na titul nominují. 
Do rozhodování se pak zapojí také občané. Od 26. 4. budou hlasovat o Ceně veřejnosti. Anketa 
vyvrcholí galavečerem 5. 6. v Plzni. 
Sedm kategorií, dvacet sedm staveb 
Novostavby: Mateřská škola, Kamenný Újezd; Parkovací dům FN Plzeň; Kaple Panny Marie Bolestné, 
Větětice  
Rekonstrukce: Objekt čp. 89, Kdyně; Komunitní dům pro seniory, Nepomuk-Dvorec; Oprava objektu 
čp. 60, Nečtiny; Přístavba a stavební úpravy smuteční síně, Planá; Kinonekino – přestavba kina na 
vícefunkční zařízení, Planá; Domov se zvláštním režimem, Domažlice; Historický dům se šenkem a 
restaurací "Lékárna", Plzeň  
Stavby pro bydlení: Lokalita Na Dražkách, Plzeň; Bytový dům Mikulka, Plzeň; Bytový dům 
Poděbradova, Plzeň; Bytový dům Světovar, Plzeň  
Dopravní a inženýrské stavby: Rekonstrukce silnice II/232 Břasy-Liblín; I/20 Studentská, Plzeň; 
Rekonstrukce komunikací v lokalitě Staré Sídliště, Holoubkov 
Průmyslové stavby: Prodejní sklad instalačního materiálu, Plzeň; Hala na výrobu elektrorozvaděčů 
společnosti EUROSOFTControl, Plzeň; Prodejní hala a sklad ESSPE, Plzeň  
Sportovní a volnočasové stavby: Břehové opevnění a cesta u Třemošenského rybníka, Plzeň; 
Revitalizace areálu FC Dobřany; Černá ovce – statek plný zvířat v centru Plzně  
Veřejná prostranství: Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň; Úprava Paškova parku, Dýšina – Nová Huť; 
Marcandinovy sady, Klatovy; Revitalizace Mírového náměstí, Horažďovice 
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Zdroj: plzensky-kraj.cz 
Datum: 04.04.2018 
http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prihlasilo-28-staveb 

 

 

http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prihlasilo-28-staveb
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Zdroj: plzen.cz 
Datum: 04.04.2018 
https://www.plzen.cz/o-titul-stavba-roku-se-uchazi-i-dum-v-kozichu/ 
 

 
 

https://www.plzen.cz/o-titul-stavba-roku-se-uchazi-i-dum-v-kozichu/
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Zdroj: Moderní obec - newsletter 
Datum: 04.04.2018 
Str.: 3 
Číslo: 7 
 
Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 28 staveb 
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017 poprvé zasedala nad přihláškami staveb, 
které se ucházejí o některou z udělovaných cen. 
Do soutěže se v letošním 15. ročníku přihlásilo celkem 28 staveb v sedmi kategoriích, nejpočetněji 
zastoupené jsou rekonstrukce budov. Soutěžní díla reprezentují široké spektrum staveb od mateřské 
školy přes statek, fotbalové hřiště, smuteční síň, historický park až po památkově chráněný "dům v 
kožichu". Po osobní návštěvě všech přihlášených staveb z nich porota vybere nominace na titul 
Stavba roku Plzeňského kraje 2017. Členové odborné poroty budou v následujících dnech osobně 
navštěvovat přihlášené stavby. Poté bude porota stavby posuzovat a vybere ty, které získají nominaci 
na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017. Od 26. dubna 2018 bude moci pro nominované stavby 
hlasovat také veřejnost a na základě výsledků hlasování bude udělena Cena veřejnosti. Současně 
bude možné hlasovat také pro některou z nominací na Stavbu století Plzeňského kraje. 
Vítězné stavby budou vyhlášeny na galavečeru 5. června 2018 v Měšťanské besedě v Plzni. 
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Zdroj: ZAK TV 
Datum: 05.04.2018 
Relace: Zprávy ZAK TV 
 
Celkem 28 účastníků bude bojovat o titul Stavba roku Plzeňského kraje 
redaktor 
Celkem 28 účastníků bude bojovat o titul Stavba roku Plzeňského kraje. Nepočetnější zastoupení má 
kategorie Rekonstrukce. Soutěží budovy jako mateřská škola, statek, ale i fotbalové hřiště, smuteční 
síň, historický park nebo památkově chráněný dům v Kožichu ve Kdyni. Porota všechny stavby 
osobně navštíví a vybere užší nominace. 
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Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 21.04.2018 
Str.: 18 
Mutace: Plzeňský kraj 
 
Máme takové město, jací jsme obyvatelé 
Zpravidla si stavebník vybírá architekta, ale já to mám naopak, tvrdí Jiří Zábran 
Architekt Jiří Zábran získal minulý týden Cenu Hanuše Zápala. Ta se uděluje za výrazný 
architektonický počin na území Plzně za uplynulé čtyři roky. Jiří Zábran ocenění převzal za bytový 
dům Skladová v areálu někdejších kasáren na Světovaru. Když na projektu pracoval, neměl pocit, že 
to bude něčím mimořádná stavba. "Ten večer, kdy se Cena Hanuše Zápala udělovala, jsem žádné 
ocenění nečekal. Byl jsem hodně překvapený. My se jen snažíme pracovat, jek nejlíp můžeme. Byla to 
práce pro developera, pro kterého děláme dlouho a máme pro něho rozkreslené další podobné 
domy," říká Jiří Zábran. 
Porota na vašem projektu oceňovala kvalitní architekturu na základě regulativů území, tedy naplnění 
ideálního scénáře vzniku hodnotné architektury. Co přitom podle vás hrálo roli? 
Před samotnou stavbou odvedl spoustu práce Útvar koncepce a rozvoje, který udělal urbanistickou 
soutěž na areál Světovaru. Regulace byla jasně daná. Věděli jsme výšku a krajní body pro stavbu a do 
toho jsme se strefovali s domem, který vyhovoval developerovi i nám. Klaplo to. 
… 
V rámci Stavby roku Plzeňského kraje se bude letos veřejnost hlasovat také o krajské Stavbě století. 
Máte nějaký vlastní tip? 
Třeba Český rozhlas je skvělý nebo některé domy na nábřeží Radbuzy. Určitě se tady dá vybrat něco 
dobrého. 
Když teď máte Cenu Hanuše Zápala, líbí se vám nějaká jeho budova? 
Líbí se mi gymnázium Luďka Pika. To je svižná stavba. Je na ní vidět, že se při ní Zápal odpoutal od 
tehdejších zažitých klišé. Je to individuální projekt, což je fajn. K Zápalovi mám zvláštní rodinnou 
vazbu. Můj táta se narodil v domě Hanuše Zápala na Roudné. Můj praděda tam dělal domovníka. 
Hanuš Zápal si před tím asi vydělal nějaké peníze a postavil si činžák. Po roce 1948 o něj ale přišel a už 
tam byl jako nájemce a ne majitel. Pak se odstěhoval do Prahy. Nicméně kvůli té historii mám od 
Hanuše Zápala i pohled, který poslal naší rodině z dovolené. Moji předci se s ním prostě znali. Ta jeho 
doba musela být úplně jiná. Úžasná. On si ty stavby sám jako městský architekt nakreslil a sám 
povoloval. My rok děláme na projektu a ten se pak tři roky projednává. On měl volnější ruku, která 
mně tady chybí. 
--- 
Profil Jiří Zábran * Devětatřicetiletý architekt Jiří Zábran má kromě Ceny Hanuše Zápala na svém 
kontě už několik ocenění. Například titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2014 za výjimečnou 
administrativní budovou firmy Brusivo v Rokycanech. S tou pak bodoval i v prestižní celostátní soutěži 
Grand Prix architektů. * Jiří Zábran navrhl mimo jiné pozoruhodné rodinné domy. Patří mezi ně 
například dřevostavba – věž v Čižicích nebo pět výjimečných řadových domu ve Zruči. 
Foto: Před svým dílem Architekt Jiří Zábran (vpravo) a spoluautoři Patrik Novák a Tereza Nová před 
obytným domem v Plzni na Světovaru, který získal Cenu Hanuše Zápala. Ta se uděluje za výrazný 
architektonický počin na území Plzně za uplynulé čtyři roky. 
Foto: Martin Polívka, MAFRA 
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Zdroj: Plzeňský deník, Domažlický deník, Klatovský deník 
Datum: 25.04.2018 
Str.: 1 
 
Nejlepší stavby roku našeho kraje 
Devatenáct pozoruhodných staveb, které byly zkolaudovány v loňském roce, se uchází o prestižní 
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. 
Z 28 přihlášených je nominovala odborná porota. 
Stavební díla se utkají v sedmi kategoriích a budou usilovat o některé z udělovaných ocenění. Jednou 
z nich je i cena veřejnosti. Všechny nominované stavby si můžete prohlédnout v Týdeníku, který je 
dnes tak jako každou středu ZDARMA přílohou našeho Deníku. 
Foto: Lokalita na Dražkách 
Foto: Třemošenský rybník 
Foto: Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích 
Foto: Rekonstrukce I_20 Plzeň, Studentská 
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Zdroj: Týdeník Plzeňského deníku 
Datum: 25.04.2018 
Str.: 22, 23, 24, 25 
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Zdroj: zaktv.cz 
Datum: 27.04.2018 
http://www.zaktv.cz/zpravy/6582-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-za-rok-2017-se-utka-
19-nominovanych-objektu.html 

 

http://www.zaktv.cz/zpravy/6582-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-za-rok-2017-se-utka-19-nominovanych-objektu.html
http://www.zaktv.cz/zpravy/6582-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-za-rok-2017-se-utka-19-nominovanych-objektu.html
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Zdroj: plzen.iDNES.cz 
Datum: 28.04.2018 
https://plzen.idnes.cz/jiri-zabran-bytovy-dum-kasarna-svetovar-cena-hanuse-zapala-pa9-/plzen-
zpravy.aspx?c=A180426_155935_plzen-zpravy_vb 

 

https://plzen.idnes.cz/jiri-zabran-bytovy-dum-kasarna-svetovar-cena-hanuse-zapala-pa9-/plzen-zpravy.aspx?c=A180426_155935_plzen-zpravy_vb
https://plzen.idnes.cz/jiri-zabran-bytovy-dum-kasarna-svetovar-cena-hanuse-zapala-pa9-/plzen-zpravy.aspx?c=A180426_155935_plzen-zpravy_vb
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Zdroj: plzensky-kraj.cz 
Datum: 30.04.2018 
http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/nominace-na-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-2017 

 

http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/nominace-na-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-2017
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Zdroj: ČRo - Plzeň 
Datum: 30.04.2018 
Relace: Události dne - Karlovarský kraj 
 
Plzeňský kraj hledá nejzdařilejší stavby roku 2017 
Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka 
Plzeňský kraj hledá nejzdařilejší stavby roku 2017. Odborná porota posoudí stavby k bydlení, 
novostavby, průmyslové a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby, náměstí a parky a 
rekonstrukce budov. Součástí soutěže je i cena veřejnosti, kdy může na internetu hlasovat pro 
nejsympatičtější stavbu z 19 navržených. Jedním z organizátorů soutěže stavba roku je architekt 
Miloslav Michalec. 
Miloslav MICHALEC, organizátor 
Cíl soutěže je ten, aby vlastně široká veřejnost se seznámila s architekturou. Lidé chodí do divadla, 
chodí do galerií, což je umění a architektura je vlastně také umění. Takže ať jsou lidi vzdělaní i tím, že 
se dozví o krásných stavbách v Plzeňském kraji. 
Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka 
Veřejnost může hlasovat například pro novou kapli ve Vatiticích na Šumavě. Pro smuteční síň v Plané 
nebo opravené náměstí v Horažďovicích. 
Internetové hlasování skončí 27. května. Vyhlášení výsledků bude 5. června. 
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Zdroj: Plzeň TV 
Datum: 30.04.2018 
Relace:  Zprávy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4HZMQxYpUt4&t=442s 
 
Celkem 19 staveb z 28 přihlášených bylo nominováno na titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 
2017. Odborná porota zvolila nominace ve všech sedmi soutěžních kategoriích. Veřejnost se také 
může zapojit do výběru nejpovedenější stavby v Plzeňském kraji. Na základě hlasování, které probíhá 
na webových stránkách soutěže, bude udělena Cena veřejnosti. Letošní 15. ročník soutěže připomíná 
stoleté výročí vzniku Československé republiky a lidé mohou hlasovat také pro Stavbu století 
Plzeňského kraje.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4HZMQxYpUt4&t=442s
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Zdroj: regiony.impuls.cz 
Datum: 04.05.2018 
http://regiony.impuls.cz/stavba-stoleti-plzensky-kraj-vitez-nominace-budova-objekt-verejnost-
hlasovani-g0z-/plzensky-kraj.aspx?c=A180504_093805_imp-plzensky_kov 

 

http://regiony.impuls.cz/stavba-stoleti-plzensky-kraj-vitez-nominace-budova-objekt-verejnost-hlasovani-g0z-/plzensky-kraj.aspx?c=A180504_093805_imp-plzensky_kov
http://regiony.impuls.cz/stavba-stoleti-plzensky-kraj-vitez-nominace-budova-objekt-verejnost-hlasovani-g0z-/plzensky-kraj.aspx?c=A180504_093805_imp-plzensky_kov
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Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 04.05.2018 
Str.: 14 
Mutace: Plzeňský kraj 
Autor: Jaroslav Nedvěd 
 
Hlasuje se o Stavbě století 
V rámci oslav významného výročí vzniku Československa se vybírá výjimečně povedený objekt 
PLZEŇSKÝ KRAJ Budova Českého rozhlasu v Plzni, Pavilon Pask v Klatovech, Gymnázium Luďka Pika 
nebo Zimní stadion v Plzni? Do závěrečné fáze se dostalo hledání Stavby století Plzeňského kraje. A 
zdá se, že velkým favoritem mezi deseti nominovanými objekty je Zimní stadion Plzeň. 
Stavba století se hledá v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje u příležitosti 100. výročí vzniku 
Československa. Architekt Jan Soukup vybíral deset objektů, které vznikly od roku 1918 a jsou svým 
způsobem v rámci regionu výjimečné. O tom, který získá "stoletý titul" rozhodne hlasování 
veřejnosti na webu stavbarokupk. cz. Toho je možné se zúčastnit do 27. května. 
Jan Soukup tvrdí, že při výběru nemusel řešit žádné velké dilema. "Nejprve jsem jich vytipoval patnáct 
a pak výběr zúžil. Držel jsem se především toho, že Stavba století musí být nadprůměrně dobrá," řekl 
architekt. Domnívá se, že velké šance má Zimní stadion Plzeň. "Ten, kdyby se postavil i dnes, bude se 
o něm říkat, že je to současné moderní stavba. Stadion jsem si při vybírání napsal jako první," uvedl. 
Jan Soukup přiznal, že trochu složitější bylo hledání mimo Plzeň. "Ale budova banky v Rokycanech je 
více než slušně stavba. A klatovský Pavilon Pask je bezesporu výborný. Vydařil se a řekl bych, že to je 
šťastné dílo," sdělil Soukup. 
V samotné soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2017 je letos nominováno 19 staveb v sedmi 
soutěžních kategoriích. Ve skupině novostaveb figuruje například kaple Panny Marie Bolestné ve 
Vatěticích. Ta vyrostla místo kaple z roku 1709, která v minulosti zanikla. Odborníci na ní ocenili 
citlivé a výrazově jednoduché provedení stavby. O znovuzrození kaple se zasloužil současný majitel 
místního bývalého zámku a statku. Podle porotců kaple není vzpomínkou na doby minulé, ale 
představuje víru v nové začátky. 
V kategorii veřejných prostranství se o titul ucházejí například obnovené Mercandinovy sady v 
Klatovech nebo rekonstruované náměstí v Horažďovicích. 
Výsledky soutěží Stavba století a Stavba roku 2017 Plzeňského kraje budou vyhlášeny 5. června v 
Měšťanské besedě v Plzni. 
--- 
Přehled nominací 
- Gymnázium Luďka Pika, Plzeň (Doubravka), Opavská ulice 1930–1932, autor: Hanuš Zápal. 
Funkcionalistická stavba postavená na půdorysu písmene L. 
- Komerční banka, Rokycany, Jiráskova ulice autor: František Albert Libra. Funkcionalistická budova 
byla postavena jako Městská spořitelna. 
- Sborový dům a modlitebna Korandova sboru, Plzeň, Anglické nábřeží 1935–1938, autor: Jar. Fischer. 
Pětipatrový nábřežní objekt předstupuje před modlitebnu kruhového půdorysu se sklobetonovým 
vrchlíkem v zadním traktu parcely.  
- Sokolovna Domažlice, Benešova ulice 1936, autor: Lev Krča. Funkcionalistická budova obsahující sál 
tělocvičny a průčelní objekt a průčelní objekt se šatnami, zázemím, kancelářemi a klubovnami. 
- Český rozhlas, Plzeň, náměstí Míru 1947-1958, autoři: Karel Tausenau, František Hurta. Složitý 
funkcionalistický objekt. 
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- Pavilon Pask, Klatovy, Hostašova ulice, postaveno 1959, úpravy: 2014, autor: neznámý 
- Televizní vysílač Krašov, obec Bezvěrov, 1958–1960, po zničení Sovětskou armádou (1968) 1979–
1981, autor: Josef Wanke. Ocelová trubková konstrukce, kotvená lany, výška 347,5 m. 
- Zimní stadion Plzeň, Štefánikovo náměstí postaveno: 1965–1972, autoři: Vl. Urbanec a P. Janeček. 
Hala tvořená ocelovou konstrukcí, doplněnou lanovým systémem. 
- Meditační zahrada v Plzni Na Kramlíku, ul. Meditační realizace: od 60. let, kaple 1992– 1995, autor 
koncepce: Luboš Hruška, kaple: Jiří Opl a Jan Soukup. Ojedinělý koncept po stránce duchovní i 
krajinářské. 
- Radnice na Slovanech v Plzni, Koterovská, 1995–1999 autoři: Václav Šmolík, Václav Ulč. Stavba 
hlásící se k tradici radnic v moderním řešení. 
Zdroj: www.stavbarokupk.cz 
Foto: Dostanou hlas? Mezi nominované objekty v soutěži Stavba století patří také Zimní stadion 
Plzeň, budova Českého rozhlasu Plzeň, klatovský Pavilon 
Pask a plzeňské Gymnázium Luďka Pika. 
Foto: Ladislav Němec, MAFRA 
O autorovi: Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES 
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Zdroj: plzen.iDNES.cz, iDNES.cz 
Datum: 04.05.2018 
https://plzen.idnes.cz/stavba-stoleti-plzensky-kraj-vitez-nominace-budova-objekt-verejnost-
hlasovani-g0z-/plzen-zpravy.aspx?c=A180504_083419_plzen-zpravy_vb 

 

https://plzen.idnes.cz/stavba-stoleti-plzensky-kraj-vitez-nominace-budova-objekt-verejnost-hlasovani-g0z-/plzen-zpravy.aspx?c=A180504_083419_plzen-zpravy_vb
https://plzen.idnes.cz/stavba-stoleti-plzensky-kraj-vitez-nominace-budova-objekt-verejnost-hlasovani-g0z-/plzen-zpravy.aspx?c=A180504_083419_plzen-zpravy_vb
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Zdroj: 24zpravy.com 
Datum: 04.05.2018 
http://www.24zpravy.com/domaci/kraj-hleda-stavbu-stoleti-verejnost-vybira-z-deseti-
nominovanych/184404-zpravy 
 

 

 
 

http://www.24zpravy.com/domaci/kraj-hleda-stavbu-stoleti-verejnost-vybira-z-deseti-nominovanych/184404-zpravy
http://www.24zpravy.com/domaci/kraj-hleda-stavbu-stoleti-verejnost-vybira-z-deseti-nominovanych/184404-zpravy
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Zdroj: Tachovský deník 
Datum: 04.05.2018 
Str.: 1 
 
První promítací blok v Plané 
TACHOVSKO VČERA 
Planá – Během včerejšího večera se v prostorách plánského Kinanekina uskutečnil první promítací 
blok v této zrekonstruované budově. Pořadatelé se rozhodně trefili do májového tématu a pro 
návštěvníky byl připraven romantický film Nádech pro lásku. 
Krom prvního promítání se může Kinonekino pyšnit další novinkou. Společně se smuteční síní u 
hřbitova, která se taktéž řadí mezi nové stavby v Plané, bylo nominováno na cenu Stavba roku 
Plzeňského kraje. 
Více o nominaci dvou zmiňovaných staveb i dalších zástupců z Tachovska se dočtete již v některém z 
dalších vydání Tachovského deníku. 
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Zdroj: plzen.cz 
Datum: 06.05.2018 
https://www.plzen.cz/stavba-roku-plzenskeho-kraje-oznami-viteze-5-cervna/ 
 

 
 

https://www.plzen.cz/stavba-roku-plzenskeho-kraje-oznami-viteze-5-cervna/
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Zdroj: Tachovský deník 
Datum: 07.05.2018 
Str.: 1 
 
Stavby v Plané bojují v soutěži 
TACHOVSKO DNES 
Planá – Hned dvě stavby v Plané byly nominované do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Mezi 
devatenácti nominovanými stavbami se v první kategorii nachází rekonstruovaná smuteční síň a v 
druhé kategorii budova KINONEKINO. O Ceně veřejnosti můžete na webových stránkách hlasovat do 
27. května. 
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Zdroj: Plzeň TV 
Datum: 08.05.2018 
Relace:  Náš kraj 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jFllvUNcqXY 
 
Také letos se v Plzeňském kraji bude udělovat titul Stavba roku. A o tento prestižní titul se uchází jak 
novostavby, tak opravy domů, ulic, silnic, a nebo třeba rekonstruovaný fotbalový stadion. O hlavní 
ceně bude rozhodovat odborná porota, ale speciální cenu Stavb roku můžeme udělit i my všichni. 
Z několika desítek přihlášených staveb vybrala odborná porota 19 nominovaných.  
Miloslav Michalec, odbor regionálního rozvoje KÚPK: „Máme 7 kategorií, jsou to stavby pro bydlení, 
novostavby, rekonstrukce, pak máme průmyslové stavby, dopravní a inženýrské stavby, stavby 
volnočasové a sportovní a dopravní stavby.“  
Mezi nominovanými jsou stavby bytových domů v Plzni, opravený fotbalový stadion v Dobřanech, 
důležité stavby infrastruktury přímo v Plzni, ale také v dalších místech regionu, nebo taková 
zajímavost, jako je novostavba kaple ve Vatěticích na Šumavě.  
Miloslav Michalec, odbor regionálního rozvoje KÚPK: „Je to stavba soukromého investora, takže o to 
víc si jí můžeme vážit, a tento soukromý investor ji vybudoval podle dochované fotodokumentace. 
Doporučuji, jeďte se podívat, je to u Hartmanic a je to krásná stavba.“ 
Prohlídnout si můžeme nejen tuto zajímavou stavbu, ale i všechny ostatní nominované, a to nejen 
naživo, ale také při putovní výstavě, která projede celý Plzeňský kraj a ukáže nominované stavby i 
s komentářem odborné poroty. Pokud navíc chceme někoho ocenit a přidělení titulu Stavba roku 
ovlivnit, letos máme možnost hlasovat úplně všichni.  
Miloslav Michalec, odbor regionálního rozvoje KÚPK: „Protože Stavba roku je soutěž pro široku jak 
odbornou, tak ale i laickou veřejnost, a my budeme moc rádi, když lidé se zapojí do nominačního 
hlasování a budou vybírat sami Stavbu roku nezávisle na odborné porotě. Veřejnost může hlasovat 
do 27. května.“ 
Loni se titulem pyšnil třeba nový bytový dům v plzeňské Veleslavínově ulici. Tam porota ocenila 
citlivé začlenění do historického centra. U oceněné průmyslové budovy na Borských polích se zase 
hodnotitelům líbilo, že se tady myslí na zaměstnance a firma jim nechala postavit skutečně luxusní 
zázemí. Kdo vyhraje letos a které stavby se zařadí na prestižní seznam, to se dozvíme na galavečeru 5. 
června v plzeňské Měšťanské besedě.  

https://www.youtube.com/watch?v=jFllvUNcqXY
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Zdroj: plzen.cz 
Datum: 21.05.2018 
https://www.plzen.cz/plzensky-kraj-poprve-voli-stavbu-stoleti-o-vitezi-muzete-rozhodovat-i-vy/ 
 

 

 
 

https://www.plzen.cz/plzensky-kraj-poprve-voli-stavbu-stoleti-o-vitezi-muzete-rozhodovat-i-vy/
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Zdroj: Plzeň TV 
Datum: 21.05.2018 
Relace:  Zprávy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gFEYbO690rw&t=32s 
 
Můžete vybrat stavbu roku i století 
 
Až do neděle 27. května mohou lidé hlasovat, která stavba v Plzeňském kraji dostane Cenu veřejnosti 
v soutěži Stavba roku. Nominováno bylo 19 objektů. Letos bude vyhlášena také Stavba století 
Plzeňského kraje a to u příležitosti 100. narozenin samostatného Československa. Hlasování i všechny 
navržené stavby najdete na stránkách stavbarokupk.cz. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFEYbO690rw&t=32s
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Zdroj: Plzeň TV 
Datum: 22.05.2018 
Relace:  Zprávy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5ha30tb_r1E 
 
Soutěž Stavba roku finišuje 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje jde do finále. Celkem bylo nominováno 19 objektů, které se 
ucházejí o titul v sedmi kategoriích. Finišuje také hlasování o Cenu veřejnosti na stránkách 
stavbarokupk.cz. 
Až do neděle 27. května mohou lidé hlasovat, která stavba v Plzeňském kraji dostane Cenu veřejnosti 
v soutěži Stavba roku. Nominováno bylo 19 objektů. Letos bude vyhlášena také Stavba století 
Plzeňského kraje a to u příležitosti 100. narozenin samostatného Československa. Hlasování i všechny 
navržené stavby najdete na stránkách stavbarokupk.cz. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ha30tb_r1E
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Zdroj: plzen.cz 
Datum: 23.05.2018 
https://www.plzen.cz/kdo-zvitezi-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2017-hlasujte/ 

 

https://www.plzen.cz/kdo-zvitezi-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2017-hlasujte/
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Zdroj: Plzeň TV 
Datum: 23.05.2018 
Relace:  Zprávy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PlFekX10b3M 
 
Vyberte Stavbu století Plzeňského kraje 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje je letos rozšířena o titul Stavba století. Uchází se o něj 10 staveb, 
které do výběru nominoval plzeňský architekt Jan Soukup. Gymnázium Luďka Pika v Plzni, Komerční 
banka Rokycany, Sborový dům a modlitebna Korandova sboru v Plzni, Sokolovna v Domažlicích, Český 
rozhlas v Plzni, Pavilon Pask v Klatovech, Televizní vysílač Krašov, Zimní stadion v Plzni, Meditační 
zahrada v Plzni a Radnice v Plzni na Slovanech. Hlasovat pro Stavbu století Plzeňského kraje můžete 
do neděle 27. května na stránkách stavbarokupk.cz.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PlFekX10b3M
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Zdroj: qap.cz 
Datum: 24.05.2018 
http://www.qap.cz/object/hlasovani-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-vrcholi-konci-v-nedeli-
97364 

 

http://www.qap.cz/object/hlasovani-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-vrcholi-konci-v-nedeli-97364
http://www.qap.cz/object/hlasovani-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-vrcholi-konci-v-nedeli-97364
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Zdroj: Plzeň TV 
Datum: 24.05.2018 
Relace:  Interview 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7_yZ9Sz5lI4&t=6s 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_yZ9Sz5lI4&t=6s
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Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 24.05.2018 
Str.: 2 
 
Stavba roku sbírá hlasy do neděle 
Plzeňský kraj – Ještě čtyři dny zbývají na to, aby se veřejnost zapojila do hlasování v letošním ročníku 
ankety Stavba roku Plzeňského kraje. Seznam devatenácti nominovaných, vloni zkolaudovaných či do 
provozu uvedených staveb najdou na webu ankety www.stavbarokupk.cz, kde mohou rovněž 
hlasovat. Zároveň s tím mohou lidé hlasovat i v letošní speciální kategorii připomínající výročí vzniku 
Československa, a to o Stavbu století Plzeňského kraje, v níž soutěží deset objektů. Výsledky ankety 
budou vyhlášeny 5. června na galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni. 
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Zdroj: plzen.cz 
Datum: 25.05.2018 
https://www.plzen.cz/uz-jen-do-nedele-muzete-hlasovat-pro-stavbu-roku-2017-a-stavbu-stoleti-
plzenskeho-kraje/ 
 

 

https://www.plzen.cz/uz-jen-do-nedele-muzete-hlasovat-pro-stavbu-roku-2017-a-stavbu-stoleti-plzenskeho-kraje/
https://www.plzen.cz/uz-jen-do-nedele-muzete-hlasovat-pro-stavbu-roku-2017-a-stavbu-stoleti-plzenskeho-kraje/
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Zdroj: plzensky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, tachovsky.denik.cz, domazlicky.denik.cz, 
rokycansky.denik.cz 
Datum: 25.05.2018 
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/stavba-roku-sbira-hlasy-do-nedele-20180525.html 

 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/stavba-roku-sbira-hlasy-do-nedele-20180525.html
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Zdroj: plzen.cz 
Datum: 25.05.2018 
https://www.plzen.cz/sumavsky-mourenec-zahaji-o-vikendu-letni-sezonu/ 
 

 
 

https://www.plzen.cz/sumavsky-mourenec-zahaji-o-vikendu-letni-sezonu/
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Zdroj: Týdeník Tachovská jiskra 
Datum: 30.05.2018 
Str.: 4 
 
STAVBA ROKU. 
V neděli mohli obyvatelé Plzeňského kraje naposledy hlasovat v letošním ročníku ankety Stavba roku 
Plzeňského kraje. Seznam devatenácti nominovaných, vloni zkolaudovaných či do provozu uvedených 
staveb, ze kterých vybírali, je na webu stavbarokupk.cz. 
Hlasovali také v kategorii připomínající vzniku Československa Stavba století Plzeňského kraje. 
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Zdroj: regionpodlupou.cz 
Datum: 05.06.2018 
http://www.regionpodlupou.cz/5252-kinonekino-v-plane-a-komplex-domu-na-drazkach-v-plzni-jsou-
nejlepsimi-stavbami-roku-2017.xhtml 

 

http://www.regionpodlupou.cz/5252-kinonekino-v-plane-a-komplex-domu-na-drazkach-v-plzni-jsou-nejlepsimi-stavbami-roku-2017.xhtml
http://www.regionpodlupou.cz/5252-kinonekino-v-plane-a-komplex-domu-na-drazkach-v-plzni-jsou-nejlepsimi-stavbami-roku-2017.xhtml


 

75 

 

 
Zdroj: zaktv.cz 
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Datum: 05.06.2018 
http://www.zaktv.cz/zpravy/6747-aktualizovano-kinonekino-v-plane-a-domy-na-drazkach-v-plzni-
jsou-nejlepsimi-stavbami-roku.html 

 

http://www.zaktv.cz/zpravy/6747-aktualizovano-kinonekino-v-plane-a-domy-na-drazkach-v-plzni-jsou-nejlepsimi-stavbami-roku.html
http://www.zaktv.cz/zpravy/6747-aktualizovano-kinonekino-v-plane-a-domy-na-drazkach-v-plzni-jsou-nejlepsimi-stavbami-roku.html
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Zdroj: plzensky-kraj.cz 
Datum: 06.06.2018 
http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/soutez-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2017-ma-viteze-stavbou-
stoleti-v-kraji-je-zimni-stadion-v 

 

 

http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/soutez-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2017-ma-viteze-stavbou-stoleti-v-kraji-je-zimni-stadion-v
http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/soutez-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2017-ma-viteze-stavbou-stoleti-v-kraji-je-zimni-stadion-v
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Zdroj: plzen.cz 
Datum: 06.06.2018 
https://www.plzen.cz/stavbou-stoleti-plzenskeho-kraje-je-zimni-stadion-v-plzni/ 
 

 

 

https://www.plzen.cz/stavbou-stoleti-plzenskeho-kraje-je-zimni-stadion-v-plzni/
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Zdroj: plzensky.denik.cz, domazlicky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, tachovsky.denik.cz, 
rokycansky.denik.cz 
Datum: 06.06.2018 
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-stavbami-roku-jsou-kaple-sklady-byty-i-
restaurace-20180606.html 

 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-stavbami-roku-jsou-kaple-sklady-byty-i-restaurace-20180606.html
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-stavbami-roku-jsou-kaple-sklady-byty-i-restaurace-20180606.html
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Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 06.06.2018 
Str.: 3 
Autor: Pavel Korelus 
 
Stavbami roku jsou kaple, sklady, byty i restaurace 
Patnáctý ročník ankety vyvrcholil galavečerem v Měšťanské besedě. 
Plzeňský kraj – Výsledky jsou vyhlášeny, ceny rozdány. V plzeňské Měšťanské besedě včerejším 
galavečerem vyvrcholil letošní ročník ankety Stavba roku Plzeňského kraje 2018. 
Volily se opět ty nej stavby, jež v kraji vznikly během loňského roku, plus jedna specialita. 
"Nejvyšší ocenění letos odborná porota udělila za přestavbu kina na multifunkční kulturní zařízení 
KINONEKINO v Plané a novou výstavbu komplexu bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni. 
Nejvíce hlasů v internetovém hlasování, a tedy Cenu veřejnosti, získala kaple Panny Marie Bolestné 
ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila Čestné uznání poroty," popsala výsledky za organizátory 
Hana Kulawiaková. 
Kaple ve Vatěticích, které patří k Hartmanicím na Klatovsku, má ze všech oceněných staveb dost 
možná nejzajímavější příběh. Je to novostavba, která vznikla na místě původní zaniklé kaple podle 
dochovaných snímků, slavnostního vysvěcení se dočkala vloni v září. "Těší nás, že i lidé ocenili počin 
soukromého investora a jeho duchovní aspekt," uvedl Ota Rubner, předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Plzeňsko, která je odborným garantem ankety. 
Specialitou letošního 15. ročníku byla kategorie Stavba století. Díky hlasům obyvatel Plzeňského kraje 
ji vyhrál plzeňský zimní stadion neboli indiánská Home Monitoring Aréna. 
Stavby do této části ankety, která připomíná letošní sté výročí vzniku Československa, nominoval 
architekt Jan Soukup podle společného klíče – mají sloužit veřejnosti, být funkčně prověřené, s 
kvalitní architekturou a nadčasovými prvky. Zimní stadion získal více než 500 hlasů. Porazil tak 
plzeňské Gymnázium Luďka Pika i slovanskou radnici, vysílač Krašov, domažlickou sokolovnu, 
klatovský pavilon PASK, budovu plzeňského rozhlasu či rokycanskou Komerční banku. 
Stavba roku Plzeňského kraje 2018 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018: KINONEKINO – přestavba objektu kina na vícefunkční 
zařízení, Planá, Lokalita Na Dražkách, Plzeň 
Cena poroty: Smuteční síň v Plané 
Čestné uznání poroty: Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, Bytový dům Světovar, Plzeň 
Cena hejtmana Plzeňského kraje: Oprava objektu č. p. 60, Nečtiny 
Cena primátora města Plzně: Historický dům se šenkem a restaurací "Lékárna", Plzeň 
Cena Okresní hosp. komory Plzeňsko: Prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX, 
Plzeň 
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Hala na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT-
Control, Plzeň 
Cena veřejnosti: Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích 
www.stavbarokupk.cz 
Foto: KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ ve Vatěticích na Klatovsku získala čestné uznání poroty i Cenu 
veřejnosti. 
Foto: DŮM ČP 60 v Nečtinech (nahoře) získal Cenu hejtmana, sklad Elfetex Cenu Okresní hospodářské 
komory Plzeňsko. 
Foto: KINONEKINO. Planá na Tachovsku zabodovala přestavbou kulturního zařízení. 
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Zdroj: qap.cz 
Datum: 06.06.2018 
http://www.qap.cz/object/stavbou-stoleti-plzenskeho-kraje-je-zimni-stadion-v-plzni-97595 

 

http://www.qap.cz/object/stavbou-stoleti-plzenskeho-kraje-je-zimni-stadion-v-plzni-97595
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Zdroj: denik.cz, decinsky.denik.cz 
Datum: 06.06.2018 
https://www.denik.cz/regiony/podivejte-se-stavbami-roku-jsou-kaple-sklady-byty-i-restaurace-
20180606.html 

 

https://www.denik.cz/regiony/podivejte-se-stavbami-roku-jsou-kaple-sklady-byty-i-restaurace-20180606.html
https://www.denik.cz/regiony/podivejte-se-stavbami-roku-jsou-kaple-sklady-byty-i-restaurace-20180606.html
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Zdroj: Mladá fronta Dnes 
Datum: 06.06.2018 
Str.: 15 
 
Tituly pro vítěze 
Stavbou století je Zimní stadion v Plzni, jasné jsou i stavby roku PLZEŇ Zimní stadion na Štefánikově 
náměstí v Plzni byl včera v Měšťanské besedě v Plzni vyhlášen Stavbou století Plzeňského kraje. 
Rozhodl o tom výsledek hlasování veřejnosti. Lidé vybírali z deseti vybraných objektů, které byly 
postaveny po roce 1918. Stavba století se vyhlašovala v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje u 
příležitosti stého výročí založení Československa. 
Zimní stadion, který patří městu Plzni, se stavěl v letech 1965 až 1972. Autory návrhu byli Vladimír 
Urbanec s Pavlem Janečkem a statické řešení měl na starost Ladislav Švábek. Neobyčejnou stavbu 
tvoří ocelová konstrukce, která využívá lanového sytému. Dřívější kapacita stadionu byla pro deset 
tisíc osob, dnes je to 7,5 tisíce. 
Zimní stadion byl některými architekty při soutěži Stavba století Plzeňského kraje označovaný za 
favorita. "To je nadregionální záležitost, která by měla být v seznamu památek a měla by se hýčkat 
jako historicky významná stavba," uvedl plzeňský architekt Petr Domanický. Právě on však už před 15 
roky upozorňoval, že stavbě škodí úpravy a přístavby. 
To vadí i architektovi Radku Dragounovi. "Stadion je mimořádná architektura. Ale většina úprav na 
něm byla devastačních," prohlásil. Kritizuje přístavby i změny interiéru. "To co tam udělali jako VIP 
box, je strašné. Něco tak amatérského jsem v životě neviděl. Zničilo to značnou část hlediště v horní 
části. 
Nelíbily se mi ani předcházející úpravy, jako bylo použití modré keramiky. Myslím, že takovými 
úpravami se stadion soustavně likviduje. Přístup k němu je barbarský. Kvalita se nahrazuje něčím, co 
už nemá tak dobrou úroveň," konstatoval. 
Stavby roku kraje za rok 2017 Hlavní tituly v samotné soutěži Stavba roku Plzeňského kraje si za rok 
2017 odnesly dva projekty. V kategorii rekonstrukcí zvítězilo Kinonekino v Plané na 
Tachovsku. Značnou zásluhu na vzniku povedeného díla má zřejmě starostka Plané Martina 
Němečková, která na úpravu vyhlásila architektonickou soutěž. Porota nyní ocenila netradiční a 
přitom kvalitní přestavbu objektu z konce padesátých let a také výjimečný přístup investora, jímž je 
město Planá. "Ať se kino stane centrem místního kulturního dění," popřál hejtman Josef Bernard, 
který z Plané pochází. 
Architekt Dragoun, který byl členem poroty, označil projekt za mimořádný počin s nečekaným 
výsledkem. "Skvělý příklad architektonické soutěže, která dobře dopadla. Jsou tam zdařilé interiéry s 
velice dobrou dispozicí a univerzální sál s jevištěm," chválil Dragoun. V kategorii staveb pro bydlení 
ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2017 získal komplex bytových domů v lokalitě Na Drážkách na 
okraji Plzně ve čtvrti Újezd. Jedná se o řadové domy se zahradami a vícepodlažní bytové domy. 
"Projekt je velice dobře zvládnutý především z urbanistického hlediska. Je dobře orientovaný a 
usazený v místě. Domy mají kolem sebe poměrně slušný prostor a nejsou všude jen parkoviště," 
konstatoval Radek Dragoun. 
Foto: Oceněné stavby Plzeňský zimní stadion (Home Monitoring Arena) autorů Vladimíra Urbance a 
Pavla Janečka, rekonstruované Kinonekino v Plané (projektanti Ing. arch. Simona Ledvinková a 
XTOPIX architekti s.r.o.) a lokalita na Na Drážkách v Plzni (projectstudio8 s.r.o.). 
Foto: Ladislav Němec, MAFRA, archiv stavbarokupk.cz (dole) 
O autorovi: Jaroslav Nedvěd redaktor MF DNES 
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Zdroj: waverozhlas.cz, rozhlas.cz 
Datum: 06.06.2018 
https://wave.rozhlas.cz/plzensky-kraj-ocenil-nejzdarilejsi-stavby-z-roku-2017-7345763 
 

 

https://wave.rozhlas.cz/plzensky-kraj-ocenil-nejzdarilejsi-stavby-z-roku-2017-7345763
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Zdroj: zaktv.cz 
Datum: 06.06.2018 
http://www.zaktv.cz/zpravy/6747-aktualizovano-kinonekino-v-plane-a-domy-na-drazkach-v-plzni-
jsou-nejlepsimi-stavbami-roku.html 
 

 

http://www.zaktv.cz/zpravy/6747-aktualizovano-kinonekino-v-plane-a-domy-na-drazkach-v-plzni-jsou-nejlepsimi-stavbami-roku.html
http://www.zaktv.cz/zpravy/6747-aktualizovano-kinonekino-v-plane-a-domy-na-drazkach-v-plzni-jsou-nejlepsimi-stavbami-roku.html
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Zdroj: plzensky.denik.cz, domazlicky.denik.cz, klatovsky.denik.cz, tachovsky.denik.cz, 
rokycansky.denik.cz 
Datum: 06.06.2018 
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-stavbami-roku-jsou-kaple-sklady-byty-i-
restaurace-20180606.html 

 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-stavbami-roku-jsou-kaple-sklady-byty-i-restaurace-20180606.html
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-stavbami-roku-jsou-kaple-sklady-byty-i-restaurace-20180606.html
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Zdroj: archiweb.cz 
Datum: 06.06.2018 
https://archiweb.cz/en/n/home/stavbami-plzenskeho-kraje-jsou-kino-v-plane-a-soubor-bytu-v-plzni 
 

 

https://archiweb.cz/en/n/home/stavbami-plzenskeho-kraje-jsou-kino-v-plane-a-soubor-bytu-v-plzni
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Zdroj: Právo 
Datum: 06.06.2018 
Str.: 10 
Autor: Jan Švábek 
 
Stavbou století se stal plzeňský zimní stadión 
Plzeňský zimní stadión se stal krajskou stavbou století. Společně s nejlepšími stavbami roku 2017 byl 
oceněn v úterý večer v Měšťanské besedě v Plzni. 
Stadión, který vznikl mezi lety 1965 a 1972, uspěl v konkurenci deseti staveb, které vybral známý 
architekt Jan Soukup. Vítěze pak v hlasování určila veřejnost. "Pokud by byl stadión navržen dnes, 
klidně by mohl být považován za současnou stavbu," sdělil Právu Soukup. 
Nejvyšší ocenění v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získaly dva realizované projekty – přestavba 
kina na multifunkční objekt v Plané a výstavba bytů a domů Na Dražkách v Plzni. Do Plané putuje i 
prvenství v kategorii novostaveb, které získala místní smuteční síň za čitelné prostorové uspořádání a 
harmonické skloubení materiálů. Čestné uznání porotců si vysloužily bytový dům Světovar v Plzni a 
kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích u šumavských Hartmanic. Ta navíc získala i cenu veřejnosti. 
"Kaple byla vystavěna na místě zaniklé kaple z počátku 18. století a je inspirována jejími 
dochovanými snímky," řekl Wolfgang Kreiner z firmy Kreiner, která je partnerem soutěže. 
Cenu hejtmana Josef Bernard (ČSSD) udělil zrekonstruovanému secesního domu v Nečtinech z roku 
1912. Plzeňský primátor Martin Zrzavecký (ČSSD) pro změnu ocenil rekonstrukci domu se šenkem a 
restaurací Lékárna v centru západočeské metropole. 
"Kladně hodnotím i připomenutí minulosti, protože v tomto domě v 18. a 19. století skutečně sídlila 
nejznámější plzeňská lékárna," doplnil Zrzavecký. 
Ocenění Okresní hospodářské komory Plzeňsko obdržel prodejní sklad instalačního materiálu 
společnosti Elfetex v Plzni. Svaz podnikatelů ve stavebnictví nejkladněji hodnotil plzeňskou halu na 
výrobu elektrorozvaděčů společnosti Eurosoft-Control. 
Foto: Zimní stadión v Plzni nadchl veřejnost. 
Foto archív PRÁVO – Jan Švábek 
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Zdroj: Plzeňský deník 
Datum: 06.06.2018 
Str.: 3 
Autor: Pavel Korelus 
 
Stavbami roku jsou kaple, sklady, byty i restaurace Patnáctý ročník ankety vyvrcholil galavečerem v 
Měšťanské besedě. 
Plzeňský kraj – Výsledky jsou vyhlášeny, ceny rozdány. V plzeňské Měšťanské besedě včerejším 
galavečerem vyvrcholil letošní ročník ankety Stavba roku Plzeňského kraje 2018. 
Volily se opět ty nej stavby, jež v kraji vznikly během loňského roku, plus jedna specialita. 
"Nejvyšší ocenění letos odborná porota udělila za přestavbu kina na multifunkční kulturní zařízení 
KINONEKINO v Plané a novou výstavbu komplexu bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni. 
Nejvíce hlasů v internetovém hlasování, a tedy Cenu veřejnosti, získala kaple Panny Marie Bolestné 
ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila Čestné uznání poroty," popsala výsledky za organizátory 
Hana Kulawiaková. 
Kaple ve Vatěticích, které patří k Hartmanicím na Klatovsku, má ze všech oceněných staveb dost 
možná nejzajímavější příběh. Je to novostavba, která vznikla na místě původní zaniklé kaple podle 
dochovaných snímků, slavnostního vysvěcení se dočkala vloni v září. "Těší nás, že i lidé ocenili počin 
soukromého investora a jeho duchovní aspekt," uvedl Ota Rubner, předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Plzeňsko, která je odborným garantem ankety. 
Specialitou letošního 15. ročníku byla kategorie Stavba století. Díky hlasům obyvatel Plzeňského kraje 
ji vyhrál plzeňský zimní stadion neboli indiánská Home Monitoring Aréna. Stavby do této části ankety, 
která připomíná letošní sté výročí vzniku Československa, nominoval architekt Jan Soukup podle 
společného klíče – mají sloužit veřejnosti, být funkčně prověřené, s kvalitní architekturou a 
nadčasovými prvky. Zimní stadion získal více než 500 hlasů. Porazil tak plzeňské Gymnázium Luďka 
Pika i slovanskou radnici, vysílač Krašov, domažlickou sokolovnu, klatovský pavilon PASK, budovu 
plzeňského rozhlasu či rokycanskou Komerční banku. 
Stavba roku Plzeňského kraje 2018 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018: KINONEKINO – přestavba objektu kina na vícefunkční 
zařízení, Planá, Lokalita Na Dražkách, Plzeň 
Cena poroty: Smuteční síň v Plané 
Čestné uznání poroty: Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích Bytový dům Světovar, Plzeň 
Cena hejtmana Plzeňského kraje: Oprava objektu č. p. 60, Nečtiny 
Cena primátora města Plzně: Historický dům se šenkem a restaurací "Lékárna", Plzeň 
Cena Okresní hosp. komory Plzeňsko: Prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX, 
Plzeň 
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví: Hala na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT-
Control, Plzeň 
Cena veřejnosti: Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích 
www.stavbarokupk.cz 
Foto: KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ ve Vatěticích na Klatovsku získala čestné uznání poroty i Cenu 
veřejnosti. 
Foto: DŮM ČP 60 v Nečtinech (nahoře) získal Cenu hejtmana, sklad Elfetex Cenu Okresní hospodářské 
komory Plzeňsko. 
Foto: KINONEKINO. Planá na Tachovsku zabodovala přestavbou kulturního zařízení. 
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Zdroj: Plzeň TV 
Datum: 07.06.2018 
Relace:  Zprávy 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3oYyzezOOYg&t=205s 
 
19 nominovaných staveb z Plzeňského kraje se utkalo o prestižní titul Stavba roku 2017. Soutěž 
tentokrát ocenila také Stavbu století a její vítěz je opravdu překvapením. 
Porota ocenila nejkrásnější stavby 
Velká společenská událost, tak by se dalo popsat předávání cen v soutěži Stavba roku Plzeňského 
kraje v plzeňské Měšťanské besedě. Do soutěže se přihlásily téměř tři desítky staveb, dvacítka jich 
pak získala nominace v kategoriích novostavby, rekonstrukce budov nebo třeba veřejná prostranství.  
Ota Rubner, předseda OHK Plzeňsko: „Je to 15. jubilejní ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. 
Vyhlašovatelé Plzeňský kraj, město Plzeň a odborným garantem Hospodářská komora Plzeňsko. 
Zvláštní je tím, že taky oslavujeme v letošním roce 100 let založení Československa, a proto jsme 
soutěž rozšířili o cenu Stavba století.“ 
Martin Baxa, náměstek primátora: „Stavba roku Plzeňského kraje je jednak oceněním kvalitní 
architektury, ale také vyjádřením díků města Plzně a Plzeňského kraje za to, že se v našem kraji 
hodně investuje, a tím pádem je příležitost pro soukromé podnikatele dávat práci občanům města 
Plzně a Plzeňského kraje.“ 
Miloslav Michalec, odbor regionálního rozvoje KÚPK: „Letošní ročník byl úžasný, protože se nám 
přihlásilo 28 staveb a i udělených 19 nominací je poměrně vyznamenání pro nominované stavby, 
protože letos se sešly opravdu stavby nikoliv velké, ale poměrně krásné a oku lahodící.“ 
Ocenění v soutěži získala například smuteční síň v Plané, oprava objektu v Nečtinech, bytový dům 
Světovar v Plzni nebo prodejní sklad. Hned dvě ceny posbírala novostavba, která vznikla podle 
dochovaných historických snímků na místě bývalé šumavské kaple. Vystavět ji nechal soukromý 
investor.  
„Čestné uznání poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2017 získává Kaple Panny Marie 
Bolestné ve Vatěticích.“  
„Já jsem nikdy nic v životě nevyhrál, vlastně jednou jsem vyhrál, když jsem zpíval v Lucerně Ovčáci, 
čtveráci a dostal jsem za třetí místo voskovky, takže nemám s tím žádnou zkušenost, ale moc si toho 
vážím. Když jsem dneska byl dvakrát na pódiu, tak to je pro mě prostě velké překvapení. Dodneška 
vlastně nevím, co mě k tmu vedlo, pravděpodobně nějaké vyšší přikázání.“ 
Tituly Stavba roku pak získaly lokalita Na Dražkách v Plzni a přestavba bývalého kina v Plané na 
multifunkční objekt Kino-nekino. 
„Já jsem velice dojat, protože kino v Plané, dneska Kino-nekino, je celé moje dětství, každou neděli na 
korunu na Krtečka, později na tajňačku na Čelisti, když mi ještě nebylo patnáct. No a to je pravda, v 
roce 1978 v předposlední řadě, pane místostarosto, takhle jako napravo, jsem dostal první pusu 
svého života. Ta dívka, to si pamatuju dodneška, voněla malinovkou a dodneška to pro mě zůstává 
ten největší erotický zážitek mého života, takže gratuluju velice.“ 
Velkým překvapením se stala Stavba století, o které rozhodovalo hlasování veřejnosti. 
„Stavbou století Plzeňského kraje u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky byl 
zvolen veřejným hlasováním s celkovým počtem 565 hlasů Zimní stadion Plzeň.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=3oYyzezOOYg&t=205s
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„Hlavně děkuju městu Plzeň za to, že tenhle úžasnej stánek můžeme využívat, můžeme v něm 
vychovávat spoustu mladejch hokejistů, doufám, že jich do budoucna bude co nejvíce, takže za to 
strašně moc děkuju a vám taky moc děkuju a tatínkovi.“ 
„Zimní stadion se mi vždycky líbil už z dob, kdy jsem zde studovala, takže jsem ráda, že tu cenu získal 
právě on.“ 
Stavbu století vybírali hlasující z desítky návrhů. Byl mezi nimi třeba také vysílač na Krašově, 
Sokolovna v Domažlicích, nebo radnice na Slovanech. 
Pro Plzeň TV Tereza Maixnerová 
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Zdroj: stavbaweb.dumabyt.cz 
Datum: 07.06.2018 
https://stavbaweb.dumabyt.cz/stavbami-plzeskeho-kraje-jsou-kino-v-plane-a-soubor-byt-v-plzni-
18896/clanek.html 
 

 

https://stavbaweb.dumabyt.cz/stavbami-plzeskeho-kraje-jsou-kino-v-plane-a-soubor-byt-v-plzni-18896/clanek.html
https://stavbaweb.dumabyt.cz/stavbami-plzeskeho-kraje-jsou-kino-v-plane-a-soubor-byt-v-plzni-18896/clanek.html
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